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أ

 

 شكر وتقدير
 

ََ َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشكُكَر ِنعْ "( , 7اآلية ) –راهيم ( سورة إبَلِئن َشَكْرُتْم أَلِزيَدنَُّكمْ : ) تعالىقال اهلل  َمتَك
ك ََ الصَّ ََ ِِكي ِعَبكاِد " اِلِحينَ الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمتِك

َي لَكْو  اْلَحْمكُد ِللَّكِ  الَّكِ ي َهكَداَنا ِلاَكَ ا َوَمكا ُكنَّكا ِلَنْاتَكدِ ِالحمكد هلل رب العكالمين, ", (91)سورة النمل آيكة 
 .(34اآلية )  –" سورة األعراف َأْن َهَداَنا اللَّ ُ 

 

قكت ِيك  بعد إتمام ه ا العمل ,   يسكعني إ  أن أتقكدم بخكال  ال ي أتمنى أن أكون قكد ِو
من علمتني كيف يكون النجاح إلى شكري وعظيم امتناني إلى من تعجز الكلمات أن تفياا حقاا, 

, إلكي مكن علمتنكي الصكمود خير معين وخير موج  ت لي دوًماكانمن إلى , اآلخرين طريًقا لقلوب
ستترير كا تتل األستتتا ا التتدكتورا  , ناككر العطككام المتككدِ  بفككي  العلككمإلككى  مامككا تبككدلت الظككروف,

, ِجزاهككا اهلل  جا عتتة القتتا را –األستتبل لكليتتة ريتتاض األطفتتال  والع يتتدنفس التتأستتتا  ملتت   أح تد
 لعاِية., ومتعاا بواِر الصحة واخير الجزام

 بطتترس حتتافر بطتترس  التتدكتور األستتتا  إلككىمتنككاني اأتوجكك  بخككال  شكككري وعظككيم  كمككا
 الكك ي شككِرت بقبولكك , و  جا عتتة القتتا را –كليتتة ريتتاض األطفتتال وم يتتد الصتتحة النفستتية أستتتا  
دائما علي أتكم ا سكتعداد لبك ل النصكيحة والمشكورة لككل مكن قصكدها دون   ي كانال وِا ,مناقشتي

 اهلل خير الجزام. ِجزاه, كلل أو ملل

استا  أشرف مبد الغني شريت  األستا  الدكتور  إلكىكما أتوج  بخال  الشكر والتقدير 
والمشكككاود لككك   األستتتكندريةجا عتتتة  - ريتتتاض األطفتتتالبكليتتتة  - ورئتتتيس  ستتت  العلتتتو  النفستتتية

تفضككل   علككى ,مككن البحككول والدراسككات السككابقة العديككدثككرت أالسككديدة التككي وآرائكك   المفيككدة بمقترحاتكك 
, ِجكزاه اهلل مثلمكا شكِرت بمناقشكت  لكي عكن قكرب وال ي شِرت بالتعرف إلي  ,بقبول مناقشة الرسالة

 خير الجزام.

السككككادة والسككككيدات معلمككككي ومعلمككككات التربيككككة  إلككككىأتوجكككك  بالشكككككر  يفككككوتني أن  ككككك لَ   
لي ة التطبي  العملي التي أتاحت لي ِرص التربية الخاصةمؤسسات  الخاصة أِراد عينة الدراسة وا 
لكى القكائمين علياك دستو ي  ح تد متويس   األستتا  التدكتور الستيدا وأخك  بالك كر لا ا البحل وا 

 .ادارا التربية الخاصة ببني سويف دير 

إلككى ه الدراسككة كككل مككن سككاعدني علككى اخككرا  هكك خككال  الشكككر والتقككدير إلككي كمككا اتوجكك  ب
 حيز الوجود.



ب

 

 إلتتي ..واس حوا لي أن أ دي ث را   ا الجرد 

ا علككي طلككب العلككم أعككانني دوًمكك مككن ..إلككىمككام العقبككات, مككن علمنككي كيككف أقككف أ ..إلككى
يقًكك العلككم سكك ًحاعلمنككي كيككف يكككون و  روًحككا ِككارقتني ومككا  ..إلككى ,الحيككاةونككوًرا يضككيم لككي درب  اوِر

وأعككز مككن  ..وأخلكك  مككن صككادقني.. أول مككن علمنككي ,والتتديروح  ..إلككىزالككت تحيككا بككداخلي, 
 جزام.الخير  ِي اآلخرة عنىاهلل زاه جِ, صاحبني

واحكدة  إلكي مكن وهبتنكي الحيكاة لكي  مكرة ,من أبتغي رضاها بعد رضا اهلل عز وجكل ..إلى
 ِكي اهلل أمكد, الحبيبتةي توالتد ..إلكى ,األمكانمنتاكي الحكب و  ككل ..إلكى ,ولككن مكرات   تحصكي

كامً  ,أهكدي هك ا الجاكد محبكة اإلياك ؛والعاِيكة لصكحةبكواِر ا اومتعاك اعمره اًنك, وِو  الاك اوتقكديرً  ,اوعِر
 .خير الجزاماهلل عني  اِجزاه ومني عنام البحل معي على تحملاا

ممكن أول  .., إلىأبد ما حييت رأدين ل  بكل الفضل والتقدي سأظل من ..ىإل أول ني و قكوم
أح د  ح د أنسي  /استا ي الدكتورروح  ..إلىكتاباتي ِي البحل العلمي,  يولأ أعانني ِيمن 
, رحمكك  اهلل تعكالي وجككزاه ِككي ل بكليككة ريكا  األطفككال جامعكة القككاهرةاسكتا  علككم الكنف  الراحكك   استت

 جزام.الاآلخرة خير 

ي  مدي الحياة أن أكون تلمي ةعساني  ..أهدي ه ا الجاد ل  ن مل ني حرًفاتك ..إلي  .ِو

سككات تي وبفضككل ا ,ِكك ن أحسككنت ِكك لَ ِضككل مككن اهلل عككز وجككل , ِاكك ا بحثككي بككين أيككديكم اوأخيككرً 
تي, ن كنكت ييكر  ومشكِر بكين أيككديكم  جاكدي المتواضكأ أضكعةهك ا  لكَ ِحسكبي أننكي حاولكت, و  وا 

قت ِي  وأن أكون عند حسن ظنكم جميعً  تعالى راجية من اهلل  ا.أن أكون قد ِو

 , والس م عليكم ورحمة اهلل وبركات  دعوانا أن الحمد هلل رب العالمينوآخر 
 

 ةتتالباحث
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  الفصل األولالفصل األول

  دخل إلى الدراسة

  قد ة الدراسة:

تعلكككيم وتكككدريب ِكككي جميكككأ دول العكككالم تغيكككرات ج ريكككة نحكككو حالًيكككا  شكككاد التربيكككة الخاصكككةت
علككى أناككم هككؤ م األشككخا   ت تسككود ِككي الماضككي نظككرة نحككوكانككاإلعاقككة بعككدما األشككخا   وي 

 .ن عن ييرهم, ويجب عزلام عن المجتمأو مختلف

خصكككائ   يتطلكككبيايكككة ِكككي الحساسكككية,  عمكككلالعمكككل ِكككي مجكككال التربيكككة الخاصكككة ويعكككد 
معلكككم التربيكككة الخاصكككة هكككو المسكككئول األول ِكككي بنكككام  يعكككدشخصكككية وتكككدريب معكككين ودقيككك , حيكككل 

يككة األساسكية للطفككل, و  يسككتطيأ أحكد منمككالقاعكدة النفسككية والم ا إنكككار أهميكة الخبككرات التككي يمككر عِر
ا حتياجكككككات الخاصكككككة داخكككككل قاعكككككات التربيكككككة الخاصكككككة وأثرهكككككا علكككككى حيكككككاتام  وباكككككا األطفكككككال  و 

 مقومكات علكى كبيكر إلكى حكد   يعتمكد مانتك ِكي  الخاصكة التربيكة معلكم نجكاح أن, ل لَ نجكد المستقبلية

 ت المعلكم الشخصككية قكد يككون لاكا دورأ ِككي تأهيلك  للقيكام بعملك  وتسككاعدهشخصكيت , حيكل إن سكما
 الخاصة من األطفال. الفئات تلَ مأ التعاملعلى 

أكثكر مكن  املتكي تكواجاامكن المشكك ت ونجد معلمي التربية الخاصة قد يعانون مكن عكدد 
عوامل واألسكباب, إلى مجموعة من المجملاا والتي تعود ِي ييرهم من معلمي األطفال العاديين, 

, والتقكدم للطفكلمن أهماا: التوقعات العالية ألوليكام األمكور حكول األهكداف المكراد تحقيقاكا بالنسكبة 
المشككك ت السككلوكية التككي قككد تظاككر وككك لَ اإلعاقككة العقليككة,  االبطككيم ِككي أدام الطفككل وخاصككة  

ألمككور وانعكاسككات اإلعاقككة علككى معانككاة أوليككام االككدائم طكك ع ا كمككا أن , لككد  مثككل هككؤ م األطفككال
إضاِة إلى المشك ت المرتبطة بمانت  بشكل مباشر كعدم , يؤثر على المعلم على األسرة بأكملاا

األمكور  أوليكام أثنكام الخدمكة, وتكدخ ت ِكي والمعنويكة الماديكة الحكواِز تكواِر وعكدمأالرواتكب,  مناسكبة
الشكديدة  اإلعاقكات  وي مكن ككانوا إ ا صكةخا علكيام يشرف األطفال ال ين عدد وكثرة ,ِي عمل المعلم

 األمن واإلحسا  بفقدان ,المجتمأ أِراد قبل من ا جتماعي الدعم أو المتعددة, باإلضاِة إلى نق 

تكؤثر بالسككلب علككى قككد اإلدارة, وييرهككا مكن العوامككل النفسككية وا جتماعيكة التككي  الكوظيفي, وضككغوط
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والضككغوط الواقعككة   باألعبككام درجككة إحساسككمككن د تزيككمعلككم التربيككة الخاصككة, وتقلككل مككن داِعيتكك , و 
بية العديككد مككن اإلضككطرابات النفسككية والسككلوكية كككالقل  والعصككتعرضكك  لإلككى  ييككؤدقككد  ؛ ممككاعليكك 

صكراًعا يعكي  صكراًعا مكأ نفسك ,  معلكمأصكبح الِنجكده وقكد وييرها من األعكرا  السيكوسكوماتية, 
م وبككين إحساسككة بالضككغوط الواقعككة عليكك , بككين ضككميره المانككي الكك ي يشككعره بأهميككة اسككتمراه كمعلكك

وريبتكك  الملحككة ِككي تككَر هكك ه المانككة إلككى مانككة أخككر  أقككل ضككغطًا, خاصككة مككأ وجككود أعككداد كبيككرة 
 التحكديات مكأ للتعامكلي الككاِ التأهيكل مكؤهلينمرتبطة, وييكر يير  مؤه ت أكاديمية يحملونمنام 

ممكا قكد  ؛الخاصكة  وي ا حتياجكات فكالاألطهك ه الفئكة مكن  ِكي أثنكام العمكل مكأ تكواجاام قكد التكي
يشكل سبًبا آخر من أسكباب الضكغط الواقكأ علكيام, ويكؤثر علكي داِعيكتام نحكو مكا يقومكون بك  مكن 

 عمل.

تحتا  مانكة المعلكم إلكى الكثيكر مكن الصكفات األساسكية التكي مكن الواجكب أن يتمتكأ وعلي  
يز على ه ه الصفات ينبغي أن باا, حيل تجمأ بين الخصائ  العلمية والشخصية, إ  أن الترك

يكككون أكثككر عنككد معلمككي التربيككة الخاصككة, ِاككو األكثككر احتياًجككا إلككى هكك ه الخصككائ  التككي تؤهلكك  
للتعامل مأ هؤ م األطفال المعاقون من مختلف أنواع اإلعاقات, ولمكا لك  مكن دور كبيكر ِكي بيئكة 

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

  شكلة الدراسة:

إثقككاً   الماككن التعليميككة أكثككر مككن الخاصككة  وي ا حتياجككاتاألطفككال  مككأ العمككل يعككد
, والقلكك  وا كتئككاب اإلحبككاط مشككاعر ِنجككد أن معلمككي التربيكة الخاصككة قككد يعكانون مككن ,بالضكغوط

 إضكاِية وأعبكام متطلبكاتمكن  المانكة هك ه تقتضكي  معينة نظكًرا لمكا صحية مشك ت يواج  من ومنام

المختلفككة سككوام   وي اإلعاقككات مككن نو األطفككال المعككاق مككن متنوعككة ِئككات ناجمككة عككن العمككل مككأ
 تتطلكب إعكداد خاصكة حالكة طفكل هكو كل يعد السمعية أوالبصرية أو العقلية, إ  أو أوالعقلية الحركية

هكؤ م  حتيكا اضكاِة إلكى ا, المناسكبة التكدري  أسكاليب ختيكاراو  الفرديكة التربويكة العديكد مكن الخطكط
ر العديكد مكن الخكدمات الكثيكر مكن التكدريب األطفكال إلكى لكي تكِو  الطبيكة الخكدمات مثكل المسكاندة وا 

نخفا  القدرات واإلرشادية  هؤ م لد  التحصيل ومستويات العقلية والنفسية, إضاِة إلى أن تدني وا 
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, باإلنجكاز الشكعور وضكعف اإلحبكاطب الشكعور المعلمكين بعك  لكد  يولكد أيًضكا أن مكن شكأن  األطفال
 (191: 7002) ح د ح زا، مما يؤثر على داِعية المعلم نحو ما يقوم ب  من عمل. 

وقككد انطلقككت مشكككلة الدراسككة الحاليككة مككن خكك ل اطكك ع الباحثككة علككى عككدد مككن الدراسككات 
يكة الخاصكة, السابقة التي تناولت الضغوط النفسية وا حترا  النفسي لد  العاملين ِي مجكال الترب

القائمين  جاًدا كبيًرا من تتطلب التي من المجا ت الخاصة التربية حيل وجدت أن العمل ِي مجال
الخاصكة أكثكر مكن ييكره مكن معلكم األطفكال  التربيكة معلكم لكد  الضكغوط مصكادر تتعكدد علياكا, حيكل

 علكى يكؤثر ممكا ين؛العكادي األطفكال معلكم مكن أكبكر بصكورة بك  ال ي يقكوم العاديين, و لَ نتيجة للدور

التكي تواجاك  ِكي أثنكام عملك ,  واحتوام المشكك ت الضغوط, ه ه الماني وقدرت  على مقاومة تواِق 
أكثكر  هكم أن معلمي التربية الخاصة (1991شو ية الس ادوني )ِقد أثبتت بع  الدراسات مثل 

ة المعلككككم ا مككككن معلمككككي التعلكككيم العككككام, كمككككا أوضككككحت وجكككود ع قككككة سككككالبة بكككين مككككدة خبككككر ضكككغوطً 
أهكككم مصكككادر ضكككغوط مانكككة  باإلضكككاِة إلكككى أناكككا اعتبكككرت أنوالضكككغوط النفسكككية لمانكككة التكككدري , 

واتجاهككات المجتمككأ  ,وعككبم الككدور ,وبكك دارة مدرسككت  ئكك التككدري  هككي ع قككة المعلككم بط بكك  وزم 
 .نحو ه ه المانة

نمككا تعتمككد علككى التجربككة الشخصككيةو  للفككرد, ِقككد  الضككغوط بكك اتاا   تعككد جيككدة و  سككيئة, وا 
ا لمشكككاعر القلككك  ا داًِعكككا لككك  للعمكككل, عنكككدما تككككون إيجابيكككة ومفيكككدة, أو قكككد تككككون سكككببً تككككون أحياًنككك

عككن الضكغوط عبككارة  جبكالتوتر النكاتا مكن أن الشككعور وا نزعكا  عنكدما تكككون سكلبية وضكارة انط قًكك
د التعامككل مككأ وبالتككالي يعتمكك, عككن اسككتجابة لموقككف ِيكك  تاديككد محتمككل يتعككر  لكك  الفككرد باسككتمرار

 (Law & Glover, 2000: 187)   لاا. ا ستجابةالضغوط على مقدرة الفرد على 

, ولكنككك  مكككرتبط أيًضكككا بقكككدرات  ا ِقكككط بمقكككدار الضكككغط ومكككد  مفاجأتكككمكككر لكككي  مرهوًنكككواأل
 مقاومكة علكى تسكاعده, وييرهكا مكن السكمات التكي ووعيك   وشخصيت  وخبراتك  ودرجكة نضكج المعلم

شخصككية هككي صككورة ِريككدة   يمكككن أن تتكككرر, و   ِكككلم هكك ه المشككك ت, واحتككوا الضككغوط هكك ه
 . خرآيمكن أن يكون هناَ إنسان يشب  تمام الشب  أي إنسان 

ِكككي دراسكككتة بعنكككوان ضكككغوط الحيكككاة وع قتاكككا  (1997حستتتن مبتتتد ال عطتتتي )وقكككد أشكككار 
الضككغوط  بالصككفحة النفسككية وبعكك  متغيككرات الشخصككية إلككى وجككود ع قككة ارتباطيككة موجبككة بككين
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المرتفعة وزيادة حدة األعكرا  المرضكية اإلكلينيكيكة: السيكوسكوماتية, القلك , ا كتئكاب, البارانويكا, 
العصككاب القاككري, الاسككتيريا, تككوهم المككر , األر  الليلككي, ووجككود ِككرو  دالككة بككين  وي الضككغوط 

الضككغوط  المرتفعكة و وي الضكغوط المنخفضكة ِككي األعكرا  اإلكلينيكيكة المرضككية حيكل ككان  وو
المرتفعككة أكثككر معانككاه لاعككرا  المرضككية, أمككا أصككحاب الضككغوط المنخفضككة ِكككانوا ِككي مسككتو  

 أِضل للصحة النفسية. 

دوًرا رئيسككًيا خاصككة ِككي مجككال التربيككة الخاصككة  معلمككينتلعككب الفككرو  الفرديككة بككين الهكك ا و 
باكك ه م وتككأثرهم ِككي درجككة اسككتجاباتا ونحيككل يختلفككإحساسككام بالضككغوط الواقعككة علككيام ِككي درجككة 

, وبالتكالي تظاكر اآلثكار السكلبية للضكغوط علكى ا تكزان ضغوط التي يواجاوناا ِي محيط عملاكمال
 النفسي للفرد حسب شده ه ه الضغوط.

التربيككة الخاصككة ِريسككة للضككغوط العاليككة  يمككن وقككوع معلمككأنكك  علككى الككريم  الباحثتتةوتجككد 
علكى الكريم مكن ككل أن العديد مكنام و فسي إ  ا حترا  النالتي تصل ِي كثير من األحيان لدرجة 

بتكَر المانكة إلكى مانكة أقكل عبًئكا وأقكل جكدًيا يفككر ِكي اتخكا  قكراًرا قلمكا  مِي عملا ونستمر مشيم 
 , مما قد يؤثر على داِعيتام وأداماتام نحو ما يقومون ب  من عمل.ِي مقدار الضغوط

انسككجام بككين شخصككية المعلككم  ويعككد التكيككف الككوظيفي لمعلمككي التربيككة الخاصككة هككو عمليككة
وبيئككة العمككل نفسككاا حيككل يعككد هكك ا التكيككف بمثابككة العامككل الرئيسككي ِككي تفسككير تككأقلم معلككم التربيككة 
الخاصكككة مكككأ بيئكككة العمكككل, كمكككا يتضكككح  لكككَ مكككن شكككعوره بالقناعكككة والرضكككا عكككن عملككك  وا سكككتقرار, 

الموظككف مككن بأنكك  يمكككن ا سككتد ل علككى  (7007)روحتتي مبتتدات، وتشككير بعكك  البحككول مثككل 
ة مد  التواِ  بين سمات الموظف الشخصية وبيئة العمل التي يعيشاا.  وظيفت  من خ ل معِر

أن عمليككة التواِكك  ا نفعككالي لككد  المعلككم هككو مؤشككر منبكك  لككادام الككوظيفي  الباحثتتةوتككر  
ي ِمككن شككأن  التقليككل مككن انجازاتكك  العمليككة وداِعيتكك  نحككو تحقيقاككا ومككد  شككعوره بالرضككا والنجككاح ِكك

أدام ه ا العمل ألن شعوره باإلحباط والضغط من شكأن  أن يغيكر معتقداتك  عكن  اتك  وقدراتك  علكى 
 أدائ  لماام  المنوط باا, وك لَ داِعيت  نحو عمل .

يكل النفسكي( لمعلمكي  وتتحدد مشككلة هك ه الدراسكة ِكي البحكل عكن الصكفحة النفسكية )البرِو
يكل خك ا  بمعلمكي التربيكة الخاصكة ِكي الدراسكات النفسكية التربيكة الخاصكة, ونظكًرا لعكدم تكواِر برِو
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على المستو  العربي والعالمي ِي حدود علم الباحثة, واقتصار الدراسات واألبحال علكى التعكرف 
الككريم مككن أهميككة علككى و علككى الضككغوط النفسككية والمشككك ت التككي يتعككر  لاككا هككؤ م المعلمككون, 

ي ضوم مراجعة الباحثة للترال النظكري وجكدت أيًضكا ثمكة نكدرة  موضوع الدراسة الحالية, إ  أن  ِو
بتتدر ِككي بحككول الداِعيككة نحككو العمككل بشكككل عككام, ِلككم تجككد الباحثككة ِككي حككدود عملاككا سككو  دراسككة 

عن ع قة الداِعية نحو العمل بكبع  المتغيكرات الشخصكية والوظيفيكة مسكتخدًما  (7000الع ر )
ن بمختلكف الكوزارات والايئكات الحكوميكة ( أنثى من العاملي804(  كًرا و)9247عينة تكونت من )

والقطكككاع الخكككا , وقكككد جكككامت الدراسكككة بكككأن مسكككتو  الداِعيكككة بشككككل عكككام متوسكككط ِكككي القطاعكككات 
ن كانكككت تزيكككد لكككد  الككك كور عناكككا لكككد  اإلنكككال, وعكككزا الباحكككل  لكككَ إلكككى أهميكككة العمكككل  الث ثكككة, وا 

عككاملين بالككدرجات الوظيفيككة العليككا بالنسككبة للكك كور نتيجككة ألدوارهككم ا جتماعيككة, وتبككين أيًضككا أن ال
 أكثر داِعية من العاملين بالدرجات الدنيا.

ككي حككدود علككم الباحثككة ِ ناككا لككم تجككد مككن الدراسككات مككا تناولككت الداِعيككة لككد  المعلمككين  ِو
بشكككل عككام ومعلمككي التربيككة الخاصككة بشكككل خكككا , حيككل يتركككز معظككم البحككول حككول الداِعيكككة 

ك لَ وجكدت الباحثكة نكدرة ِكي الدراسكات التكي تاكتم بقيكا  سكمات  ل نجاز األكاديمي لد  الطلبة,
يوستف لالشخصية وع قتاكا بداِعيكة الفكرد ِلكم تجكد سكو  دراسكة واحكدة منك  أواخكر القكرن الماضكي 

عككككن ع قككككة الداِعيككككة لانجككككاز بسككككمات الشخصككككية, والتككككي أجريككككت علككككى  (1991مبتتتتد الفتتتتتاح )
لكككة التأسيسكككية باإلمكككارات إلكككى أن داِكككأ اإلنجكككاز ( معلمكككة بالمرح31( معلًمكككا و)43مجموعكككة مكككن )

يرتبط سلًبا بسمات الميكل العصكابي والسكيطرة وا نطكوام, ِكي حكين يكرتبط إيجابًيكا بسكمات ا كتفكام 
 ال اتي والثقة بالنف  والمشاركة ا جتماعية.

أننكا نجكد الكريم مكن كثكرة التكرال البحثكي المكرتبط بمعلمكي التربيكة الخاصكة إ  ك لَ وعلكى 
قيكا  مكد  تكأثير بعك  العوامكل والمتغيكرات علكى الكفكامة أن ه ه الدراسات بعضاا قد  هكب إلكى 

 العمكل عن , على حين اهتم بعضاا اآلخر بقيا  مد  الرضاال اتية لد  معلمي التربية الخاصة

السككابقة التككي أجريككت علككى معلمككي التربيككة أيلككب الدراسككات الخاصككة, إ  أن  التربيككة معلمككي لككد 
هكؤ م قيا  درجة الضكغوط النفسكية وا حتكرا  النفسكي لكد  ة ِي مجملاا قد أنصبت على الخاص

  المعلمين.
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التي أجريت للتعكرف علكى ط عاا على الدراسات السابقة أثنام ا ِي الباحثة تعرضتقد و 
الضكككعوط الواقعكككة علكككى معلمكككي التربيكككة الخاصكككة وقيكككا  درجكككة ا حتكككرا  النفسكككي لكككديام لعكككدد مكككن 

 :بعنككوانوالتكي كانكت  (7002الخطيت  )فريتد القريتوتي و  إبترا ي ومكن أحكدثاا : دراسكة الدراسكات 
بكاألردن",  الخاصكة العكاديين و وي ا حتياجكات الطك ب معلمكي مكن عينكة لكد  "ا حتكرا  النفسكي
و وي  الطلبككة العكاديين معلمككي مككن عينككة لككد  ا حتككرا  النفسككي درجكة تعككرف والتكي هككدِت إلككى

 ,ودخلك  الشكاري ,المعلكم وجكن  ,الطالكب ِئكة خت فابكوع قتاكا بكاألردن,  الخاصكة ا حتياجكات
 مكنام ومعلمكةًمكا معل) 337 (عكدد علكى الدراسكة عينكةقكد اشكتملت وتخصصك , و  ,ا جتماعيكة وحالتك 

 مقيكا  الدراسكة لتحقيك  أيكرا  الباحثكان اسكتخدم اإلنكال, وقكد ( مكن498و) الك كور مكن( 921)

 إحصكائًيا ِكي درجكة دالكة ِكرو  وجكود عكدم إلكى الدارسكة نتكائج أشكارت النفسكي, وقكد شكرنَ ل حتكرا 

 ِكرو  وجكود النتكائج أظاكرت ا جتماعيكة, ِكي حكين المعلكم أو حالتك  لجكن  ا حتكرا  النفسكي تعكز 

 مقارنة بك وي والمتوسط المنخف  الدخل  وي ولصالح الدخل مستو  إلى تعز  د لة إحصائية  ات

 ولصككالح ,المعلككم تخصك  لمتغيككر إحصكائية د لككة  ات اِروقًك َالمرتفككأ, كمكا أن هنككا الكدخل

 التخصصكات بغيكرهم  وي مقارنكة والبرمجكة واللغكات الدراسكات اإلسك مية المتخصصكين ِكي مجكال

  وي ا حتياجكات أو من ِئة الطالب )عاد   لمتغير إحصائية د لة  ات ِرو  كما أن هناَ .األخر 

 ا حتكرا  النفسكي لصكالح إحصائية ِي درجة  ات د لة و ِر  وجود النتائج أظارت حيل الخاصة(

 الطلبة معلمي العاديين, ولصالح الط ب بمعلمي مقارنة بصرًيا والموهوبين نو المعاق الطلبة معلمي

المتعددة, ولصالح  اإلعاقات و وي اسمعًيا, وحركيً  نو المعاق الط ب بمعلمي بصرًيا مقارنة نو المعاق
 معلمكي الطلبكة عقلًيكا, ولصكالح الطلبكة المعكاقين بمعلمكي مقارنكة سكمعًيا المعكاقين الطلبكة معلمكي

 .المتنوعة اإلعاقات  وي الطلبة بمعلمي مقارنة الموهوبين

"الضكغوط النفسكية وا حتكرا  النفسكي لكد   :بعنوان( 7002 ح د الزيودي ) ك لَ دراسة
 إلككى قككد هككدِتالتككي ", و معلمككي التربيككة الخاصككة ِككي محاِظككة الكككَر وع قتاككا بككبع  المتغيككرات

 الجنكوب الخاصكة ِكي إقلكيم التربيكة لكد  معلمكي وا حتكرا  النفسكي النفسكي الضكغط عكن الكشكف

 التدريسكية والخبكرة ,ا جتماعيكة والحالكة ,والعمكر ,الديموجراِيكة ككالجن  المتغيكرات بكبع  وع قتاكا

 مكن عشكوائية بطريقكة تيكروااخ ومعلمكة معلم (990) على الدراسة اشتملت عينةقد العلمي, و  والمؤهل

إلكى  الدراسكة نتكائج أشكارت النفسي, وقد ل حترا  ماس   مقيا وتم تطبي   ,األردن جنوب مدار 
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 الضكغوط النفسكية مكن مختلفكة مسكتويات مكن يعكانون األردن الخاصكة ِكي جنكوب التربيكة أن معلمكي

 هكي الضكغوط ثكر مصكادرإلكى أن أك وأشكارتي, العكال إلكى المتوسكط مكن تراوحكت وا حتكرا  النفسكي

 مكأ والع قكات السكلوكية الدراسكي المككتظ, والمشكاكل الشكاري, والبرنكامج الكدخل قلكةأبعكاد ب المرتبطكة

 حكواِز وجكود الطك ب ِكي الصكف, وعكدم عكدد المدرسكية, وزيكادة التسكاي ت وجكود اإلدارة, وعكدم

 كمكا التعلكيم لمانكة متدنيكةال المجتمكأ الطك ب, ونظكرة مكأ الكزم م, والع قكات تعكاون ماديكة, وعكدم

كك لَ  المعلمكات مكن أكثكر ا نفعكالي اإلجاكاد مكن يعكانون ككانوا إلى أن المعلمين نتائج الدراسة أشارت
 وشكدت  تبلكد الشكعور الخبكرة ِكي بعكد سكنوات لمتغيكر تعكز  إحصكائية د لكة  ات ِكرو  هنكاَ كانكت

 الشاري ِي بعد الدخل ز  لمتغيرتع إحصائية د لة  ات ِرو  هناَ كانت المعلمين, ك لَ لصالح

 .باإلنجاز الشعور نق 

ِي حين وجدت الباحثة أن هناَ العديد مكن الدراسكات السكابقة ييكر الحديثكة التكي تناولكت 
نف  الموضوع المرتبط بالضكغوط النفسكية وا حتكرا  النفسكي لكد  معلمكي التربيكة الخاصكة ومناكا: 

 Singh & Billingsley, 1996),, )(9114ابسكة )محمكود الدب, (9114السمادوني ) شوقيةدراسة )
(Boe, et al, 1997) ,(9117السرطاو  ) نادزي ,(Qaisar, et al, 1997) ,( 9117خالد الكخن) ,

براهيم القريوت والتي انصبت جميعاا  (9111أحمد نايل الغرير ), (9118) يِيصل عبد الفتاح وا 
ي لككد  معلمككي التربيككة الخاصككة والتككي سككيتم علككى قيككا  درجككة الضككغوط النفسككية وا حتككرا  النفسكك

 التعر  لبع  مناا ِي الفصل الثاني من الدراسة الحالية.

ولم تجد الباحثة ِي حدود عملاكا دراسكات تناولكت البحكل ِكي السكمات الشخصكية لمعلمكي 
الع قكككة بكككين السكككمات "بعنكككوان:  (7007روحتتتي مبيتتتدات )التربيكككة الخاصكككة سكككو  دراسكككة واحكككدة لكككك

لككروح المعنويككة لككد  معلمككي التربيككة الخاصككة ِككي الضككفة الغربيككة", والتككي بحثككت ِككي الشخصككية وا
( مكن معلمكي التربيكة الخاصكة 210السمات الشخصية لمعلمي التربية الخاصة, وقد طبقت علكى )

ِي الضفة الغربية بادف التعرف على السمات الشخصية التكي يتميكز باكا معلمكو التربيكة الخاصكة 
كة ِي الضفة الغربية وم د  ع قة ه ه السمات بكروحام المعنويكة, كمكا ككان مكن أحكد أهكداِاا معِر

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  

٪ مككن معلمككي التربيككة الخاصككة 41اصككة, إ  أن نتككائج الدراسككة أشككارت إلككى أن معلمككي التربيككة الخ
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ِي الضفة الغربية يميلون إلى نمط الشخصية )المنطوي المنفعل(, على حين جام نمط )المنبسكط 
٪, كما جامت النتائج بأن    توجكد اخت ِكات ِكي أنمكاط شخصكية معلكم التربيكة 93المتزن( بنسبة 

غيرات سنوات الخبكرة والمسكتو  التعليمكي للمعلكم, كمكا أشكارت النتكائج إلكى الخاصة على كل من مت
تكككدني مسكككتو  الكككروح المعنويكككة بشككككل عكككام, بينمكككا   توجكككد اخت ِكككات ِكككي الكككروح المعنويكككة تعكككود 

 لمتغيرات الخبرة والمستو  التعليمي.

وجكككود درجكككات عاليكككة مكككن وبشككككل عكككام ِقكككد أككككدت الدراسكككات السكككابقة ِكككي مجملاكككا علكككى 
ضككغوط النفسكككية الواقعكككة علكككى معلمكككي التربيكككة الخاصكككة والتككي تكككم ردهكككا إلكككى العديكككد مكككن العوامكككل ال

ونحكو مكن يتعامكل معاكم   ما يؤثر بالسلب على أدام المعلم لعمل  واتجاهات  نحو مانتكم ,المختلفة
هكككم أن مكككن , كمكككا جكككامت نتكككائج هككك ه الدراسكككات بكككأمكككن ِئكككات األطفكككال  وي ا حتياجكككات الخاصكككة

ضككغوط الواقعككة علككى معلمككي التربيككة الخاصككة هككي نككوع اإلعاقككة حيككل يعككد نككوع اإلعاقككة مصككادر ال
وشككدتاا وككك لَ ا ضككطرابات السككلوكية التككي قككد يعككاني مناككا األطفككال كلاككا مككن أهككم العوامككل التككي 
تمثككل عبًئككا علككى معلككم التربيككة الخاصككة ِكلمككا ازدادت شككدة اإلعاقككة لككد  الطفككل ازدادت الضككغوط 

  .إلى ب ل جاد إضاِي من جانب هة على المعلم, حيل يضطر النفسية الواقع

عنككد يبككدأ  الواقعككة عليكك الضككغوط أن إحسككا  معلككم التربيككة الخاصككة ب الباحثتتةهكك ا وتككر  
األمكر الك ي يشككل  ؛متطلبكات مانتك  وتطبيقك  للبكرامج الموضكوعة ةإدراك  بعدم قدرتك  علكى مواجاك

ممكا يحكدل لديك  معكد ت  لكى سكلب  هويتكة المانيكةحيل تؤدي هك ه الضكغوط إ المانية تاديًدا ل ات 
صككككاحباا تغيككككرات ِسككككيولوجية كككككرد ِعككككل تنبياككككي لتلككككَ قككككد تعاليككككة مككككن ا نفعككككا ت السككككلبية التككككي 

, كمككا أن طبيعككة عمككل معلككم التربيككة الخاصككة تتطلككب عككدًدا مككن الخصككائ  النفسككية مثككل الضككغوط
تمتعكك  بداِعيككة نحككو مككا يقككوم بكك  مككن الصككبر, القككدرة علككى التحمككل, المثككابرة, إضككاِة إلككى ضككرورة 

ِمكككنام مكككن , أسكككلوب  الخكككا  ِكككي التكيكككف والتغلكككب علكككى الضكككغوط ومواجاتاكككا عمكككل, ولككككل ِكككرد
 .الوظيفي ر على أدائ مما قد يؤث ؛ويتكيف معاا ومنام من يستجيب لاا بسرعة يتحملاا

وط الخاصككة بمككا تتضككمن  مككن ضككغ التربيككةطبيعككة العمككل ِككي مجككال  أن الباحثتتةكمككا تككر  
حيككل قككد تواجكك  معلمككي التربيككة الخاصككة,  الكك يحككد محككددات الضككغط المانككي تعككد أبحكككم طبيعتاككا 
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  مد  إحساس على جوانب شخصيت ؛ مما يؤثر علىو  تؤثر الضغوط على سمات شخصية المعلم
  .بالضغوط النفسية الواقعة علي

ن مككن البشككر السككمات تفسككر ا تسككا  ِككي السككلَو اإلنسككاني, ألنكك    يوجككد اثنككاوحيككل إن 
ِككل منامكا يواجك   ,سمات البشر تنظم الخبرات التي يتعرضون لاكاو يمتلكان نف  السمات تمامًا, 

وسكككوف توجككك  , يواجاكككون العكككالم علكككى أسكككا  سكككماتامِاكككم علكككى نحكككو مختلكككف,  الحياتيكككةالخبكككرات 
:  7002)مبتتد التترح ن متتدس و حيتتي التتدين تتتول، ِككي المواقككف المختلفككة.   السككمات سككلوكام

112.) 

لكككل ِككرد طريقتكك  وأسككلوب  الخككا  ِككي اإلدراَ والشككعور والسككلَو الكك ي يطبعككة وحيككل إن 
كما أن سلَو أي شخ    يكون مماثً  , بطابأ مميز   يتكرر لد  أي ِرد آخر بنف  الصورة

أو صكككورة طبككك  األصكككل مكككن سكككلَو إنسكككان آخكككر بسكككبب ظكككروف البيئكككة الخارجيكككة أو ضكككغوط مكككن 
, وحيككككل إن األِككككراد تختلككككف ِيمككككا بيناككككا مككككن حيككككل عات الداخليككككةاألشككككخا  اآلخككككرين أو الصككككرا

خصائصكككاا ممكككا يجعكككل ككككل ِكككرد شخصكككية منفكككردة ومتفكككردة عكككن ييرهكككا وممكككا يعطكككي أهميكككة أكبكككر 
(، )فتترع مبتتد 17: ) ( 7002)ستترير كا تتل،  لدراسة الفرو  الفردية وا ستفادة التطبيقية مناا.

 .(11: 7001)أ ال مبد الس يع، (، 122: 7000القادر، 

بكأن معلمكي التربيكة الخاصكة تتسكم شخصكايتام القكول  للباحثتةوبنام علكى مكا سكب  ِكيمكن 
يككل النفسككي  ابالعديككد مككن الم مككح والسككمات التككي تشكككل ِككي مجملاككا نوًعكك الخككا , باككم مككن البرِو

يعبككر عكن نككوع مكن الاويككة النفسككية الك ي و  ,يميككزهم عكن ييككرهم مكن معلمككي المكدار  العاديككةوالك ي 
, ِعلكككى الكككريم مكككن أن هنكككاَ مكككا ييكككرهم مكككن المعلمكككينباكككم والتكككي تجعلاكككم مختلفكككين عكككن  الخاصكككة

يجمعاككم مكككأ معلمكككي المكككدار  العاديكككة ِانكككاَ أيًضكككا الكثيكككر الككك ي يميكككزهم ويجعلاكككم مختلفكككين عكككن 
يوجككد لكككل ِككرد ككك لَ و  ,كمككا أن لكككل ِككرد بصككمت  الخاصككةييككرهم مككن معلمككي األطفككال العككاديين, 

يككل خككا   يككل خككا بكك  وككك لَ برِو يككل يختلككف عككن ييككره,  الداِعيككةب برِو ويعككد إدراَ هكك ا البرِو
شككرًطا ألن يعككي  اإلنسككان بسككعادة مككأ  اتكك  ومككأ اآلخككرين, ومككن ثككم تصككبح هنككاَ حاجككة للتعككرف 

وا خككت ف   علككى خصككائ  الصككفحة النفسككية لاككؤ م المعلمككين للوقككوف علككى أهككم م مككح التشككاب
 بينام وبين معلمي األطفال العاديين.
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حيكككل تشككككل الكككدواِأ سكككلَو الفكككرد بشككككل ضكككمني وتحفكككزه نحكككو أدام عملككك  والسكككعي نحكككو و 
اعل,   للكشكفمحاولكة الحاليكة ِكي أحكد أهكداف الدراسكة  ِقكد جكام لك اتحقي  أهداِ  بشكل مر   ِو

لمعلمكككككي التربيكككككة الخاصكككككة مكككككن  وي الكككككدرجات العاليكككككة  الصكككككفحة النفسكككككيةوالتعكككككرف علكككككى شككككككل 
يكككة المسكككتخدم ِكككي الدراسكككة الحاليكككة, وكككك لَ ِكككي ضكككوم متغيكككرات والمنخفضكككة علكككى مقيكككا  الداِع

 التخص  األكاديمي, الخبرة لد  معلمي التربية الخاصة.

وعليكككك  ِقككككد جككككام هككككدف الدراسككككة الحاليككككة ِككككي محاولككككة التعككككرف علككككى الجوانككككب المتعككككددة 
للشخصكككية كمكككا تعكسكككة الصكككفحة النفسكككية لمعلمكككي التربيكككة الخاصكككة ِكككي ضكككوم متغيكككرات الداِعيكككة 

 التخص  والخبرة.و 

 وبناء ملى  ا سبل تتبلور  شكلة الدراسة الحالية في  حاولة اإلجابة من التساؤلت اآلتية:

هل توجد ِرو   ات د لة إحصائية بين متوسطات درجات معلمكي التربيكة الخاصكة علكى  .9
 مقيا  الداِعية تبًعا لمتغير النوع والتخص  والخبرة؟

ًقا لمتغير يختلف شكل الصفحة النفسية لمهل  .2  الداِعية؟علمي التربية الخاصة ِو
ًقا لمتغير النوعهل  .4  ؟يختلف شكل الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة ِو
ًقا لمتغير التخص ؟شكل الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة هل يختلف  .3  ِو
ًقا لمتغير سنوات الخهل  .1  ؟برةيختلف شكل الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة ِو

 أ  ية الدراستة:

 تكمن أهمية ه ه الدراسة ِي النقاط التالية :األ  ية النررية: 

التربيكككة  معلمكككوتتضككح أهميكككة الدراسكككة ِكككي أهميككة المجكككال الككك ي تكككتم ِيكك  الدراسكككة أ  وهكككو  .9
الوضكككأ الحكككالي لمؤسسكككات حتميكككة يفرضكككاا  يعكككد, بعكككد أن أصكككبح ا هتمكككام باكككم الخاصكككة

 .التربية الخاصة ِي مصر

اكككا تتنكككاول متغيكككرات الداِعيكككة والتخصككك  والخبكككرة ومكككد  تكككأثيرهم ِكككي شككككل الصكككفحة أن  .2
 النفسية لمعلمي التربية الخاصة حيل   توجد دراسات سب  أن اهتمت ب لَ.

 محاولة اإلساام ِي تقديم إطار نظري حول مفاوم كل من الصفحة النفسية والداِعية.  .4
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 األ  ية التطبيقية:

يل خا  بمعلمي التربية الخاصة.التعرف على شكل الصفحة  .9  النفسية وك لَ رسم برِو

إلقام الضكوم علكى مكد  أهميكة ككل مكن متغيكرات الداِعيكة, التخصك , الخبكرة, ِكي إنجكاح  .2
 لماني لمعلمي التربية الخاصة.ااألدام 

وتتخككك  هككك ه الدراسكككة أهميتاكككا مكككن منطلككك  أن الكككدواِأ تسكككاعد علكككى التنبكككؤ بالسكككلَو الككك ي  .4
ي ظروف معينة, ومن ثم يمكننكا توجيك  سكلَو هك ا الشكخ  إلكى سيصدر عن الشخ  ِ

 وجاات معينة من خ ل البرامج والخطط المختلفة. 

ير مقيكا  للداِعيكة المانيكة لكد  معلمكي التربيكة  .3 ك لَ تتخ  ه ه الدراسة أهميتاا مكن حيكل تكِو
ِي تحقي  الخاصة ِي البيئة المصرية يتمتأ بد  ت مناسبة من الصد  والثبات  ستخدام  

 أهداف ه ه الدراسة وييرها من الدراسات.

ككككك لَ تتخكككك  الدراسككككة الحاليككككة أهميتاككككا مككككن كوناككككا تتنككككاول الداِعيككككة المانيككككة, وع قتاككككا بككككنمط  .1
شخصية معلمي التربية الخاصة أن قيا  الداِعية المانية عند معلمي التربيكة الخاصكة يمككن 

ضكوم علكى صكحة أو خطكأ الدراسكات النظريكة ل  أن ييسر التنبؤ بالسكلَو المسكتقبلي, ويلقكي ال
تاكا بالعوامكل التكي قكد تكؤثر  القائمة, ويزود الباحثة بميادين تجريبية مختلفكة, وبك لَ تكزداد معِر
ِي نشأة الداِعية المانية وكيفية تنميتاا لد  معلمي التربية الخاصة؛ مما يسكاعد علكى وضكأ 

 الخطط والبرامج الخاصة بام.

ميتاكككا مكككن كوناكككا مكككن الدراسكككات األولكككى التكككي تتطكككر  إلكككى رسكككم شككككل كككك لَ تتخككك  الدراسكككة أه .6
التنبككؤ التعككرف و حاولككة الصككفحة النفسككية لمعلمككي التربيككة الخاصككة ِككي مصككر, باإلضككاِة إلككى م

وبالتككالي إلقككام الضككوم , من مككن خكك ل شككل الصككفحة النفسككية لاكيبكنمط شخصككية هككؤ م المعلمك
يسكاعد ِكي وضكأ الخطكط والبكرامج المناسككبة  ممكاعلكى أهكم الم مكح والخصكائ  النفسكية لاكم 

  ه الفئة من المعلمين.لا

ك لَ تتمثل األهمية التطبيقية لا ه الدراسة ِيما تسكفر عنك  الدراسكة الميدانيكة مكن نتكائج يككون  .7
لاككا أثككر إيجككابي ِككي توجيكك  معلمككي التربيككة الخاصككة منكك  مرحلككة ا ختيككار قبككل دخككولام كليككات 
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ب إعدادهم للمانة ِي أثنام دراستام بكليات التربية إسكااًما ِكي دعكم التربية أو ِي تقويم أسالي
ثارة داِعيتام نحو ما يقومون ب  من عمل.  وا 

وتظاككر أهميككة المشكككلة علككى المسككتو  المانككي ِككي أنكك  علككى الككريم مككن أن هنككاَ العديككد مككن  .8
اصة إ  أن  الدراسات التي تناولت الضغوط النفسية وا حترا  النفسي لد  معلمي التربية الخ

  توجككد دراسككات اهتمككت برسككم شكككل الصككفحة النفسككية لمعلمككي التربيككة الخاصككة ومككد  تككأثر 
 جوانب شخصيتام بما قد يعانون  ِي مجال عملام من ضغوط.

 أ داف الدراسة:

 :ىإلفي  ج لرا  تردف الدراسة الحالية

يككل النفسككي( لمعلمككي التربيككة ا - لخاصككة ِككي ضككوم التعككرف علككى شكككل الصككفحة النفسككية )البرِو
 متغيرات الداِعية والتخص  والخبرة.

لمانكككي لمعلكككم االداِعيكككة, التخصككك , الخبكككرة, ِكككي إنجكككاح األدام  :التعكككرف علكككى دور ككككل مكككن -
 التربية الخاصة.

اككم   - ممككا يسككاعد  ؛الفئككة مككن المعلمككين هكك هأعمكك  بمككا يميككز سككيكولوجية  تقككديم صككورة واضككحة ِو
ية علكككى العمككل مكككن أجككل الوصكككول بمعلمككي التربيكككة الخطكككط والبككرامج التربويكككة والنفسكك يواضككع

مكانيتام.  الخاصة إلى أعلى درجات الكفامة المانية وتدعيم قدراتام وا 

وضأ مقيا  للتعرف على الداِعية المانية لد  معلمي التربية الخاصة يمككن ا عتمكاد عليك   -
 ِي البيئة المصرية واستخدام  على عينات مشاباة.

 فروض الدراسة:

و  دالككة إحصككائًيا بككين درجككات معلمككي التربيككة الخاصككة علككى مقيككا  الداِعيككة توجككد ِككر  .9
 .الخبرة و التخص  و  النوع تبًعا لمتغير

يختلف شكل الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة  وي الداِعية المرتفعة عن شكل  .2
 الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة  وي الداِعية المنخفضة.
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قًكككا لمتغيكككر النكككوع ) ككككور/  يختلكككف شككككل الصكككفحة .4 النفسكككية لمعلمكككي التربيكككة الخاصكككة ِو
 إنال(.

قًككككا لمتغيككككر  .3 التخصكككك  يختلككككف شكككككل الصككككفحة النفسككككية لمعلمككككي التربيككككة الخاصككككة ِو
 )متخصصين/ يير متخصصين(.

قًكككا لمتغيكككر سكككنوات الخبكككرة .1  يختلكككف شككككل الصكككفحة النفسكككية لمعلمكككي التربيكككة الخاصكككة ِو
 .)أقل/ أكثر خبرة(

 ستة:حدود الدرا

 تتحدد الدراسة الحالية باآلتي:

مكككن  ممكككن معلمكككي ومعلمكككات التربيكككة الخاصكككة تكككم اختيكككاره (40عكككدد )مكككن  تكونكككت العينكككة العينتتتتة:
 –تربيككة ِكريككة مككدار  ) :مؤسسككات التربيككة الخاصككة بمحاِظككة بنككى سككويف, مككن مختلككف ِئاتاككا

ين( –مدار  صم   .مدار  مكفِو

 هي:و  ,ألدوات والمقايي استخدمت الدراسة عدًدا من ا األدوات:

 .)إعداد: الباحثة( استمارة بيانات أولية .1

)إعداد: ها ثكاوي ومكاكنلي وأعكاد التقنكين علكى  (MMPI)اختبار الشخصية المتعدد األوج   .7
 .(2000البيئة المصرية: لوي  مليكة, عطية محمود, محمد عماد الدين إسماعيل, 

 .(الباحثة)إعداد:  ةالمانية لمعلمي التربية الخاص مقيا  الداِعية .1

 استبيان مفتوح. )إعداد: الباحثة( .4

تم تطبي  الدراسة ا ستط عية لمقيا  الداِعية المانية لمعلمي التربيكة الخاصكة الحدود ال كانية: 
 عينات من محاِظات القاهرة والجيزة وحلوان وبني سويف.

التربيككككة  سسككككاتمؤ  اقتصككككرت الدراسككككة الميدانيككككة علككككى عينككككة مككككن معلمككككي ومعلمككككات علككككى حككككين
 سويف. يالخاصة بمحاِظة بن

 من المناج الوصفي والمناج اإلكلينيكي ِي دراستاا.    استخدمت الباحثة ك ال نرج ال ستخد :
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تكم اسكتخدام األسكاليب اإلحصكائية المناسكبة, و لكَ باسكتخدام حزمكة البكرامج  األسالي  اإلحصتائية:
 .SPSSاإلحصائية المستخدمة ِي العلوم ا جتماعية 

 لدراسة:ل اإلجرائية  صطلحاتال

  الصفحة النفسية:

ًقا لمقيا  الشخصية المتعكدد األوجك   تعبكر الصكفحة النفسكية عكن الجوانكب المتعكددة ِكي ِو
والتككي تتمثككل ِككي درجككات المقككايي  المختلفككة التككي يتضككمناا اختبككار المنيسككوتا المتعككدد  ,الشخصككية
النسبية لاوج  المختلفكة.  تيسر ب لَ تحليل القو والتي يمكن رسماا ِي صورة متكاملة ِ ,األوج 

 (10: 7000)لويس  ليكه،         
 صفحة النفسية:التعريف اإلجرائي لل

اككا   لككَ التخطككيط البيككاني الكك ي يعككك  الوجاككة النفسككية للفككرد والكك ي " :بأناككا الباحثتتةتعِر
", ويقصكد فسكية المختلفكةيوضح موقأ الفرد أو مستو  أدائك  علكى عكدد مكن ا ختبكارات واألبعكاد الن

"مجمككوع الككدرجات الخككام التككي يحصككل علياككا معلككم التربيككة الخاصككة  ا:باككا ِككي الدراسككة الحاليككة بأناكك
على ا ختبارات الفرعية  ختبار الشخصية المتعدد األوج , والتي يتم التعبير عناا ِي نمكط كلكي 

ككة مكد  التشككتت ِككي بشككل بيككاني يمثكل توزيككأ الككدرجات التكي حصككل علياكا, ممككا يترتككب عل يك  معِر
معلم التربية الخاصة من خ ل أدائ  على المقيا  وال ي  لسماتاألدام والتوصل إلى نمط محدد 

يكككؤدي بكككدوره إلكككى التوصكككل إلكككى بعككك  الكككد  ت الكيفيكككة التكككي يمككككن أن تسكككاعدنا ِكككي نتكككائج هككك ه 
 الدراسة".

 الدافعية ال رنية :

تاككا  الدراسككة الحاليككة بأناككا: "هككي تكككوين اِتراضككي  ِككي المقيككا  المسككتخدم ِككي الباحثتتةعِر
يرتبط باألدام التقييمي للمعلم من حيل المناِسة لبلوغ معايير التفكو  والتميكز ِكي العمكل, ويعكك  
ه ا الشعور الريبة ِي النجاح والخوف من الفشل؛ مما يحل المعلم داخلًيا لب ل أقصى جاده من 

صول إلى تحقي  المعيار ال ي يمكنك  مكن التفكو  علكى أجل النجاح وتحقي  األهداف المرجوة والو 
 ييره من زم ئ  اآلخرين".
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 لدافعية: لالتعريف اإلجرائي 

درجككة اسككتجابة معلمككي ومعلمككات التربيككة الخاصككة علككى ِقككرات مقيككا   تعنككي بكك  الباحثككة:
 المتضمن ِي ه ه الدراسة. المانية الداِعية 

 :لتخصصالتعريف اإلجرائي ل

حثكككة: الدرجكككة الجامعيكككة والتخصككك  األككككاديمي للمعلكككم ِكككي مجكككال التربيكككة وتعنكككي بككك  البا 
الخاصة سوام ككان خكريج شكعب وكليكات التربيكة الخاصكة أو أنك  حاصكل علكى دبلومكة أو دراسكات 

 متخصصة ِي مجال اإلعاقات.

  :للخبراالتعريف اإلجرائي 

فككال مككن  وي عككدد السككنوات التككي قضككاها المعلككم ِككي عملكك  مككأ األطوتعنككي بكك  الباحثككة: 
 اإلعاقات المختلفة.

  عل  التربية الخاصة: 

مؤسسكة تعليميكة مكن مؤسسكات التربيكة الخاصكة, ويقكوم  مكن مكن يتكولي التعلكيم ِكي أي هو
خكك ل تقسككيم الاككدف التربككوي إلككى مجموعككة و لككَ مككن بتنفيكك  الخطككط التعليميككة الفرديككة والجماعيككة, 

يمكككن قياسككاا, ويوظككف مصككادر الككتعلم الموجككودة  مككن األهككداف التعليميككة والماككارات المحككددة التككي
 (110: 7009)نر ي مودا، ديبه الزين، الادف المحدد. ِي البيئة التعليمية لتحقي  

 التعريف اإلجرائي ل عل ي التربية الخاصة:

هكككم المعلمكككون الككك ين تعنكككي الباحثكككة ِكككي الدراسكككة الحاليكككة بمعلمكككي التربيكككة الخاصكككة بكككأنام: 
ئات الخاصة من األطفال ال ين اقتصرت عليام الدراسة الحالية داخل ِصول يقومون بالتدري  للف

 التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم بمحاِظة بني سويف.



  

  

  الفصل الثانيالفصل الثاني

  ودراسات سابقة (ودراسات سابقة (اإلطار النرري اإلطار النرري ) ) 
 

 البروفيل النفسي( الصفحة النفسية(. 

 الشخصية س ات. 

 النرريات ال فسرا. 

 الشخصية. 

 حددات الشخصية . 

 الدافعية. 

 نرريات الدوافع. 

 الخبرا. 
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  النرري ودراسات سابقةالنرري ودراسات سابقة  اإلطاراإلطار

المفاهيم النظرية الخاصة بمتغيرات الدراسكة حيكل سكيتم  الفصله ا تستعر  الباحثة ِي 
عككر  اإلسككاامات النظريككة التككي يمكككن ِككي ضككوئاا ِاككم وتفسككير شكككل الصككفحة النفسككية لمعلمككي 

يجككاد مككا بيككنام مككن ع قككات التربيككة الخاصككة ِككي ضككوم , متغيككرات الداِعيككة والتخصكك  والخبككرة وا 
 ك لَ عر  لبع  الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية.

 الصفحة النفسية: -أوًل:

ِككي  (Rosslimo 1911)الصككفحة النفسككية مصككطلح اسككتخدم ألول مككرة بواسككطة روزليمككو 
روزليمكو هكو أول مكن اسكتعان بالتمثيكل البيكاني لتحديكد الموقكف النسكبي حيكل يعكد ال كام  اختبارات
كالككككك كام اللغكككككوي, والتحصكككككيل الدراسكككككي, والقكككككدرة  :ِكككككي بعككككك  المقكككككايي  اللفظيكككككةاألِكككككراد ألحكككككد 

ِكككي مجكككال  (Maili & Wechsler)ككككل مكككن ميللكككي و وكسكككلر اسكككتخدم  الميكانيكيكككة, وبعكككد  لكككَ 
نجليزيككة اللغككة اإلفعاليككة والميككول وا هتمامككات, ويقابككل مصككطلح الصككفحة النفسككية ِككي النككواحي ا ن

يكككل  , خريطكككة Psychological Profile, صكككفحة نفسكككية Profileبعكككدد مكككن المترادِكككات مناكككا: برِو
, Psychograph, مخطكط نفسكي Profile Analysis, تحليل الصفحة النفسية Profile Chartنفسية 

Psychogram  .   ( ،42: 7001أح د الع ري)  

مككأ  وارتباطاكا الصكفحة النفسككيةاشككتراَ إلكى  (120: 7001) ح تتود أبتو النيتتل، ويشكير 
 كما يلي:األخر   عدد من المفاهيم

ييكر منكتظم ِكي أو  ات والمعلومكات والكدرجات بخكط مكنحن  هي تمثيل للبيان: الصفحة النفسية -
 شكل بياني.أو  خريطة

ويمككن مكن خك ل  لكَ  ,طريقة لتقدير خصائ  الفرد وسمات وهي  تحليل الصفحة النفسية: -
 .الكشف عن مختلف أنماط الخصائ  ِي الصفحة النفسية الخاصة بسمات ِرد ما

أو  ي توجككد عليكك  نقككاط تمثككل درجككات الفككردوهككي عبككارة عككن منحًنكك: خريطتتة الصتتفحة النفستتية -
المستخرجة من المعالجات , كما تمثلاا الدرجات دامالنسبي ِي كل نمط من انماط األ المركز

والكك ي يمثككل تحصككيل  Educational profileمككا يتضككح ِككي المبيككان التعليمككي لاإلحصككائية مث
 التلمي  ِي مختلف المواد الدراسية.
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)ب( تمثيككككل  .)أ( مبيككككان يمثككككل السككككمات النفسككككية لككككد  الفككككرد :وهككككو عبككككارة عككككنالستتتتيكوجرا :  -
 (120: 7001) ح ود أبو النيل،  ِي مختلف مراحل حياة الفرد. للموضوعات البارزة

إلكى الصكفحة النفسكية ومحاولكة تعريفاكا و لكَ مكن  (Anastasi 1982)أنسكتازي  أشارتوقد   
ِكككي قيكككا  الككك كام والتكككي تتمثكككل ِكككي زيكككادة عكككدد  "بكككالنظرة الفارقكككة" سكككمت أخككك ل حكككديثاا عكككن مكككا 

ة واحككدة ِقككط وهككي ا ختبككارات التككي تقككي  جوانككب مختلفككة مككن الكك كام بحيككل   نعتمككد علككى درجكك
نمككا تعتمككد علككى مجموعككة مككن الككدرجات المختلفككة لمختلككف جوانككب النشككاط العقلككي  نسككبة الكك كام, وا 

 تسمح لنا برسم صفحة نفسية توضح نواحي القوة والضعف لد  المفحو .
(Anastasi, 1982: 544, 564) (Anastasi & Urbina, 1997: 512) 

فحة النفسككية والتككي تناولاككا البككاحثون مككن خكك ل وهنككاَ العديككد مككن التعريفككات النظريككة للصكك
التككي تمثلككت ِيمككا  هككب إليكك  هكك ا التعريككف الكك ي عككرف الصككفحة النفسككية  األطككر النظريككة المختلفككة

واألبعكككاد ا ختبكككارات علكككى عكككدد مكككن  أدائككك أو مسكككتو   تخطكككيط نفسكككي يوضكككح موقكككأ الفكككرد" بأناكككا:
 ".النفسية

رسكككم بيكككاني لمجموعكككة مكككن أناكككا:  ة علكككىالصكككفحة النفسكككي Macmillanِيعكككرف مكككاكمي ن 
 (Macmillan, 1991:347) الخصائ  المحددة والمقاسة مثل سمات الشخصية.

اككا معجككم علككم الككنف  والطككب النفسككي بأناككا هككي تمثيككل مصككور عككادة مككا يسككتخدم ": ويعِر
وقكككد تككككون علكككى شككككل تقريكككر  ,ضكككح سكككمات الشخصكككية والع قكككات بيناكككاالخطكككوط والمنحنيكككات ليو 

  أن يصاحب التقرير السردي الرسم البياني".أو  سردي

 (7270: 1991)جابر مبد الح يد ومالء الدين كفافي،  

اكا عبكد المكنعم الحفنككي بككأنااو  علكى عكدد محككدد  أدائكك تقيكيم الفككرد مكن خك ل درجكات ": يعِر
الفكرد علكى عكدد محكدد  أدامنفسكي يوضكح أو  المتغيكرات وهكو رسكم بيكاني عقلكيا ختبكارات أو مكن 
   ."تكوين  النفسيأو  التي تقي  الجوانب المختلفة من عقليت ا ختبارات من 
 (91: 1994)مبد ال نع  الحفني،        
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رسككم بيككاني يعبككر عككن درجككات " :الصككفحة النفسككية هككيإلككى أن كمككا يشككير ِككؤاد أبككو حطككب 
ريكككة وعكككادة مكككا تككككون هككك ه الكككدرجات ِكككي صكككورة درجكككات معيا ,ا ختبكككاراتِكككي بطاريكككة مكككن األِكككراد 

 (19: 1992)فؤاد أبو حط ،  ."لتسايل المقارنة بيناا

اا ِر  عبد القادر بأناكا النسكبي للفكرد علكى أكثكر مكن مسكتو  رسكم بيكاني يوضكح ال" :ويعِر
ِكي أياكا أو  نعلم ِي أياا يكون مرتفًعكاحتى عقلي, أو  استعداد نفسيأو  أكثر من سمةأو  اختبار

أن يصكاحب أو  اكا ِكي شككل تقريكر سكردينأن يعبكر ع ويمككنا نخفكا , أو  يككون هك ا ا رتفكاع
 (411: 1992)فرع مبد القادر،   ."التقرير السردي الرسم البياني

وتعبكككر الصكككفحة النفسكككية عكككن الجوانكككب المتعكككددة ِكككي الشخصكككية التكككي تتمثكككل ِكككي درجكككات 
ِكي صكورة  والتي يمككن رسكماا ,المقايي  المختلفة التي يتضمناا اختبار المنيسوتا المتعدد األوج 

)لتتتتتتتتتتويس  ليكتتتتتتتتتته،  النسبية لاوج  المختلفة.  ة متكاملة ِتيسر ب لَ تحليل القو صفحة نفسي
7000 :10) 

الفككرد  مسككتو  أدامتمثككل التحليككل الككداخلي لأناككا  كمككا يمكككن النظككر للصككفحة النفسككية علككى
مكككن  تيسككر ا نتقككالأناككا  مككا يطلككك  عليكك  الفككرو  داخككل الفككرد, كمكككاأو  ,ا ختبككاراتعلككى مختلككف 

 (19: 7001)مص ت مبد ال نع ، إلى صفات وخصائ  المفحوصين.ا ختبارات على  داماأل

ا ختبككارات مجموعككة مككن  وتعتبككر الصككفحة النفسككية )المبيككان النفسككي( تمثيككل خطككي لنتككائج
على ا ختبارات وقد يكون توزيأ درجات  ,رتفاع النسبي لمختلف نتائج الفردا يتبين ِياا بوضوح 

 (120: 7001) ح ود أبو النيل،  .منحن  أو  شكل مستقيم

الصككفات السككلوكية التككي تميككز الشككخ  عككن ييككره, ": هككيبأناككا صككفحة النفسككية وتعككرف ال
أو  ولكككن ِككي بعكك  األحيككان قككد تتككأثر بمشككك ت نفسككية مصككاحبة تختلككف معاككا معككد ت ارتفاعاككا

 (Frankline, 2002: 1)  ."انخفاضاا بين األشخا 

هي رسم بياني لمجموعة من الخصائ  المحددة أناا  لنفسية علىك لَ تعرف الصفحة ا
 (142: 7007) ري  ثابت،  والمقاسة مثل سمات الشخصية. 

مجمككككأ  Graphic presentationهككككي عككككر  بيككككاني  psychographالصككككفحة النفسككككية ِ
-multiعوامككككل متعككككدد أو  ِككككي اختبككككار يقككككي  مجككككا تأو  مختلفككككة اختبككككاراتلككككدرجات الفككككرد ِككككي 

dimensions  كككة نكككواحي القكككوة والضكككعف ِكككي السكككمات األِكككراد مجموعكككة أو  الفكككردلكككد  باكككدف معِر



 ةراسات سابقداإلطار النرري و     الفصل الثاني
 

-20- 



يل)المقاسة, وتعني كلمة  أو  لمحة مختصرة عن حياة الشخ أو  صفحةأو  صورة جانبية, (برِو
يككل النفسكي عكن نككوع مكن الككت زم التزامكل المسكتمر مككن أكثكر مككن أو  عكن موضكوع مككا, ويعبكر البرِو

 (7001:144)لطفى الشربيني، مادل صادل ،  يي  لنف  الشخ .درجة على عده مقا

كمًيا لوصف  مفاوم إحصائي يستخدم ِي البحول النفسية أناا  كما يشار للصفحة النفسية
مككن خكك ل الككدرجات المعياريككة, ِاككو يعتمككد علككى الوصككف الكمككي   الدرجككة للمفحككو , وتوضككيح

الفكرد  أداميكف, وهكو ِكي العكادة يسكتخدم لوصكف المرسوم بيانيًا, وتفسير ه ه الدرجة من خك ل الك
   سلوك  من خ ل المعيار الخا  ب  وتفسيره. ةالنفسي, و لَ لمقارنا ختبار على 

 (17: 7001)أشرف ملي، 

النفسككي وتحديككد الككدرجات ا ختبككار وتسككتخدم الصككفحة النفسككية بعككد ا نتاككام مككن تصككحيح 
تفسكير لتلكَ الدرجكة, أو  ىإعطام معنكإلى  التي حصل علياا المفحو , حيل تكون هناَ حاجة

, ِتكككككون هنككككاَ حاجككككة إلككككى إعطككككام تفسككككير لتلككككَ  ختبككككاراتوا  ا أخككككد المفحككككو  مجموعككككة مككككن ا
ا علكى الدرجات, وهنا  بد من القيام بتحويل تلَ الدرجات الخام إلى ما يقابلاا من معايير اعتمكادً 

ِيما بعد إلى رسم بياني يوضح ما بيناا وتحويلاا  ,ا ختبارجداول خاصة موجودة عادة ِي دليل 
يل النفسي.أو  بالصفحة النفسيةيسمى من ع قات وتفاع ت, و لَ ما    البرِو

 (20: 7002)خليل إبرا ي ، وملى  ردي، 

أسكككا   اسكككتعدادات نفسكككية, إ  علكككىاختبكككارات أو و  يمككككن رسكككم الصكككفحة النفسكككية لعكككدة 
يمككن المقارنككة حتككى الكدرجات التائيككة, وهكك ا أو  ط,ميئينكات ِقككلحسككاب  كاأسكا   معيكار موحكد ِككي

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

والصكككفحة النفسكككية عبكككارة عكككن مجمكككوع الكككدرجات الخكككام التكككي يحصكككل علياكككا الفكككرد علكككى 
ة للمقايي  ِي نمط كلي بشكل بياني يمثل توزيأ الكدرجات التكي يحصكل علياكا, الفرعيا ختبارات 

ة  والتوصكل إلكى نمكط محكدد لقكدرات الفكرد مكن خك ل  دامالتشتت ِي األمد  مما يترتب علي  معِر
 إلى التوصل إلى بع  الد  ت الكيفية.  هالمقيا  وال ي يؤدي بدور على  أدائ 

 (7002)أ ال مبد الح يد، 

رسكم بيكاني " الصكفحة النفسكية هكيعلكى أن بكين العديكد مكن العلمكام  ااتفاقًكثمة نجد أن عام وبشكل 
نعلكم حتكى اسكتعداد أو  ِكي أكثكر مكن سكمةأو  النسبي للفرد على أكثر مكن اختبكارمستو  يوضح ال
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ككي  ,ِككي أياككا يكككون مرتفًعككا ككي  ,أياككا يكككون متوسككًطاِو لككىِو أي مككد   أياككا يكككون دون المتوسككط, وا 
 & Morandini)(، 92-94: 7000أح تد مبتد الختالل، ) ."ا نخفكا أو  األرتفكاعيككون هك  

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

  لصكككفحة النفسككية كمكككا يقيسكككالخكككا  باِككي دراسكككتاا الحاليكككة التعريككف  الباحثتتتةقككد تبنكككت و 
ِي الشخصية التي  وال ي يعبر عن الجوانب المتعددة (MMPI)اختبار الشخصية المتعدد األوج  

والتكككي يمككككن رسكككماا ِكككي صكككورة  ,المختلفكككة التكككي يتضكككمناا ا ختبكككار تتمثكككل ِكككي درجكككات المقكككايي 
أن الصكفحة    لَ تحليكل القكو  النسكبية لاوجك  المختلفكة حيكل يكر صفحة نفسية متكاملكة ِتيسكر بك

ا المتعككككدد ختبككككار المنيسككككوتاأِككككراد عينككككة البحككككل علككككى  مسككككتو  أدامتمثيككككل بالرسككككم ل: "هككككي النفسككككية
 :ىويشتمل المقيا  عل, "األوجة

التككككواتر)ف(, أو  ربعككككة مقككككايي  للصككككد  هككككي: )عككككدم اإلجابككككة )؟(, الككككك ب )ل(, الخطككككأأ -
 .التصحيح )َ((

)د(, الاسككتيريا )هككك  ا كتئككابهي:)تككوهم المككر  )هككك  (, كلينيكيككة وككك لَ عشككرة مقككايي   -
(, البارانويككا )ب أ(, السككيكاثينيا  (, ا نحككراف السككيكوباتي )ب د(, الكك كورة واألنوثككة )م ف
)   ((,  ا جتمككككككككاعي ا نطككككككككوام)ب ت(, الفصكككككككام )  َ(, الاككككككككو  الخفيككككككككف )م أ(, 

 التعرف على كل مناا ومناقشة د  ت الدرجات المختلفة لاا. تالىوبال

 (10: 7000)لويس  ليكه،         

 :هيالصفحة النفسية بأناا  تعرفأن  للباحثةيمكن  ما سب على بنام و 

أو  والكك ي يوضككح موقككأ الفككرد , لككَ التخطككيط البيككاني الكك ي يعككك  الوجاككة النفسككية للفككرد
 واألبعاد النفسية المختلفة.ا ختبارات على عدد من مستو  ادائ  

الحالية بمحاولة لرسم الصفحة النفسية لمعلمي التربيكة الخاصكة  الدراسةِي  الباحثةوتقوم 
  ختبارالمكونة اإلكلينيكية ا كل معلم على المقايي  العشرة بنام على الدرجات التي يحصل عليا

, الاسككككككتيريا, ا نحككككككراف ا كتئككككككابالشخصككككككية المتعككككككدد األوجكككككك  وهككككككي: مقيككككككا  تككككككوهم المككككككر , 
 ا نطككككككوامالسككككككيكوباتي, الكككككك كورة واألنوثككككككة, البارانويككككككا, السككككككيكاثينيا, الفصككككككام, الاككككككو  الخفيككككككف, 

 كل الصفحة النفسية لكل منام., والتي يتم من خ لاا رسم شا جتماعي
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أكثكر مكن أو  داً احكو  للباحثتةحقك  ييمككن أن الدراسة الحالية ِي  الصفحة النفسيةودراسة 
 :اآلتية المتطلبات األربعة

معلمككي التربيككة الخاصككة ِككي كككل سككمة كككل مككن التعككرف علككى الككدرجات التككي حصككل علياككا  -
 بطريقة مباشرة.

ككة النمككو العككام لككدرجات السككمات التككي - لككد   اختبككار الشخصككية المتعككدد األوجكك يقيسككاا  معِر
 معلمي التربية الخاصة.

التعككرف علككى السككمة التككي حصككل ِياككا معلمككي التربيككة الخاصككة علككى أعلككى درجككة والسككمة  -
 التي حصل ِياا المفحو  على أقل درجة.

 التعرف علكى مرككز درجكات معلمكي التربيكة الخاصكة علكى مختلكف السكمات بالنسكبة لواحكد -
 الدرجات المعيارية(. –الميئينات  –ن المعايير )المتوسطات أكثر مأو 

 : ي تعني للباحثة أنرا في الدراسة الحالية الصفحة النفسيةه فمليبناء و 

والك ي يوضكح  ,لمعلكم التربيكة الخاصكة لَ التخطيط البيكاني الك ي يعكك  الوجاكة النفسكية 
ا ختبككككارات تكككي تقيسكككاا لنفسكككية الواألبعكككاد ا ,ا ختبكككاراتمجموعكككة علكككى مسكككتو  ادائككك  أو   موقعككك

 .المستخدمة ِي الدراسة الحالية

  س ات الشخصية:س ات الشخصية:

إن من أبسط الطر  وأقدماا ِي وصف شخ  ما بمصطلحات معينة هي التعرف علكى 
أي  أنمكاط السككلَو التككي يتصككف باككا وتسككميتاا بأسكمام السككمات, والسككمات هككي مفككاهيم اسككتعدادية,

سككككتجابة بطكككر  معينككككة, ومكككن المفتككككر  أن الشكككخ  ينقككككل ا أو  تشككككير إلكككى نزعككككات الفعكككلأناكككا 
خككككر, حيككككل تتضككككمن قككككدر مككككن التنبككككؤ باحتمككككال سككككلَو سككككتعدادات السككككيكولوجية مككككن موقككككف آلا 

 الشخ  بطر  معينة.

, والككك ي يشكككير إلكككى Statesومفاكككوم الحالكككة  Traitsأن نميكككز بكككين مفاكككوم السكككمات  وعلينكككا 
من القل  ِكي موقكف معكين ِاك ه تعكد حالكة, أمكا   ً استجابة تحدل اآلن, كأن يعاني شخًصا ما مث

ن  سوف يستجيب بحالة القل  ه ه ِي ظكروف معينكة أنصف الشخ  بسمة القل  ِا ا يعني أن 
قلكك , ِوجكود السككمة   يتضكمن بالضككرورة أن الشكخ  سككوف يكككون أي  ريكم أنكك  قكد   يعككاني مكن
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: 7000)ملتتتى مستتتكر،  واقكككف معينكككة.اسكككتعداد ل سكككتجابة بكككالقل  ِكككي م  دائمكككًا, ولككككن لديكككقلقًكككا 
174) 

أن السككمة هككي صككفة  ات دوام نسككبي بينمككا الحالككة هككي صككفة مؤقتككة وسككريعة  الباحثتتةعليكك  تجككد و 
 خر.ل تتغير وتختلف من موقف آلالزوا

ويتطلكككب األمكككر األخككك  ِكككي ا عتبكككار شخصكككية الفكككرد التكككي تشكككير إلكككى مكككزيج مكككن السكككمات 
عادة ما يمتلَ الفرد درجات متفاوتة من السمات المختلفة, النفسية التي نستخدماا لنصف الفرد, و 

ال كام, الثقة بالنف , الواقعية, الحساسكية, الصك بة النفسكية, ا عتمكاد علكى الكنف , وييرهكا  :مثل
 (174: 7000مسكر،  ي)مل اآلخرين.من السمات التي تميز الفرد عن 

, حصككائياً إأو  حككدد تجريبيككاً عبككارة عككن متصككل كمككي قابككل للتككدر  وتتبأناككا السككمة تعككرف و 
على سمة معينة هي ِرو  ِي الدرجة أكثر مناا ِكرو  ِكي النكوع, ِك  ينقسكم األِراد ِالفرو  بين 

للفككرو  مككن طككرف إلككى الطككرف  مسككتمراً هنككاَ تككدرًجا  نولككك ,النككا  إلككى تصككنيفات حككادة ِككي النككوع
 (29: 7004)نبيل سفيان،    المقابل.

درجكة أسا   ما تتجمأ عدد من الصفات مأ بعضاا علىويشير محمد قاسم إلى أن  عند
ومعامككل التككرابط لحسككاب  ي,قككوة التككرابط ِ ناككا تمثككل سككمة معينككة, وتسككتعمل طريقككة التحليككل العككامل

بحيل تتغير وتتحول معاا تغيًرا وتحوً  أخر   درجة الترابط بين الصفات, ِالصفة التي تترابط مأ
, ِ  ا ترابطت ثالثة ورابعكة وثبكت هك ا التكرابط ترابط بيناا عال  ن الإتغير األولي يقال اليتناسب مأ 

عكن  ةعبكر , يمككن جعكل هك ه المجموعكة مكن الصكفات مأخر  يير موجود بنف  الدرجة مأ صفات
 (22: 7004) ح د  اس ،  سمة من سمات الشخصية.

األِكراد يختلف ِياكا يمكن أن صفة  ات دوام نسبي أو  خاصيةأو  خصلةأي  والسمة هي
مكتسككبة, أو  أن هنككاَ ِروقًككا ِرديككة ِياككا, وقككد تكككون السككمة وراثيككةأي  تميككز بعضككام عككن بعكك ,ِ
يةأو  تكون ك لَ جسميةيمكن أن و    متعلقة بمواقف اجتماعية.أو  انفعاليةأو  معِر

 (22: 1992)أح د مبدالخالل، 

تككي وال ,حياتكك أسككلوب  والتككي تتناسكك  مككأ ,والسككمة هككي الخاصككية التككي تميككز سككلَو الفككرد
  وتقا  درجة التناس  ه ه من خ ل معام ت ا رتباط.اآلخرين, عن  هتميز 
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 (Johnson, 2007: 421) 
يمككن قياسكاا وتحكدد  نسكبًيا: هي قوة نفسية داخليكة وموجاكة ثابتكة أنااالسمة على الباحثة وتعرف 

 سلَو الفرد واستجابات  ِي المواقف المختلفة وتعبر عن شخصيت .

)التكككرار, الشككدة, ومعككدل حككدوثاا عبككر  :ة مككن خكك ل ثكك ل خصككائ ويمكككن تحديككد السككم
سكككوف يككككون كككك لَ جكككًدا  المواقكككف المختلفكككة(, ِعلكككى سكككبيل المثكككال ي حكككظ أن الشكككخ  الخاضكككأ

السكمات قكد تختلكف د لتاكا أن  إلكي "ألبكورت"باستمرار بمعدل كبيكر ِكي كثيكر مكن المواقكف, ويشكير
قكد يككون لكديام سكمة واحكدة تصكل إلكى حكد أن ِراد األبع  حيل إن وأهميتاا ِي بنام الشخصية 

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

نسكككتنتج  ولككككن ,والسكككمات هكككي وحكككدات اساسكككية ِكككي تنظكككيم الشخصكككية   نسكككتطيأ رؤيتاكككا
, وهككي جملككة مككن الصككفات الجسككمية والعقليككة وا جت اعيككة وا نفعاليككة موجودهككا مككن خكك ل السككلَو

 (22: 7004)نبيل سفيان، التي تميز الشخ  عن ييره. 

وتككككون السكككمة مشكككتركة إ ا ككككان الكككدليل علكككى وجودهكككا مسكككتخرًجا مكككن جماكككور كبيكككر مكككن 
يشككب   ىشكككل منحنككعلككى  -يًعككا اعتككدالًيا موزعككة توز أناككا  النككا , ومككن خككوا  السككمات المشككتركة

 يقعكون ِكي المنتصكف علكى متصكل السكمة, –مكنام  ٪68.21 –تقريًبكا األِراد ثلثي أي  –الجر  
عككدد أقككل مككن  علككى حككين يحصكليحصكلون علككى الككدرجات الوسكطي علككى مقيككا  هكك ه السكمة, أي 

مكككن األشكككخا  ا جكككدً  دنيكككا علكككى السكككمة, ِكككي حكككين أن عكككدًدا قليكككلأو  علكككى درجكككات عليكككااألِكككراد 
علكككى هكك ه السكككمة, ويعنكككي هكك ا النكككوع مكككن جكككًدا  منخفضككةجكككًدا أو  يحصككلون علكككى درجككات مرتفعكككة

: 7000)أح تتتد مبتتد الختتتالل،  السككمة المشكككتركة  ات توزيككأ مسككتمر ومتصككل. لَ أن التوزيككأ ككك
21) 

  النرريات ال فسرا:النرريات ال فسرا:

 الس ات: ةنرري
خصككككية التككككي تكمككككن ورام تحديككككد السككككمات العامككككة للشأسككككا   تقككككوم نظريككككة السككككمات علككككى

, والشخصكية هنككا عبكارة عككن انتظكام دينككامي لمختلكف سككمات الفكرد, والسككمة هكي الصككفة أو  السكلَو
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المكتسكبة التكي يتميكز باكا أو  ة( الموروثكةأو ا جتماعي ا نفعاليةأو  العقليةأو  الخاصية )الجسمية
. نسبًياالفرد, وتعبر عن استعداد ثابت   لنوع معين من السلَو

أ أصككول نظريككة السككمات إلككى علككم الككنف  الفككار , ودراسككة وقيككا  الفككرو  الفرديككة, ترجككو 
ا لتصنيف النا  والتعرف على السمات وتستند على تحديد سمات الشخصية وتحليل عواملاا سعيً 

, وتككك هب هككك ه  ,والتكككي يمككككن قياسكككاا ,والعوامكككل التكككي تحكككدد السكككلَو وتمككككن مكككن التنبكككؤ بالسكككلَو
كما يمكن أن نفر  بين شخ  ت حظ ِي , يمكن أن مات شخصية ثابتة النظريات أن لكل ِرد س

هكك ه السككمات, وتقككوم نظريككة السككمات أسككا   نميككز بككين األشككخا  بعضككام وبعكك  علككىأو  خككرآو 
التحليكككل العلمكككي الموضكككوعي للشخصكككية, وتسكككتمد جككك ورها مكككن ا عتقكككاد بكككأن ميكككول أسكككا   علكككى

 . ختباراتا استخدامعوامل يمكن قياساا بأو  سماتأناا  السلوكية يمكن تصنيفاا علىاإلنسان 

, مأن نظريكة السككمات تعكد أقكرب النظريكات لقيككا  السكمات الشخصكية للمعلكك الباحثتةتكر  و 
كككة المجمكككوع الكلكككي لسكككمات المعلكككم التكككي تميكككزه عكككن ييكككره, ومكككن خككك ل صككك حية  ِمكككن خككك ل معِر

 .سماتاما  أس علىاألِراد والتمييز بين  ,اا لقيا  الفرو  الفرديةاستخدام

مشكتركة بكين أناا  وتستعين نظريات السمات بعدد كبير من السمات واألبعاد التي يفتر 
النككا  جميًعككا ِككي وصككف الكثيككر مككن الفككرو  األخككر  ِككي الشخصككية التككي   يمكككن وصككفاا بعككدد 
محدد من األنماط, ويعتقد أصكحاب نظريكات السكمات أن هك ه الطريقكة البسكيطة ِكي تحديكد سكمات 

لكككل شخصككية إلككى أن مككا هككي إ  أحسككن وسككيلة لوصككف وتقيككيم الشخصككية, وهككم يكك هبون كككل ِككرد 
نمطاككا الفريككد مككن السككمات وأن هكك ه السككمات تلعككب دوًرا رئيسككًيا ِككي تحديككد سككلَو الفككرد, والسككمات 

مواقككف كثيككرة وتعبككر عككن تصككدر عككن الفككرد ِككي  نسككبًياأنمككاط سككلوكية عامككة دائمككة ونسككبية وثابتككة 
 (22: 7002)حا د ز ران، ، (101: 7001)سرير كا ل،  .لبيئة"مأ ا  تواِق

لجئكوا إلكى  وعندئ   ,  فن عددها باآل ولقد حاول علمام النف  حصر سمات الشخصية ِ
 التحليل العاملي وحصلوا على السمات العامة.

 و ن أ طا    ه النررية:

 :ىوقد قسم السمات إل :Allportجوردون ألبورت 

 تنتقل بالوراثة.السمات الوراثية: التي   -
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 السمات الظاهرية التي تحددها البيئة.  -

الداِعكة قكو  للشخصية من خ ل مصطلح السمة, حيل يري أن السكمات هكي ال ألبورتتعر  و 
, وقكد قكدم ألبكورت وصكًفا لتركيكب الشخصكية ِكي مصكطلح السكمات  مثكل:  Traitsوالمحركة للسكلَو

ا لتزام, الخجل, اللباقة, السيطرة, الخضوع, الككرم, النظاِة, الغيرة, أو  )الصداقة, الطموح, النقام
 صكورة طبكك  األصككل مكن سككلَو شككخ أو  ِكرد   يكككون ممككاثً  أي  وييرهكا(, ويفتككر  أن سككلَو

والصكراعات الداخليكة, و  اآلخكرين ضكغوط مكن األشكخا  أو  بسبب ظروف البيئة الخارجيةآخر 
إ ا أخ ت بعين ا عتبار  لَ التعكدد  نظرية للسمات أن تكون  ات صوت مسموع إ أي  تستطيأ

 (Carlson, Martin & Buskist, 2007: 583)  والتنوع ِي سلَو الفرد.

طبقكي تبككرز ِيكك  أو  أن سككمات الشخصكية يمكككن ترتيباكا ِككي مكدر  هرمككي "ألبتتورت"ويعتبكر
عككدة سككمات مركزيككة يتبعاككا سككمات متعككددة ثانويككة, بحيككل يعتبككر بعضككاا أو  سككمة واحككدة رئيسككية,

أن األشككخا  الكك ين يتميككزون بسككبب سككمة رئيسككية   كمككا يككر مككن ييككره بالنسككبة للفككرد, أهميككة ر أكثكك
, ومككن الماككم أن نسككبًيان يقليلككاآلخككرين وتجعلاككم نمككا   لقيككا  شخصككيات  ,تسككيطر علككى سككلوكام

لاخري لككي نكتمكن مكن بع  السمات بالنسبة أهمية نعرف ما بين السمات من ترتيب وتنظيم, و 
 .وصف الشخصية

والسككمة عنككد ألبككورت تعنككي أكثككر مككن مجككرد الوجككود اإلسككمي, ِاككي جككزم حقيقككي وحيككوي  
لاكا وجكود  ,لك إا نطوائية...  –ا نبساطية  –األمانة  –كل النا , ِسمات العدوانية لد  موجود 

ثبكات وجكود السكمة إويمككن  ,حقيقي داخل الفرد وليست مجرد اِتراضات نظريكة يعتقكد ِكي وجودهكا
السككمات ليسككت مرادِككة لاحكككام الخلقيككة كمككا أن قككد   يمكككن م حظتاككا مباشككرة, ين علككى حككا علمًيكك

ة ِ ن األِعال والعادات التي   تتف  مأ سمة معينة ليست دليً  علكى عكدم وجكود هك ه ا جتماعيو 
, ِاكي   تظكل سكاكنة منتظكرة أو  السكمة عمليكة ديناميكةكمكا أن السمة,  علكى األقكل محكددة للسكلَو
 من المثيرات الخارجية, ولكناا تدِأ الفرد ألن يتصرف بالطريقة التي تعبر عن وجودها. ا ستثارة

وأكد أن ما يظار على نف   ,بين نوعين من السمات الوراثية والظاهرية "ألبورت"وقد ميز
 قد يرجأ إلى مصادر مختلفة. األِراد السمة عند عدد من 
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(، )مبتتد التترح ن متتدس 722: 7001(، )جتتابر مبتتد الح يتتد، 1999)مبتتد العزيتتز  ح تتد، 
 (.142: 7002)سرير كا ل،  ،(112: 7002تول،   حيي الدينو 

 

 :Cattellري وند كاتيل 

أن السككمات هككي وحككدات بنككام الشخصككية, وأن الشخصككية تمثككل البنيككة الكليككة  "كاتتتل"  يككر 
عي للسككمات, والسككمة هككي الصككفة, وهنككاَ ِككرو  كبيككرة بككين السككمات مككن حيككل درجككة تأثيرهككا الككداِ

  توجيككأن بعك  السككمات تكككون أكثكر دًِعككا للفككرد مكن ييرهككا, ِالسككمات تتفكاوت ِككي أي  علكى الفككرد
ي دِعالسلَو   . ِو

نكككوعين مكككن السكككمات: األول هكككو السكككمات السكككطحية  إلكككى "كاتكككل" وقكككد تعرضكككت دراسكككات
Surface Traits والثاني هو السمات المركزية ,Source Traits والسكمات السكطحية هكي تجمعكات ,

ير... أو  الظواهر األحدال السلوكية التي يمكن م حظتاكا )مثكل النظاِكة, العنكاد, ا قتصكاد والتكِو
ولكناكا  ,ا  عتمادها على المواقف النوعيةو لَ تبعً  ,ال (, وتتفاوت السمات الظاهرية ِي شمولاا

تضم عدًدا السمات الضيقة أو  دائًما أكثر عمومية من عناصر السمة )الجزيئات الصغيرة للسلَو
حالة هي مجموعة أي  إن السمة الظاهرية ِي :كبيًرا من الصفات(, وقد عبر كاتل عن  لَ بقول 
   والظروف المختلفة.األِراد من عناصر السمة التي تتألف مًعا ِي كثير من 

 (10: 7004)مالء سري،         

الحقيقيكككة التكككي  التكككأثيرات تمثكككل المركزيكككة ِاكككي ِكككي نظكككر كاتكككلأو  أمكككا السكككمات المصكككدرية
تسككاعد علككى تحديكككد وتفسككير السككلَو اإلنسكككاني, ِالسككمات المصككدرية هكككي التككأثيرات الكامنككة التكككي 

بالغة, وهكي المكادة األساسكية الكبكر  أهمية تساعد على تحديد السمات الظاهرية وهي ثابتة و ات 
 .التي يقوم علم نف  الشخصية بدراستاا

داخليكككة  ىوينيكككة وسكككمات تشككككلاا البيئكككة, األولكككهككك ه السكككمات إلكككى سكككمات تك "كاتكككل" ويقسكككم
والثانية تصدر عن البيئة وتتشكل باألحدال التي تجري ِكي البيئكة التكي يعكي   .و ات أثال وراثي

 عن السمات المصدرية عن طري  التحليل العاملي.  "كاتل" ِياا الفرد, وقد كشف
 (422: 7001سرير كا ل، )
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, وقد توصل كاتل إلى تحديكد بعك  السكمات نسبًيا والسمة عبارة عن ميول واسعة ودائمة
 للشخصية اإلنسانية وهي:

 ضد عدم الثبات ا نفعالي. نفعالىا الثبات  -

 .ا كتئابالمرح ضد  -

 الشجاعة ضد الخجل. -

 إيجابية األنا األعلى ِي مقابل ا عتمادية. -

 سرعة ا هتيا  ضد ا ستقرار. -

 ال كام العام ضد الضعف العام. -

علكككى أن وتسكككاعد الفكككرد  ,مكككزا  معكككين ل سكككتجابةأو  الم مكككح والسكككمات مكككن طكككابأوتتككككون هككك ه 
و ات الم مكح المميكزة  نسبًيانوع من ا ستعدادات الثابتة أناا  يتصرف ِي المواقف المختلفة, كما

 سكككتجابت , و  تتميكككز الشخصكككية بصكككفة أو سكككمة واحكككدة بكككل يغلكككب علياكككا صكككفة أو أكثكككر, ِا نبسكككاط أو 
.  ألناا تكون صفة يالبة ِي توجي ؛حدي السمات التي يتصف باا الشخ إا نطوام     السلَو

 (22: 7002(، )حنان العناني، 197: 7001) روان أبو حويج ومصا  الصفدي، 

 )و ي س ات ثنائية القط (.اآلتية:  و د توصل كاتيل إلى الس ات

ضككد عككدواني وناقككد  ة ضككد العدوانيككة: )اجتمككاعي ومحككب للنككا  وسككال المعاشككرةا جتماعيكك -
 ومنسحب(.

 ال كام العام ضد الضعف العقلي: ) كي ضد يبي(. -

ا ضككعف األنككا: )ثابككت انفعالًيككا نفعككالى أو نككا ضككد عككدم الثبككات قككوة األا نفعككالى أو الثبككات  -
 ويير ناضج(. نفعالىوناضج وهاديم ضد ا

 التحرر ضد المحاِظة: )منطل  ضد متبلد(. -

 د وديأ(.السيطرة ضد الخضوع: )عدواني ض -

 : )مبتاج ومرح ضد هاديم وقل (.ا نطواما نبساط ضد  -

ومصكككمم ضكككد ييكككر مثكككابر و  يعتمكككد  : )مثكككابرضكككد ضكككعف األنكككا األعلكككىقكككوة األنكككا األعلكككى  -
 علي (.

 )مغامر ومندِأ ضد خجول ومنعزل(. :المخاطرة واإلقدام ضد الحر  والخجل -

 ل (.لى وقاالواقعية ضد الرومانتيكية: )واقعي وعملي ضد خي -
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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(. -

العزيمكككة ضكككد قكككو  : )يسكككيطر علكككى نفسككك  و قكككوة اعتبكككار الككك ات ضكككد ضكككعف اعتبكككار الككك ات -
 متااون و  يسيطر على انفعا ت (.

 ضكككد مسككككترخ   ا سكككتثارةقكككوة التكككوتر الكككداِعي ضككككد ضكككعف التكككوتر الكككداِعي: )متككككوتر وسكككال  -
 وهاديم(

 التبصر ضد الس اجة: )سريأ وواقعي وقادر ضد مبام وحسا    يضبط انفعا ت (. -

 (22-22: 7002، )حا د ز ران

 (1)شكل ر   

 لنررية كاتيل للس ات وفًقا بعاد وس ات الشخصية بعض أن اط وأ 

 وقد حدد عدد من السمات كالتالي: :Eysenck انز أيزينك 

نشيط, مندِأ, يير دقي , يير , المنبسط )اجتماعي, مرح, سريأ: extraversionنبساط ال  -
 (., يحب النكتةنسبًيامنخف , مرن, منخف  ال كام  مستو  طموح مثابر, 
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, يشكككعر ا سكككتثارة, سكككال بليكككد: المنطكككوي )مكتئكككب, ييكككر مسكككتقر, Introversion النطتتتواء -
ضككككوام والمناسككككبات م اليقظككككة, يبتعككككد عككككن األبككككالنق , متقلككككب المككككزا , يسككككتغر  ِككككي أحكككك 

 ة, أر ,   يطرب للنكتة, مثابر,  كي, دقي , بطيم,  و طموح مرتفأ(.ا جتماعي

ِككككي  داد للمككككر  العصككككابي(: العصككككابي يشكككككو قصككككوراً سككككتع)ا : Neuroticism: العصتتتتابية -
متوسكككط قابكككل لايحكككام, ييكككر مثكككابر, بطكككيم التفكيكككر والعمكككل, ييكككر  العقكككل والجسكككم,  ككككاؤه

 اجتماعي, يميل إلى الكبت(.

قليكككككل  اكرتككككك   : الككككك هاني تركيكككككزهسكككككتعداد للمكككككر  الككككك هاني(: )ا Psychoticism ال  انيتتتتتة -
 طموحة منخف (.مستو  قرامة, بطيم الضعيفة, كثير الحركة, مبالغ, 

 ويضاف إلى  لَ أبعاد مثل: 

 .التطرف –المحاِظة  -

 .التعقيد –البساطة  -

 .الليونة –الص بة  -

 .التسلطية –الديموقراطية  -

 (22-22: 7002)حا د ز ران، 

  ة:ة:تتتتتتتتخصيخصيتتالشالش

ة  لطبيعتك  مكن أهكم المشكك ت التكي واجاتك  منك  وجكوده, ِقكد كانكت ومكا اإلنسان تعد معِر
رام التكككي طرحكككت مفكككاهيم اآل العديكككد مكككن هالشخصكككية وجكككامت تجكككري المحكككاو ت للتعكككرف علكككى زالككك

ا ما نسكمأ عبكارات مثكل أن شكخ  ِي حياتنا اليومية, ِكثيرً كثيًرا  وتتردد كلمة الشخصية, مختلفة
وييرهكا مكن العبكارات التكي    ,أنك  شكخ  شكجاعأو  ,أنك  شخصكية ج ابكةأو  الشخصكية,قكو  ما 

امنككا للشخصككية يجككب أن يكككون مككا ا وييككر دقيكك  لشخصككية الفككرد, ألن ِا مختصككرً تمثككل إ  وصككفً 
 .لد  اآلخرينمن انطباع   الشخ  حقيقة ولي  ما يترك  علي

التعكر  لموضكوع الشخصكية مكن أعقكد الموضكوعات علكى اإلطك   ِكي مجكال علكم ويعد 
المتخصصكين ِكي حتكى و والتي يختلف العامكة  ,النف , ألن مفاوم الشخصية من المفاهيم المعقدة

بأيلبيككة المواِقككة, والصككعوبة تنشككأ مككن حقيقككة أن الشخصككية مثلاككا  ىتقككديم تعريككف محككدد لاككا يحظكك
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وال شعور, وييرها  ,وا ستعدادات ,والقدرات ,ال كام :مثل العديد من المفاهيم ِي علم النف  مثل
اشككرة, والشخصككية تتحككَر أننككا   ن حظاككا بطريقككة مب ىمككن المفككاهيم, هككي مفككاهيم اِتراضككية بمعنكك
خكر  شكعوري يعكود إلكى الخبكرات المبككرة ِكي طفولكة الفكرد ِو  دواِأ بعضكاا شكعوري والكبع  اآل

البعيدة, والشخصية ما هي إ  الجزم الظاهر من كتلة الثلج المخفية داخكل المحكيط, ولك ا ِك ن ككل 
 إيجابًا.أو  جانب يؤثر ِي الجوانب األخر  سلًبا

 Personalityلككو راجعنككا كلمككة الشخصككية إلككى أننككا  (12: 7004 )نبيتتل ستتفيان،يشككير و 
الممثكل ِكي   القناع ال ي كان يلبسك ىأو برسونة بمعن Personsنجدها مشتقة من األصل ال تيني 

 ىعلككى خشككبة المسككرح ِيظاككر أمككام الجماككور بمظاككر خككا  يتماشكك هالعصككور القديمككة ليككؤدي دور 
 .ويساير طبيعة الدور المسرحي ال ي يؤدي 

  يمكن الحكم على الشخصية مكن أن   (109 – 102: 7009 ح د غان ، )يضيف و 
 وماككمداخليككة, أخككر   عتبككار وجككود عوامككلا خكك ل السككلَو الظككاهر ِقككط بككل   بككد مككن األخكك  ِككي 

حتكى نختكار مكا يتناسكب معنكا أن نتعرف على طبيعة شخصكياتنا وجوانكب القكوة والضكعف باكا جًدا 
 اختيار للشريَ. أو حتى  يةمانأو  دراسية من نواح  

ألناككا تعتبككر سككمات  ؛الصككفاتأو  الشخصككية ليسككت ِقككط مجموعككة مككن السككماتأن  الباحثتتةوتجككد 
ِمجككرد حصكككر سكككمات  ,وتنظككيم يعكككك  مككا بكككين السكككمات مككن ع قكككات وتكككأثير بعضككاا ِكككي بعككك 

علككى كككل  يالشخصككية   يعطككي وصككًفا صككحيًحا عناككا ألنكك  يغفككل عككن التنظككيم, وهككو الكك ي يضككف
 طابعاا ويميزها عن ييرها. شيم

 نسان هو ِي بع  نواحي :إأن كل ( 17:)أ( 7002سرير كا ل، )تر  و 

أن بعكك   :متعككددة مناككا ِككي نككواح    وهكك ا مككا نلمسكك كتتل النتتاس ) عتتايير كليتتة ما تتة(:يشتتبة  -
محككددات الشخصكككية تكككون عامكككة بككين النكككا  جميعكككًا, ِانككاَ سكككمات ومظككاهر مشكككتركة ِكككي 

 يِكككككو  ,نتيجكككككة البيئكككككة الطبيعيكككككة التكككككي يعيشكككككون ِياكككككاأو  النكككككا ,اإلرل البيولكككككوجي لجميكككككأ 
كل النا  مكن حيكل هكو ككائن حكي   يشباإلنسان المجتمعات والثقاِات التي ينتمون إلياا, ِ

 أن يتكيف مأ الجماعة التي يعي  ِياا.  علياجتماعي, 
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 ِي تشاب  بعك  سكمات الشخصكية  وه ا ما ن حظ بعض الناس ) عايير ج عية(: هويشب -
 مأ أعضام الجماعات.

وهككك ا مكككا يتضكككح ِكككي أن لككككل ِكككرد طريقتككك   انستتتان ) عتتتايير خاصتتتة فرديتتتة(:أي  ول يشتتتبه -
لكد  أي بطكابأ مميكز   يتككرر   وأسلوب  الخا  ِي اإلدراَ والشعور والسلَو الك ي يطبعك

  (17:)أ( 7002سرير كا ل، )  بنف  الصورة. آخر  ِرد

بسكبب آخكر  صكورة طبك  األصكل مكن سكلَو إنسكانأو  شخ    يكون مماثً  أي  سلَوكما أن 
  الصراعات الداخلية.اآلخرين أو ضغوط من األشخا  أو  ظروف البيئة الخارجية

 (11: 7001، عبدالسميع)أ ال 

وقد أهتم علمام النف  بالشخصية , ِقاموا بتحديد انماط معيمنة تتوزَّع ِي ضوئاا البشكرية 
ِكككككل نمككككط مككككن أنمككككاط . أقككككل مناككككا تقل ًبككككاأخككككر   , و أنمككككاط بأسككككرها, ِثمككككة أنمككككاط متقلبككككة عاطفًيككككا

ن لخصائصكاا العاطفيكة, و  و ية ينخرط ِياا جميأ النا  الحاملالشخصية , عبارة عن حزمة بشر 
ة , أكثكر مكن وضكأ رتكو  علكى القكوام النفسكي لككل شخصكية ا جتماعيكتفعل التربية وتأثير البيئة 

 . نماطنماط التي وضعاا علمام نف  األألامن الشخصيات التي تنتمي إلى نمط من 
 (112: 7000)يوسف  يخائيل،        

ة وأسككلوب ا جتماعيككالشخصككية بأناككا: اسككتجابات الفككرد المميككزة للمثيككرات  البتتورتويعككرف 
ة ِككي البيئككة, ِشخصككية الفككرد هككي دالككة وظيفيككة لسككلوك  واسككتجابت  ا جتماعيككتواِقكك  مككأ المظككاهر 
 :الشخصكككية بأنكككك  "وودورل ومككككاركوي " َ عكككرف بعكككك  العلمكككام أمثكككالوككككك ل .للمواقكككف المختلفكككة

ِلسكككفت  ِكككي   األسكككلوب العكككام لسكككلَو الفكككرد كمكككا ِكككي عاداتككك  وتعبيراتككك  واتجاهاتككك  وطريقتككك  وسكككلوك
ِر لك  ِكي مواقكف اعلما بأن الشخ  الواحد قد   تتوحد استجابت  على نف  المثير إ ا تكو  ,الحياة

يكككون هنككاَ إنسككان يمكككن أن تتكككرر, و  يمكككن أن ِريككدة    متعككددة.. و كككل شخصككية هككي صككورة
(، ) ح تد 9: 1992)مبد اللطيف خليفتة وشتعبان جتا  ا ، خكر. آالشب  أي إنسان يشب  تمام 

 (117: 7009غان ، 

أن الشخصككية هككي مجموعككة مككن السككمات النفسككية والجسككمية  Fromm فتترو  إيريتتك  ويككر 
قكككدم ِكككروم  َكككك ل ,وتجعكككل منككك  شخًصكككا ِريكككًدا   نظيكككر لككك الموروثكككة والمكتسكككبة التكككي تميكككز الفكككرد 

التلقائيككة )وتتسككم أو  الشخصككية ا سككتقبالية: تصككنيف الشخصككية حسككب الخلكك  السككائد وقسككماا إلككى
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والشخصكية ا سكتق لية , با تكالية والسلبية وا ستسك م والحاجكة إلكى الحكب والمسكاعدة والصكداقة(
دخاريكة خ  أكثر مكن العطكام(, والشخصكية ا خفاف بالنا  واأل)وتتسم بالعدوانية وا حتيال وا ست

ير والخكككوف مكككن المسكككتقبل( والشخصكككية المسكككواقة )وتتسكككم بالتقلكككب والثكككأر , )وتتسكككم بالبخكككل والتكككِو
م باإلنتكككا  والشخصكككية المنتجكككة )وتتسككك, لتقتكككرب مكككن شخصكككية الباعكككة(اآلخكككرين حتكككى بمتطلبكككات 

  فرو  الفرديتةك لَ تحدل ِروم عن , والتمتأ بالحياة( ستق ل والمسئوليةوتحقي  اإلمكانات وا 
علياكا,  ولكنك  يظكل معتمكداً  ,مك أكفكرد حكين ينفصكل جسكمًيا عكن اإلنسكان ال ي يتحدد ببداية وجود 
وبالتدريج تتوحد  ,اآلخرينبين ال ات النامية وبين أي  "األنت" و "األنا" ثم يزداد شعوره بالفر  بين

ة, وينشأ عن  لَ تركيب مكنظم ا جتماعيسمية والعقلية وا نفعالية و وتتبلور مظاهر شخصيت  الج
موحد هو ال ات, ثم تنشأ ِي الشخ  بواعكل للكتخل  مكن ِرديتك  و اتيتك  المسكتقلة ِيكنغم  ِكي 

مداده بالشعور با نتمام  ا جتماعيالوسط   .ا جتماعيلتقوية شخصيت  ومسانده شعورة بفرديت  وا 

 (21-27: 7002، )حا د ز ران

ن تطككور الفرديككة يمككر بككأدوار ث ثككة هككي: دور الشككخ  العككادي أ Rank رانتتكأونككو  ويككر 
حاولة الفرد التواِ  مأ نفس  ومكأ المحكيط الك ي يعكي  ِيك  ومحاولتك  الشكعور بأنك  جكزم مب )ويتسم

يكككون كغيككره مككن النككا (, ثككم دور الشككخ  العصككابي علككى أن ويكككون مثلكك  األ ,مككن هكك ا المحككيط
ويكون  ,اعتماد الفرد على نفس  وتكوين وجاات نظر جديدة حيال نفس  وحيال العالم)ويتسم ببدم 

ن يككككون(, ثكككم دور الفكككرد المتواِككك  )وهكككو أعلكككى علكككى أن يككككون بخككك ف مكككا يريكككده النكككا  أمثلككك  األ
لتواِكك  مكأ نفسكك  ومكأ بيئتكك  وتنمككو دراجكات تطككور الفرديكة حيككل يصكل الفككرد إلكى درجككة كبيككرة مكن ا

 يكون كما هو ِي الواقأ(.على أن ويكون مثل  األ ,لجانب الخ   ِي  ات رادت  ويسود اإ
 (21-27: 7002، )حا د ز ران        

األساليب السلوكية المتعلمة الثابتة أو  هي التنظيمات :النررية السلوكيةوالشخصية ِو  
النظريككة سككًيا ِككي ساأمركككًزا  "العككادة" ويحتككل مفاككوم, التككي تميككز الفككرد عككن ييككره مككن النككا  نسككبًيا,

هتمكككت هككك ه اوقكككد , رابطكككة بكككين المثيكككر وا سكككتجابة ن العكككادة مفاكككوم يعبكككر عكككنالسكككلوكية باعتبكككار أ
لككى انح لاككا محلاككا, أخككر   إحكك لأو  النظريككة بتحديككد الظككروف التككي تككؤدي إلككى تكككون العككادات وا 

العكادات كمكا أن  ,نسكبًياصحاب ه ه النظريكة هكي تككوين مؤقكت وليسكت تكويًنكا دائًمكا أوالعادة عند 
 يتعدل ويتغير.يمكن أن متعلمة ومكتسبة وليست موروثة, وعلى ه ا ِ ن بنام الشخصية 
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ي بدرجة كاِيكة لكدِأ و أو الباعل, وهو مثير ق الداِأأهمية وعودة إلى الدواِأ ِقد أبرزت النظرية 
, ومن الدواِأ ما هو أولي مورول يتصل بالعمليكات الف الفرد وتحريك   :سكيولوجية مثكلإلى السلَو

متعلم مثكل الحاجكة إلكى األمكن  ,الجوع والعط  والجن  واأللم, ومناا ما هو ثانوي متعلم مكتسب
 .(29: 7002)حا د ز ران،  .. إل ..وا نتمام إلى جماعة
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 : حددات الشخصية

المنظومكات األكثككر حسكًما ِككي تحديكد مفاككوم بنككام أو  مجموعكة المتغيككرات تعنكي المحككددات
ِككي  عككاملين أساسككيين متفككاعلينة ا جتماعيككية, وتعككد المنظومككة البنائيككة والمنظومككة ونمككو الشخصكك
  , كما يلي:بنام الشخصية

 ال نرو ة البنائية: -

جاكككزة جسككككم  المختلفكككة كالجاكككاز العصكككبي والغككككددي أبيئكككة الفككككرد مكككن حيكككل  ويقصكككد باكككا
ِالجاكككاز  ,الشكككخ  ا ِكككي سكككلَولككك , ِيكككؤثر الجاكككاز العصكككبي والغكككددي تكككأثيًرا مباشكككرً إ ...والكككدوري

ات اإلنسكككان الجسكككم وهكككو الككك ي يصكككدر األوامكككر لككككل عضككك ت  ,العصكككبي هكككو القائكككد لككككل تصكككِر
يككة وحواسككأو   ا ِككي تمييككز سككلَو شككخ  عككن, وككك لَ تلعككب الخصككائ  الوراثيككة دورً  جازتكك  الطِر

 ولكن ليست بالطبأ الوراثة وحدها.آخر 

 ة:الجت اميال نرو ة  -

ر مكن محكددات بنكام الشخصكية والمقصكود باكا المنظومكة ختعد ه ه المنظومة المحدد اآلو 
ينخككرط ِياككا الفككرد, وككك لَ التككرال التككاريخي الحضككاري لكك , باإلضككاِة إلككى أو  الثقاِيككة التككي يعككي 

   ثرها ِي تشكيل شخصيت .أة للفرد و ا جتماعيالتنشئة 

 (72 -77: 7004)نبيل سفيان، 

 وه ه المحددات هي: ,وما بيناا من تفاع توقد وضأ العلمام محددات أربعة لتكوين الشخصية 

 ال حددات التكوينية )البيولوجية(: .1

إلكى  "روجكرز" الجوانكب البيولوجيكة ِكي دراسكة الشخصكية, ِيك هبأهمية نغفل يمكن أن   
ِقنكككا ونظرتنكككا إلكككى هككك ا أأن يوسكككأ   إدخكككال المجكككال البيولكككوجي ِكككي دراسكككة الشخصكككية مكككن شكككأنأن 

تجككككاه البيولككككوجي ِككككي الكثيككككر مككككن أِكككككاره علككككى علككككم البيولوجيككككا وعلككككم المجككككال الجديككككد, ويعتمككككد ا 
امكا مكن نظراتامكا للشخصكية وكيكف تنمكو وكيكف تتعكدل, وياكتم أصكحاب بالفسيولوجيا ومكا يتصكل 

ه ا ا تجاه بدراسة مجا ت متعددة, أهماا دراسة الوراثة واألجازة العضوية والع قة بين وظائفاكا 
 (20: ) ( 7002سرير كا ل، ) كوين البيوكيميائي والفردي للفرد.وأنماط الشخصية ودراسة الت
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  حددات مضوية الج امة:  .7

ِتؤكككد أن مككن الخصككائ  األساسككية لانسككان قدرتكك  علككى التغييككر نتيجككة لمككا يمككر بكك  مككن 
خبرات وتعلم تحدد شخصية الفرد وسلوك  ببيئتك  وثقاِتك  التكي نشكأ ِياكا, ويمككن تقسكيم هك ه البيئكة 

أقسام هي ِكي الحقيقكة مترابطكة بشككل وثيك , وهك ه األقسكام هي:البيئكة الطبيعيكة, والبيئكة إلى ث ثة 
 (20: ) ( 7002سرير كا ل، ) ة. ا جتماعيالثقاِية, والبيئة 

  حددات الدور ال ي يقو  به الفرد: .1

الكك ي يوجككد ِيكك , ِمفاككوم الككدور يسككمح لنككا  ا جتمككاعيويشككير إلككى كككل مككن الفككرد والمحككيط 
َو المتوقأ من الفرد حسب سكن  وجنسك  وتخصصك  المانكي والكوظيفي, ِالكدور هكو نكوع بربط السل

المجتمككأ   مككا يتوقعكك "ألبككورت" هككو ببسككاطة كمككا عبككر عنكك أو  ةا جتماعيككمككن المشككاركة ِككي الحيككاة 
مككن الفكككرد الككك ي يحتكككل مركككًزا معيًنكككا داخكككل الجماعكككة, ويحككدد ككككل مجتمكككأ مكككن المجتمعكككات األدوار 

يتوقككأ مككن أِككراده القيككام باككا ِككي حيككاتام العاديككة كككدور األب, واألم, ودور ا بككن ة الكك ي ا جتماعيكك
 بن  )داخل األسرة(, وه ا التفاعل المتبكادل بكين األدوار المختلفكة يككون مكا نسكمي  اودور األكبر, 

 (10: 7007)نبيلة الشوربجي، ومفاف مبد الفادي دانيال،  واألسرة. ا جتماعيباسم النظام 

 ال و ف: حددات  .4

ِاناَ الكثير من المواقف التي يمر باا الفرد ِي حيات , وما أكثر تأثيرهكا ِكي شخصكيت , 
توجكد أو  وبالطبأ   يمكن النظر إلى الشخصية كما لو كانت مستقلة عكن المواقكف التكي تمكر باكا

كاِياا, ِالموقف ال ي يوجد ِي  الفرد يلعكب دوًرا  ا ِكي موقكف ِكي سكلوك , ِقكد يككون الفكرد قائكدً  مام 
  ريم تواِر شروط القيادة لدي  ِي ك  الحالتين. آخر  وتابًعا ِي موقف

 (22: 7002)حسين مبد الح يد، 

فاككوم علككى مككا سككب  ومككن خكك ل اسككتعرا  الباحثككة لنظريككات السككمات والتعككر  لم وبنككامً 
ات يمككن القكول أن هنكاَ مكن السكمات مكا يتشكاب  ِيك  ككل إنسكان وهكي السككماا حكدداتالشخصكية وم

 وهنكككاَ سكككمات تختلكككف بكككاخت ف, أو ا نطكككوام السكككمات المشكككتركة كالسكككيطرةأو  العامكككة كالككك كام
نعكدها يمككن أن الفرديكة, وهك ه السكمات الفرديكة هكي وحكدها التكي أو  وهي السكمات الخاصكةاألِراد 

أِكككراد ولكككي  ِكككي المجتمكككأ العكككام, وكككك لَ نظكككًرا ألن لكككد  سكككمة حقيقيكككة نظكككًرا لوجكككود هككك ه السكككمات 
ًقا مات تتطور وتعمم إلى استعدادات دينامية بطريقة ِريدة الس  لخبرات كل ِرد.ِو
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وتحتككا  مانككة المعلككم إلككى الكثيككر مككن الصككفات األساسككية التككي مككن الواجككب أن يتمتككأ باككا 
حيككل تجمككأ بككين الخصككائ  العلميككة والشخصككية, إ  أن التركيككز علككى هكك ه الصككفات ينبغككي أن 

خاصككة, خاصككة وأن معلمككي التربيككة الخاصككة لككديام مشككك ت أشككد يكككون أكثككر عنككد معلككم التربيككة ال
للتعامكل   هك ه الخصكائ  التكي تؤهلكالمعلم, ل ا ِ ن معلم التربية الخاصة هو األحو  إلى تتحد  

ولمككا لاككا مككن دور كبيككر ِككي بيئككة العمككل التككي  ,اإلعاقككاتأنككواع ن مككن مختلككف و مككأ هككؤ م المعككاق
 يعيشاا.

تادف إلى التعرف على نمط شخصية معلمكي التربيكة الخاصكة  وعلي  ِ ن الدراسة الحالية
 التي ترسم ِي النااية شكل الصفحة النفسية الخاصة بام.ا ختبارات من خ ل عدد من 

وتقككوم الدراسككة الحاليككة بمحاولككة رسككم شكككل الصككفحة النفسككية لمعلمككي التربيككة الخاصككة ِككي 
تمثكل بطاريكة كلينيكيكة عشكرة مقكايي   ضوم متغيكرات الداِعيكة والتخصك  والخبكرة مكن خك ل عكدد

عشرة مقايي  كلينيكيكة سكنتناولاا  وهي ,المكونة للمقيا  المستخدم ِي الدراسة الحاليةا ختبارات 
 : بالتوضيح كما يلي

 : تتتت س –تو   ال رض  .1

ال ي   يستند إلى سبب  –وهو مقيا  لمقدار ا هتمام الزائد بالوظائف الجسمية والقل  
 و  يوجد لاا ,من آ م واضطراب يصعب تبنياايالًبا حة, ِيشكو الفرد على الص –

 عضوي واضح.أسا  

 :د – الكتئا  .7

من استجابات أساًسا ية المختلفة, وقد استخر  ه ا المقيا  ا كتئابيرتبط بالزم ت 
والدرجة المرتفعة على , يين ال ين يعانون من حا ت الجنون الدوريا كتئاب مرضىال

  تدل على انخفا  ِي الروح المعنوية مأ الشعور باليأ  والعجز عن النظر المقيا
 إلى المستقبل.

 : تتتت ى –الرستيريا   .1

تيريا عككرا  الاسككى الكك ين تظاككر علككيام أيقككي  المقيككا  درجككة تشككاب  المفحككو  بالمرضكك
 اكثر تحديدً أو شكاو  أ عامة منتظمة أو شكاو  اصورً التحولية, وقد تأخ  ه ه األعرا  
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الككك ين األِكككراد القلبيكككة(, و , أو األعكككرا  وتخصيًصكككا مثكككل )الشكككلل, ا ضكككطرابات المعويكككة
لنوبككات مفاجئككة مككن أيًضككا يحصككلون علككى درجككات مرتفعككة علككى هكك ا المقيككا  معرضككون 

 ما يشب  نوبات الصرع.أو حتى  واإليمام,, الضعف

 :  د –النحراف السيكوباتي   .4

بجماعكة السكيكوباتيين الك ين تتمثكل صكعوبتام  يقي  ه ا المقيكا  درجكة تشكاب  المفحكو 
ي الرئيسية ِي نق  ا ستجابة ا نفعالية العميقة عدم القدرة على اإلِكادة مكن الخبكرة, , ِو

 ة.ا جتماعيوعدم المبا ة بالمعايير 

 :   ف –ال كورا   األنوثة  .2

ويتكون نال, عند اإليجابية ية عن ال كور والميول ال كرية اإلوهو يقي  الميول األنثوية السلب
ِقككككرة  ات مضككككامين مختلفككككة تشكككككل ا هتمامككككات المانيككككة والاوايككككات والتفضككككي ت سككككتين مكككن 

وتستخدم نف  الفقرات الستين , والنشاط مقابل السلبية والحساسية الشخصية ,الجمالية والدينية
 .ناللكل من ال كور واإل

 :  أ –البارانويا  .2

رنة بين استجابات األسويام واستجابات جماعكة متنوعكة استخرجت عبارات ه ا المقيا  بالمقا
مككككن عمكككك م العيككككادات واسككككتجابات الكككك ين يتسككككمون بالتشكككككَ, , أي بالبارانويككككاالمرضككككى مككككن 

وبالحساسية الزائدة وباواج  ا ضطااد, وقد كان بعضام من ِئة ِصكام البارانويكا, والكبع  
بسككمات البارانويككا دون أن يتميككز ِيكك   اآلخككر مككن البارانويككا الخالصككة, أمككا معظماككم ِكككان يتسككم

 بصورة معينة  هان رئيسي.

 :   ت –السيكاثينيا   .2

وسواسكككيين قاكككريين, ممكككن ككككانوا يعكككانون مكككن أشكككخا   اسكككتخر  هككك ا المقيكككا  مكككن اسكككتجابات
سكككيكاثينيا, ويكشكككف المقيكككا  عكككن  –ا نقبكككا  الشكككديد, وككككان تشخيصكككام المميكككز عصكككاب 

السككلَو القاككري, أو   ين يعككانون مككن المخككاوف المرضككيةالككالمرضككى التشككاب  بككين المفحككو  و 
ضكمنًيا يتمثكل ِكي عكدم القكدرة أو  وقد يكون ه ا السلَو القاري صريًحا مثل تكرار يسل اليد,

 على الاروب من الفكرة المتسلطة.
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 :س ك –الفصا   .2

يكشكف هك ا المقيكا  عكن التشكاب  بكين اسكتجابات المفحكو  واسكتجابات جماعكة مختلطكة مكن 
علككى األقككل مككن أو  السككلَو الخلطككي الشككا أو  يركالفصككاميين الكك ين يتميككزون بككالتفضككى المر 

 يشب  سلوكام السلَو الفصامي.

 :  أ –الروس الخفيف   .9

استخر  ه ا المقيا  من استجابات جماعكة مكن األشكخا  يتميكزون بالنشكاط الزائكد ِكي الفكَ 
ي   العمل ويعانون من الاو  الخفيف.ِو

 :س ى –  اميالجت النطواء. 10

وهكو لكي  اآلخرين, ب ا جتماعييادف ه ا المقيا  إلى قيا  النزعة إلى ا نزوام من ا تصال 
ِقككط ولكنكك  يمتككد المرضككى   علككى اسككتخدام رأنكك    يقتصككأي  المحككدود, ا بككالمعنىا كلينيكًيككمقياًسكك
 إلى األسويام.أيًضا 
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  ::ةةتتتتفعيفعيالداالدا  --::ثانياً ثانياً 

خاصة والكائن اإلنسان تمثل الدواِأ النفسية المحَر األساسي واألول لكل سلَو يقوم ب  
تحتككل الككدواِأ موقًعككا رئيسككًيا ِككي علككم الككنف , وترجككأ الككدواِأ ِككي علككم الككنف  إلككى , الحيككواني عامككة

 , وأن السلَو الواحد قد يصدر عن دواِأ مختلفة.مسلمة مؤداها أن كل سلَو ورامه داِأ

المامة الداِعة للسلَو بصفة عامة من الموضوعات قو  الأو  كما يعتبر موضوع الدواِأ
ألن دواِكأ السكلَو بطبيعكة الحكال تفسكره, ِالمعكالج النفسكي يريكد أن يعكرف الكدواِأ  ؛ِي علم النف 

 والمربكي, ن يضأ يكده علكى الكدواِأ ورام السكلَو الجكانحأورام المر  النفسي, ورجل القانون يود 
ام ِككي حسككاب , والقائككد يطالككب بككأن يراعككي الككدواِأ احتياجككاتيضككأ دواِككأ وميككول الت ميكك  و بككد أن  

, والفرد نفس  ينبغي أن يفام   وهك ا.., والمنحرفسو  لوك  الدواِأ سا جتماعبة للسلَو
 (10: 7002( ،)حا د ز ران، 172: 7000)فرع مبد القادر، 

مككن أهككم الشككروط المطلوبككة إلحككدال التواِكك   األِككراددواِككأ السككلَو وحاجككات ويعككد إشككباع 
ِكككي هميكككة ولتحقيككك  النجكككاح ِكككي هككك ا العمكككل وللداِعيكككة دور متعكككاظم األ ,النفسكككي للفكككرد ِكككي عملككك 

, ِمفاهيم الداِعية تؤلكف اجكزام متكاملكة لكثيكر مكن نظريكات علكم الكنف  عامكة ,نظريات علم النف 
بعلكككم  م9189اطلككك  عليككك  ودورل ظاكككرت الداِعيكككة اكثكككر تخصصكككًا, ومكككن هنكككا ظاكككر مكككا إلكككى أن 
 .Motivationالداِعية 

، معلككم التربيككة الخاصككة ِككي عملكك ل المامككةوتعككد الداِعيككة هككي إحككدي السككمات الشخصككية 
ن هم ِئة تتمتأ بسمات وخصائ  مختلفة عن ييرهم ِ ن احتيكاجام و لكون األطفال المعاقونظًرا 

 ن معلكم هك ه الفئكة مكن األطفكال يجكب أن ِك يتكالا, وبالإلى معلمين من نوع خا  يعد مطلًبكا ماًمك
يكون مميًزا وأن يكون متمتًعا بعدد من السمات التي تؤهل  للقيام بعمل  بفاعلية وعلى أكمكل وجك , 
ِلككي  كككل معلككم جيككد يسككتطيأ أن يقككوم بالعمككل مككأ األطفككال المعككاقين, ِانككاَ بعكك  السككمات التككي 

 ةمعلم المكتحم  المتميكز بكروح معنويك, ِكالدائك أتجعل المعلم أكثر نجاًحا وأكثر ِاعليكة ِكي عملك  و 
ال ي يشعر بالرضا عكن عملك , ويتسكم باإليجابيكة والداِعيكة, ممكا يجعلك  يتمتكأ بع قكة طيبكة  ةعالي

مككأ األطفككال وعككدم قسككوت  علككيام مككن شككأن  أن يخلكك  بيئككة تعليميككة أِضككل يكككون ِياككا الككتعلم أكثككر 
 ِعالية.
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عتبارهكا أحكد العوامكل ابمكن علمكام الكنف  والتربيكة, وقد حظيت الدواِأ باهتمكام عكدد كبيكر 
اعليت  وتوجي  سلوك .اإلنسان التي تواج    وتفر  علي  سلوًكا معينًا, ولع قتاا بنشاط  ِو

 :تعريف الدافعية

ككت الداِعيككة أناككا  أهككداف نفسككية تككؤدي إلككى توجيكك  الكككائن الحككي تجككاه أو  حالككة جسككميةعِر
تقابل مثيًرا محددًا. يمكن أن استجابات  ددة من بين عدةقو  استجابة محومن شأن  ي ,معينة

 (114: 7000، )حا د ز ران       

حديككد النشككاط النككاتج مككن التغيككر ِككي , وت Reinterationاعككادة تكامككل ويشككار للداِعيككة أناككا 
 (29: 7000)مبد اللطيف خليفة،  الموقف الوجداني. 

اككا دريفككر  ل علككى توجيكك  سككلَو الكككائن الحككي إلككى يعمكك نفعككالىبأناككا عامككل ا Driverويعِر
سيكولوجية تحَر السلَو وتوجا  ِي مواقف معينة أو  تحقي  هدف معين, وهي حالة ِسيولوجية

 (702: 7001)فوزي جبل،   حاجت . شباع إل

هككي مجموعككة مككن القككو  المحركككة التككي تبعككل النشككاط ِككي الكككائن علككى أناككا  الككدواِأتعككرف و 
 (72: 7001 ح د مث ان نجاتي، )    نحو هدف أو أهداف معينة.الحي وتبديم السلَو وتوجا  

ينككزغ إلككى السككلَو   الفككرد وتجعلككحاجككات نفسككية تكككون كامنككة ِككي أو  هككي حككا تالككداواِأ و 
، وزكريتا الشتربيني، واست اميل الفقتي ،)مبتد ال جيتد  نصتورالحاجكات. شباع ِي اتجاه معين إل

7007 :142) 

نفسية تثير السلَو ِي ظروف معينة, أو  اخلية جسميةبأن  هو كل حالة د الداِأ يعرفو 
 (7007مبد ا  الرشدان وم ر الر شري، ) حتى يصل إلى ياية معينة. 

نما قياساا بصورة مباشرة أو  والداِعية هي عمليات داخلية اِتراضية   يمكن م حظتاا وا 
 (790: 7007وي، الرندا ملي)م اد الزغلول و   يستدل علياا من خ ل السلَو الخارجي.

والداِعيكككة ِكككي مفاوماكككا العكككام هكككي حالكككة داخليكككة ِكككي الفكككرد تسكككتثير سكككلوك  وتعمكككل علكككى 
تتتتتول، يوستتتتف  طتتتتا ي،   حيتتتتي التتتتدين)اسككككتمرار هكككك ا السككككلَو وتوجياكككك  نحككككو هككككدف معككككين. 

 ( 711: 7001مدس،  ومبدالرح ن
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أنواع القيكام بكوتعرف الداِعيكة بأناكا حالكة ِسكيولوجية ونفسكية داخكل الفكرد تجعلك  ينكزل إلكى 
 لدي الكائن الحكي وتخليصك وتادف الدواِأ إلى خف  التوتر  ,معينة من السلَو ِي اتجاه معين

 (40: 7001) ح ود  نسي،   من حالة عدم التوازن. 

ككت الداِعيككة علككى قككوة داخليككة تككدِأ الكككائن الحككي نحككو نشككاط مككا يوجكك  نحككو أناككا  وقككد عِر
 تتتتدى )ح ِكككي التنظككككيم الككك اتي.أو  وازن البيولكككوجيحاجكككة معينكككة, نككككاتج عكككن خلكككل ِككككي التكككإشكككباع 

 (17: 7004الفر اوي، 

والككداِأ هككو طاقككة تحككَر سككلَو الكككائن الحككي وتوجاكك  نحككو هككدف معككين يشككبأ نقكك  ِككي 
)نبيتتل ستتفيان، . بتحقيكك  الاككدفأي  هكك ه الحاجككة شككباع حاجككة مككا تسككبب لكك  تككوتًرا   ينتاككي إ  ب

7004 :94) 

لبع  الحقائ  المحيكرة ِكي السكلَو اإلنسكاني, والداِعيكة  وتسام الداِعية ِي تسايل ِامنا
مامة لتفسير عملية التعزيز, وتحديد المعززات, وتوجيك  السكلَو نحكو هكدف معكين, والمسكاندة ِكي 
التغيرات التي تطرأ على عملية ضبط المثير, الحكم علكى المثيكرات بالسكلَو والمثكابرة علكى سكلَو 

وكأننا نتقكدم نحكو مككان  ,حياتنا اليوميةأثنام  ِي نتصرف عادةيتم انجازه, ك لَ ِ ننا حتى معين 
 (702-704: 7004)شفيل مالونة، هادف. اإلنسان أن سلَو أي  ما,

الحيوانككات أن األِككراد أو مفاككوم نظككري يفسككر لمككا ا يختككار أناككا  الداِعيككة علككى Beckويعككرف بيككَ 
ككي أ ,ينككدمجوا ِككي أنمككاط سككلوكية معينككة نككي الداِعيككة أن الكككائن الحككي يتجكك  نحككو وقككات معينككة وبكك لَ تعِو

يتجنككب أو  ,Desirableينككدمج ِككي أنشككطة يتوقككأ أن يحقكك  مناككا نتككائج مريوبككة أو  ,Approachهككداف األ
 (Beck. R. C., 2004: 34)مناا نتائج يير سارة. 

, تثبيكت , توجيكك  السككلَو , ِالع قككة أو  وتعمكل الداِعيككة علككى تنشكيط السككلَو تعككديل السككلَو
أن أي  ,تتمثل ِي أن السلَو هو محصلة لكل من الداِعية والقكدرة والظكروف دامِعية واألبين الدا

لكو تكواِرت قكدرات عاليكة لاِكراد وكانكت حتكى أنك  بمعنكى الظروف, × القدرة × السلَو = الداِعية 
 الظروف مواتية لام لن يؤثر  لَ على السلَو ما لم يتواِر قدر من الداِعية.

إلى مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي  Motivationية ويشير مصطلح الداِع
عككادة ا  تككزان عنككدما يختككل, وللككدواِأ ثكك ل وظككائف تحككَر الفككرد مككن أجككل تحقيكك  حاجاتكك  وا 
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وتوجيا  والمحاِظة على استدامت  إلى حين إشباع   وتنشيط  أساسية ِي السلوَ هي: تحريك
دِأ الفكككرد ألن يقكككوم بسكككلوَ مكككن أجكككل إشكككباع الحاجكككة, ويعكككرف الكككداِأ علكككى أنككك  القكككوة التكككي تككك

ا مككن النشككاط أو  وتحقيكك  حاجككة أو هككدف شكككً  مككن أشكككال ا سككتثارة الملحككة التككي تخلكك  نوًعكك
 (Petri & Govern, 2006: 55)الفعالية. 

والداِعيككة هككي حالككة ِسككيولوجية نفسككية داخليككة تحككَر الفككرد للقيككام بسككلَو معككين ِككي اتجككاه 
 يحقق . حتى بالضي  والتوتر اإلنسان تحق  الادف يشعر يوا  ا لم معين لتحقي  هدف محدد, 
 (7002أنور مبد الرحي ، مبد ا  الشحو ي، ، )جيالني بو ح ا ة

والداِعيككة عامككل داِعككي انفعككالى يعمككل علككى توجيكك  سككلوَ الكككائن الحككي إلككى تحقيكك  
 (142: 7002)سا ي  لح ، هدف معين. 

 نتيجكةأو  وتنشط سلوكة باتجكاه معكين لتحقيك  هكدفد ر وهي قوة داخلية تستثير حما  الف
 (90: 7002)ملى مياصرا،  حاجة معينة ِسيولوجية. شباع منفعة إلأو 

وك لَ يشار للداِعية بأناا حالكة التكوتر الداخليكة التكي تحكدل نتيجكة لمثيكر )حاجكة( وتثيكر 
 ,ويشككبأ الحاجككة ,ترهكك ه الحالككة الفاعليككة لتبحككل ِككي البيئككة الخارجيككة عككن الشككيم الكك ي يزيككل التككو 

 ( 170: 7002) روان أبو حويج،  الحاِز. أو  الشيم المشبأيسمى و 

وتعكككرف الداِعيكككة بأناكككا: مجموعكككة الظكككروف الداخليكككة والخارجيكككة التكككي تحكككَر الفكككرد مكككن أجكككل 
التوازن ال ي اختل, ِالداِعية با ا المعنكى تشكير إلكى نزعكة للوصكول إلكى هكدف معكين, وهك ا الاكدف قكد 

 (12: 7002)حسين أبو رياش وآخران، لحاجات داخلية أو حاجات خارجية.  يكون ارضام

والداِعية هي عملية يتم بمقتضاها إثكارة نشكاط الككائن الحكي وتنظيمك  وتوجياك  إلكى 
 (12: 7002)ثائر غباري،  هدف محدد. 

والداِعيكة هككي قككوة محرككة وموجاكك  ِككي وقككت واحكد, ِاككي اسككتعداد أو حالكة داخليككة مؤقتككة تثيككر 
 (21: ) ( 7002)سرير كا ل، لسلَو الظاهر والباطن ِي ظروف معينة وتحقي  هدف معين. ا

لككككي يسكككلَ سكككلوًكا   والتكككي تدِعكككالفكككرد, لكككد  والطاقكككات الكامنكككة قكككو  والكككدواِأ هكككي تلكككَ ال
 بكد أهكداف عكدة أو  تحدد لك  هكدًِاقو  معينًا, ِي ظروف خاصة بالبيئة التي يعي  ِياا, وه ه ال

 (24: 7002)حسين الترا ي،  ياا. من الوصول إل
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اا  التي تحَر السلَو وتوجاك  نحكو هكدف قو  مجموعة من ال": بأناا رونالد لندزليويعِر
اا  .من األهداف" العمكل وتعضكيد النشكاط أو  عملية استثارة وتحريَ السكلَو" :بأنااأما يونج ِيعِر

 (7009:110خرون، آ)طلعت  نصور و . "إلى التقدم وتنظيم نمو   النشاط

والدواِأ هكي مفاكوم اِتراضكي واجرائكي يمككن أن نلمك  آثكاره ِكي سكلوكاتنا المعِريكة وا نفعاليكة 
وا جتماعية والفسيولوجي  أيًضا, ويتضمن جملة من الحاجات والريبات وا هتمامات التي تعمكل علكى 

: 7009ونس، . ) ح د بني يتاستثارة الكائن الحي وتنشيط سلوك  وتوجيا  نحو تحقي  أهداف معينة
12-12) 

والداِعيكككة قكككوة نفسكككية ِسكككيولوجية تنبكككأ مكككن داخكككل الكككنف  وتحركاكككا مثيكككرات داخليكككة أو 
خارجية ِتؤدي إلى وجود ريبة ملحة ِي القيام بنشاط معين وا ستمرار ِي  حتى تتحقك  هك ه 

 (14: 7009)بندر الشريف،   الريبة.

وجدانيكة داخليكة تحكَر السكلَو  ِاكي حالكة ,إلكى القيكام بتصكرف مكااإلنسكان وهي مكا يكدِأ 
 (44: 7011)إسال  م ارا، يبدأ بداِأ.  بد أن  وتوجا , وأي نشاط يقوم ب  الفرد

عكادة  والداِعية هي مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحَر الفكرد مكن أجكل حاجاتك  وا 
 (42: 7017خليفة، )م رو  التوازن عندما يختل, ِ  ا لم تتحق  يشعر اإلنسان بالضي  والتوتر. 

 newِنحن نتعلم استجابات جديدة , ِاي تتغير بالتعلم, تتغير وتتمحوريمكن أن والدواِأ 

responses كما يحدل تعميم لمثيكرات جديكدة ,new stimuli , تمتكز  يمككن أن وكك لَ ِك ن الكدواِأ
طة سككوام مككأ داِككأ القتككال ِككي شكككل داِككأ اكتسككاب السككللمككا يتحككد داِككأ السككيطرة بعضككاا بككبع  مث

 (122: 7001الرخاوي،  يحيى)سلطة الحكم. أو  سلطة المال

 الدراسكة الحاليكة بالداِعيكة  تعنيكمكا أو  داِعيكة المعلكم نحكو عملك  الباحثةتعرف يمكن أن و 
التقييمكي للمعلكم  دامهكي تككوين اِتراضكي يكرتبط بكاأل"أناكا: ِي ضكوم مكا سكب  علكى  المانية للمعلم

التفككو  والتميككز ِككي العمككل, ويعككك  هكك ا الشككعور الريبككة ِككي النجككاح حيككل المناِسككة لبلككوغ معككايير 
هكداف النجكاح وتحقيك  األجاده مكن أجكل  ىقصأداخلًيا لب ل مما يدِأ المعلم  ؛والخوف من الفشل

 ."اآلخرينمن التفو  على ييره من زم ئ    المرجوه والوصول إلى تحقي  المعيار ال ي يمكن
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الداِعية العاليكة يتمتعكون بالقكدرة علكى مواجاكة المشكك ت  أن المعلمين  وي الباحثةتر  و 
المعلمككككين  وي الداِعيككككة نجككككد أن حاولككككة إيجككككاد الحلككككول لاكككك ه المشككككك ت, بينمككككا موالتصكككدي لاككككا و 

محاولكة التصكدي لاكا والعمكل أو  المنخفضة يميلون إلكى تجنكب المشكك ت والاكروب مكن مواجاتاكا
المعلكم هكي التكي يكمكن ورائاكا أسكلوب  ِكي اتبكاع لكد  عالية أن الداِعية ال الباحثةتر  على حلاا, و 

ية لما يواجا أثنكام ِكي من ضكغوط ومشكك ت   عمليات التفكير المنطقية والمعالجة العقلية والمعِر
لبك ل مجاكود داخلًيكا ا , ِكالمعلم يككون مكدِوعً ةهداف المرجو عمل  لمحاولة التغلب علياا وتحقي  األ

 جاد ِي سبيل تحقي  األهداف.من إنجاز   ما يتطلبو  لحل ما يواجا  من مشك ت

ومفاككككوم  Motiveالتمييككككز بككككين مفاككككوم الككككداِأ  أتكنسككككونوقككككد حككككاول بعكككك  العلمككككام مثككككل 
أن الداِأ هو عبارة عن استعداد الفرد لبك ل الجاكد أوالسكعي ِكي أسا   على Motivationالداِعية 

 يالميكل إلكى حيكز التحقيك  الفعلكأو  سبيل تحقي  هدف معكين, أمكا ِكي حالكة دخكول هك ا ا سكتعداد
عتبارهكككا عمليككة نشكككطة, وعلككى الكككريم مككن محاولكككة الكككبع  اأو الصككريح ِككك ن  لككَ يعنكككي الداِعيككة ب
ن مككا يبككرر مسككألة الفصككل بينامككا, ويسككتخدم مفاككوم حتككى اآلالتمييككز بككين المفاككومين ِ نكك    يوجككد 

ن كانت الداِعية هي المفا  وم األكثر عمومية.الداِأ كمرادف لمفاوم الداِعية وا 

لم, الميل للحصول على النجاح أمر متعأو  النزعةعلى أن ( Atkinson) أتكنسونويؤكد 
اِأ يتاثر المواقف المختلفة, وه ا الدن  يختلف عند الفرد الواحد ِي أوهو يختلف بين األِراد, كما 

داِأ للوصول إلى النجاح, بعوامل رئيسية ث ثة عند قيام الفرد بمامة ما, وه ه العوامل مرتبطة بال
   واحتما ت النجاح المرتبطة بصعوبة المامة, والقيمة الباعثة للنجاح.

     (Petri & govern, 2004: 260) 

 :ِي السلَو هي ثالث ورائف أساسية للدوافعوتستخل  الباحثة من خ ل العر  الساب  

ويبكدو مكن , يعكود التكوازنتشبأ الحاجكة و حتى وتوجيا  والمحاِظة على استدامت    تنشيط
الحاجككككة, والككككداِأ, ": ن نحككككدد معككككاني بعكككك  المفككككاهيم المرتبطككككة بمفاككككوم الداِعيككككة مثككككلهميككككة أاأل

 متميزًا.  ىا أم أن لكل مناا معنً ا واحدً مرً , وهل تعني ه ه المفاهيم ا"والباعل

ا تجكاه  هي نقطة البداية  ستثارة داِعية الكائن الحي, وتحفز طاقت  وتدِع  ِكي فالحاجة
اا "موِري" بأناكا الشكعور بكنق  شكيم معكين إ ا وجكد تحقك  اإلإشباعال ي يحق   . شكباعاا, ويعِر
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اكا "انجلكي  وانجلكي " بشكعور  اا "كري " بأناا حالة خاصة من مفاوم التوتر النفسكي. ويعِر ويعِر
مكككا , وقكككد تككككون الحاجكككة إ(122: 7002، )ستتتا ي  لحتتت . الككككائن الحكككي با ِتقكككاد لشكككيم معكككين

 اجتماعية.أو  ِسيولوجي 

أن ِينككاَ يفككر   "محيككي الككدين حسككين"  والككداِأ ِيككر  الحتتافزأمككا ِيمككا يتعلكك  بككالفر  بككين 
أن الحكككاِز يعبكككر عكككن حاجكككة بيولوجيكككة, ِكككي حكككين يعبكككر الكككداِأ عكككن حاجكككة أسكككا   بينامكككا علكككى

نك  يعبكر هناَ من الباحثين من يشير إلى الداِأ على أإلى أن اجتماعية, ومأ  لَ تجدر اإلشارة 
 (19: 7002)وسا  سعيد،  ة.ا جتماعيعن النوعين من الحاجات الفسيولوجي  مناا و 

أو  الككائن الحكي إلكى الحصكول عليك  ىِيقصكد بك  المثيكر الخكارجي الك ي يسكع البامثأمكا 
الثكواب أنواع ِاإليجابية ما تج ب الفرد إلياا ك, والبواعل نوعان ايجابية وسلبية. إلى تجنب يسعى 
 العقاب المختلفة. أنواع والسلبية ما تحمل الفرد على تجنباا وا بتعاد عن عواقباا مثل , فةالمختل

 (20: 7000) ح ود  نسي،  

رضكام الحاجكة وتحقيك  المطلكب الك ي يلكح وهكو يعنكي بك  إشبا  اإلمصكطلح أيًضا وهناَ 
ككي اع, سككوف يصككاحب  شككعور باللكك ة وشككعور با سككتمتشككباع ِكك ن اإل تككاليعليكك  الككداِأ, وبال نفكك  ِو

ليعكاود اإللحكاح مكن  ة مؤقتكةضكعف  سكوام بصكفأو  الداِأ سوف يؤدي إلى زوالك إشباع الوقت ِ ن 
بصككف  دائمككة )كككداِأ الحصككول علككى أو  جديككد بعككد ِتككرة معينككة )كككداِأ الجككوع والعطكك  والجككن (

 (172: 7000)فرع مبد القادر،   (.البكالوريو  مث ً أو  مؤهل معين كالليسان 

وم الداِعية أكثر اتساًعا وشموً  من مفاكوم الكداِأ, ويسكتخدم مفاكوم الداِعيكة ِكي ويعد مفا
 علم النف  المعاصر ِي معنيين هما: 

مل المسببة للسكلَو )وهنكا تكدخل عبارة عن منظومة من العواأناا  األول للدافعية: ىال عن -
 والمقاصد والطموحات(هداف هيم كالحاجات والدواِأ واألامف

اسككتثارة ومسككاندة النشككاط ِيتضككمن وصككًفا للعمليككة التككي تعمككل علككى  الثتتاني: ىل عنتتأ تتا ا -
الطكابأ النفسكي أو  معين, ِالداِعيكة هكي جملكة األسكباب  ات الصكبغةمستو  ِي  َلسلو 

) ح تتد بنتتي يتتونس،  . مككن حيككل بدايتكك  واتجاهاتكك  ونشككاطاإلنسككان والتككي تفسككر سككلَو 
7009 :12) 
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  الدوافع:أنوا  
إلكى العديكد مكن األنكواع يمككن حصكرها إلكى نكوعين رئيسكيين همكا: دواِكأ تنشكأ تم تقسيم الدواِأ 

مكككن حاجكككات الجسكككم بالوظكككائف العضكككوية والفسكككيولوجية كالحاجكككة إلكككى الطعكككام والغككك ام والجكككن , وهكككي 
أنككواع مككن الككدواِأ   يتعلماككا الفككرد, ولكناككا موجككودة ِيكك  بككالفطرة, وهنككاَ دواِككأ تككأتي نتيجككة نمككو الفككرد 

بكككاآلخرين واحتكاكككك  بظكككروف الحيكككاة العامكككة ومكككا تقتضكككي  هككك ه الظكككروف مثكككل الحاجكككة إلكككى واتصكككا ت  
المكانككة ا جتماعيككة, والككداِأ إلككى اإلنجككاز والتفككو , والككداِأ إلككى األمككن, وتحمككل المسككئولية, وهكك ا النككوع 

 (.141: ) ( 7002)سرير كا ل،  يكتسب  الفرد من خ ل تفاعل  مأ المجتمأ ال ي يعي  ِي . 

الككوعي أسككا   الككوعي: وهكك ا التصككنيف علككىأسككا   اني للككدواِأ علككىنككاَ التصككنيف الثككوه
  تصككنيف دواِككأ الشككخ  مامككا كانككت ضككوئويمكككن ِككي  ,بالككداِأ وشككعور الفككرد بوجككوده ِككي داخلكك 

بيئيكة, ِ نك  يمككن تصكنيفاا إلكى نكوعين مكن الكدواِأ مكن حيكل شكعوره أو  مكتسبة, وراثيكةأو  ِطرية
 والدواِأ ال شعورية.  ,الدواِأ الشعورية: ووعي  بوجودها وهما

 (700: 7002)حسين فايد، ، (112: 7002)حسن ح دي، 

يتحككدل الرخككاوي عككن مككا يعككرف بككك )هيراريكيككة( الوظككائف النفسككية والتككي يترجماككا الككبع  و 
ألن الاكرم أعك ه نقطكة وهكو يضكي  كلمكا ارتفعنكا ِكي  ؛ن  يفضل تسكميتاا بلفظاكا)هرمية( إ  أإلى 

الايراريكي أعك ه توليكف )و ف( أكبكر وهكو يتسكأ ويشكمل األجكزام ِكي الككل األعلكى كلمكا  حين أن
سكيم الكدواِأ, أمكا تقسكيماا إلكى قالرخاوي أن هك ا التفكيكر هكو أصكلح مكا يككون لفاكم ت  وير , رتفعناا

بيئككي ِاككو تقسككيم أو  ومككا هككو داخلككي, مكتسككبأو  وحككدات جزيئيككة واسككتقطاباا بككين مككا هككو ِطككري
لكو سكرنا ورامه  سكتطعنا أن نعكدد ألكف داِكأ وداِكأ بعكدد التنظيمكات الموروثكة جميعكًا, مستعر  و 

, نتكلم عكن الكداِأ إلكى الكك م والكداِأ إلكى النظكر والكداِأ إلكى المشكي علكى القكدمينحتى يمكن أن 
 (127: 7001الرخاوي،  يحيى)  وهك ا. 

ميكة, ِانكاَ دواِكأ أساسكية من الماكم إلكى األقكل أهشباع حسب إلحاحاا لا ترتب الدواِأو 
 اا مثل: إشباعأولية وهي التي   تستطيأ التخل  مناا إ  بعد 

 .الطعامداِأ الجوع يمثل  الحاجة إلى  -
 .داِأ العط  يمثل  الحاجة إلى الشراب -

 .داِأ الجن  يمثلة الحاجة إلى الزوا  -
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إلككى  ىاألدنككاا مككن أهميككة إشككباعتترتككب مككن حيككل  وهنككاَ دواِككأ ثانويككة اجتماعيككة مكتسككبة -
, ى  يسكككتطيأ أن يفككككر بالحاجكككة دون أن يشكككبأ الحاجكككة األدنكككاإلنسكككان أن أي  ,ىاألعلككك

ِككي األكككل والشككرب وبعككد  لككَ يبككدأ ِككي البحككل عككن الككزوا , ثككم تككأتي اإلنسككان ِمككثً  يبككدأ 
 الحاجة إلى األمن ِي المرتبة األعلى ثم الحاجة إلى ا نتمام, وهك ا. 

 (92 :7004)نبيل سفيان،        
 و ناك مدد  ن التصنيفات للدافعية ك ا يلي:

  وروثة:أو  دوافع أولية

اا لحفككظ بقككام الككككائن أو إشككباع وهككي التكككي يلككزم تحقيقاككا, مككزوًدا باككااإلنسككان وهكك ه يولككد 
ا  رتباطاا المباشكر , نظرً ةالبيولوجيأو  ا الدواِأ الفطريةحيانً أولية يطل  علياا الدواِأ األو , الحي

ام والمكام من ييره مثكل الحاجكة إلكى الطعكاإلنسان ولية   يتعلماا الدواِأ األو  ,ئن الحيبحياة الكا
هككي تنقسكككم إلكككى دواِكككأ نفسككية ودواِكككأ عضكككوية وهكككي تفرقكككة و خكككر , األ وكككل الحاجكككات البيولوجيكككة

ا   بككد لكك  أن ألن كككل مككا هككو عضككوي هككو نفسككي وبككالعك , ولكككي يكككون الككداِأ ِطرًيكك ,ظاهريككة
أنكك  يصككف جميككأ أِككراد نككوع ب اتكك , ويتصككف بصككفة الككدوام وهككي تعنككي أن أي  يتصككف بالشككمولية

 ىيلغيمكن أن و   ,شكال السعي إليااأيحق  يايت  ماما اختلفت وسائل تحقيقاا و  بد أن  الداِأ
نمككا    وهككك ا, ئككثككم يعككاود نشككاط  نتيجككة لككنق  ارتواتقككل حدتكك  بعككد تحقيقكك  أو  امؤقتًكك يقككد يختفككوا 

فسككية ِاككي مثككل الحاجككة نأمككا الككدواِأ ال .ثككل الجككوع والعطكك  والجككن  والتككنف والككدواِأ العضككوية م
 .ا جتماعيإلى األمومة وا نتمام 

 

 : كتسبةأو  دوافع ثانوية -

ِاككي تلككَ الككدواِأ التككي  ,متعلمككةأو  وهككي مكتسككبة ا جتمككاعيوهككي التككي تضككبط سككلوكنا 
 بككككاخت ف لَ ِاككككي تختلككككف يكتسككككباا الفككككرد مككككن خكككك ل تفاعلكككك  مككككأ البيئككككة التككككي يحيككككا ِياككككا, ولكككك

اا   يكؤدي بحيكاة اإلنسكان, إ  أن لاكا تكأثيرات إشكباععكدم و , المجتمعات التي تتسبب ِكي وجودهكا
ة هنككا علككى رأ  القائمككة مثككل الحاجككة ا جتماعيكك, وتككأتي الككدواِأ علككى البنككام, والككنف  والفككرد مامككة

ا جتمكاعي, والحاجكة إلكى تفاعكل ة والا جتماعيكوالحاجكة إلكى المشكاركة  ,إلى ا نتمام إلى جماعكة
المكتسككبة هككي والحاجككة إلككى األمككن والتقككدير والميككل إلككى السككيطرة, والككدواِأ اآلخككرين, إثككارة انتبككاه 

, دواِككأ لاككا أصككل ِطككري, ِثمككة داِككأ القلكك  وهككو مكتسككب, وداِككأ الجككوع وهككو مككن الككدواِأ الموروثككة
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قكد يعتبكر  purposive behaviorغكائي ك لَ ا هتمامات هي دواِأ مكتسبة, وهناَ أيضًاالسلَو ال
 داًِعا مكتسًبا إ ا ارتبط بغاية مكتسبة.

، 122 -122: 7001الرختاوي،  يحيتى)( ،191: 1992) ح د الطي ، و ح تود  نستي،  
 (29 – 22: 7002)حسين الترا ي، (، 12: 7002، )حا د ز ران(، 129

 :ىويصنفرا البعض إل

 :دوافع الفردية ودوافع اجت امية -

وهكي تككتلخ  ِكي دواِكأ البحككل عكن الطعككام , هكي القككو  الداخليكة :التتدوافع الفرديتةحيتث 
ودواِككأ ا سككتغاثة انفعالاككا الشككعور بككالعجز, , التملككَ لجككوع ودواِككأ التملككَ وانفعالاككا لكك ةوانفعالاككا ا

 وداِأ الارب وانفعالاا الخوف.

ة التنشكككئة لكككمرحهكككي تلكككَ الكككدواِأ التكككي يكتسكككباا الفكككرد مكككن خككك ل  :ةالجت اميتتتوالتتتدوافع 
جميكأ الكدواِأ نجكد أن لاكا, و ظالتي تتأثر بالعوامل البيئية والثقاِيكة التكي يعكي  ِكي أو  ةا جتماعي
وقكككد تكككتلخ  ِكككي يريكككزة الجكككن  وانفعالاكككا الشكككاوة ويريكككزة , الثانويكككة دواِكككأ اجتماعيكككةأو  المكتسكككبة

وداِككأ الخنككوع , وانفعالكك  الزهككو ةر وداِككأ السككيط, وتككرتبط بككالغريزة الجنسككية ,الوالديككة وانفعالاككا الحنككو
 ا بداِأ السيطرة.  عكسيً وهو يتصل اتصاً   ,وانفعالة الشعور بالنق 

 (11: 7002)حا د ز ران، ، (74: 7001)مبد العزيز العبد الجبار،  

 :دوافع شعورية ودوافع لشعورية -

دارة الفر  :ويقصد بالدواِأ الشعورية ما , أدتلَ الدواِأ التي تخضأ لسيطرة وتحكم وا 
دارة الفرد الدواِأ  . ال شعوري  ِاي تلَ الدواِأ التي   تخضأ لسيطرة وتحكم وا 

 

 وهناَ تصنيف ينظر إلى الداِعية على أناا:

 دافعية داخلية، ودافعية خارجية:  -

قد تنشأ الداِعية داخلًيا وهي ما تسمي بالداِعية الداخلية, وهي التكي تحكدل عنكدما توجكد لكد  ِ
الداخلية التي تدِع  لفعل شيم ما, إما ألن ه ا الفعكل قكد يجلكب الشكعور باللك ة أو السكعادة الفرد الريبة 



 ةراسات سابقداإلطار النرري و     الفصل الثاني
 

-50- 



أو ألن ه ا الفعل أو السلَو 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. 

دم أا علككى وهككي تلككَ التككي تحككدل عنككدما يكككون الفككرد مجبككرً , كككون الداِعيككة خارجيككةوقككد ت
السكككلَو بطريقكككة معينكككة بسكككبب تكككأثير بعككك  العوامكككل الخارجيكككة مثكككل الحصكككول علكككى أو  شكككيم مكككا

الحصككول علككى مكاِككأة ماديككة ِككي العمككل ومككا إلككى  لككَ, وهككي تعنككي القيككام أو  درجككات ِككي امتحككان
ا كالحصكول علكى أدائاكيير متعلقة بالمامة التي يقوم بأو  شخ بشيم ما نتيجة عوامل خار  ال

تككون يمككن أن  دامن كيفيكة األ مكاِئة ِي الوظيفة, وبشكل عام ِكأو  الدرجة العالية ِي ا متحان
)مبتد العزيتز العبتد     سباب داخلية ِي مقابكل الخارجيكة.ا بأعندما يكون الفرد مدِوعً جًدا  مختلفة
 (222: 7010خالد العطيات، ، أح د العلوان)، (74: 7001الجبار، 

الداِعية الداخلية بأن تكون قادًرا ونركز هنا على الداِعية الداخلية باعتبارها ماارة  اتية, ِ
الشكعور بالرضكا اآلنكي إلكى شكعور بالرضكا يؤجكل لتحقيك  هكدف مكا, وأن الفرد  على توجي  مشاعر
ن كايكالمستقبلي, وأن  قكاوم ي, وأن  والمتعكة بالنسكبة لكهميكة نت قليلة األون منتًجا ِي األنشطة, وا 

 (.Goleman, 1998) .  بادر بدون ضغط خارجييالشعور باإلحباط, وأن 

والداِعية الداخلية هي الدخول ِي أي نشاط ل ات , ويكون العمل مكدِوًعا بكدواِأ داخليكة عنكدما 
عككة.. ويكككون ِياككا الفككرد مككدِوًعا ِككي يككتم القيككام بكك  ل اتكك  ويقككوم الفككرد بككأدام السككلَو للحصككول علككى المت

أداماتكك  المختلفككة باككدف الحصككول علككى التككوازن, وأن طبيعككة الداِعيككة التككي تسككود أداماتكك  وتفاعلكك  مككأ 
المواقف والخبرات المختلفة هكي داِعيكة داخليكة يسكعى ِياكا الفكرد إلكى الحصكول علكى إجابكة علكى سكؤال 

يكد, وأن الفكرد يبقكى ِكي حالكة تكوتر وقلك  حتكى محير أو حل لمشكلة مستعصية, أو اكتشاف لشيم جد
 (222: 7010. )أح د العلوان، خالد العطيات، يتحق  ل   لَ ِيحق  ب لَ ما يسمى التوازن

اكا بانتيمنكت وكرانكت  بأناكا عبكارة عكن قيكام الفكرد  (Bateman & Crant, 2003: 3)ويعِر
 مادية. أو نفس  دون أن ينتظر الحصول على تعزيزات اجتماعية اممن تلق

اا بسويَ  بأناا تمثل عملية التحَر والرضا التي ِياا تأتي المكاِآت مكن  Beswickويعِر
 (Beswick, 2002)القيام بالنشاط ولي  من نتائج النشاط. 
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 "الداِعيكة المسكتدخلة "وقد أضاف كل من ليبر, كوربو , ولينجر نوًعا آخر من الداِعيكة وهكي
المنشكأ, ثكم تكم اسكتدخالاا بمكرور الوقكت لتصكبح جكزًما مكن أهكداف  وهي تلَ الدواِأ التي كانت خارجيكة
 (Lepper, Corpus & Lyengar, 2005: 193)الفرد أو جزًما من منظومت  القيمية. 

 الرخاوي تصنيًفا للدوافع خاص به ملى الوجه التالي:ويضع 

 الفرد(. ِيدواِأ حفظ الحياة ) .9

 دواِأ حفظ النوع. .2

 النوعية(.دواِأ حفظ الكيفية للنوع ) .4

 دواِأ تحقي  ال ات الفردية كممثل للنوع. .3

 (124: 7001الرخاوي،  يحيى)  دواِأ تطوير النوع. .2

قد قسكم الكدواِأ هيراريكيكا إلكى طبقكات خمسكة بعضكاا  Maslowوي كر الرخاوي أن ماسلو 
 لاعلى كالتالي: ىسماها )حاجات(   )دواِأ( وقسماا من األدنأِو  بع  صعوًدا و 

 ل .إ ..فسيولوجية وتشمل الجوع والعط  والجن الحاجات ال -

 الحاجة إلى الس مة. -

 الحاجة إلى الحب وا نتمام. -

 الحاجة إلى المكانة. -

 الحاجة إلى تحقي  ال ات. -

 الحاجة إلى الفام المعِري. -

واألدنكى هنككا هككو األكثككر أهميككة للحفككاظ علككى الحيككاة  اتاككا واسككتمرارها, وكلمككا صككعدنا درجككات الايراركككي 
المسككأل  تتعلكك  بنوعيككة الحيككاة وتميزهككا اإلنسككاني بوجكك  خككا , كمككا أن األدنككى أقككو  مككن األعلككى  كانككت

و  بككد أن يتحقكك  بدرجككة معقولككة قبككل أن تتككاح لاعلككى الفرصككة لاعلككى أن يتحقكك  بطريقككة تلقائيككة, كمككا 
 (121: 7001)يحيى الرخاوي، أن األعلى يشمل األدنى ضمًنا و  يحل محل  ابدًا. 

العاليكككة   يتكككأثرون كثيكككًرا بكككالمحفزات الخارجيكككة, بكككل الداخليكككة الداِعيكككة  وراد  و األِكككو  
بالريبكة إلنجكاز العمككل نفسك , ومككن الصكعب أن يستسكلموا, بككل لكديام مثككابرة إلنجكاز مامككاتام, 
وهكككم يالًبكككا مكككا ينجحكككون ِكككي تحقيككك  أهكككداِام, ومكككن صكككفات األشكككخا   وي الداِعيكككة ال اتيكككة 

ويتفقكون ِكي .. الك ,  ِكي العمكلأو  الدراسكةسكوام ِكي  حسًنا ِي أدائاكمالمرتفعة أنام يحققون ت
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أدام المامات الصعبة مقارنًة 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 

 (.Stock, 2012)  .باةمن األِراد لام صفات مشا

 أكثكر يكونكون المرتفعكة الداِعيكة و و ِك والمرتفعكة, المنخفضكة الداِعيكة  وي بكين ِكرو  وهنكاَ

 أكثر مكن أعمالام نجاحات ِي إدارة وعلى ,ترقيات ِي وظائفام على ا ِي العمل, ويحصلوننجاحً 

ا, تحكديً  تتضكمن لتكيوا الصكعوبة متوسكطة ماكام اختيكار إلكى يميلكون ة, كمكاالمنخفضك الداِعيكة  وي
ر لعكدمجكًدا  السكالة الماكام ويتجنبكون  ربمكاجكًدا  الصكعبة الماكام يتجنبكون أناكم كمكا ِياكا, التحكدي تكِو

 (702-704: 7002)شفيل مالونه،  ِياا.  الفشل احتما ت  رتفاع

ِكنحن نكتعلم اسكتجابات جديكدة كمكا  ,تكتسكب بكالتعلمناا إ وقد تتغير الدواِأ وتتمحور حيل
تمتز  بعضكاا بكبع  مثلمكا يتحكد داِكأ يمكن أن وك لَ ِ ن الدواِأ  ,ميم لمثيرات جديدةيحدل تع

الرختتاوي،  يحيتتى. )السكيطرة مكأ داِككأ القتكال ِكي شكككل داِكأ اكتسككاب سكلطة المكال أم سككلطة الحككم
7001 :122) 

ط قكِي حاجة إلى وجود الريبة ِي العمل ال ي يقومون ب  لي  ِاألِراد أن  الباحثةوتجد 
 تحقي  معاني أكثر عمقًا.أجل  ت خارجية ولكن منحواِز ومكاِآالحصول على جل أ من

ن داِعية معلم التربية الخاصة نحو النجاح ِي عمل  قكد تككون خارجيكة أ الباحثةتر  كما 
تقكديرات مرتفعكة األكاديمية حيكل يككون هدِك  األساسكي الحصكول علكى  مرحلة التحاق  بدراست ِي 
دوار المنكوط األ أدامنك  يتحكتم عليك  ا لتكزام بك, كمكا أبعكد علكى هك ا العمكلمن الحصول ِيمكا  تمكن 

أن تتغيككر عنككد التحاقكك  سككات ت  لكك , إ  أن معظككم هكك ه العوامككل تبككدأ ِككي لتعليمككات أباككا وا متثككال 
مسككتو  الشخصككي ِيمككا يتعلكك  ل يتمتككأ بقككدر كبيككر مككن الحريككة, سككوام كككان  لككَ علككى اليككح بعملكك 

, اماحتياجككاتتصككميم وتنفيكك  المنككاهج بأسككلوب يتناسككب مككأ ت ميكك ه و أو  بعككةسككاليب التككدري  المتبأ
لمواصككلة   مككن الككدواِأ الداخليككة التككي تدِعككآخككر  وهنككا يجككد المعلككم نفسكك  ِككي حاجككة إلككى وجككود نككوع

 عمل .

 : صادر الدافعية
 حدد البع  مصادر الداِعية بما يلي:قد 

 (:  Intrinsic process Motivationدافعية الع ليات الداخلية ) -
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ال ين تكون مصدر داِعيتام العمليات الداخلية يقومون باألنشطة التي يجدون ِياا األِراد   
ة  ات ا جتماعيكككالتغ يكككة الراجعكككة أو  هككك ه المامكككة أدامالمتعكككة, و  تككككون التغ يكككة الراجعكككة علكككى 

ن العواطكف السكلبية والداِعية الداخليكة هكي القكدرة علكى الكتحكم بآثكار السكلوكيات الناتجكة عك, أهمية
)مثل الغضب, والخوف, والقل , واإلحباط( والعمل بطريقة إيجابية عندما تكون الوضكعية النفسكية 

الكك ين يمتلككون هكك ه الماككارة مكن المتوقككأ أن تكككون ردة ِعلاكم لتغ يككة راجعككة سككلبية األِراد متدنيكة, ِكك
, ِكي الوقكت الك ي دام, وتكثيف جاودهم لتحسين هك ا األدامهو محاولة تشخي  سبب ضعف األ

يقوم ِي  زم ؤهم ال ين يتعرضون إلكى مثكل هك ا الموقكف إلكى تكَر الشكيم بمجكرد تلقكي أول إشكارة 
 للفشل.

 (:Instrumental Motivationالدافعية األدواتية ) -

يكككون هكك ا النككوع مصككدًرا للداِعيككة عنككدما يككؤمن الفككرد أن السككلَو الكك ي سككيقوم بكك  سككيؤدي    
 .ل إ... األجر, والمديح,إلى ناتج معين مثل 

 (:External Self Concept-based Motivationالدافعية ال بنية ملى  فرو  ال ات الخارجي ) -

يككون هك ا النكوع مصكدًرا للداِعيكة عنكدما يتبنكى الفكرد توقعكات المجموعكة, حيكل ياكتم الفككرد 
عكة للحصكول علكى ة, ويتصرف بطريقة ترضكي المجمو ا جتماعيِي ه ه الحالة بالتغ ية الراجعة 
 قبولاا وعلى منزلة جيدة بيناا.

 (:  Internal Self Concept-based Motivationالدافعية ال بنية ملى  فرو  ال ات الداخلي ) -

يكككون هكك ا النكككوع مصككدًرا للداِعيككة عنكككدما يكككون توجيككك  الفككرد  اتيككًا, إ  يقكككوم الفككرد بوضكككأ 
 انية.معاييره الخاصة ب , التي تصبح األسا  لل ات اإلنس

 (:Goal Internalization) داف استدخال األ -

سككككلوكيات بسككككبب أو  يكككككون هكككك ا النككككوع مصككككدًرا للداِعيككككة عنككككدما يتبنككككى الفككككرد توجاككككات 
 انسجاماا مأ نظام  القيمي.

(Scholl, Beauvais & Leaonard, 2002) 
 

 شروط استثارا الدافعية الداخلية:



 ةراسات سابقداإلطار النرري و     الفصل الثاني
 

-55- 



داخلًيا  مدِوعين يكونوا ألن يميلونراد األِ أن (Ryan & Deci,2006)وديسى  رايان ير 
ر عند ما مامة دامأل  :اآلتيين الشرطين تِو

علكى  القكدرة لديك  بكأن الفكرد اعتقكاد إلكى تشكير : التكيHigh self-efficacyالعاليكة  الكفكامة ال اتيكة .9
 .بنجاح المامة أدام

 الكتحكم علكى القكدرة األِكراد لكد  بكأن تشير التي: Self-Determinationال اتية  المحددات إدراَ .2

 وتجنب بنجاح, معاا ومعالجتاا التكيف يستطيعون التي األنشطة يختارون يجعلام مما بقدراتام؛

 .معاا التكيف يستطيعون و  قدراتام تفو  التي األنشطة

 (Ryan & Deci, 2006: 5) 

 ورائف الدافعية:

فاكككوم ألنككك  يشكككير إلكككى يتضكككح مفاكككوم الداِعيكككة مكككن خككك ل تحديكككد الخصكككائ  الوظيفيكككة لاككك ا الم
 ِي النشاط النفسي للفرد ومن ه ه الوظائف ما يلي: مامةمكونات 

 تمد السلَو بالطاقة وتكون المحَر األول ل .أناا   -

أناا تعمل على توجي  السلَو حيل تختار السلَو المناسب, ِ ن كان هناَ سلَو تم تعلم   -
ن لم هاختيار سابقًا, ساعدت الدواِأ على  يكن هناَ سلَو متعلم ساعدت  دون ييره, وا 

ِي أن يكون واحًدا األخر   إلى إختيار عدد من المحاو ت السلوكية  على أن تتجالداِعية 
 مناا هو ال ي يرضي الداِأ ويشبأ الحاجة.

أو  يتم تحقي  الغر إلى أن الوظيفة الثالثة للدواِأ هي المثابرة, حيل استمرار قوة الداِأ  -
 من نوع من األنواع. ينتاي إلى موقف دِاعي 

الوظيفة التفسيرية, وهي الوظيفة األساسية للداِعية ِمن خ لاا يتم تفسير السلوكيات  -
 العزو""وظيفة  بمختلف أنواعاا والصادرة عن الكائن الحي, ويطل  على ه ه الوظيفة

Attributional Function. 

ابات السلوكية والنفسية ضطر تشخي  العديد من ا وظيفة التشخي  والع  : وتستخدم ِي  -
 كما تستخدم ِي ع   ه ه ا ضطرابات.
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أن الداِعية أي  وتعد الدواِأ بمثابة مصدر للمعلومات عن إمكانية الوصول إلى الادف, -
 قتراب من الادف.تزداد با 

، (20 -29: 7002)حسين الترا ي، , (142-142: 7007وآخران،  مبد ال جيد  نصور)
 .(72-72 :7009بني يونس،   ح د)

أن وظيفة امداد السلَو بالطاقة والنشاط تنشأ من خ ل استثارة نشاط الفرد  الباحثةتر  و 
من خ ل تكامل العوامل الداخلية للفرد )كاألهداف, والريبات, وا هتمامات(, ِي تحريكَ السكلَو 

 معينة.أهداف نحو تحقي    ودِع

حياتية سوام كانت تلكَ الخبكرة مجكرد أن الداِعية هي مفتاح لكل الخبرات ال نوير  مورجا
امة أم كانت خبرة طالب بحيل يقضي ساعات عديدة ِي  محاولة من طفل صغير لربط شريط ح

نما  المامأن درجة صعوبة المامة ليست بالشيم أيًضا ويري   .كتابة بحث المام وجود تلَ القوة وا 
ِكي تحقيك    القيكام بالمامكة وريبتكأو  الداِعة ورام قدرة  لَ الطالب علكى الحصكول علكى المعلومكة

 ك لَ يوجد عدد من الوظائف المميزة للداِعية وهي:، (Morgan, 2000). الفام

 :الوريفة التنشيطية .9

وتسككتمر هكك ه الطاقككة معبككأة  ,وتحفيككزه نحككو تحقيكك  الاككدف ,الفككردلككد  وتعبئككة الطاقككة  شككح ُ 
 يحق  هدِ .أو  يشبأ الفرد حاجت إلى أن 

ِقككد اتضككح أن تعبئككة  ا سككتثارةشكككلاا العككام مككا هككي إ  صكورة مككن صككور  الداِعيككة ِككيوبمكا أن 
 دامولا ا ِ ن زيادة الداِعيكة ِكو  حكد أمثكل يعكو  األ ,الكائن بدرجة شديدة قد تؤدي إلى تشتت 

 أكثر مما ييسره.
 (704: 7002)شادية التل و  ح د الري اوي، ، (22: 7000)مبد اللطيف خليفة، 

 :الوريفة التوجيرية .2

هككي توجيكك  السككلَو نحككو وجاككة معينككة دون أخككر , ِالككدواِأ باكك ا المعنككى اختياريككة أي أناككا و 
 (12: 7002)حسين أبو رياش وآخران، تساعد الفرد على اختيار الوسائل لتحقي  الحاجات. 

 :الوريفة التو عية .4
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ولككن النككاتج    ,ويتمثكل التوقكأ اعتقككاد مؤقكت بكأن نككاتج مكا سكوف يككنجم عكن سكلَو معككين
ولككك لَ نجكككد أحياًنكككا تبكككاين بكككين النكككاتج الفعلكككى والتوقكككأ المرتقكككب,  ,  بالضكككروة مكككأ التوقكككأيتسككك
علكى ع قككة المعنكى الفعلكي, والتوقككأ باك ا شكباع المتوقكأ واإلشككباع بكين اإل ايوجكد تبايًنك تكاليوبال
الطمككوح, وأن هكك ا العامككل علككى ع قككة وثيقككة بخبككرات النجككاح والفشككل, وعلككى ع قككة مسككتو  ب

 (142: 7002)سا ي  لح ،  ة. ا جتماعيلخبرات وثيقة با

 ريفة الست رارية:و .3

, ِالداِعية تعمل على مكد السكلَو بالطاقكة  تحاِظ ه ه الوظيفة على ديمومة واستمرارية السلَو
ال زمة حتى يكتم إشكباع الكداِأ أو تحقيك  الغايكات واألهكداف التكي يسكعى لاكا الفكرد, أي أناكا تجعكل 

)م تتتاد الزغلتتتول، ملتتتى يصكككل إلككى حالكككة التكككوازن ال زمكككة لبقائككك  واسكككتمراره.  مككن الفكككرد مثكككابًرا حتكككى
 (772: 7002(، )مبد الرح ن مدس،  حيي الدين تول، 797: 7007الرنداوي، 

 :الوريفة التفسيرية .1

وهكككي الوظيفكككة األساسكككية للداِعيكككة ِمكككن خ لاكككا يكككتم تفسكككير السكككلوكيات بمختلكككف أنواعاكككا 
نسككككككان ويطلكككككك  علككككككى هكككككك ه الوظيفككككككة وظيفككككككة العككككككزو أو إ انحيككككككو , والصككككككادرة عككككككن الكككككككائن الحككككككي

Attributional function .  ،(72: 7009) ح د بني يونس 

  :: كونات الدافعية كونات الدافعية

, لكناا تختلف ِي كاِة تتوحد مكونات الداِعية من حيل النوع عند أبنام الجن  البشري
 مستواها, وه ه المكونات هي:أو  درجتاا

 ويشتمل على المكونات المعِرية وا نفعالية والفسيولوجية معًا. :ال كون ال اتي أو الداخلي -

ويتضمن المكونات المادية )الفيزيائية والكيميائية  :الخارجيأو  ال كون ال وضومي -
 .ا جتماعيوالبيولوجية( والمكون 

آخر  وعلي  ِالداِعية هي نتا  تفاعل خليط من ه ه المكونات معًا, وهي تختلف من شخ  إلى
 (72 - 74: 7009بني يونس،   ح د) نواتج التفاعل ِي درجات ه ه المكونات. فباخت 
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بالبحككل والدراسككة محككاولين  لانجككازبككاحثين بتنككاول مفاككوم الداِعيككة العلمككام والولقككد قككام العديككد مككن 
 الكشف عن طبيعتاا ومكوناتاا وتأثيراتاا المختلفة على الجوانب المختلفة للسلَو البشري.

هكي الداِعيكة حالًيا التي نحن بصددها ة ين الداِعأ الباحثة على ما سب  تجدعلي  وبنام و 
الدراسككة أهككداف مككن  اوالتككي يعككد واحككدً  ,العمككلمسككتو  علككى  لانجككازوهككي نفسككاا الداِعيككة المانيككة 

 .معلمي التربية الخاصةلد  الحالية التعرف علياا 

اِعيكة المانيكة التكي نحكن بصكدد الدأو  ِي محيط العمل لانجازأن الداِعية  الباحثةتر  و 
الريبكة ِكي السكعي نحكو التفكو  أو  تسميتاا بالداِعية للنجكاحأيًضا يمكن  ,دراستاا ِي ه ه الدراسة

عكككن ديناميكيكككة   نظريتكككشكككب  بالطاقكككة النفسكككية التكككي تحكككدل عناكككا ككككارل يكككونج ِكككي ِاكككي أ والتميكككز,
نجككز الشخصككية عملاككا, وهككي هككي الطاقككة التككي بواسككطتاا ت :أناككا حاا يككونجضككو أالشخصككية, ِقككد 

شأ ب  كل الطاقات الحيوية, نمظار من مظاهر الطاقة الحياتية, وأناا تنشأ بنف  األسلوب التي ت
ولكناكا تعبكر عكن نفسكاا عكن طكر  الريبكات وا سكتعدادات  ,ن الطاقة النفسية   يمكن قياسااأإ  

 .وا تجاهات المختلفة

العمكككل والنجكككاح ِيككك   أدامالريبكككة الجامحكككة ِكككي الباحثكككة أن هككك ه الطاقكككة تمثكككل تكككر  وعليككك  
ِككر  بككين  ن  القككول أ عملكك , لكك ا يمكننككاأثنككام ومواجاككة المشككك ت التككي قككد يواجااككا ِككي  ,تقانكك ا  و 

قًكككا  وي الداِعيكككة المرتفعكككة والمنخفضكككة  ضكككرورة التصكككدي للماكككام  ا الكككرأي أن هنكككاَ مكككن يكككر لاككك ِو
ينمككا يكتفككى الككبع  بقككدر أقككل مككن تحقيكك  هكك ا الصككعبة والوصككول إلككى التميككز والتفككو  ِككي عملكك  ب

التمتأ با ا التميز, وكل حسب طاقت  الداخلية, ِا خت ف هنا هو اخت ف ِي الدرجة أو  النجاح
ِكالجميأ لكديام طاقكات داخليكة نابعكة مكن داخلاكم إ  أن ا خكت ف بيكنام ِكي قكوة  ,ولي  ِي النكوع

 ه ه الطاقة وه ا الداِأ.مد  و 

: إ ا قضكيت نجكزت الحاجكةأ :اإلتمكام ِيقكال مكثً  بمعنكى ِي لسان العكرب  ويعرف اإلنجاز
تماماا. أي  نجاَز إياها,إ  (727)ابن  نرور: قضاؤها وا 

توجاكاتام النظريكة وخلفيكاتام  اإلنجكاز بكاخت فوقد اختلكف البكاحثون ِكي تعكريفام لداِعيكة 
 كما يلي:, ة والثقاِيةا جتماعي



 ةراسات سابقداإلطار النرري و     الفصل الثاني
 

-59- 



اا موسوعة علم النف  والت ِكرد لكد  ا سكتطاعة ال اتيكة أو  القكدرة"بأناا: حليل النفسي تعِر
  ِكيويسكتخدم لجنكي نجكاح الفكرد ِعكً  , الاكدف الك ي يتمنكاهأو  ما على تحقي  الغاية المتوقعكة منك 

نجككاح الفككرد ِككي  ىعككام لاشككارة إلككى معنككبمعنككى يبتغياككا, ويسككتخدم  أمنيككةتحقيكك  أو  هككدفإنجككاز 
 (177: 1992، لقادر طه)فرع مبد احيات . أهداف تحقي  

سككعي الفككرد ومثابرتكك  ِككي مككد  يحككدد نسككبًيا بأناككا اسككتعداد ثابككت  لانجككازوتعككرف الداِعيككة 
 دامو لكَ ِكي المواقكف التكي تتضكمن األشكباع, بلوغ نجاح يترتب علي  نوع من اإلأو  سبيل تحقي 

 (71: 1992) صطفى با ي، ا ينة شلبي،  متياز. م منظور محدد ل ِي ضو 

اكك ا عبككد اللطيككف خليفككة بأناككا اسككتعداد الفككرد لتحمككل المسككئولية والسككعي نحككو التفككو  ويعِر
أهميككة والشككعور ب ,معينككة ومثككابرة للتغلككب علككى العقبككات والمشككك ت التككي تواجاكك أهككداف لتحقيكك  

 (92: 7000)مبد اللطيف خليفة،  الزمن والتخطيط للمستقبل. 

مجكككال العمكككل الككك ي نحكككن بصكككدد  مكككن منظكككور لانجكككازالداِعيكككة إبتتترا ي  شتتتو ي ويعكككرف 
ثكارة الجاكد المكرتبط بالعمكل إالتعرف علياا ِي الدراسة الحاليكة بأناكا منظومكة متعكددة األبعكاد علكى 

بعكاد أالمميكز لاهكداف, ومكن أهكم اإلنجكاز وتحدد طبيعت  ووجاتك  وشكدت  ومدتك  باكدف اإلنجاز, و 
الوقككت والطمككوح أهميككة وتقككدير هكك ه المنظومككة المثككابرة ِككي كككل مككن بكك ل الجاككد وتحمككل الصككعاب 

والميكككل  دامحكككو المسكككتقبل وا هتمكككام بكككالتميز ِكككي األام والتوجككك  المسكككتمر ندمكككن األأعلكككى مسكككتو  ل
 (1: 7001)إبرا ي  شو ي،  للمناِسة.

اككا مككواري علككى السككيطرة علككى بعككك  أو  قككدرة الفككرد علكككى تحقيكك  مامككة صكككعبةأناكككا  يعِر
وأن يتغلب على العقبات والصعوبات التي تواجا  لتحقيك   ,المعنويةأو  الظروف والعوامل المادية

كأ نفسك  واعتبكاره اآلخكرين وأن يتفو  الفرد علكى نفسك  وعلكى ,  لَ مكن خك ل تحكدي المعوقكات وِر
 (Petri & Govern, 2004)من خ ل تحقي  مواهب . 

 ِكيمسكتو  أدائك  هكي وعكي الفكرد لاإلنجكاز أن داِعيكة  (Atkinson, 1960) أتكنسونويري 
جكاح هكو أمكر مكتعلم يختلكف مكن ِكرد الميل إلكى النأو  دراكة ال اتي لقدرات , وأن النزعةمامة ما, وا  

 (Petri & Govern, 2004)خر, كما قد يختلف عند الفرد الواحد ِي المواقف المختلفة. آل
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ويتحككدل الككبع  عككن موضككوع الككدواِأ باسككم الغرائككز أو ب سككم الحاجككات, ويعتبككر السككلَو نتككا  
تتفاعكككل ِياكككا العوامكككل الحيويكككة, ومكككن أمثلتاكككا الحاجكككات الحيويكككة )الحشكككوية والحسكككية... إلككك (, عمليكككة 

شككباعاا ضككروري لحيككاة الفككرد والعوامككل النفسككية وا جتماعيككة مثككل الحاجككات النفسككية ا جتماعيككة )إلككى  وا 
شباعاا ضكروري لتحقيك  التواِك  النفسكي وا جتمكاعي.  : 7002 )حا تد ز تران،األمن وتأكيد ال ات( وا 

11) 

اككا عبككد الحككاِظ شككحادة بأناككا سككلَو موجكك  نحككو العمككل بطريقككة تمكككن مككن تقيككيم   أدامويعِر
ِكي مواقكف يتنكاِ  ِياكا الفكرد اإلنجكاز خارجيكة مفروضكة, حيكل يكتم أو  الفرد طبًقا لمعايير داخلية

ة. أدائ  قد يكون مقصوًرا على الفرد ولكن مأ خضوع , أو مأ ييره الحتافر )مبد  لتقييمات معرِو
 (19: 7002شحادا، 

اا ماكي نكد علكى التقييمكي حيكل  دامتككوين اِتراضكي يعنكي الشكعور المكرتبط بكاألأناكا  يعِر
الريبكة ِكي النجكاح  :ساسكيين همكا  مككونين أن ه ا الشعور يعكلمناِسة لبلوغ معايير ا متياز وأا

لنجككاح وبلكككوغ اأجككل  درجككات الجاككد مككن لفشككل مككن خكك ل سككعي الفككرد لبككك ل أقصككىوالخككوف مككن ا
  (1: 7002، )ماطف شواشرا اآلخرين.األِضل والتفو  على 

هككي الداِعيككة الداخليككة التككي سككب  وأن أناككا  نجككداإلنجككاز وعنككدما ننظككر إلككى نشككأة داِعيككة 
الفكرد الريبكة الداخليكة لفعكل شكيم لد  الفرد عندما توجد لد  تحدثنا عناا ِي الساب  بأناا تحدل 

السكلَو أو  ألن هك ا الفعكلأو  السكعادةأو  يجلكب للفكرد الشكعور باللك ة مكا إمكا ألن هك ا الفعكل سكوف
 أهمية خاصة بالنسبة إلي . و 

) ح تتتتود  نستتتتي، . الماككككام واألعمككككال علككككى أكمككككل وجكككك  ممكككككن داموهككككي كفككككاح الفككككرد أل
7002 :117) 

الداخليكة والخارجيكة التكي قكو  الداِعيكة للعمكل بأناكا مجموعكة مكن ال Pinderويعرف بايندر 
 ((Pinder, 2008: 2)ر السلَو المرتبط بالعمل وتحدد شكل  واتجاه  وشدت  ومدت . تثي

قًكا مكن النجكاح األِراد وهي استعداد الفرد للسعي ِي سبيل  أو  لمعيكار معكين مكن الجكودةِو
 (27: 7009) ح د بني يونس،  تمام  لَ.إا متياز وشعوره بالفخر وا عتزاز عن 



 ةراسات سابقداإلطار النرري و     الفصل الثاني
 

-60- 



الداخليككة والخارجيككة  العناصككر مككن مجموعككة هككيبأناككا: نيككة الما ريكسككون الداِعيككةويعككرف أ
وتعمل على تنظيم , واألهداف والمشاعروالتطلعات الريبات عن على التعبير الفرد ه ا تحفز التي

 (Eriksson, 2012)العمل. إلنجاز  السلَو وتوجي 

 استثارا الدافعية ال رنية:

 مجموعة من المراحل هي: الفرد من خ للد  يمكن استثارة الداِعية المانية 
 .ساسيتحديد هدف أ -

 .مرحلية وسطيأهداف ثم تحديد  -

 .الموج  والمنف  بينثم تأكيد الثقة  -

ير إ -  .ل إلى الادفو مكانيات الوصوك لَ تِو

 .واستبعاد السلبيات المعوقة والدواِأ المضادة -

 كل بنام.بشاآلخرين ثارة التناِ  العادل المناسب مأ ما سب  من أِعال ومكاسب ومأ وا   -

 (120: 7001الرخاوي،  يحيى)

الداِعية للنجاح المانكي التكي تعنياكا ِكي دراسكتاا الحاليكة بأناكا تمثكل داِعيكة  الباحثةتر  و 
هككداف تحقيكك  النجككاح للوصككول لاأجككل  مسككتمرة للعمككل مككننسككبًيا أو المعلككم واقترابكك  بنزعككة ثابتككة 

يصل بك  إلكى تحقيك  يمكن أن عل مساعد توقأ ِأو  امما يساعد على توقأ الادف مسبقً  ؛المحددة
ا إلنجككاز إلككى ا سككتجابة والسككلَو بطريقككة تعككزز هكك ا التوقككأ ممككا يكككون باعثًكك  ممككا يدِعكك ,الاككدف

 العمل المطلوب وتحقي  الادف من .

الثقاِككات  بككاخت فالعمككل قككد تختلككف إنجككاز  أن طبيعككة الداِعيككة نحككو الباحثتتةتككر  ككك لَ 
الككداِأ نجككد أن لكك ا , ة التككي يوجككد ِياككاالفردا جتماعيككنسككا  األ , وقككد تحكماككا طبيعككةوالمجتمعككات

ككايعككد مكوًنككا حيككل إنكك  ا ِككي كككل نظريككات الداِعيككة, بشكككل عككام يعككد مكوًنككا جوهرًيكك لانجككاز ِككي  مام 
يك  إليسكعى  وماأهداف من  خ ل ما ينجزه من أعمال وما يحقق سعي الفرد تجاه تحقي   ات  من 
 رقي للوجود اإلنساني.يات أمن أسلوب حياة أِضل ومستو 

 ,الميككككلأو  يتحككككدد حسككككب توعيككككة ا هتمككككام لانجككككازالحاجككككة شككككباع سككككبيل إلكمككككا أن أي 
ِككي المجككال العقلككي علككى سككبيل المثككال تكككون علككى هيئككة ريبككة ِككي المكانككة اإلنجككاز ِالحاجككة إلككى 
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وهك ا  ,ياضيالجسمي تكون على هيئة ريبة ِي المجال الر  لانجازة المتميزة والحاجة ا جتماعي
 تعدد مجا ت الحياة.بتتعدد الحاجات 

وقياًسكككككا علكككككى الدراسكككككة الحاليكككككة ِيتحكككككدد داِعيكككككة معلمكككككي التربيكككككة الخاصكككككة مكككككن حاجكككككاتام 
وال ي يقيس  المقيا  المستخدم ِي الدراسة الحالية مكن  يقومون ب  من عمل نواهتماماتام نحو م

, القكدرة علكى تحمكل المسكئولية, المثابرة :وهي المعلملد  ( أبعاد تمثل المكونات الداِعية 8خ ل )
تحقيكك  األمككن , ا جتمككاعيا قتصككادي مسككتو  مين الأتكك, المناِسككة لبلككوغ التميككز وا رتقككام, الطمككوح
 .ا نتمام للمانة, التنمية المانية المستدامة, النفسي

عمالكك  إ نفسكك  ويككتم  علككى ا إوالمعلككم الكك ي يكككون لديكك  دواِككأ للعمككل عككادة مككا يكككون معتمككدً 
وبلككوغ النجككاح تمكنكك  مككن التغلككب علككى العقبككات التككي قككد تواجاكك   لانجككازحاجتكك  كمككا أن  ,بسككرعة
 بلوغ ه ا الادف.حتى 

قًككا لنظريككة أتكنسككون وماكي نككد ِ نكك  مككن العوامككل المحككدد لانجككاز القككائم علككى المخككاطرة مككا  وِو
لصكعوبة المدركككة للمامكة والباعككل يكرتبط بخصكائ  المانككة, وهكي احتماليكة النجككاح, والتكي تشككير إلكى ا

)مبتد اللطيتف للنجاح ِياا, والسلَو ِيتصور أتكنسون هو دالة أو محصلة التفاعكل بكين الفكرد والبيئكة. 
 (112: 7000خليفة، 

 الدواِأ والداِعيةك   من  وتتناول الباحثة ِيما يلي أهم النظريات التي تناولت

  رريات الدافعية:رريات الدافعية:نن

ِكي نظريكات علكم الكنف  ِكي القكرن العشكرين, ِمفكاهيم همية عاظم األلعبت الداِعية دوًرا مت
ككككرو  الداِعيككككة تؤلككككف أجككككزام متكاملككككة مككككأ الكثيككككر مككككن نظريككككات علككككم الككككنف  بعامككككة والككككتعلم  ِو

وسككوف تعككر  الباحثككة أهككم الفككرو  األساسككية للنظريككات التككي تبنتاككا ِككي  .والشخصككية بخاصككة
 .لدواِأدراستاا الحالية ِي تفسيرها ل

 :التقرير ال اتي نررية

نظرية التقرير الك اتي باعتبارهكا منظكوًرا متعكدد , Ryanوريان  Deciاِتر  كل من ديسي 
 قو  للدراسات أحادية البعد للداِعية.األبعاد للداِعية, وهو بديل 
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حيكل تفتككر  أنماًطككا متعككددة مككن األسككباب الكامنككة ورام سككلَو الفككرد التككي يمكككن ترتيباككا علككى 
 اتي, ِفي النااية العليا هنكاَ الداِعيكة الداخليكة التكي تعبكر عكن صكورة الداِعيكة األكثكر متصل التقرير ال

 تقريًرا لل ات, والتي تتضمن القيام بالسلوكيات بسبب المتعة والرضا المتأصلة ِياا.

والنمط الثاني من الداِعية هو الداِعية الخارجية, التي تعبر عكن المشكاركة وا نخكراط ِكي 
مسكتو  وهنكاَ أنمكاط متعكددة للداِعيكة الخارجيكة, وتتنكوع ِكي اب خار   لَ النشاط, نشاط ما ألسب

وأقل  من التقرير ال اتي, عال  مستو  لتقرير ال ات إلى  متدن  مستو  تقرير ال ات, وتتراوح ما بين 
ا للكك ات هككي داِككأ التنظككيم الخككارجي, والكك ي يتضككمن القيككام بالسككلَو صكور الداِعيككة الخارجيككة تقريككرً 

 الثواب أو تجنب العقاب.الحصول على أجل  من

والصورة الثانية من الداِعية الخارجية هي التنظيم يير الواعي ال ي يعرف بالمشاركة ِي 
ن بنيككة جككزًما مكك ا إلكى مككا تمليكك  البيئكة مككن عناصككر لككم يكتم تكك ويتاا بحيككل أصكبحتنشكاط مككا اسككتنادً 

امل المتناِر لمتطلبات البيئة يقدم طريقكة ال ات, ِي صورة مقررة بشكل يير  اتي, ومثل ه ا التك
لتككزام, ويظاككر هكك ا الككنمط مككن الداِعيككة ر  حككدود الشككعور بالكك نب وضككرورة ا للقيككام بالسككلوكيات خككا

مامة ما, ويكون مصدر ه ا الضغط من داخكل الفكرد  أجل أدام عندما يواج  الفرد ضغوطات من
.كالشعور بالخجل لعدم   القيام بالسلَو

(Ratelle, Guay, Larose & Senecal, 2004) 

أمكككا الصكككورة الثالثكككة مكككن صكككور الداِعيكككة الخارجيكككة ِاكككي التنظكككيم المعكككَرف, حيكككل تسكككتند 
الشخصي واألهمية, وه ا النمط من التنظيم يعد من أكثر صور الداِعيكة  ا ختيارالسلوكيات إلى 

مككن قبككل الفككرد, أمككا ييككاب ويككتم اختيككاره  ,االخارجيككة تقريككرا للكك ات, ويظاككر عنككدما يعككد النشككاط ماًمكك
الداِعية ِيتضمن نقًصا ِي احتمالية حدول شيم بين أِعال الفرد وتوابأ تلَ األِعال, وتعبر عن 

 (Ratelle, Guay, Larose & Senecal, 2004) عدم وجود الداِعية. 

صورة رابعة من صكور الداِعيكة الخارجيكة وهكي داِكأ التنظكيم  Sansoneويضيف سانسون 
, حيل يعد النشاط جزًما من ال ات يكتم اختيكاره بحريكة, كمكا أنك  Integrated Regulationالمتكامل 

 يتواِ  مأ قيم الفرد ومعتقدات , وتمثل أعلى درجات التقرير ال اتي.
 : 437)2000 & Harackiewicz, Sansone( 
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بحاجكككة إلكككى الشكككعور اإلنسكككان ككككل مكككن ديسكككي وريكككان أن   ا إلكككى هككك ه النظريكككة يكككر واسكككتنادً 
تشكبأ حاجكة الفكرد إلكى داخلًيكا لكفاية وا ستق ل ال اتي, حيل بين ديسي أن األنشكطة المدعومكة با
تقككو  شككعور الفككرد يمكككن أن فايككة وا سككتق ية ال اتيككة, وبككالعك  ِاألنشككطة المدِوعككة خارجًيككا الك

ة لسككلوك  إلكى مصككادر خكار   اتكك , كمكا بككين أن الطلبكك ؛ ألن الفككرد عنكدها يعككزو ضكبط با سكتق ل
سككتمرار ِككي العمككل والتصككرف علككى نحككو جيككد ل الكك ين يمتلكككون داِعيككة مقككررة  اتًيككا أكثككر احتمككاً  

ظاار القدرة على التكيكف والفاكم, والكفايكة تسكال الداِعيكة التكي يكتم تشكجيعاا مكن خك ل مواجاكة  وا 
 .داموقيمة عن األ ىالتحديات المتوقعة, وتلقي تغ ية راجعة  ات معن

(Sternberg & Williams, 2002) ,(412-412: 7009أبو مواد،  فريتال) 

  نررية الستقالل ال اتي الوريفى للدوافع:نررية الستقالل ال اتي الوريفى للدوافع:

 :ىعلالفرو  األساسية لا ه النظرية تقوم و "ألبورت" صاحباا

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

   يوجد ِردان يتشاباان ِي دواِعاما. -

سلَو البالغ حسب دواِعة الحالية عن طري  ميول  وريبات  وأهداِ  واتجاهات   يفسر -
 ستقلت وظيفيًا.انقطعت صلتاا بالماضي و اوأن دواِع  الحالية قد  ,النفسية
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  ::AAttkkiinnssoonn  أتكنسونأتكنسوننررية نررية 

عبر ربأ قرن  لانجازوماكي ند الفضل األكبر ِي بحول الداِأ  أتكنسونكان لنظرية 
 .لانجازل  ه ه النظرية والتي تعتبر أهم نظريات الداِأ , وصمدت خ ىمض

ومككن هكك ه  ,بعككدد مككن الم مككح التككي تميزهككا لانجككاز( ِككي الداِعيككة أتكنسككوناتسككمت نظريككة )وقككد 
وتميكز بأنك   ,أكثر توجًاا معملًيا وتركيًزا علكى المعالجكة التجريبيكة للمتغيكرات أتكنسونالم مح أن 

 أتكنسككونظريككة الشخصككية وعلككم الككنف  التجريبككي, وقككد وضككأ أسكك  نظريتكك  ِككي ضككوم كككل مككن ن
القيمكة متبًعكا ِكي  لكَ توجياكات ككل مكن تولمكان , التوقكأ منحكىطار إِي  لانجازنظرية الداِعية 
كمككا قككام ب لقككام  ,والخككوف مككن الفشككل لانجككازلحاجككة اواِتككر  دور الصككراع بككين , وكيككرت ليفككين

ِكي اإلنجكاز مخكاطرة إلكى أن شكار , وأئم على المخكاطرةالقا لانجازالضوم على العوامل المحددة 
مناا عام ن يتعلقكان بخصكال األشكخا  الك ين يتسكمون بارتفكاع  :عمل ما تحددها أربعة عوامل

, والعكام ن اآلخكران يرتبطكان بخصكائ  المامكة اإلنجكازداِأ الخوف من الفشل بالمقارنكة بكداِأ 
والباعل للنجاح ِي  ,إلى الصعوبة المدركة للمامة يروتش ,وهما احتمالية النجاح ,المراد انجازها

 محصلة التفاعل بين الفرد والبيئة. أو  هو دالة أتكنسونوالسلَو ِي تصور  .المامة

  (117: 7000)مبد اللطيف خليفة، 

أن النجكككاح يتبعككك  الشكككعور أسكككا   علكككىاإلنجكككاز مكككن صكككياية نظريتككك  ِكككي  أتكنسكككونتمككككن  وقكككد
يشكير اإلنجكاز حالكة  يِف ,شعور بالخيبة, وهو يميز بين الدواِأ والداِعيةبالفخر, والفشل يتبع  ال

 أو إنجكككاز أدام الحاجكككة لاحسكككا  بكككالفخر وا عتكككزاز عنكككد إتمكككام عمكككل مكككاأو  الكككداِأ إلكككى الريبكككة
قًككا نككاجح, والككداِأ  حالككة اسككتعداد   تتحقكك  إ  ِككي وجككود مككؤثرات موضككوعية  أتكنسككونلتصككور ِو

ِك ن هك ه  ,باإلضكاِة إلكى  لكَ ,توقكأ الباعكل  اتك أو  إلى إمكانيكة تحقيك تستثار من جانب الفرد 
 الع قة تحدد قوة وحجم السلَو المراد من .

(Accordino & Slaney, 2000: 535) ،(701: 7002ي ، )مصا  الط 

  نررية الدوافع مند فرويد:نررية الدوافع مند فرويد:

د هكي نظريتك  يكتعتبر نظريكة الكدواِأ عنكد ِرو و , الغريزةأسا   لقد ِسر ِرويد الدواِأ على
القكككوة التكككي أناكككا  عنكككد ِرويكككد علكككىا, حيكككل تعكككرف الكككدواِأ/ الغرائكككز المسكككماه بنظريكككة الغرائكككز قكككديمً 
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هكك ا تاككدف إلككى القضككام علككى والتككي حاجككات الفككرد, المتأصككلة ِككي تككوترات اليفتككر  وجودهككا ورام 
 .توصل إلي شباع أو تحق  اإل بحيلالتوتر, 

, ِاككي اسككك وهككي المحركككات األولككى تعداد ِطككري نفسككي يحمككل الكككائن الحككي علكككى للسككلَو
وهي تكون إما  نفعال خا  عند إدراكاا,, ويشعر بااا حسيً دراكً دركاا إا نتباه إلى مثيرات معينة ي

 .انفعاليةأو  اجتماعية

أو  ومككن أنواعاككا يرائككز الجككن  مقابككل الغرائككز األخ قيككة, والليبيككدو مقابككل األنككا, والحيككاة 
ة الجنسككية )اللبيككدو( وهككي التكككي ز هكككتم ِرويككد بككالغريازة المككوت, وقككد بككل يريككالطاقككات اإلبداعيككة مقا

تعككاني مككن الكبككت وتخضككأ لعمليككات التمككايز والتفاضككل, وتسككتثمر اللبيككدو بعكك  منككاط  الجسككم, 
, أخككر  د تتحكول إلكى أشككالقكأو  وقكد تثبكت نفسكاا ,وككل هك ه أشككال تعبكر باكا الغريكزة عكن نفسكاا

متعارًضكككا مكككن أو  لغرائكككز المتقابلكككة والسكككلَو يككككون مزيًجكككا متواِقًكككاويوجكككد صكككراع دائكككم بكككين هككك ه ا
. ا ضطراب الغريزتين المتعارضتين واخت ل المزيج يؤدي إلى    ِي السلَو

, البنككامة ِككي الككنف قككو  الأو  يريككزة الحككبأو  Erosويفتككر  ِرويككد بوجككود يريككزة الحيككاة 
وحكككب  ,وحكككب الككك ات ,وحفكككظ النكككوع ,طارهكككا يرائكككز حفكككظ الككك اتإوتاكككدف إلكككى البقكككام, ويكككدخل ِكككي 

الادامكة التدميريكة ِكي الكنف , قكو  الأو  يريزة الاكدمأو  Tanatosويقابلاا يريزة الموت  ,الموضوع
 وتادف إلى الفنام, ويوجد صراع دائم بين هاتين الغريزتين األساسيتين.

ريزيكككة دواِكككأ ية ترجكككأ إلكككى ا جتماعيكككمكككن العوامكككل كثيكككًرا  وي حكككظ أن ِرويكككد قكككد أككككد أن
ة ترجكككأ إلكككى الغريكككزة الجنسكككية, واإلبكككداع يرجكككأ إلكككى إعككك م الغريكككزة الجنسكككية, ِاضكككطرابات العاطفككك

 والعدوان والحرب يرجعان إلى يريزة الموت.
 (11: 7002، )حا د ز ران، (22-27: 7004)نبيل سفيان، 

ًقا ترجأ سلَو الفرد أن  للباحثةيمكن و   مؤلمةما ر بخبرة إلى ال شعور, ِالفرد يم ِرويد نظريةلِو
ويسلَ على نحو مشاب  بمكا يتواِك  مكأ هك ه الخبكرة,  ,ِي الماضي يستدعياا ِي المواقف المماثلة

ن انخفضكككت ًمكككها الفكككرد ألالتكككوترات الحادثكككة ِكككي حيكككاة الفكككرد ِاكككي إن ارتفعكككت يستشكككعر كمكككا أن  ا وا 
 بخبرات حسية مماثلة. ةبالقل  بينما يستجيب لعملية الل , ون ير األلم يستجيب ل  ةل  هايستشعر 
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تنككا باككا هكك ه النظريككة مكونككات مأن المفككاهيم األساسككية التككي جا الباحثتتةوبشكككل عككام تجككد 
( والعقكككل المتمثكككل ِكككي الشكككعور ىواألنكككا األعلككك ,واألنكككا ,الجاكككاز النفسكككي والككك ي يتككككون مكككن )الاكككو

المرحلككة وال شكعور ومككا قبكل الشككعور, وتنمككو شخصكية الفككرد عبككر مراحكل نمككو نفسككية جنسكية وهككي 
 .الفمية والشرجية والكمون والقضيبية

ِي توجي  السلَو  هومن النقد الموج  لا ه النظرية اهتماماا الزائد بالجانب الجنسي ودور  
لى  وه ا الجانب أطال ِيك  الماتمكون ِكي الجانكب الكديني والخلقكي أكثكر مكن  ,لكتراا  عقدة أوديب و وا 
باككا عككن طريكك   ىعمككيم ِرويككد لمفككاهيم كثيككرة أتككخككرون الكك ين ركككزوا علككى الجانككب المناجككي كتاآل

 حا ت شا ة من عيادت  النفسية.

  ::لت ليفنلت ليفن  ....نررية ال جالنررية ال جال

مكككن الفكككرو   اوقكككد طكككرح ليفكككين مكككن خككك ل نظريتككك  عكككددً  Levin"رت ليفكككينيكككك" صكككاحباا
 والمفاهيم نلخصاا ِيما يلي: 

لجلد, ول  هو كائن حي ل  حدود داخل المجال الخارجي وحدوده الخارجية ا الشخص: -
 الفصل عن المجال والوصل مأ المجال. اخاصتان هم

خبرات  من حول , ومن خ ل ب الفرد ع قاتمن خ ل السلَو اإلنساني ِي  ويتحدد ال جال: -
 .نتيجة اخت ف المجال الحيوي لكل مناماآخر  السابقة, ويختلف سلَو الفرد عن

نفسي, ِالمجال النفسي هو البيئة خر يفتر  ليفين أن هناَ مجالين أحدهما موضوعي واآل -
النفسية ال ي يوجد باا الفرد ِيؤثر ِياا ويتأثر باا, وهو عبارة عن محصلة عوامل مختلفة 

الفسيولوجية والبيئية التي تحدد سلَو الفرد ِي وقت معين, أما المجال الموضوعي قو  من ال
وقد تخر  عن مجال   ,وكيلسلاِاو البيئة الموضوعية المادية والتي تدخل ِي مجال الفرد 

 ,ولكن قد تؤثر بطر  يير مباشرة ,وهي   تؤثر على الفرد بطر  مباشرة ,السلوكي والنفسي
ل , إ ..ةثال ودرجة الحرار ألمجال مادي موضوعي مثل الجدران وا  ِالشخ  يوجد حول

لَ ِاي خار  مجاوا  ا لم تشعر باا  , ا شعرت بالحرارة ِ لَ ِي مجالَ النفسيإ ِمثً  
 ا لم تركز علي  ا  و  ,انزعجت من  ِاو ِي مجالَ النفسيأو  بت لصوت ما النفسي, وا ا انج
 ِاو خار  مجالَ.

ًقا ا ِسلَو الفرد إ ً  - عوامل توجد ِي البيئة × لنظرية المجال = عوامل تتعل  بالفرد نفس  ِو
 الخارجية التي يوجد ِياا الفرد = مجال حياة الفرد.
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البيئة الموضوعية الطبيعية كما يدركاا الفرد أي  لفرد هي البيئة النفسيةالبيئة ِي مجال حياة ا -
ي نظره هو  ةويفاماا ويراها من وجا  وقت معين.ِو

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

ال ي يعي  ِي  الفرد وال ي لم ينظر إلى المجال الكلي  ما  اإلنسان ودواِع  يمكن ِام سلَو  -
 يؤثر ِي  ويتأثر ب .

- .  الداِأ طبًقا لنظرية المجال   يخر  عن كون  حالة توتر تثير السلَو
 (109-101: 7004(، )نبيل سفيان، 2: 1992) ح د  صطفى زيدان،  

كثكككر النظريكككات أِكككي الدراسكككة الحاليكككة نظريكككة المجكككال حيكككل تكككر  أناكككا  الباحثتتتةقكككد تبنكككت و 
عطكككت أناكككا إ نظريكككة المجكككال للكككيفن حيكككل الباحثتتتةِلقكككد تبنكككت  ,الحاليكككة دراسكككتااموضكككوع ارتباًطكككا ب

لككد  ِلككم تعككد الشخصككية مجككرد اسككتجابات لمثيككرات كمككا هككي  ,ا ونظككرة أكثككر جديككةللشخصككية وزًنكك
 .السلوكيين ِالشخصية تتفاعل وتؤثر وتتأثر بما حولاا ضمن مجالاا

خاصككة ومحاولككة رسككم نمككط للصككفحة النفسككية وقياًسككا علككى معلمككي التربيككة ال ..وبنتتاء مليتته
ن نظرية المجكال تتناسكب مكن حيكل التطبيك  أ الباحثةالخاصة بام كما تادف الدراسة الحالة تجد 

معلككم التربيككة الخاصككة هككو معلككم داخككل مجككال مككادي هككو المدرسككة ِ ,علككى معلمككي التربيككة الخاصككة
 ئكككك معلككككم بككككالموجاين وع قتكككك  بزم الوع قككككة  ,والككككزم م والت ميكككك  مككككن  وي ا عاقككككات المختلفككككة

وييرهكا مكن مشكك ت  ,وضكي  الوقكت ,عبكام اإلداريكةاألو  ,والصكراعات المدرسكية ,وع قت  باإلدارة
داريككة الموجككودة ِككي المؤسسككة التعليميككة التككي يعمككل باككا, ويتمثككل المجككال تتعلكك  بككالنظم الفنيككة واإل

ضكاِة إلكى ككم الضكغوط الداخليكة والخارجيكة بالعزلكة وييكاب المسكاندة باإل هشعور النفسي للمعلم ِي 
حبككاط يزيككد مككن حالككة الشككعور ا  ومككا تخلفكك  لكك  مككن تككوتر و   أثنككام عملكك ِككي التككي يتعككر  لاككا المعلككم

والتكككي تكككؤدي بككك  ِكككي الناايكككة إلكككى الوصكككول لحالكككة مكككن  ,بالضكككغوط النفسكككية والمانيكككة الواقعكككة عليككك 
علكككى معلمككي التربيكككة  أجريككتقة التكككي الدراسكككات السككاب أشككارتالنفسككي الشكككديد حسككب مكككا ا حتككرا  
ناككككاَ لمكككي التربيككككة الخاصكككة بحكككا ت مكككن اإلوالتكككي جكككامت ِكككي مجملاككككا إلكككى تمتكككأ مع ,الخاصكككة

حسكا  بالضكغوط النفسكية, ِالضكغوط النفسكية درجكات عاليكة مكن اإلضاِة إلى إا حترا  النفسي و 
أهكم  نفعكالىا الجسكدي و  التي يتعر  لاا معلم التربية الخاصة تؤدي ب  إلى حالة من ا سكتنزاف

 .النمطي للعمل دامواأل ,ونق  الداِعية ,ِقدان ا هتمام بالت مي  :مظاهرها
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التواِك  علكى  تك المشكك ت والضكغوط التكي يتعكر  لاكا الفكرد تكؤدي إلكى عكدم قدر كما أن 
انخفا  الداِعية للعمل باإلضاِة إلى الشعور باإلنااَ الجسمي و , داماألمستو  عف الماني, ض
 (102: 7009ديبه الزين، ، )نر ي موداوالنفسي. 

ن شخصية معلم التربية الخاصة تتحَر من خ ل مجالاا النفسي مدِوعة أ الباحثةتر  و 
الحاجكة, إشباع يجابية على المنطقة التي ِياا إيمة ق يبحاجة تطل  الطاقة وتستثير التوتر وتضف

ت الحاجكككة زاد التكككوتر وزادت الطاقكككة نحكككو الحاجكككة, وكلمكككا زادإشكككباع ِيتحكككَر المعلكككم نحكككو منطقكككة 
ِكي دراسكتاا الحاليكة نظريكة المجكال للكيفن  الباحثتةوالعك , ل ا ِقكد تبنكت  ةالمرجو هداف تحقي  األ

 معلمي التربية الخاصة.لد  لقيا  الداِعية 

  MMaassllooww  ((11997711))نررية  اسلو:نررية  اسلو:

للتكدر  "ماسكلو" ريةتفتر  نظ ,تعتبر نظرية ماسلو من أهم النظريات التي تناولت الدواِأ
مجموعكككة مكككن إشكككباع بالريبكككة ِكككي  دامالارمكككي للحاجكككات أن النكككا  ِكككي محكككيط العمكككل يكككدِعون لكككا

 .الحاجات ال اتية

ِالشككخ  الكلككي  ,علككى أننككا ينبغككي أن ننظككر إلككى الفككرد ككككل مركككب "ماسككلو"ويؤكككد ِياككا 
 :ول لَ ينطل  تصوره من عدة مبادئ من  هو ال ي يكون مدِوعًا,جزًما  ولي 

مككن, هككو جككزًما  ويعنككي األخكك  بنظككرة كليككة للداِعيككة ِالشككخ  ككككل ولككي : مبككدأ الكليككة .9
 ال ي يكون مدِوعًا.

وهكو ِكي جكوهره سكلَو  ,مبدأ الدينامية, ويقوم على األخ  بنظرة دينامية لنطا  الكداِأ .2
يشكبأ حاجكات يمككن أن سلَو مكدِوع حيل إن أي  multi morivatedمتعدد الداِعية 
 الوقت. كثيرة ِي نف 

السكككيطرة الككك ي تعمكككل بككك  الكككدواِأ أو  مبكككدأ الوظيفيكككة: ويقكككوم علكككى األخككك  بنظكككرة للغلبكككة .4
يؤكككد علككى كليككة الفككرد إ  أنكك  يتصككور  "ماسككلو"وبككالريم مككن أن اإلنسككان, كنظككام ِككي 

ًقا الحاجات مرتبة  لنظكام هرمكي يمتكد مكن الحاجكات الفسكيولوجية إلكى أكثرهكا نضكًجا ِو
نسانية.  (41-40: 7002ر شحادا، )مبد الحاف   وا 

 فتراضات أساسية:املى ثالثة  "واسل " ويستند إطار
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اكككا علكككى سكككلوكاا والحاجكككات ييكككر احتياجاتمكككن الممككككن أن تكككؤثر   البشكككر كائنكككات محتاجككك -
.  المشبعة ِقط هي التي تؤثر ِي السلَو أما الحاجات المشبعة ِ  تصبح داِعة للسلَو

دأ باألساسكككية )مثكككل الطعكككام در  هرمًيكككا ِتبكككتتكككأو  حسكككب أهميتاكككااإلنسكككان ترتكككب حاجكككات  -
 (.اإلنجاز( إلى المركبة )مثل ال ات و  والمأو 

مككن الحاجككات األساسككية للمركبككة ِقككط عنككدما أو  مككن الاككرم يتككالالمسككتو  للاإلنسككان يتقككدم  -
أن الشكخ  العامككل أي  ,اا علكى األقكل بدرجككة ضكعيفةإشككباعتككون الحاجكة الككدنيا قكد تكم 

الحاجككة المتعلقككة باألمككان ِككي الوظيفككة قبككل أن يككتم توجيكك  السككلَو  إشككباعيركككز أوً  علككى 
 العمل بنجاح.إنجاز  حاجةإشباع المدِوع نحو 

 (91: 1991)أندرودي سيزل ي و ارك والس، 

 ةوالككك ي يشكككتمل علكككى خمسككك Hierarchy of needsهكككرم الحاجكككات "ماسكككلو"  قكككد وضكككأو 
 تحقي  ال ات وتشمل:تبدأ من أهم الحاجات اإلنسانية, وتنتاي ب مدرجات

  PPhhyyssiioollooggiiccaall  nneeeeddssالحاجات الفسيولوجية الحاجات الفسيولوجية   --

تتعل  بالحفاظ على الجسم والتي  ,اإلنسانعبارة عن الحاجات األساسية لبقام حياة وهي 
وهي عامة لجميأ , وتمتاز بأناا ِطرية باعتباره كياًنا عضوًيا حيوًيا كالحاجة إلى المام, الطعام

المطلوبة لكل ِرد حسب حاجت , وأن العمل شباع د إلى درجة اإلالبشر, إ  أن ا خت ف يعو 
 ال ي يحق  ه ه الحاجات إلى قدر معين سيكون موضوع قبول ورضا من العاملين.

  SSaaffeettyy  nneeeeddssحاجات األ ن حاجات األ ن   --

ألو ده, ككك لَ يسككعى إلككى تحقيكك  األمككن و إلككى تحقيكك  األمككن والطمأنينككة لكك  حيككل يسككعى الفككرد 
تككأمين الككدخل أو حمايتكك  مككن األخطككار الناتجككة عككن العمككل, كمككا أن شككعور ِككي العمككل سككوام مككن ناحيككة 

 .الفرد بعدم تحقيق  لا ه الحاجة سيؤدي إلى انشغال  ِكري ا ونفسي ا مما يؤثر على أدائ  ِي العمل

  BBeelloonnggiinnggnneessss  aanndd  lloovvee  nneeeeddssحاجات الح  والنت اء حاجات الح  والنت اء   --

, لاممن اآلخرين عن طري  انتمائ   يريب ِي أن يكون محبوًبا ,إن اإلنسان اجتماعي بطبع 
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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  EEsstteeeemm  NNeeeeddss  التقديرالتقديرحاجات حاجات   --

يشعره بمكانت , ه ه اآلخرين صول  على التقدير وا حترام من إن شعور الفرد بالثقة وح
 أهداِ . تحقي ام ِي ت  وقيمة ما لدي  من إمكانات ليسالحاجة تشعر الفرد بأهمي

  SSeellff--AAccttuuaalliizzaattiioonnتحقيل ال ات تحقيل ال ات   --

يصل إلى وأن ما يريد أن يكون, اإلنسان أي تحقي  طموحات الفرد العليا ِي أن يكون 
ه, ويصبح ل  كيان مستقل, وتعتبر الحاجة إلى ا ستق ل من أهم مكونات ه ه درجة مميزة عن يير 

يبدأ بتحرره  يتالوبال ,حيل تظار من  مرحلة الطفولة, وتتطور مأ تقدم  ِي العمر, وينضج ,الحاجة
 اآلخرين.من ا عتماد على 

(Ware & Johnson, 2000: 232) ،7002(، )سرير كا ل، 72: 7002، )حا د ز ران :
122-122) 

بعضاا اآلخر, وأن الحاجة إشباع ظاور بع  تلَ الحاجات يعتمد على إلى أن  "ماسلو"ويشير 
ا بالًغا رً بدرجة تجعل نظرت  إلى الحياة مختلفة وتؤثر تأثي الفرد وسلوك على  رالتي لم تشبأ تسيط

 ( 120: ) ( 7002سرير كا ل، )  .لي ِي سلوك اوبالت ,دراك إِي 

 ضمن ه ا الارم ع قة ديناميكية كلية, ِالدواِأ ليست متعاونة ِيما بيناا ِحسب وتحكم الدواِأ 
بل إناا  وحين يشبأ ِ ناا تختزل, ولكناا ليست ساكنة, ,تدِأ الفرد إلى القيام بعمل معينبل إناا 

 على استعداد للظاور عندما تسمح أكثر من طغيان الحاجات الفسيولوجية ولو لم تشبأ. 
 ( 120: ) ( 7002كا ل،  سرير)       

  نررية الدوافع والشخصية: ستيفن رايسنررية الدوافع والشخصية: ستيفن رايس

حاجككة و قيمككة تحككدد  ةأن هنككاَ سككتة عشككر  "وهككايو"أسككتا  بجامعككة أوهككو  "يكك ار "اسككتنتج  
يل  يوجد لكل ِرد ك لَ , كمالكل ِرد بصمت  الخاصةكما أن , ولكل ِرد خصوصيت ا, ياتنح برِو

بسككعادة مككأ  اتكك  ومككأ اإلنسككان يككل شككرًطا ألن يعككي  مككن الداِعيككة. ويعككد إدراَ هكك ا البرِو خككا أ 
  اآلخرين.

إ    يوجكد نفك  الكداِأ يخبكره شخصكان  ,كبيكرة علكى األسك  الفرديكةأهميكة  "رايك "ويلقي 
ِيمكا إ ا ككان  "رايك "وعلى عك  كثير من التصورات الداِعيكة األخكر    ياكتم  ,ويتبناه شخصان
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نمكا التي حكددها,  ةعشر  الستة األس  الحياتية النا  يتشاركون ِي مكد  اخكت ِام عكن بعضكام وا 
مككا يجعككل النككا  , وأن ِككنحن أكثككر ِردانيككة ممككا يعتقككد علمككام الككنف  حتككى اليككوم ,ِككي هكك ه الككدواِأ

  التي تتراكب ِياا ه ه الحاجات و ما تعني  بالنسبة للفرد. التوليفة هو ن عن بعضاميمختلف

ي ت دواِعنكا وقيمنكا تكك "يك ار "ويكري  ؤثر علكى ع قاتنكا. وعلكى النحكو الك ي نشككعر أن بكرِو
ِ ننكا كك لَ   نككون سكعدام إ  ِكي تلكَ  ,ِي  أننكا منجك بون للنكا  الك ين نمتلكَ معاكم قيًمكا شكبياة

 .الحياتية المامةهداف الصداقات والشراكات التي تتطاب  ِياا بالفعل الدواِأ واأل

يكل الشخصكية لككل إنسكان ثابكت "راي "  ر يو  الكريم مكن أن خبكرات الحيكاة وعلكى  ,أن برِو
يككل الشخصككية يميككز عموًمككا يمكككن أن عمليككات النمككو أو  الفاصككلة تقككود لتغيككرات ج ريككة إ  أن برِو

ن ِككي شككبابام ِضككوليين وماتمككين. واليككاِعون و وعليكك  سككوف يسككتمر األطفككال الفضككوليشخصككيتنا. 
ن لكككديام ريبكككة النكككا  الككك يو  ,رشكككدهمالككك ين يحبكككون التخطكككيط والتنظكككيم سكككوف يكونكككون كككك لَ ِكككي 

 واضحة بالطعام سوف يظلون طوال حياتام يشكون من وزنام. 

 (Reiss 2001: 222-253)، (42-41: 7002)سا ر رضوان، 
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  ::راراتتتتتتتتتتتتالخبالخب
موقككف يعيشكك  الفككرد ِككي أو  والخبككرة هككي كككل شككيم, يمككر الفككرد ِككي حياتكك  بخبككرات عديككدة

والخبككرة متغيككرة, , ثر ِياككا ويتككأثر باككاويككؤ , وينفعككل باككا ,ويتفاعككل الفككرد معاككا ,زمككان ومكككان معككين
كككي  ,ويحكككول الفكككرد خبراتككك  إلكككى رمكككوز يكككدركاا ويقيماكككا ِكككي ضكككوم مفاكككوم الككك ات ضكككوم المعكككايير ِو

يشككوهاا )إ ا كانككت أو  ينكرهككاأو    ع قككة لاككا ببنيككة الكك ات(أناككا  يتجاهلاككا )علككىأو  ةا جتماعيكك
اب  مكككأ مفاكككوم الكك ات ومكككأ المعكككايير ييككر متطابقكككة مككأ بنيكككة الككك ات(, والخبككرات التكككي تتفككك  وتتطكك

لكى التواِك  النفسكيا جتماعي الخبكرات التكي    , علكى حكينة تؤدي إلى الراحة والخلو من التوتر وا 
تاديككد أناككا  ة تككدَر علككىا جتماعيككالتككي تتعككار  مككأ المعككايير أو  تتفكك  مككأ الكك ات ومفاككوم الكك ات

حبكاط مركككز ا  النحككو تكؤدي إلكى تاديكد و  علياكا قيمكة سكالبة, وعنككدما تكدَر الخبكرة علكى هك ا يويضكف
دراَ وتشككككوي  ِاع )جمككككود اإلالكككك ات والتككككوتر والقلكككك  وسككككوم التواِكككك  النفسككككي وتنشككككيط وسككككائل الككككد

 (20: 7002، )حا د ز ران  المدركات واإلداراَ يير الدقي  للواقأ(.

  العال ة بين الخبرا والدافعية:العال ة بين الخبرا والدافعية:
الفكرد ِكي مراحكل  , حيكل يككونللخبكرة  ابِي اكتسك هدواِأ الفرد ومشاعر  ااتلعب ادوارً هناَ أ

 بعدد من الدواِأ مناا:داخلًيا ا اكتسابة للخبرة مدِوعً 

ا هنككا هككو البقككام المعنككوي ِكككل إنسككان يحككب أن يظككل باقًيكك  والبقككام الكك ي نعنيكك التتدافع إلتتى البقتتاء: -
وده ِمككن   يجتاككد , و يثبككت وجكك ,ا علككى سككطح القككوام الجمككاعي للفئككة التككي ينتمككي إلياككاوطاًِيكك

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

  زم ئا على مجموعة يريب ِي أن يكون متفوقً أي  ِكل شخ  ِي الدافع إلى التفول: -
 ةالتعكاون مكن جاك أ: مبكدمبكدأين   ثالكل لامكا همكاة تقكوم علكى ا جتماعيكالحياة  لَ أن 

تتفو  على مناِسيَ.حتى و لكنَ تتعاون مأ ييَر أخر   ةاالتناِ  من ج أومبد
 (7000:112يوسف  يخائيل، )     

  ::العال ة بين الخبرا و النجاح في الع لالعال ة بين الخبرا و النجاح في الع ل  

  ::العال ة بين الخبرا و النجاح في الع لالعال ة بين الخبرا و النجاح في الع ل ناك أربعة أبعاد أساسية ت ثل  ناك أربعة أبعاد أساسية ت ثل 

اآلخككرين  شككعوره بالريبككة ِككي التفككو  علككىأو  ويقصككد بكك  ممارسككة الفككرد: التنتتافس ستتتوى  .9
ت  الفعالككة ِككي األنشككطة المختلفككة  ات الصككلة باهتماماتكك , واحساسكك  كومشككار  ,ِككي العمككل
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بالقككدرة علككى مواجاككة المواقككف والظككروف التككي تتسككم بجككو التنككاِ  والتحككدي مامككا كانككت 
 (120: 7000)مبد الرح ن األزرل، . الجاد المب ول حيالامأو  العقبات

نشككاط مككا وعككدم ترككك  قبككل ا نتاككام  داميب لكك  الفككرد أل ويقصككد باككا الحمككا  الكك ي: ال ثتتابرا .2
من , بالريم من وجود بع  العقبات التي قد تعترض , ِالفرد ال ي تنقص  الداِعية يتقبل 

 ببساطة على عك  من لدي  الداِعية والمثابرة. اإلنجاز الفشل وعدم 

 (20: 7002)حسن الترا ي، 

التككي تككرتبط اتباًطككا وثيقًككا بتكيككف الفككرد  هككي واحككدة مككن سككمات الشخصككية الثقتتة بتتالنفس: .4
  نفسًيا واجتماعًيا, وتعتمد اعتماًدا كلًيا على مقومات  العقلية والجسمية والنفسية.

وظيفككة للككداِأ للنجككاح وا حتمككال الموضكككوعي اإلنجكككاز يعتبككر  الستتعي للتفتتول والنجتتاح: .3
 .الموضوعةهداف للنجاح ِي المامة وتحقي  األ

سكوام مكا  لانجكازد ت دقيقكة تلخك  الع قكة بكين العوامكل المحكددة للداِعيكة معاأتكنسون وقد قدم 
 الفشل: أو الميل لتحاشى يتعل  مناا بالميل لتحقي  النجاح

 :(TS)ال يل لتحقيل النجاح  . أ

وتتحككدد بث ثكة عوامكل عبككر اإلنجكاز, البكدم ِككي موقكف أو  داِعيككة الكدخولإلكى  ويشكير
 :ِي المعادلة التالية أتكنسونعناا 

TS= Ms x Ps x Is 

 ي ة ×  (Ps)احت الية النجاح ×  (Ms)بلوغ النجاح إلى  النجاح = الدافعإلى  ال يل
 (Is)البامث للنجاح 

 (710: 7001، مبد ال جيد نشواتي)

 وهك ا يعتبر الداِأ / الميل للنجاح نتائج العوامل الث ثة التالية:

 :(Ms)بلوغ النجاح إلى  الدافع -

 من  ريبة كبيرين, بنشاط وحما  ما مامة أدامقدام الفرد على إلى إ أويشير ه ا الداِ 
 داِكأ ِكي طبيعيكة تتجلكى نتيجكة الكداِأ لاك اعلكى أن  الممكنكة, النجكاح خبكرة اكتساب ِي
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 من الفشل خوًِا معينة مامة أدام تجنب الفرد يحاول حيل الفشل, تجنب داِأ هو آخر,
 ا.أدائا ِي يواجا يمكن أن  ال ي

 :(Ps)ة النجاح احت الي -

 أدامالمنوط ب   الفرد باامامة على عملية تقويم  اتي يقوم أي  تتوقف احتمالية نجاح
, ومستو  مرتفأ جًداجًدا  وتتراوح احتمالية النجاح بين مستو  منخف  ,ه ه المامة

 .النجاح وقيمة ومد  جا بيت  بالنسبة للفردأهمية اعتماًدا على 

 :(Is) ي ة بامث النجاح  -

 المامة كانت  ا ِ ,حامة يتطلب زيادة قيمة باعل النجاازدياد صعوبة المإن  حيل
, مرتفأ داِعي مستو  على للحفاظ قيمة أكبر الباعل يكون أن يجب صعوبة, أكثر

ا أجل أدائا ِالماام الصعبة المرتبطة ببواعل قليلة القيمة   تستثير حما  الفرد من
 المامة.  صعوبة ديربتق نفس  الفرد , ويقومعاليةداِعية ب

 (710: 7001نشواتي، مبد ال جيد )

 :(TAF) ال يل إلى تحاشي الفشل .  

ِي معادلة موازية للمعادلة السابقة, على  أتكنسونهو محصلة ث ثة عوامل حددها 
 :النحو التالي

TAF = MAF × Pf ×If 

 البامث  ي ة× الفشل  احت الية× الفشل  تحاشي إلى الدافع = الفشل تحاشي إلى ال يل

 ( بالعوا ل التالية:TAF)  و  ا سبل يتحدد ال يل إلى تحاشي الفشل

 :(TAS)الفشل  تحاشي إلى الداِأ -

 :(PF) الفشل توقعأو  احتمالية -

 :(IF) للفشل الباعث قيمة -

ث ثة,  عوامل محصلة الفشل تحاشي إلى والميل النجاح إلى الميلك   من  أن سب  مما ويتضح
 الباعكل النجكاح, وقيمكة توقكأأو  واحتماليكة النجكاح, إلى الداِأ من كل يحدده النجاح ِالميل إلى
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 لتجنكب الكداِأ مكن ككل يحكدده الفشكل تحاشكي إلكى الميكل أن حكين مكا, ِكي مامكة أدامِكي للنجاح 
 النجكاح إلكى الميكل مكن ككل تحديكد خك ل ومكن ,لللفشك الباعكل وقيمكة واحتماليكة الفشكل, الفشكل,
 لانجكاز الداِعيكة حسكاب , ويقكوملانجكاز الداِعيكة نكاتج تقكدير يمكننكاالفشكل  تحاشكي إلكى والميكل
 :من كل تقدير على عام بوج 

 (TS)الميل إلى بلوغ النجاح  -

 (TAF) الميل إلى تحاشي الفشل -

 .الفشل تحاشي إلى الميل مقدار – النجاح بلوغ إلى الميل مقدار اإلنجاز= نحو الناائي والميل

 (122: 7001نشواتي، )مبد ال جيد 

   ن العوا ل التي تسر  في النجاح في الع ل  نرا: ن العوا ل التي تسر  في النجاح في الع ل  نرا:   ناك مدد   ناك مدد  و و 

 . استيعاب الممارسات التي يتضمناا العمل و التمكن من مزاوتاا -
 . يمان وا قتناع بقيمة العملاإل -
 . التكيف والتعاون مأ المشتركين مع  ِي العمل -
 . التطور الفكري والمااري مأ تطور العمل -
 . كلالعمل كأهداف ترسم  -

 (7000:112يوسف  يخائيل، )

دور مكا نسكان ِكي لايجابيكة الخبكرة اإلعلى أن  (Barnet & Hyde) "بارنت وهيدي"يؤكد كل من و 
ِككي األخككر   يقلككل مككن الضككغوط التككي يواجااككا  لككَ الفككرد ِككي األدواريمكككن أن دوار حياتكك  أمككن 

عندما ينجح ِي اإلنسان ن أوجدوا وقد يجابية, النجاح واإل منحيات  والتي   يجد ِياا  لَ القدر 
كثكككر مكككن دور ِكككي المجكككا ت المختلفكككة للحيكككاة ِككك ن  لكككَ يعمكككل علكككى زيكككادة مصكككادر أالجمكككأ بكككين 
الاامكة  رييكاألخكر   وزيادة الخبرات الحياتيكة وزيكادة النجكاح ِكي األداور  ة لديا جتماعيالمساندة 

 (Barnet & Hyde, 2001)  بالرضا. هومن ثم زيادة شعور   حياتِي 

  :: ناك العديد  ن العوا ل ال تعلقة بالخبرا والتي تعطل نجاح الفرد في م له ناك العديد  ن العوا ل ال تعلقة بالخبرا والتي تعطل نجاح الفرد في م لهو و 

 . عدم تمكن الفرد من ِنيات العمل -
 . تثبيط الام  -
 . الوظيفة مأ استعدادات الفردأو  عدم تمشي العمل -
 . الموظف ِي الترقيةأو  تخطي العامل -
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 . كفامت أو   مؤهلمستو  قل من أحسا  الفرد بان ما يقوم ب  من عمل إ -

 (7000:112يوسف  يخائيل، )

 :أن الباحثةتر   بالدراسة الحاليةوبتطبي  ما سب  على معلمي التربية الخاصة المعنيين 

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

 :ل  ارسات التي يتض نرا الع ل و الت كن  ن  زاوترال عل  لاستيعا  ا -

 يتقان الفنيات التا  ا والمدرب والقادر على ممارسة و المعلم المؤهل أكاديميً حيل إن 
هو األكثر قدرة على النجاح المعاقون لفئات مختلفة من األطفال أو  يتطلباا عمل  كمعلم لفئة

نحو العمل ريبة من  ِي تحقي   ات  من   ا من داخليكون مدِوعً  يتالوبال ,ِي ه ا العمل
 ت  ِي عمل .خ ل نجاحا

 :ي ان وال تنا  بقي ة الع لاإل -

هو القادر على التقدم والنجاح ِي عمل   اوالفاهم ألهميتاا وسموه  ِالمعلم المؤمن برسالت
 واألكثر قدرة على التكيف مأ ما يواجا  من مشك ت ِي محيط عمل .

 :التكيف و التعاون  ع ال شتركين  عه في الع ل -

المشك ت التي قد تواجا  ِي  ةمواجاعلى   عني ب  قدرتإن تكيف المعلم ِي عمل  ن
كما أن التعاون بين ل  من ضغوط والقدرة على التغلب علياا,   محيط ه ا العمل بما تمثل

ا ِي اساسيً  يعد عام ً أخر   دارة المدرسية من جا وبين المعلم واإل ةمن جا ئ المعلم وزم 
 إلياا. التي يصبوهداف نجاح المعلم ِي تحقي  األ

 

 :ر الفكري وال راري  ع تطور الع لالتطو  -

ئات األطفال  حتياجاتِالعمل ِي مجال ا  ا بعد يوم يتطور يومً المعاقون الخاصة ِو
داخل ِصول  دامالعمل واألن يتطور أسلوب ا  مما كان  بد معبشكل مت ح  وسريأ, 

مطالبين بالعديد أصبحوا  ةمعلمي التربية الخاصنجد أن ومدار  ومؤسسات التربية الخاصة, ِ
ر لديام ليستطيعوا مسايرة ه ا التي  بد أن  ,تراتيجيات العملسمن المعارف والماارات وا تتِو
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بما يتناسب مأ حجم ا هتمام الموجود  ,العمل مأ هؤ م األطفالأسلوب  التقدم الاائل ِي
 بام.حالًيا 

 :الع ل ككلأ داف ترس   -

 ِي وعلى معلم التربية الخاصة ,محددة وموضوعة يسير ِو  خطط بد أن  ِكل شيم
دائية أبما تتضمن  من خصائ  عقلية و المعاقون مأ تلَ الفئة من األطفال   انغماسأثنام 
يغفل معايير السوام التي على أو  ن   ينسيأة بام علي  وسط كل ه ا ا نغما  خاص

 مل.ِي ه ا الع  وعلياا تتحدد معايير نجاح ,ادائ أساساا يقيم 

ِلقكد  ,ويتأثر عمل معلمي التربية الخاصة بعكدد سكنوات عملاكم وخبكرتام ِكي مجكال العمكل
مكككن خكك ل مراجعتككك  للصككعوبات التكككي تواجكك  معلمكككي  Whitaker 2009 "وايتكككر"توصككلت دراسكككة 

مكن التكدري  إلكى  ىاألولكوات التربية الخاصكة مكن  وي سكنوات الخبكرة المنخفضكة خاصكة ِكي السكن
 عوبات التالية:أنام يواجاون الص

 عدم القدرة على نقل النظرية إلى التطبي . .9

 عدم اإلعداد الجيد لمواجاة عدد من الصعوبات التي ستواجاام ِي عملام. .2

 .التردد ِي ا ستشارة وطلب المعاونة .4

 .صعوبات العمل وعدم تواِر المصادر .3

 التوقعات العالية للنجاح. .1

  اإلمداد األكادي ي ل عل ي التربية الخاصة:اإلمداد األكادي ي ل عل ي التربية الخاصة:

عكككداد : اإلساسكككيتين همكككااألككككاديمي لمعلمكككي التربيكككة الخاصكككة نكككاحيتين أيشكككمل ا عكككداد و 
تزويككد الطالككب المعلككم  األكككاديمي يتبنككىواإلعككداد المانككي التربككوي, ِاإلعككداد , األكككاديميأو  العلمككي

 أثنكككام أدائككك  ِكككي باألِككككار والنظريكككات والمفكككاهيم المتعلقكككة بكككالمواد والماكككارات التكككي سكككيقوم بتدريسكككاا
عكككداد المانكككي يتمثكككل ِكككي تزويكككد الطككك ب باألِككككار والمفكككاهيم والنظريكككات المتعلقكككة , بينمكككا اإللعملككك 

ومكن الممككن اعتبكار  ,باإلضاِة إلكى التربيكة العمليكة كمجكال تطبيقكي ,بالجوانب التربوية والسلوكية
 م ِي عمل .ِي نجاح المعلأهمية مثل ه ه المقررات التربوية والنفسية والثقاِية أكثر العوامل 
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 (12: 1991، ) ردي أح د الطا ر

لخكككككو  مجكككككال التربيكككككة الخاصكككككة والتعكككككرف علكككككى المشكككككك ت التكككككي يعانياكككككا المعلمكككككون و 
 بتصميم استبيان يحتوي على تساؤل واحد رئيسي عن:  الباحثةقامت والعاملون ِياا بشكل أكبر, 

ة الخاصكة سكوام ما هي أهم المشك ت والصعوبات التي تواجاكَ ِكي عملكَ كمعلكم للتربيك
ِيما يتعل  بالعمل مأ األطفال واوليام األمور أو مشك ت تتعل  باإلدارة أو مشك ت قد تواجاكَ 

بتوجياككك  إلكككى العديكككد مكككن العكككاملين ِكككي مجكككال التربيكككة , ِيمكككا يتعلككك  باإلعكككداد المانكككي واألككككاديمي
تجابات علككى ا سكك وكانككتعاقككة مجككال اإلعاملككة ِككي  م مؤسسككاتأِككراد مصككر سككوام أالخاصككة ِككي 

 صحاباا كما يلي:أتساؤل ا ستبيان كما جامت على لسان 

  :: ن وجرة نرر ال عل ين أنفسر  ن وجرة نرر ال عل ين أنفسر ال شكالت التي تواجه  عل  التربية الخاصة في  صر ال شكالت التي تواجه  عل  التربية الخاصة في  صر 

عككدادهم وتكككدريبام ,المعلمكككين أدامضككعف مسككتو   .9 أثنكككام  ِككي وقصككور أسكككاليب اختيككارهم وا 
 .االمعاقون عقليً أ الت مي  الخدمة, وضعف ا هتمام بتطوير قدراتام للعمل م

أسككاليب حديثككة  اسككتخدامقصككور طككر  وأسككاليب التككدري  المسككتخدمة, وعككدم ا تجككاه نحككو  .2
 .يير تقليدية تساعد الت مي  على التعلم بشكل جديد

يايككة لمككدار  التربيككة الفكريككة, وعككدم  .4 قصككور الخككدمات التعليميككة والصككحية والتأهيليككة والتِر
 .من المستحقين لاا ِي المجتمأ المصر  تغطيتاا إ  لنسبة قليلة

ومكككا تشكككمل  هككك ه  ,ضكككعف اإلمكانيكككات الماديكككة وقصكككور األبنيكككة التعليميكككة باككك ه المكككدار  .3
صول وور  وتجايزات, ويياب بع  الشكروط والمعكايير التربويكة  األبنية من حجرات ِو

 .والصحية ال زمة ِي ه ه األبنية

صكككائى النفسككككى ِكككي مكككدار  التربيككككة ضكككعف دور ككككل مكككن اإلخصككككائى ا جتمكككاعى واإلخ .1
عقلًيكا علكى مواجاكة مكا يوجكد لكديام مكن مشكك ت المعكاقون الفكرية ِكي مسكاعدة الت ميك  

 .سلوكية واجتماعية ونفسية, والتغلب علياا قدر اإلمكان

ضككعف المشككاركة المجتمعيككة وقصككور دور مؤسسككات المجتمككأ المككدنى ِككي مسككاندة معلككم  .6
 .عقلًيا وتعليمامالمعاقون وره ِي مجال تربية التربية الخاصة ِي القيام بد
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وجود بع  الصعوبات والمعوقات التى تواج  مدار  التربية الفكرية وتعوقاا عن تحقي   .7
دارية وتنظيمية ويير  لَ.  بع  أهداِاا, وه ه الصعوبات والمعوقات مادية وا 

لشخصككية والخبككرات قيككام العمليككة التعليميككة ِككي مككدار  التربيككة الفكريككة علككى ا جتاككادات ا .8
 .المتكامل ي, دون ا عتماد على العمل التربو الفردية للعاملين با ه المدار 

أخكر   عكاني مناكا ِئكةتوجود مشكك ت بع  استجابات تعك  الباحثة قد تلقت إلى أن باإلضاِة 
اإلخصكائيين ا جتمكاعيين, ممكا يفيكد إلكى أن مثكل  من العاملين ِي مجال التربيكة الخاصكة هكم ِئكة

, ِمكككن الواضكككح أن ِئكككة نآخكككري مسكككتقبلية لبكككاحثينأخكككر   تفكككتح المجكككال لدراسكككات هككك ه المشكككك ت
ين ِي مجال التربيكة الخاصكة لكم تجكد مكن البحكل والدراسكة مكا يجعلنكا علكى ا جتماعيخصائيين اإل

والتكي   تقكل  ,وعي ودراية كاملة بنوع المشك ت ومقدار الضغوط التي قكد تعكاني مناكا هك ه الفئكة
 مؤسسة تعليمية ِي مصر.أي  المعلم ِي العملية التربوية داخلأهمية عن ية أهم

ومكا قكد يتعرضكون  ,أن مشكك ت معلمكي التربيكة الخاصكة ِكي مصكر الباحثةومما سب  تسكتخل  
ن علكى أالعمكل, و إنجكاز  وإلى تدني الداِعية المانية نح ل  من ضغوط ِي مجال عملام قد يؤدي

ساسككاا أسككاليب التككي يككتم علككى مككن األ يككة خاصككة لاككؤ م المعلمككين بككدًماعنايككة ورعا ىن تلقككأالدولككة 
ومككروًرا بكك جرامات المواِقككة علككى تحككويلام مككن العمككل بمجككال التعلككيم , قبككولام داخككل كليككات التربيككة

البكرامج والبعثكات والتكدريبات التكي تقكدم لاكم, إلكى  العمل بمجال التربيكة الخاصكة, وصكوً  إلى  العام
امبما ينعك  علكى  ممكا قكد يسكاعدهم  ؛ويسكام ِكي ثقكل ماكاراتام وخبكراتام ِكي العمكل ,زيكادة معكاِر
ومسكاعدتام علكى  ,حسا  بالمشك ت التي يخبروناكا ِكي محكيط عملاكمدرجة اإلِي التخفيف من 
الموضكوعة, ِكالمعلم حكين هكداف ومحاولكة الوصكول لدرجكة مكن الكفايكة وتحقيك  األ ,زيادة داِعيكتام
مشكككك ت أخكككر  لظاكككور قوًيكككا دون تلقكككي مسكككاعدة  زمكككة يككككون ا حتمكككال ِكككي العمكككل  ةوجكككد معانكككا

ممككا يككنعك  علككى  ؛إضككاِية لديكك  تزيككد مككن حالككة العككبم والصككراع وا ناككاَ النفسككي الكك ي يعانيكك 
 ِي ه ا العمل.هداف وتحقي  األ ,داِعيت  الداخلية نحو بلوغ المعاييرعلى صحت  النفسية و 

 ف ملى كل  ن األبعاد الدافعية التالية:التعر إلى  الدراسة الحالية ىوتسع

الملكل أو  وعكدم الكلكل ,ويقصد باا الصبر وا ستمرار والريبة ِكي تحقيك  الاكدف ال ثابرا: -
 .من العمل على تحقيق 
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حكدال ويقصد باا درجكة التحمكل تجكاه الماكام والمواقكف واألالقدرا ملى تح ل ال سئولية:  -
 لَ الماام.ت أدامقدرت  على مد  و  ,التي يتعر  لاا

 ويقصد ب  الريبة والتطلأ للنجاح والتفو  والريبة ِي ا زدياد وا رتقام والتقدم.: الط وح -

ويقصككد باككا القككدرة علككى التحككدي والتنككاِ  مككأ الككزم م : رتقتتاءل بلتتوغ الت يتتز واال نافستتة ل -
ى وا رتقام ِي السلم الوظيفي والحصول عل ,مكانة متميزةعلى  إلثبات الكفامة والحصول

 من الكفامة. درجة عالية

دخل ثابت يفي مستو  ويقصد باا الحفاظ على : الجت اميال تصادي  ستوى تأ ين ال -
  .والمتطلبات المادية التي يحتاجاا الفرد ِي حيات حتياجاتبا 

لكك  اآلخككرين, ويقصككد بكك  شككعور الفككرد بأنكك  محبككوب ومتقبككل مككن : تحقيتتل األ تتن النفستتي -
مثبطككة, ويشككعر ِياككا بنككدرة أو  ئتكك  صككديقة ودودة, ييككر محبطككةمكانككة بيككنام, يككدَر أن بي

 .والتاديد والقل  الخطر

 ويقصككد باككا أن يخطككط الفككرد بنفسكك , وبمحكك  إرادتكك , مككن: التن يتتة ال رنيتتة ال ستتتدا ة -
  .تحقي  أهداِ  وِرأ ماارات  وتحسين قدراتأجل 

وتحكدد , مناكا عكة وجكزمأ الفكرد بأنك  واحكد مكن الجمايقصد باكا أن يشكعر و : النت اء لل رنة -
ِكي المحاِظكة علكى عضكويت  ِياكا,   ريبتمد  و  ,الفرد بقيم المنظمة وأهداِاا درجة تمثل

 .بغ  النظر عن القيمة المادية المتحققة مناا ,وتسايل تحقيق  ألهداِاا
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 فروض الدراسة:

  الداِعيككة التربيككة الخاصككة علككى مقيككامعلمككي بككين درجككات إحصككائًيا توجككد ِككرو  دالككة  .6
 .الخبرة و التخص  و  النوع تبًعا لمتغير

الداِعية المرتفعة عن شكل  وي التربية الخاصة معلمي يختلف شكل الصفحة النفسية ل .7
 الداِعية المنخفضة. وي التربية الخاصة معلمي الصفحة النفسية ل

قًكككا التربيكككة الخاصكككة معلمكككي يختلكككف شككككل الصكككفحة النفسكككية ل .8 لمتغيكككر النكككوع ) ككككور/ ِو
 .(إنال

قًككككا لككككف شكككككل الصككككفحة النفسككككية لمعلمككككي التربيككككة الخاصككككة يخت .1 التخصكككك  لمتغيككككر ِو
 )متخصصين/ يير متخصصين(.

ًقا لمتغير سنوات الخبكرة .90  يختلف شكل الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة ِو
 .)أقل/ أكثر خبرة(
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 الفصل الثالث

جراءاترا   نرج الدراسة وا 

 ,ودراسكككات سكككابقة ,متغيكككرات الدراسكككة الحاليكككةو عكككر  التكككرال النظكككري  ا نتاكككام مكككن بعكككد
 ا الفصككل اإلجككرامات المناجيككة والميدانيكككة تنككاول الباحثككة ِككي هكككوف توتحديككد ِككرو  الدراسككة, سككك

تناول أيًضا الخطوات اإلجرائيكة لتنفيك  الدراسكة الحاليكة, ت كما ,للدراسة, وك لَ األدوات المستخدمة
 األساليب اإلحصائية المستخدمة لمعالجة النتائج التي تم التوصل إلياا بعد تطبي  األدوات.و 

  نرج الدراسة: ̵:أولً 
الية إلى التعرف على شكل الصفحة النفسية المميزة لمعلمي التربية ِكي تادف الدراسة الح

مكككن المكككناج  ضكككوم متغيكككرات الداِعيكككة والتخصككك  والخبكككرة, وقكككد اسكككتخدمت الدراسكككة الحاليكككة كككك ً 
 متاا لطبيعة الدراسة وأهداِاا.ما لم الوصفي والمناج اإلكلينيكي نظرً 

 العينة وخصائصرا: ̵ثانًيا:

تاككا بفئا( مككن معلمككي ومعلمككات التربيككة الخاصككة 40سككة الحاليككة مككن )تكونككت عينككة الدرا 
ين, مدرسككة مككدار  التربيككة الفكريككة,  "المختلفككة األمككل لرعايككة الصككم مككدار  النككور لرعايككة المكفككِو
 , والتي تم اختيارها عشوائيًا من مدار  التربية الخاصة بمحاِظة بني سويف.والبكم"

  واصفات العينة:

( يوضح توزيأ 9والجدول )، سنة 11-40وحت أعمار أِراد العينة بين ترا  ن حيث السن: (1
ًقا للسن  :عينة الدراسة ِو

 توزيع مينة الدراسة وفًقا ل تغير السن (1جدول )
 % ك نتالس
10-12 1 10% 
12-40 2 12% 
40-42 11 12% 
42-20 1 10% 
20- 22 1 1% 
22-20 2 71% 

 %100 10 ال ج و 
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قًككا لعككدد سككنوات 2ويوضككح جككدول ): راستتنوات الخبتت تتن حيتتث  (7 ( توزيككأ عينككة الدراسككة ِو
 الخبرة.

 سنوات الخبرالتوزيع مينة الدراسة وفًقا  (7جدول )
 % ك سنوات الخبرا

1-2 2 12 
2-10 2 12 
10-12 2 70 
12-70 2 12 
 11 4 فأكثر 70

 12 2 غير  بين
 %100 10 ال ج و 

 سنوات. 1.3نوات الخبرة ألِراد العينة وقد كان متوسط عدد س

 وفًقا ل تغير التخصص األكادي ي: (1

 يوضح توزيع مينة الدراسة وفًقا ل تغير التخصص (1جدول )
 % ك التخصص
 %72 2  تخصص

 %21 77 غير  تخصص
 %100 10 ال ج و 

% إلككككي اجمككككالي العينككككة 27( معلمككككين متخصصككككين بنسككككبة 8تكونككككت عينككككة الدراسككككة مككككن عككككدد )
 % إلي اجمالي عينة الدراسة.74( معلم يير متخص  بنسبة 22إلضاِة إلي عدد )با

    أدوات الدراسة:ثالثًا: 
 هي:  األدواتقد استخدمت الدراسة عدد من  

 ستمارة بيانات أولية )إعداد الباحثة(.ا .9
)إعكداد: هكا ثكاوي ومكاكنلي وأعكاد التقنكين  (MMPI)اختبار الشخصية المتعدد األوجك   .2

ئكككة المصككرية: لكككوي  مليككككة, عطيككة محمكككود, محمكككد عمككاد الكككدين إسكككماعيل, علككى البي
2000). 
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 .مقيا  الداِعية المانية لمعلمي الترية الخاصة )إعداد: الباحثة( .4

 استبيان مفتوح موج  للمعلمين. )إعداد الباحثة(. .3

 وفي ا يلي وصف  فصل لر ه األدوات:

 .( ن إمداد الباحثة.. )است ارا البيانات األولية  .1

وقكككككككككككككد تضكككككككككككككمنت هككككككككككككك ه ا سكككككككككككككتمارة البيانكككككككككككككات الديموجراِيكككككككككككككة التاليكككككككككككككة: السكككككككككككككن, 
بالتفصككككككككككيل,  الدراسككككككككككيالنككككككككككوع, نككككككككككوع اإلعاقككككككككككة التككككككككككي يعمككككككككككل معاككككككككككا المعلككككككككككم, المؤهككككككككككل 

ا الككككككككككككدورات الدراسككككككككككككات التكميليككككككككككككة, تككككككككككككاري  التعيككككككككككككين, عككككككككككككدد سككككككككككككنوات الخبككككككككككككرة, وأخيككككككككككككرً 
 ., ومدي ارتباطاا بمجال تخصص التدريبية التي حصل علياا المعلم

 (M.M.P.I قياس اختبار الشخصية ال تعدد األوجه ) .7

)إمداد:  اثاوي و اكنلي وأماد التقنين ملى البيئة ال صرية: لويس  ليكة، مطية  ح تود، 
 (.7000 ح د م اد الدين إس اميل، 

والادف من استخدامة ِي الدراسكة الحاليكة هكو الوصكول الكي صكورة متكاملكة مكن الجوانكب 
علمككككى التربيككككة الخاصكككككة تتمثككككل ِككككي دراجككككاتام علككككي المقككككايي  العشكككككرة المتعككككددة ِككككي شخصككككية م

اإلكلينيكيكككككة التكككككي يتضكككككمناا اإلختبكككككار وهكككككي تكككككوهم المكككككر , ا كتئكككككاب, الايسكككككتيريا, ا نحكككككراف 
السككككككيكوباتي, الكككككك كورة واألنوثككككككة, البارانويككككككا, السككككككيكاثينيا, الفصككككككام, الاككككككو  الخفيككككككف, اإلنطككككككوام 

يما يلي وصًفا تفصي  لًيا للمقيا :ا جتماعي. ِو

 وصف ال قياس:

ا مكن الموضكوعات تتنكاول الجوانكب المختلفكة مكد  واسكعً  يعبكارة تغطك 166 علكي مل ا ختبارتيش
هكي: و للصكد   مناكا ربعكة مقكايي عشكرة مقكايي  , أوقد صنفت هك ه العبكارات ِكي , ِي الشخصية

ة مقككايي  كلينيكيككة عشككر , و عككدم اإلجابككة )؟(, الككك ب )ل(, الخطككأ أو التككواتر )ف(, التصككحيح )َ(
هكككي: تكككوهم المكككر  )هكككك  (, ا كتئكككاب )د(, الاسكككتيريا )هكككك  (, ا نحكككراف السكككيكوباتي )ب د(, و 

ال كورة واألنوثة )م ف(, البارانويكا )ب أ(, السكيكاثينيا )ب ت(, الفصكام )  َ(, الاكو  الخفيكف 
 )م أ(, اإلنطوام ا جتماعي )   ( 
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 تش ل:و :  قاييس الصدل أولً 

 مد  اإلجابة )؟(:  قياس  .1

الدرجككككة علككككى هكككك ا المقيككككا  هككككي عككككدد العبككككارات التككككي لككككم يجككككب عناككككا المفحككككو  
أو تلككككككَ التككككككي أجككككككاب عناككككككا بككككككنعم أو  , وكلمككككككا ارتفعككككككت الدرجككككككة علككككككى هكككككك ا المقيككككككا  دل 
 لككككَ علككككى محاولككككة هككككروب المفحككككو  مككككن اإلجابككككة, وهكككك ا بككككالطبأ لكككك  د لتكككك  اإلكلينيكيككككة, 

( علككككى هكككك ا المقيككككا    تمثككككل صككككفحة نفسككككية ييككككر صككككادقة 70وريككككم أن الدرجككككة التائيككككة )
( علكككككى األقكككككل أو أقكككككل مكككككن  لكككككَ 10إ  أنككككك  مكككككن األِضكككككل التمسكككككَ بدرجكككككة تائيكككككة ) تمامكككككاً 

 للتأكد من صد  الصفحة النفسية.

 "يس ى  قياس الك  ":  قياس الخطأ )ل( .7

عبكككارة تتضككمن كلاكككا  91وتعبككر الدرجككة علكككى هكك ا المقيككا  ب جابكككة المفحككو  علككى 
ومكن أمثلككة  لككَ  ,ا مقبولككة اجتماعًيكا إ  أناككا   تنطبك  عككادة علككى النكا  ِككي عكالم الواقككأورً أمك

(, وعلكككى الكككريم مكككن أن اإلجابككة علكككى هككك ه العبكككارة تككككون بكككنعم إ  أن )  أقككول الصكككد  دائمكككاً 
 " ".  اإلجابة المقبولة اجتماعًيا هي

قبولككة يحصككل علككى وعلككى هكك ا ِكك ن الفككرد الكك ي يحككاول أن يظاككر نفسكك  ِككي صككورة م
درجكككة مرتفعكككة علكككى هككك ا المقيكككا  عكككن طريككك  تحريكككف اسكككتجابات  لعبكككارات المقيكككا , وارتفكككاع 

ا مكككن هككك ا درجكككة تائيككة( تمثكككل سككلوكً  70أو 60الدرجككة علكككى هكك ا المقيكككا  تكككون علكككى نحككو )
 "َ".  النوع, ومضمون ارتفاع الدرجة على ه ا المقيا  يشاب  ارتفاع الدرجة على مقيا 

 تواتر )ف(: قياس ال .1

وترتفأ الدرجة على هك ا المقيكا  "ف" إ ا ككان المفحكو  مامكً  عكن قصكد أو عكن ييكر 
ترتفككأ الدرجككة إ ا لككم يسككتطأ المفحككو  أن يعطككى قصككد عنككد اسككتجابت  لفقككرات المقيككا , حيككل 

إجابكة مميككزة لسككبب مكن األسككباب كككأن يكككون ييكر قككادر علككى القكرامة والفاككم بدرجككة معقولككة أو أن 
علككى هكك ا المقيككا  أحياًنككا نتيجككة أنككواع  , كمككا ترتفككأ الدرجككةِككي إجابتكك  بغيككر قصككد  ً يكككون مامكك

 معينة من المر  النفسي خاصة ِي الحا ت الشبياة بالفصام وحا ت ا نقبا .

ا أو ويكشف ا رتفاع ِي الدرجة علكى المقيكا  )ف( أيًضكا علكى أن المفحكو  قكد اختكار )شكعوريً 
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 ي صورة   سوية, وه ا يقلل من صد  الصفحة النفسية.ا( أن يظار نفس  ِ شعوريً 

  قياس التصحيح )ك(: .4

يشككير هكك ا المقيككا  والدرجككة عليكك , إلككى اتجككاه المفحككو  نحككو ا ختبككار هككل هككو متعككاون ِككي 
ف( إ  أن الدرجكة المرتفعكة علكى المقيكا  , إجابت  أم  , وبا ا ِاو يرتبط بالدرجة على المقياسكين )ل

 نحو الطرف السوي. امقصودً  اابة المفحو  الدِاعية والتي تتضمن تحريفً )َ( تدل على استج

ن لاككك ا  أمككا الدرجكككة المنخفضككة ِاكككي تكككدل علككى أن المفحكككو  ينقككد نفسككك  بنفسككك , ولكك ا ِككك
ية حيل إن األشخا  ال ين ترتفكأ درجكاتام علكى هك ا المقيكا  ينكدر أن يتقبلكوا ؤ المقيا  قيمة تنب

 يحصلون منخفضة يتقبلون الع  .الع   على عك  األِراد ال ين 

وتستخدم الدرجات الخام على المقايي  الث ثكة الخاصكين بالصكد  وهكم )ل, ف, َ( للتقيكيم العكام 
نكك  يشككَ ِككي  نكك  إ ا تجككاوزت درجككة مككن الككدرجات قيمككة أو نقطككة معينككة ِإللصككفحة النفسككية, حيككل 
ا لبقيكككة عكككام  مصكككححً  هنكككاَ اسكككتخدام أساسكككي للمقيكككا  )َ( هكككو أنككك , و صكككد  الصكككفحة النفسكككية

المقككايي  اإلكلينيكيككة ولكك لَ ِاككو يضككاف )جككزم منكك  أو كلكك ( إلككى عككدد مككن المقككايي  اإلكلينيكيككة 
 لزيادة قدرتاا التشخيصية.

 ثانيا: ال قاييس اإلكلينيكية:

 Hypochondriacs:  قياس تو   ال رض ) ت س( .1

والقلكك  علككى الصككحة يقككي  هكك ا المقيككا  مقككدار ا هتمككام الزائككد بالوظككائف الجسككمية, 
بشكل ملح وبدون سبب واقعي, ويظار ِي بع  النا  ال ين يشكون من عدد من األمرا  

وقككد وجككد أن األشككخا  الكك ين , أو األزمككات التككي يكشككف الفحكك  الطبككي عككن عككدم وجودهككا
وأناكم  ,يحصلون على درجات مرتفعة على ه ا المقيكا  يتصكفون بكأنام متعكددي ا هتمامكات

 بل على النا , وك لَ بالعطف والنظام وا عتراف بالجميل.من النوع المق

 :Depression )د(  قياس الكتئا  .7

اسككتخر  هكك ا المقيككا  مككن اسككتجابات المرضككى المصككابين با كتئككاب, وتشككير الدرجككة 
المرتفعة على ه ا المقيا  للد لة على انخفا  الروح المعنوية مأ الشعور باليكأ , والعجكز 

والدرجة المرتفعة على هك ا المقيكا  لاكا , ياة نظرة متفائلة و  إلى المستقبلعن النظر إلى الح
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د لة مميزة للشخصية, ألن الشخ  ال ي يستجيب اسكتجابة انقباضكية للشكدائد يتميكز بكنق  
الثقة بالنف  ونزعة إلكى القلك  وضكي  ِكي ا هتمامكات وا نطكوام, ويكر  الكبع  أن ا نتحكار 

ا مككا مككأ أن المككري    نككت الدرجككة علككى هكك ا المقيككا  مرتفعككة نوًعككا إ ا كايكككون أمككره مرجًحكك
 ا.ا انقباضيً يسلَ سلوكً 

خكككرين همكككا )هكككك  ( تكككوهم المكككر , و )هكككك  ( آويميكككز هككك ا المقيكككا  مكككأ مقياسكككين 
ووجكككد أن األشكككخا   ",المثلكككل العصكككابى" الاسكككتيريا النسكككبة الكبكككر  مكككن المرضكككى العصكككابين

ى هكك ا المقيككا  يتميككزون بككالقل  والصككراحة والتواضككأ الكك ين يحصككلون علككى درجككات عاليككة علكك
 والكرم والحساسية وشدة العاطفة.

 Hysteria  قياس الرستيريا ) ت ى(: .1

هككك ا ا ختبكككار يقكككي  درجكككة تشكككاب  الفكككرد مكككأ المرضكككى الككك ين تظاكككر علكككيام أعكككرا  
الشكلل,  :لعامكة أو المحكددة مثكلاالاستيريا التحويلية, وقد تأخ  هك ه األعكرا  صكورة الشككو  

 .واألعرا  القلبية ,التقلصات, ا ضطرابات المعوية

واألشكككخا  الككك ين يحصكككلون علكككى درجكككات مرتفعكككة علكككى هككك ا المقيكككا  معرضكككون  
وقككد وجككد أن األِككراد الكك ين , لنوبككات مفاجككأة مككن الضككعف, اإليمككام ومككا يشككب  نوبككات الصككرع

الكككك م, والكككتحم  يحصكككلون علكككى درجكككات مرتفعكككة علكككى المقيكككا  يتميكككزون بالصكككراحة وكثكككرة 
 والميل للمجتمعات, والمخاطرة والود والقل .

 Psychopathic Deviation  قياس النحراف السيكوباتي )  د(: .4

يقي  ه ا المقيا  درجة تشاب  المفحو  بفئة السيكوباتيين, ال ين يتميكزون بكنق  ِكي 
المعككككايير بعككككدم المبككككا ة و  ,ا سككككتجابة ا نفعاليككككة العميقككككة وعككككدم القككككدرة علككككى اإلِككككادة مككككن الخبككككرة

خطكككرين علكككى المجتمكككأ وعلكككى أنفسكككام إ  أناكككم  نا جتماعيكككة, ومكككأ أن السكككيكوباتيين قكككد يكونكككو 
, ويظلون أحياًنا لمدد طويلة ب  اكتشاف إلى أن يقعوا ِي مشكاكل خطيكرة ,أ كيام جًدا ومحبوبين

راحة وكثككرة ويوصككف األشككخا  الكك ين يحصككلون علككى درجككات مرتفعككة علككى هكك ا المقيككا  بالصكك
 الك م والمخاطرة واإلقبال على المجتمأ.
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 Masculinity –Femininity  قياس ال كورا واألنوثة )  ف(: .2

, يقي  ه ا ا ختبار ا هتمامات ال كرية لكد  اإلنكال وا هتمامكات األنثويكة لكد  الك كور
ككي كككل مككن الجنسككين تككدل الدرجككة المرتفعككة علككى انحككراف ِككي نمككط ا هتمككام الرئي سككي ِككي اتجككاه ِو

 الجن  اآلخر.

 Paranoia  قياس البارانويا )  أ(: .2

اسككككتخرجت عبككككارات هكككك ا المقيككككا  مككككن اسككككتجابات المرضككككى بالبارانويككككا الكككك ين يتسككككمون 
بعضكام مكن ِئكة ِصكام البارانويكا,  ,بالتشكَ والحساسية المفرطة وهكواج  العظمكة أو ا ضكطااد

 .والبع  اآلخر من ِئة الفصام الخال 

ي الحا  ا يعكادل درجكة تائيكة ت التكي ترتفكأ ِياكا الدرجكة علكى المقيكا  ارتفاًعكا متوسكطً ِو
ا للشككعور با ضككطااد بقككدر مككا يشككير إلككى ا واضككحً ( أو أقككل   يكككون المقيككا  )ب أ( مقياًسكك71)

 حساسية مفرطة ِيما يتصل بالع قات الشخصية.

 Psychasthenia  قياس السيكاثينيا )  ت(: .2

التشكاب  بكين المفحكو  والمرضكى الك ين يعكانون مكن المخكاوف يكشف ه ا المقيكا  عكن 
ا )يسككل اليككدين باسككتمرار, أو القيككام المرضككية أو السككلَو القاككري, ويكككون السككلَو القاككري صككريحً 

ا كككأن تسكككيطر عليككك  ِككككرة وسواسككية متسكككلطة, وتشكككمل المخكككاوف بأِعككال حوازيكككة أخكككر ( أو ضكككيقً 
 ل .إشيام ومواقف..المرضية كل أنواع الخوف يير الموضوعي من أ

, والك ين يحصكلون علكى درجكات مرتفعكة علكى يوالمقيا  شديد ا رتباط بالمثلل العصكاب
  ببقية المقايي  ِيما عدا )  َ(. ا ضئيً  ه ا المقيا  قليلون, ويرتبط المقيا  )ب ت( ارتباطً 

 Schizophrenia:  قياس الفصا  )س ك( .2

اسككككتجابات ِئككككة الفصككككامين الكككك ين يكشككككف هكككك ا المقيككككا  عككككن درجككككة تشككككاب  المفحككككو  ب
الشكا  )السكلَو الفصكامي(, والك ين يحصكلون علكى درجكات  ييتميزون بكالتفكير أو السكلَو الخلطك

 درجة تائية( يتشاب  سلوكام مأ سلَو الفصامين. 71مرتفعة )

ولكككن معظكككم الصككفحات التكككي ترتفككأ ِياكككا الككدرجات علكككى مقيككا  الفصكككام )  َ( علكككى 
ولكككك لَ ِكككك  بككككد مككككن دراسككككة كلينيكيككككة لتمييككككز الحالككككة  ,يي  األخككككر ارتفككككاع ِككككي عككككدد مككككن المقككككا
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ا علككى كككل مككن المقياسككين وتشخيصككاا, إ  أنكك  ِككي ِصككام البارانويككا ترتفككأ الدرجككة ارتفاًعككا واضككحً 
ككككي الفصكككام البسككككيط ترتفككككأ الدرجكككة علككككى المقيككككا  )  َ(  الفصكككام والبارانويككككا )  َ, ب أ(, ِو

 والمقيا  )هك  ( توهم المر .

 Hypomania: )  أ( الروس الخفيف  قياس .9

توصكككف عبكككارات هككك ا المقيكككا  بأناكككا مسكككتخرجة مكككن جماعكككة مكككن األشكككخا  يتميكككزون 
ويعانون من الاو  الخفيكف, وريكم أن تعبيكر رجكل الشكارع عكن  ,بالنشاط الزائد ِي الفكر والعمل

 السوام.  عن حدودالاو  بأن  الجنون, إ  أن المصاب بالاو  الخفيف   ينحرف إ  قليً  

ِالمري  بالاو  الخفيف عادة ما يقأ ِي عدد من المشاكل نتيجكة أنك  يحكاول أن يقكوم 
وقكد يشكتبَ أحياًنكا  ,ِاو يتحم  وينشط ويكؤد  عكدًدا   حكدود لك  مكن األعمكال ىمبنفس  بكل ش

 وقد يصطدم بالقانون لعدم مبا ت  بالمعايير ا جتماعية. ,مأ اآلخرين نتيجة  لَ

 Social Introversion: نطواء الجت امي )س ى(.  قياس اإل 10

يادف ه ا المقيا  إلى قيا  النزعة إلى اإلنطوام وعدم ا تصال ا جتماعي باآلخرين, 
عككدم الشككعور با رتيككاح ِككي المواقككف  يوتعككك  الدرجككة المرتفعككة اإلنطككوام ا جتمككاعي, وهككو يعنكك

 ا جتماعية.

 رس  الصفحة النفسية:

كلينيكككككي بعككككد تصككككحيح المقككككايي  برسككككم الصككككفحة النفسككككية باسككككتخدام يقككككوم الباحككككل أو اإل
 .الجداول المعيارية التائية المناسبة

ككي رسككم الصككفحة النفسككية ي حككظ أنكك  بالنسككبة للمقيككا  يضككاف نصككف الدرجككة  "هككك  " ِو
 " َ", وبالنسككبة لكككل مككن المقياسككين الدرجككةمككن  0.3يضككاف  "ب د" الخككام" َ" وبالنسككبة للمقيككا 

مككن الدرجككة  0.2تضككاف  , علككى حككينتضككاف الدرجككة الكليككة علككى المقيككا " َ"   َ"" "ب ت",
حيككل وجككد أن هكك ه اإلضككاِات تزيككد مككن  أ" "م الدرجككة الخككام علككى المقيككا إلككى  "َ" علككى المقيككا 

 القوة التشخيصية لا ه المقايي .
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 Neurosis Triangleال ثلث العصابى 

 (, ومقيكككا  الاسكككتيريا )هكككك  (, مقيكككا  تكككوهم المكككر  )هكككك  نوهكككو يتككككون مكككن ككككل مككك
)د(, وكل من المقياسين توهم المر , والاسكتيريا يشكك ن قاعدتك ,  "ا نقبا " ومقيا  ا كتئاب

 على حين يكون قمت  مقيا  ا كتئاب.

 Psychosis Triangle يال  ان الربامي

نويككا ن مككن مقيككا  السككيكاثينيا )ب ت( ومقيككا  الفصككام )  َ(, ومقيككا  الباراو وهككو يتككك
 , الاو  الخفيف )م أ(.)ب أ(

 :ثبات وصدل الختبار

 :Reliability الختبارثبات 

تم التحق  من ثبات ا ختبار لكل مكن مقكايي  الصكد  والمقكايي  اإلكلينيكيكة عكن طريك  
إعكككادة ا ختبكككار بعكككد حكككوالي أسكككبوعين, وبعكككد حكككوالي عكككام, وهكككي بعامكككة معكككام ت ثبكككات متوقعكككة 

ككة ومقبولككة ِككي هكك ِقككد حصككل معككدا ا ختبككار علككى معككام ت ثبككات )عككن طريكك    ا المجككال,ومألِو
 0.84إلى  0.79إعادة ا ختبار( تتراوح من 

  Validity:الختبارصدل 

أعد ا ختبار أمبيريقًيا عن طري  دراسة استجابات األِراد من جماعكات مختلفكة, واختيكار 
السككوية الضككابطة, وقككد شككملت العينككات مككا يميككز األِككراد مككن الفئككة المعينككة عككن األِككراد مككن الفئككة 

ِرد معظمام من المرضى بمستشفى جامعة منيسوتا, اختيكروا بعنايكة بعكد  800اإلكلينيكية حوالي 
التأكد من وضوح وصد  تشخي  اضطراباتام, وتكونت العينة الواحدة ِي كل ِئة إكلينيكية مكن 

مكككن زوار هككك ه  700حككوالي  مريًضكككا ِككي ككككل حالككة, أمكككا العينككة الضكككابطة ِقككد شكككملت 10حككوالي 
 المستشفى, وقد أجريت دراسات عديدة ِي صد  ا ختبار. ومن ه ه الدراسات: 

قكككام "ألكككي " بدراسكككة مقارنكككة لصكككد  اختبكككارات الشخصكككية, واعتمكككد ِكككي حكمككك  علكككى هككك ا 
سكلبًيا ِكي د لتك   0.91الصد  على معكايير بالغكة الشكدة, ِكاعتبر معامكل الصكد  مكن صكفر إلكى 

إيجابًيككا مشكككوًكا  0.61إلككى  0.3سككلبًيا أساًسككا, مككن  0.41إلككى  0.2ختبككار, ومككن علككى صككد  ا 
ِمككا ِككو  إيجابًيككا, وقككد طبكك   0.8إيجابًيككا أساًسككا, ومككن  0.71إلككى  0.7ِككي إيجابيكك  د لتكك , ومككن 
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بحثًكا ممكا نشكر ِكي  لكَ الوقكت, ِوجكد ثمانيكة مناكا أعطكت  94"ألي " ه ه المعكايير القاسكية علكى 
ة, وث ثة دلت على بع  الصد  بينما ِشل بحثان ِقط ِي إظاكار صكد  اختبكارات نتائج ايجابي

ة حتى  لَ الوقت.  الشخصية المعرِو

وقد وجد هاثاواي وماكنلي" ِي اعكدادهما للمقكايي , أنك  ريكم التكداخل, أمككن التمييكز بكين 
ينيكيكككة ِكككي المئكككة مكككن ككككل ِئكككة مكككن الفئكككات اإلكل 80إلكككى  10ا سكككويام وبكككين نسكككبة تتكككراوح مكككن 

المشخصة تشخيًصا سيكاتريا, كما أمكن تمييز ه ه الفئات بعضاا عكن الكبع  اآلخكر, وريكم أن 
الجماعككككات كانككككت صككككغيرة ِككككي عككككدد أِرادهككككا, إ  أن التشككككخي  اإلكلينيكككككي كككككان دقيقًككككا وكانككككت 

 الد  ت واضحة.

 :في الدراسة الحالية ثبات وصدل الختبار

علككى   والثبككات لمقيككا  الشخصككية المتعككدد األوجكك قامككت الباحثككة بايجككاد معككام ت الصككد 
 : لَ على النحو التالىومعلمة و  امعلمً  40عينة قواماا 

  عا الت الصدل :ولً أ

قامت الباحثة ب يجاد معام ت الصد  العاملى التحققى ألبعاد الشخصية المتعكدد األوجك  
 (. 3كما يتضح ِي جدول )

 ل تعدد األوجهتشبعات أبعاد  قياس الشخصية ا (4جدول )

  بل تدوير ال حاور

 التشبعات األبعاد التشبعات األبعاد

 .(  هك) المر  توهم -9

 .(د) ا كتئاب -2

 .(  هك) الاستيريا -4

 .(د ب) السيكوباتي ا نحراف -3

 .(ف م) واألنوثة ال كورة -1

0.70 

0.18 

0.46 

0.63 

0.48 

 .(أ ب) البارانويا -6

 .(ت ب) السكاثينيا -7

 .(َ  ) فصامال -8

  .(أ م) الخفيف الاو  -1

 .(   ) ا جتماعي ا نطوام-90

0621 

0690 

0621 

0622 

0642 
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  (1كما يتضح ِي جدول ) Varimaxالعوامل تدويًرا متعامًدا بطريقة  ثم قامت الباحثة بتدوير

 تشبعات أبعاد  قياس الشخصية ال تعدد األوجه( 2)جدول 
 لفاري كسبعد تدوير ال حاور بطريقة ا

 التشبعات األبعاد التشبعات األبعاد
 (.  هك) المر  توهم -9
 (.د) ا كتئاب -2
 (.  هك) الاستيريا -4
 (.د ب) السيكوباتي ا نحراف -3
 (.ف م) واألنوثة ال كورة -1

0.48 
0.61 
0.44 
0.41 
0.71 

 (.أ ب) البارانويا -6
 (.ت ب) السكاثينيا -7
 (.َ  ) الفصام -8
 (.أ م) خفيفال الاو  -1

 (.   ) ا جتماعي ا نطوام -90

0.36 
0.8 
0.1 

0.14 
0.70 

( أن جميككأ األبعككاد تشككبعت جوهرًيككا حيككل تنحصككر قيمككة التشككبعات مككا بككين 1يتضككح مككن جككدول )
 ِأكثر 0.40د لة عند  ا( على محَ جيلفورد, وال ي يكون  0.14 – 0.44)

  عا الت الثبات -ا:ثانيً  
إيجكاد معكام ت الثبكات لمقيكا  الشخصكية المتعكدد األوجك  بطريقكة اعتمدت الباحثكة علكى   

 :و لَ كما يليا معلمً  40و لَ على عينة قواماا  ,تطبي الإعادة 

  عا الت الثبات ل قياس الشخصية ال تعدد األوجه (2جدول )
 باستخدا  طريقة إمادا التطبيل

  عا الت الثبات األبعاد
 توهم المر  )هك  (. .9

 .ا كتئاب )د( .2

 الاستيريا )هك  (. .4

 ا نحراف السيكوباتي )ب د(. .3

 ال كورة / األنوثة )م ف(. .1

 البارانويا )ب أ(. .6

 السيكاثينيا )ب ت(. .7

 الفصام )  َ(. .8

 الاو  الخفيف )م أ(. .1

 ا نطوام ا جتماعي )   (. .90

0.19 
0.12 
0.14 
0.19 
0.12 
0.130 
0.14 
0.12 
0.19 
0.12 

 .ثبات مرتفعة مما يدل على ثبات المقيا ن قيم معام ت الأ( 6يتضح من جدول ) 
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   (الباحثة)إمداد:  ال رنية ل عل ي التربية الخاصة  قياس الدافعية .1
 (7 لحل ر   )

 الردف  ن ال قياس:
ياككدف المقيككا  إلككى الكشككف عككن قككوة داِعيككة معلمككي التربيككة الخاصككة نحككو عملاككم, مككن 

 خ ل األبعاد التالية:
 .المثابرة (9

 .ئوليةالمس على تحمل القدرة (2

 .الطموح (4

 .وا رتقام التميز لبلوغ المناِسة (3

 .ا جتماعي المستو  ا قتصادي مينأت (1

 .النفسي األمن تحقي  (6

 .المستدامة المانية التنمية (7

 .للمانة ا نتمام (8

 وصف ال قياس:
بعككد اطكك ع الباحثككة علككى العديككد مككن األطككر النظريككة المتعلقككة بموضككوع الدراسككة الحاليككة 

سكككات السكككابقة التكككي اهتمكككت باككك ا المجكككال, وعلكككى المقكككايي  المنشكككورة وييكككر وعلكككى البحكككول والدرا
المنشورة التي تناولت الداِعية سوام الداِعية لانجاز أو قيكا  بنيكة الكدواِأ بشككل عكام, وتوصكلت 

( عبارة تقي  الداِعية المانية لد  معلمي 16الباحثة إلى المقيا  ِي شكل  الناائي المكون من )
 ( أبعاد كما يلي:8ة موزعة على )التربية الخاص

 ( توزيع بنود ال قياس ملى األبعاد الفرمية2جدول )
 أر ا  البنود في ال قياس مدد البنود األبعاد الفرمية  
 97-9 97 .المثابرة 9
 27-98 90 القدرة على تحمل المسئولية. 2
 33-28 97 الطموح. 4
 11-31 99 وا رتقام.المناِسة لبلوغ التميز  3
 61-16 90 تامين المستو  ا قتصادي ا جتماعي. 1
 71-66 90 .تحقي  األمن النفسي 6
 86-76 99 .التنمية المانية المستدامة 7
 16-87 90 ا نتمام للمانة. 8
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 تطبيل ال قياس: 
تم تطبي  المقيا  بشكل ِردي, حيل قامت الباحثة بتطبي  المقيا  على معلمي التربية  

ات التربيكككة الخاصكككة بمحاِظكككة بنكككي سكككويف, وقكككد قامكككت ب لقكككام التعليمكككات علكككى الخاصكككة بمؤسسككك
المفحوصكين علككى كيفيككة اإلجابككة, وطلبكت مككنام بككدم اإلجابككة علكى المقيككا  لتحديككد الوقككت الزمنككي 

 ال ي تستغرق  ا جابة على المقيا .

 تصحيح ال قياس: 
بيكر عكن درجكة المواِقكة يقوم المفحو  باختيار إجابة واحدة مكن ضكمن خمسكة بكدائل للتع 

(, ييكر مواِك  2(, ييكر مواِك  )4(, إلكى حكد مكا )3(, مواِك  )1على العبارة وهكي مواِك  بشكدة )
 (.9إط ًقا )

وتصحح القائمة ب عطام المعلم على كل عبارة من عبارات القائمة عن طري  اختيار أحد  
يكر مواِك  إط قًكا( وتأخك  هك ه الخيارات التالية )مواِك  بشكدة, مواِك , إلكى حكد مكا, ييكر مواِك , ي

( وأقكل 380( بحيل تكون أعلى درجة للمقيا  )1-9الخيارات تقدير خماسي تتوزع درجات  من )
(, حيكككل تشكككير الدرجكككة المرتفعكككة علكككى المقيكككا  إلكككى أن المعلكككم يتمتكككأ بداِعيكككة عاليكككة, 16درجكككة )

 خفضة تجاه عمل .والدرجة المنخفضة على المقيا  تشير إلى أن المعلم يعاني داِعية من

وتقككككدير درجككككات المقيككككا  يككككتم عرضككككاا تفصككككيلًيا مككككن خكككك ل مفتككككاح التصككككحيح الخككككا   
 (.4ملح  رقم ) –بالمقيا  

 خطوات إمداد ال قياس:

 و د  ر ال قياس بعدد  ن الخطوات في أثناء فترا إمداده كالتالي: 

ة, واألجنبية المتعلقة بموضوع قامت الباحثة با ط ع على األطر النظرية, والمراجأ العربيأوًل: 
 الدراسة.

وعلككى الدراسككات السككابقة والبحككول واآلرام النظريككة التككي تناولككت دراسككة مشككك ت معلمككي 
التربيككة الخاصككة والدراسككات التككي تناولككت موضككوع الداِعيككة بشكككل عككام والداِعيككة لانجككاز, وأيًضككا 

لقيككا  الداِعيكككة لانجككاز وبنيكككة  ا طكك ع علكككى المقككايي  المنشكككورة وييككر المنشكككورة التككي تعرضكككت
 الدواِأ بشكل عام, ومن ه ه المراجأ: 
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(, طككاهر أحمككد 2000, بككدر العمككر )(9114السككمادوني ) شككوقية(, )9114يوسككف عبككد الفتككاح )
 & Singh),(, )2007, محمككد الزيككودي )(2006الخطيككب )ِريككد القريككوتي و (, 9119ماككدي )

Billingsley, 1996 (Boe, et al, 1997) ,(  9117زيكاد السكرطاو) ,(Qaisar, et al, 1997) ,
, (9114محمود الدبابسة ), (9118عبد الفتاح )ِيصل إبراهيم القريوتي و , (9117خالد الكخن )

(, 2004(, إبكككراهيم شكككوقي عبكككد الحميكككد )2002, روحكككي عبيكككدات )(9111أحمكككد نايكككل الغريكككر )
(, روحكي عبكدات 2000العمر) , عمر(2090أحمد ِ ح العلوان و خالد عبد الرحمن العطيات )

 (,2007محمككد حمككزة الزيككودي )(, 2001ِريكككال أبككو عككواد ) (,2006) (, شككفي  ع ونكك 2002)
(, وسككام 2001(, نظمككي عككودة أبككو مصككطفى, موسككى الككزين )2000محمككود عبككد الحلككيم منسككي )

 Beswick (2002) , Eriksson (2012) , Lepper, Corpus & Lyengar(, 2003سكعيد رضكوان )

(2005), Morgan (2000), Petri & Govern (2006), Pinder (2008), Ryan & Deci (2006), 

Sansone & Harackiewicz (2000) 

بعكككد ا طككك ع علكككى التكككرال النظكككري الككك ي يتعلككك  بمعلمكككي التربيكككة الخاصكككة قامكككت الباحثكككة ثانًيتتتا: 
تربيكككة الخاصكككة والتكككي بنكككى بوضككأ تعريكككف للداِعيكككة المانيكككة وتحديكككد عناصكككرها لكككد  معلمكككي ال

 المقيا  على أساساا, وهي: 

 التعريف اإلجرائي للدافعية ال رنية لل عل  ك ا يعرفه ال قياس: 
 التفكككو  معككايير لبلككوغ المناِسككة حيكككل مككن للمعلككم التقييمككي بكككاألدام يككرتبط ِرضككي تكككوينهككي 

 داخليكا المعلكم يكدِأ ممكا ,لالفش من والخوف النجاح ِي الريبة الشعور ه ا ويعك  العمل, ِي والتميز
 الكك ي المعيككار تحقيكك إلككى  والوصككول ةاألهككداف المرجككو  وتحقيكك  النجككاحأجككل  مككن جاككده قصككيأ لبكك ل
 اآلخرين. زم ئ  من على ييره التفو  من يمكن 

 :ال ثابرا األول: البعد  .1
 العمككل مككن الملككلأو  الكلككل وعككدم الاككدف تحقيكك  ِككي والريبككة وا سككتمرار الصككبر باككا ويقصككد

 .على تحقيق 

 :ال سئولية ملى تح ل القدرا: الثاني البعد .7

 يتعكر  التكي واألحكدال المواقكف وموجاكة الماكام أدام أعبكام تجاه التحمل درجة باا ويقصد
 .بنجاح الماام تلَ إنجازعلى  ومد  قدرت  الفرد لاا
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 :الط وح: الثالث البعد .1
 .والتقدم وا رتقام زديادا  ِي والريبة والتفو  للنجاح والتطلأ الريبة ب  ويقصد

 : الز الء  ع ال نافسة: الرابع البعد .4

 مكانكةلكى ع والحصكول الكفكامة إلثبكات الكزم م مكأ والتنكاِ  على التحكدي القدرة باا ويقصد
 .مستو  األدام تقويم ِي عالية على درجة والحصول ,الوظيفي السلم ِي وا رتقام متميزة

 :الجت امي تصاديال ستوى ال : تأ ين الخا س البعد .2

 التككي الماديككة والمتطلبككات با حتياجككات يفككي شككاري علككى مسككتو  دخككل الحفككاظ باككا ويقصككد
 .وأسرت  المعلم احتياجات تلبي

 :النفسي األ ن تحقيل: السادس البعد .2

 بيئتك  أن يكدَر بيكنام, مكانة اآلخرين, ل  من ومتقبل محبوب بأن  الفرد شعور ب  ويقصد 
 .والقل  والتاديد الخطر بندرة ِياا ويشعر مثبطة,أو  بطةمح يير ودودة, صديقة

 :ال ستدا ة ال رنية التن ية: السابع البعد .2

كأ أهداِك  تحقيك أجكل  مكن, إرادتك  وبمحك  بنفسك , الفكرد يخطكط أن باكا ويقصد  مااراتك  وِر
 .قدرات  وتحسين

 :لل رنة النت اء: الثا ن البعد .2

 المؤسسكككة بقكككيم والتزامككك  الخاصكككة بالتربيكككة ملينالعكككا حكككدأ بأنككك  الفكككرد يشكككعر أن باكككا ويقصكككد
 والتكي باكا العمكل ِكي ا سكتمرار ِكي ومد  ريبت  ,وأهداِاا الخاصة التربية ورسالة التعليمية
 .أهداِاا تحق 

 ثالثًا: إجراء الدراسة الستطالمية: 

قامككت الباحثككة بكك جرام الدراسككة ا سككتط عية لضككبط محتككو  المقيككا , وتككم تطبيقاككا علككى  
( مكككككن معلمكككككي التربيكككككة الخاصكككككة, وقكككككد راعكككككت الباحثكككككة أن تككككككون العينكككككة 71ينكككككة تكونكككككت مكككككن )ع

ا سكككتط عية ييكككر العينكككة األصكككلية للدراسكككة, وتكككم اختيارهكككا عشكككوائًيا مكككن بكككين معلمكككي ومعلمكككات 
 مدار  التربية الخاصة بمحاِظة بني سويف. 
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 وكان الردف  ن إجراء الدراسة الستطالمية  ا يلي :

 م ممة محتو  المقيا  وعبارات .  التأكد من -

 تحديد الزمن المناسب لتطبي  المقيا .  -

 مد  مناسبة األلفاظ والصيايات اللغوية ِي طرح بنود المقيا .  -

 وبناًء ملى نتائج الدراسة الستطالمية ت  اآلتي: 

 ح ف عدد من عبارات المقيا  حيل لم تكن مناسبة للبعد الخا  باا.  -

 سب لتطبي  المقيا . تحديد الزمن المنا -

 رابًعا: تحكي  ال قياس: 

( مكككككن كبكككككار األسكككككات ة 91قامكككككت الباحثكككككة بعكككككر  المقيكككككا  ِكككككي صكككككورت  المبدئيكككككة علكككككى ) 
و لكَك للحككككم  ,والمنكككاهج ,والتربيككة ,والصككحة النفسكككية ,وعلككم الكككنف  ,المتخصصككين ِكككي مجككال الطفولكككة

   (.1 لحل ر   )  لما تقيس  بالفعل. مة بنود كل بعد من األبعاد الثمانية بالنسبة معلى مد  م 

 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 
مكككة إلكككى أن وصكككل المقيكككا  لصكككورت  الناائيكككة وهككك ه علكككى ضكككوئاا إجكككرام بعككك  التعكككدي ت ال ز 

 المقترحات كاآلتى:
 ح ف بع  العبارات حيل أناا كانت يير مناسبة للبعد التابعة ل .  -

وبكك لَ  ,ا مسككتق ً ِصككل بعككد المثككابرة والقككدرة علككى تحمككل المسككئولية ليكككون كككل منامككا بعككدً  -
 .عاد قبل إجرام التعدي تبأمن سبعة  تكون األبعاد ثمانية ِي النسخة المعدلة بد ً 

ن عكككدم ارتباطاكككا بمككككا و حككك ف البعكككد الخكككا  بككككاألمن النفسكككي وبنكككوده حيكككل رأي المحكمكككك -
  .وضعت لقياس

 "الطموح". إلي "الطموح والريبة ِي تحقي  مكانة إجتماعية" عدتم تعديل اسم بُ  -

 إلكككي ام""المناِسكككة والريبكككة ِكككي المناِسكككة بلكككوغ معكككايير التميكككز وا رتقككك عكككدتكككم تعكككديل اسكككم بُ  -
 "المناِسة لبلوغ التميز وا رتقام". 
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"إلككككي" تككككأمين المسككككتو  ا قتصككككادي  "تككككأمين المسككككتو  اإلقتصككككادي عككككدتككككم تعككككديل اسككككم بُ  -
 ا جتماعي".

 "التنمية المانية المستدامة".  إلي "التنمية ال اتية المانية" عدتم تعديل اسم بُ  -

 "اإلنتمام للمانة".  إلي ماعية""ا نتمام وتنمية الع قات ا جت عدتم تعديل اسم بُ  -

 التعديالت التي  ا ت برا الباحثة بناًء ملى آراء السادا ال حك ين( 2)جدول 
 الدافعية ال رنية ل عل ي التربية الخاصة ل قياس

ر    األبعاد
 البند

توصيف  بعد التعديل  بل التعديل
 التعديل

المثابككككككككككككرة
 

لة التككي   أميككل إلككى تنفيكك  األنشككطة السككا 9
 ح ف - .تحتا  إلى جاد كبير

ا ِككككي تككككَر المانككككة وا لتحككككا  اِكككككر كثيككككرً  6
 ح ف - .بمانة أخر 

93 
عطكككككام تقريكككككر عكككككن تقكككككدمي ِكككككي إاحكككككب 

تحقي  األهداف الموضوعة أمام زم ئكي 
 .نيوالمدير والموجا

 ح ف -

أشككككعر بالضككككي  الشككككديد عنككككدما ينتقككككدني  96
 ح ف - .شخ  ما

 ح ف - .باا نفسي وواع   أنا واث  من 98
 ح ف - يالًبا ما أستجيب للنقد بصدر رحب. 91

الطموح
 

مقارنكككة بكككاآلخرين مكككن زم ئكككي أر  أنكككي  9
 .نحو النجاح طموح و ساع  

كثكككر مككككن ييككككري أأشكككعر أننككككي 
 .ا لتحقي  النجاحسعيً 

 تعديل

عككككادة أتككككولى القيككككادة بككككدً  مككككن أن أتككككَر  2
 .ِعل  يم اآلخرين يحددون لي ما ال ي عل

ِعلكك  بنفسككي أمككا أريككد أن أحككدد 
 دون ا ستعانة بأحد

 تعديل

91 
بككككالتراجأ وا نسككككحاب مككككن العمككككل أشككككعر 

عنككككد الشككككعور بعككككدم قككككدرتي عككككل تحقيكككك  
 .األهداف الموضوعة

 ح ف -

"  يحككَ جلككدَ مثكككل  شككعاري ِككي الحيككاة 97
"  .ظفَر

  أهككككككككككككتم بتقككككككككككككدير المككككككككككككوجاين 
ويكفينككككككي أدائككككككي لعملككككككي ب تقككككككان 

 .ل وج وعلى أكم

ح ف 
 وتعديل

 ح ف - .عن نصائح اآلخرين ىأنا ِي ين 98
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ر    األبعاد
 البند

توصيف  بعد التعديل  بل التعديل
 التعديل

 ح ف - .  أحب أن أكون وحدي 91
المناِسة لبلوغ التميز وا رتقام
جاكككككدي للحصكككككول علكككككى   بككككك ل قصكككككار أ 7 

 .تقديرات وحواِز مرتفعة
 الد  ريبكة ِكي أن أككون معلًمك

 ا.متميزً 
ح ف 
 وتعديل

 ح ف - .يعجبني إثارة أعجاب اآلخرين 20

29 
  يامنككي أن أككككون ينًيككا أكثكككر ممككا ياكككم 

  .نو اآلخر 
 ح ف -

22 
الصككككيت   تامنككككي  وحيككككاة األينيككككام و و 

 .على اإلط  
 ح ف -

صادي ا جتماعي
تأمين المستو  ا قت

 

1 
اتطلككأ إلككى ا سككتمرار ِككي مانككة التككدري  

 .مستقب ً 
 ح ف -

ر 90  ح ف - .أنا شخ  مِو
 ح ف - .حولي بأني بخيليعتبرني كثير ممن  92

94 
لككي  للنقككود عنككدي أهميككة أكثككر ممككا هككي 

 .عند اآلخرين
 ح ف -

 ح ف - .أنا شخ  كريم 93
ًرا ومدخًرا 91  ح ف - .لم أكن ِي يوم من األيام مِو

مانكككككة التكككككدري  تناكككككَ المعلكككككم وتسكككككتالَ  96
 .صحت 

 ح ف -

التنمية المانية
 

6 
عيكككككة مكككككال والماكككككام التطو ع  تجككككك بني األ

بالفائدة  يم وا جتماعية طالما لن تعود عل
 .ِي العمل

 ح ف -

91 
أقوم بقرامة ما يتماشي مكأ إشكباع ريبتكي 
ِكككي النجكككاح علكككى المسكككتويين الشخصكككي 

 .والماني

قككككوم بككككالقرامة وا طكككك ع علككككى أ
كككككككل مككككككا هككككككو مككككككرتبط بمجككككككال 

 .نو المعاق
 تعديل

 ح ف - .ِعل أأِكر كثيًرا ِي معني ما  97
 ح ف - ."ال هنية" حب النشاطات العقلية  أ 98
 ح ف - .نادًرا ما أطرح أسئلة 91
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 :الخصائص السيكو ترية ل قياس الدافعية    

( 71قامت الباحثة ب يجاد معام ت الصد  و الثبات لمقيا  الداِعية على عينة قواماا )
 :معلًما ومعلمة, و لَ على النحو التالى

 :أوًل:  عا الت الصدل

 لباحثة ب يجاد معام ت الصد  بطريقتين وهي: صد  المحكمين, والصد  العاملى.قامت ا

 صدل ال حك ين:

قامت الباحثة بعر  المقيا  على عدد من الخبرام المتخصصين ِي المجا ت التربوية 
والنفسكككية , وقكككد اتفككك  الخبكككرام علكككى صكككك حية العبكككارات وم ممتاكككا للغكككر  المطلكككوب, تراوحككككت 

ممكا يشكير إلكى صكد   9.00&  0.16بكين  Lawshe "لكو  "  للمحكمين بمعادلكةمعام ت ا تفا
 العبارات.

 الصدل العا لي:

قامت الباحثة ب جرام التحليكل العكاملي لبنكود المقيكا  حيكل اسكتخرجت معكام ت ا رتبكاط 
 Principal Componentsوتككم تحليلاككا عاملًيككا بطريقككة المكونككات األساسككية  ,بككين ِقككرات المقيككا 

بككأ  تقككل عككن  Eigen Valueوتككم تحديككد قككيم التبككاين للعوامككل )الجكك ر الكككامن(  Hotelingوتلنج لاكك
لتحديد عدد العوامل المستخرجة  ات التشبعات الدالة, ثكم  Kaiserواحد صحيح على محَ كايزر 

, هكك ا وقككد اعتبككر محككَ التشككبأ الجككوهري للعامككل Varimaxأديككرت العوامككل تككدويًرا متعامككًدا بطريقككة 
 .0.10ًِقا لمحَ جليفورد, وال ي يكون  ا د لة   تقل عن و 

( نتكائج التحليكل العكاملي لمقيكا  الداِعيكة المانيكة لكد  معلمكي التربيكة الخاصكة 1ويوضح جكدول )
 .قبل التدوير
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 ( نتائج التحليل العا لي ل قياس الدافعية ال رنية  بل التدوير9جدول )

 العا ل الثا ن العا ل السابع السادس العا ل الخا س العا ل العا ل الرابع العا ل الثالث الثاني  العا ل العا ل األول ر   العبارا
9 
2 
4 
3 
1 
6 
7 
8 
1 
90 
99 
92 
94 
93 
91 
96 
97 
98 
91 
20 
29 
22 
24 
23 
21 
26 
27 
28 
21 
40 
49 
42 

0.47 
0.39 
0.42 
0.02 
0.04 
0.03 
0.01 
0.04 
0.03 
0.01 
0.03 
0.02 
0.04 
0.09 
0.02 
0.04 
0.01 
0.03 
0.02 
0.01 
0.04 
0.96 
0.9 

0.91 
0.31 
0.38 
0.34 
0.93 
0.93 
0.91 
0.94 
0.92 

0.94 
0.92 
0.96 
0.46 
0.92 

0.940.
92 

0.94 
0.98 
0.92 
0.94 
0.93 
0.92 
0.91 
0.93 
0.92 
0.06 
0.96 
0.06 
0.06 
0.91 
0.08 
0.9 

0.99 
0.99 
0.94 
0.04 
0.02 
0.92 
0.97 
0.22 
0.93 

0.40 
0.03 
0.03 
0.07 
0.92 
0.09 
0.06 
0.9 

0.24 
0.23 
0.46 
0.22 
0.99 
0.22 
0.04 
0.47 
0.13 
0.96 
0.01 
0.02 
0.44 
0.4 

0.04 
0.43 
0.06 
0.03 
0.04 
0.06 
0.28 
0.08 
0.21 
0.06 

0.93 
0.2 

0.06 
0.2 

0.94 
0.98 
0.04 
0.02 
0.04 
0.09 
0.43 
0.43 
0.04 
0.04 
0.92 
0.36 
0.04 
0.07 
0.26 
0.06 
0.01 
0.91 
0.01 
0.02 
0.93 
0.91 
0.23 
0.21 
0.42 
0.92 
0.93 
0.42 

0.27 
0.41 
0.46 
0.07 
0.27 
0.02 
0.03 
0.90 
0.09 
0.03 
0.91 
0.24 
0.98 
0.48 
0.22 
0.02 
0.91 
0.49 
0.46 
0.01 
0.02 
0.09 
0.47 
0.04 
0.02 
0.46 
0.06 
0.02 
0.09 
0.09 
0.98 
0.08 

0.04 
0.03 
0.04 
0.28 
0.03 
0.01 
0.23 
0.07 
0.94 
0.96 
0.02 
0.02 
0.36 
0.99 
0.29 
0.97 
0.96 
0.09 
0.43 
0.04 
0.27 
0.30 
0.23 
0.02 
0.41 
0.91 
0.02 
0.02 
0.07 
0.97 
0.91 
0.49 

0.02 
0.26 
0.21 
0.91 
0.96 
0.02 
0.02 
0.03 
0.98 
0.97 
0.07 
0.96 
0.08 
0.96 
0.29 
0.91 
0.09 
0.99 
0.91 
0.28 
0.44 
0.99 
0.91 
0.99 
0.97 
0.91 
0.07 
0.42 
0.49 
0.44 
0.23 
0.01 

0.09 
0.06 
0.29 
0.23 
0.04 
0.23 
0.4 

0.99 
0.02 
0.21 
0.92 
0.41 
0.99 
0.98 
0.96 
0.26 
0.29 
0.04 
0.26 
0.3 

0.91 
0.93 
0.96 
0.93 
0.26 
0.93 
0.92 
0.24 
0.03 
0.08 
0.46 
0.98 
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 العا ل الثا ن العا ل السابع السادس العا ل الخا س العا ل العا ل الرابع العا ل الثالث الثاني  العا ل العا ل األول ر   العبارا
44 
43 
41 
46 
47 
48 
41 
30 
39 
32 
34 
33 
31 
36 
37 
38 
31 
10 
19 
12 
14 
13 
11 
16 
17 
18 
11 
60 
69 
62 
64 
63 
61 

0.92 
0.96 
0.94 
0.03 
0.93 
0.02 
0.21 
0.94 
0.96 
0.91 
0.91 
0.91 
0.93 
0.93 
0.93 
0.08 
0.32 
0.67 
0.43 
0.93 
0.92 
0.94 
0.99 
0.09 
0.92 
0.94 
0.93 
0.91 
0.96 
0.03 
0.01 
0.06 
0.03 

0.97 
0.04 
0.04 
0.49 
0.08 
0.02 
0.93 
0.96 
0.04 
0.92 
0.99 
0.01 
0.97 
0.44 
0.97 
0.48 
0.47 
0.31 
0.47 
0.01 
0.01 
0.97 
0.01 
0.33 
0.17 
0.97 
0.03 
0.14 
0.43 
0.06 
0.91 
0.04 
0.41 

0.29 
0.93 
0.29 
0.01 
0.97 
0.93 
0.97 
0.47 
0.21 
0.29 
0.93 
0.26 
0.99 
0.04 
0.04 
0.01 
0.92 
0.06 
0.06 
0.08 
0.02 
0.96 
0.96 
0.08 
0.94 
0.06 
0.4 

0.02 
0.03 
0.99 
0.04 
0.04 
0.21 

0.94 
0.07 
0.92 
0.94 
0.04 
0.92 
0.4 

0.49 
0.98 
0.03 
0.39 
0.01 
0.03 
0.04 
0.01 
0.41 
0.91 
0.91 
0.98 
0.07 
0.99 
0.97 
0.06 
0.90 
0.03 
0.92 
0.06 
0.93 
0.03 
0.01 
0.01 
0.01 
0.09 

0.42 
0.02 
0.02 
0.20 
0.41 
0.29 
0.94 
0.02 
0.01 
0.04 
0.27 
0.27 
0.04 
0.96 
0.91 
0.94 
0.14 
0.02 
0.4 

0.02 
0.02 
0.02 
0.92 
0.01 

.0.98 
0.94 
0.96 
0.9 

0.21 
0.33 
0.90 
0.48 
0.26 

0.06 
0.020.

46 
0.96 
0.22 
0.48 
0.22 
0.93 
0.03 
0.29 
0.02 
0.01 
0.06 
0.90 
0.01 
0.46 
0.04 
0.2 

0.97 
0.04 
0.04 
0.90 
0.29 
0.01 
0.04 
0.92 
0.96 
0.90 
0.21 
0.33 
0.90 
0.48 
0.26 

0.06 
0.93 
0.09 
0.09 

.093 
0.94 
0.27 
0.96 
0.06 
0.08 

0.990.
02 

0.07 
0.41 
0.21 
0.22 
0.01 
0.92 
0.22 
0.91 
0.44 
0.09 
0.03 
0.04 
0.97 
0.99 
0.22 
0.90 
0.94 
0.92 
0.93 
0.01 
0.22 

0.21 
0.04 
0.01 
0.47 
0.94 
0.49 
0.91 
0.91 
0.01 
0.2 

0.010 
.09 

0.01 
0.01 
0.01 
0.03 
0.41 
0.09 
0.97 
0.43 
0.91 
0.90 
0.06 
0.03 
0.06 
0.03 
0.99 

0.098 
0.06 
0.27 
0.04 
0.91 
0.91 
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 العا ل الثا ن العا ل السابع السادس العا ل الخا س العا ل العا ل الرابع العا ل الثالث الثاني  العا ل العا ل األول ر   العبارا
66 
67 
68 
61 
70 
79 
72 
74 
73 
71 
76 
77 
78 
71 
80 
89 
82 
84 
83 
81 
86 
87 
88 
81 
10 
19 
12 
14 
13 
11 
16 

0.02 
0.04 
0.93 
0.09 
0.09 
0.99 
0.92 
0.1 

0.47 
0.13 
0.99 
0.92 
0.93 
0.06 
0.92 
0.01 
0.08 
0.06 
0.07 
0.08 
0.99 
0.92 
0.18 
0.66 
0.18 
0.02 
0.04 
0.67 
0.13 
0.92 
0.02 

0.29 
0.22 
0.04 
0.02 
0.02 
0.24 
0.46 
0.96 
0.91 
0.44 
0.30 
0.01 
0.98 
0.92 
0.24 
0.97 
0.90 
0.46 
0.91 
0.94 
0.94 
0.92 
0.93 
0.21 
0.41 
0.24 
0.97 
0.98 
0.49 
0.90 
0.06 

0.9 
0.43 
0.91 
0.09 
0.09 
0.97 
0.02 
0.02 
0.27 
0.06 
0.02 
0.93 
0.07 
0.48 
0.4 

0.41 
0.06 
0.2 

0.97 
0.22 
0.27 
0.91 
0.33 
0.08 
0.04 
0.26 
0.49 
0.37 
0.44 
0.27 
0.92 

0.08 
0.90 
0.99 
0.21 
0.22 
0.20 
0.93 
0.02 
0.02 
0.97 
0.14 
0.98 
0.02 
0.06 
0.01 
0.21 
0.22 
0.41 
0.90 
0.24 
0.09 
0.06 
0.33 
0.37 
0.91 
0.93 
0.94 
0.90 
0.02 
0.94 
0.94 

0.96 
0.91 
0.47 
0.04 
0.91 
0.02 
0.29 
0.90 
0.04 
0.96 
0.09 
0.02 
0.93 
0.01 
0.04 
0.91 
0.94 
0.23 
0.04 
0.47 
0.90 
0.99 
0.09 
0.06 
0.49 
0.90 
0.21 
0.90 
0.03 
0.2 

0.40 

0.96 
0.91 
0.47 
0.04 
0.91 
0.08 
0.29 
0.90 
0.04 
0.96 
0.09 
0.02 
0.93 
0.01 
0.04 
0.91 
0.94 
0.23 
0.04 
0.47 
0.90 
0.91 
0.91 
0.44 
0.91 
0.22 
0.07 
0.94 
0.91 
0.90 
0.91 

0.01 
0.24 
0.33 
0.92 
0.90 
0.01 
0.06 
0.02 
0.96 
0.24 
0.09 
0.07 
0.42 
0.96 
0.08 
0.93 
0.23 
0.92 
0.99 
0.21 
0.99 
0.92 
0.91 
0.94 
0.02 
0.2 

0.08 
0.21 
0.32 
0.44 
0.23 

0.03 
0.01 
0.02 
0.92 
0.20 
0.07 
0.29 
0.49 
0.29 
0.93 
0.91 
0.96 
0.01 
0.92 
0.91 
0.07 
0.09 
0.20 
0.90 
0.90 
0.92 
0.99 
0.27 
0.04 
0.04 
0.04 
0.03 
0.96 
0.07 
0.91 
0.92 

الجزر 
 4.03 4.21 4.36 4.86 3.90 3.76 1.16 96.4 الكا ن
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 (90كما يتضح ِي جدول ) Varimaxثم قامت الباحثة بتدوير العوامل تدويًرا متعامًدا بطريقة 

 ( نتائج التحليل العا لي ل قياس الدافعية ال رنية بعد التدوير10جدول )
 العا ل الثا ن العا ل السابع العا ل السادس العا ل الخا س العا ل الرابع الثالعا ل الث العا ل الثاني العا ل األول ر   العبارا
9 
2 
4 
3 
1 
6 
7 
8 
1 
90 
99 
92 
94 
93 
91 
96 
97 
98 
91 
20 
29 
22 
24 
23 
21 
26 

27 
28 
21 
40 

0.46 
0.31 
0.41 
0.93 
0.93 
0.24 
0.93 
0.09 
0.99 
0.91 
0.92 
0.94 
0.93 
0.03 
0.90 
0.94 
0.06 
0.01 
0.03 
0.01 
0.06 
0.01 
0.93 
0.04 
0.37 
0.64 

0.10 
0.01 
0.93 
0.21 

0.01 
0.03 
0.02 
0.30 
0.41 
0.19 
0.22 
0.08 
0.90 
0.91 
0.06 
0.03 
0.29 
0.28 
0.97 
0.01 
0.01 
0.09 
0.2 

0.01 
0.01 
0.03 
0.99 
0.02 
0.07 
0.01 

0.08 
0.48 
0.39 
0.32 

0.03 
0.06 
0.06 
0.06 
0.03 
0.09 
0.33 
0.46 
0.13 
0.02 
0.03 
0.06 
0.29 
0.08 
0.92 
0.22 
0.97 
0.04 
0.04 
0.94 
0.93 
0.91 
0.02 
0.04 
0.02 
0.02 

0.21 
0.02 
0.09 
0.01 

0.02 
0.08 
0.07 
0.99 
0.08 
0.91 
0.04 
0.98 
0.03 
0.64 
0.31 
0.31 
0.08 
0.93 
0.01 
0.01 
0.99 
0.04 
0.94 
0.96 
0.01 
0.94 
0.91 
0.07 
0.04 
0.02 

0.08 
0.04 
0.04 
0.96 

0.28 
0.21 
0.04 
0.03 
0.94 
0.07 
0.08 
0.98 
0.04 
0.01 
0.93 
0.04 
0.17 
0.41 
0.41 
0.91 
0.99 
0.08 
0.94 
0.04 
0.02 
0.03 
0.92 
0.03 
0.02 
0.01 

0.04 
0.06 
0.03 
0.03 

0.01 
0.01 
0.07 
0.27 
0.91 
0.24 
0.02 
0.04 
0.26 
0.07 
0.22 
0.02 
0.22 
0.94 
0.02 
0.42 
0.64 
0.31 
0.04 
0.21 
0.91 
0.02 
0.08 
0.9 

0.93 
0.9 

0.92 
0.02 
0.03 
0.03 

0.28 
0.03 
0.29 
0.93 
0.94 
0.04 
0.91 
0.99 
0.02 
0.03 
0.27 
0.22 
0.08 
0.90 
0.08 
0.07 
0.02 
0.29 
0.43 
0.49 
0.44 
0.03 
0.01 
0.09 
0.94 
0.01 

0.07 
0.93 
0.02 
0.01 

0.22 
0.90 
0.96 
0.27 
0.96 
0.22 
0.98 
0.01 
0.03 
0.01 
0.2 

0.01 
0.03 
0.29 
0.01 
0.04 
0.09 
0.92 
0.01 
0.02 
0.94 
0.19 
0.69 
0.46 
0.04 
0.01 

0.03 
0.06 
0.01 
0.01 
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49 
42 
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43 
41 
46 
47 
48 
41 
30 
39 
32 
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38 
31 
10 
19 
12 
14 
13 
11 
16 
17 
18 
11 
60 
69 
62 
64 

0.06 
0.97 
0.91 
0.06 
0.92 
0.08 
0.08 
0.01 
0.94 
0.06 
0.01 
0.03 
0.01 
0.98 
0.06 
0.97 
0.28 
0.01 
0.61 
0.11 
0.18 
0.91 
0.26 
0.01 
0.01 
0.21 
0.91 
0.03 
0.29 
0.01 
0.09 
0.02 
0.03 

0.04 
0.09 
0.01 
0.22 
0.01 
0.02 
0.09 
0.06 
0.06 
0.90 
0.93 
0.06 
0.96 
0.94 
0.97 
0.91 
0.94 
0.99 
0.92 
0.02 
0.91 
0.14 
0.67 
0.61 
0.93 
0.01 
0.94 
0.26 
0.24 
0.06 
0.01 
0.03 
0.08 

0.39 
0.16 
0.49 
0.92 
0.20 
0.91 
0.09 
0.04 
0.97 
0.01 
0.01 
0.99 
0.03 
0.02 
0.29 
0.22 
0.93 
0.06 
0.03 
0.01 
0.01 
0.29 
0.02 
0.09 
0.64 
0.11 
0.34 
0.08 
0.04 
0.09 
0.04 
0.98 
0.24 

0.06 
0.01 
0.06 
0.47 
0.46 
0.44 
0.04 
0.04 
0.09 
0.09 
0.04 
0.09 
0.92 
0.03 
0.02 
0.03 
0.01 
0.01 
0.04 
0.03 
0.01 
0.94 
0.99 
0.20 
0.03 
0.07 
0.92 
0.44 
0.11 
0.39 
0.03 
0.02 
0.02 

0.01 
0.09 
0.01 
0.09 
0.92 
0.98 
0.47 
0.32 
0.34 
0.04 
0.04 
0.03 

.0.9 
0.22 
0.04 
0.07 
0.94 
0.04 
0.03 
0.92 
0.01 
0.04 
0.04 
0.03 
0.09 
0.02 
0.94 
0.99 
0.02 
0.09 
0.32 
0.16 
0.42 

0.22 
0.01 
0.02 
0.02 
0.27 
0.99 
0.91 
0.04 
0.07 
0.44 
0.32 
0.42 
0.97 
0.04 
0.23 
0.91 
0.97 
0.01 
0.29 
0.04 
0.99 
0.03 
0.09 
0.99 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.04 
0.09 
0.09 
0.02 

0.01 
0.01 
0.03 
0.02 
0.09 
0.03 
0.92 
0.09 
0.01 
0.06 
0.08 
0.92 
0.41 
0.46 
0.42 
0.91 
0.08 
0.09 
0.01 
0.09 
0.28 
0.01 
0.08 
0.02 
0.07 
0.96 
0.99 
0.91 

0.006 
0.24 
0.03 
0.08 
0.09 

0.07 
0.21 
0.91 
0.06 
0.04 
0.94 
0.08 
0.06 
0.90 
0.08 
0.02 
0.99 
0.01 
0.06 
0.06 
0.17 
0.61 
0.11 
0.04 
0.06 
0.09 
0.01 
0.92 
0.04 
0.08 
0.92 
0.07 
0.04 
0.01 
0.96 
0.06 
0.01 
0.91 
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0.04 
0.04 
0.08 
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0.94 
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0.04 
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0.94 
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0.21 
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0.28 
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0.07 
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0.09 
0.08 
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0.24 
0.28 
0.07 
0.99 
0.08 
0.20 
0.01 
0.08 
0.01 
0.04 
0.03 
0.94 
0.17 
0.14 
0.37 
0.94 
0.08 
0.04 
0.99 
0.03 
0.21 
0.06 
0.04 
0.23 
0.01 
0.40 
0.72 
0.43 
0.08 
0.08 
0.33 
0.44 
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0.23 
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0.04 
0.98 
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0.21 
0.97 
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0.24 
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0.92 
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0.91 
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0.02 
0.09 
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0.09 
0.47 
0.07 
0.2 

0.24 
0.97 
0.04 
0.03 
0.91 
0.04 
0.02 
0.04 
0.24 
0.06 
0.23 
0.23 

0.48 
0.47 
0.32 
0.01 
0.21 
0.07 
0.29 
0.94 
0.06 
0.03 
0.08 
0.08 
0.23 
0.04 
0.02 
0.96 
0.23 
0.90 
0.04 
0.32 
0.92 
0.24 
0.99 
0.99 
0.98 
0.04 
0.04 
0.06 
0.23 
0.99 
0.91 
0.90 
0.93 
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0.28 
0.94 
0.41 
0.43 
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0.01 
0.06 
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0.91 
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0.94 
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0.04 
0.08 
0.97 
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0.08 
0.04 
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0.22 
0.01 
0.09 
0.03 
0.01 
0.04 
0.94 
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0.03 
0.04 
0.01 
0.01 
0.93 
0.98 
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لمقيككا  الداِعيككة المانيككة لككد  معلمككي التربيككة ( أن الجكك ر الكككامن لابعككاد 90يتضككح مككن جككدول )و 
 وهو دال إحصائًيا على محَ جيلفورد.  4.03إلى  1261 يتراوح بينالخاصة 
 0.40)تتراوح مابين  Varimaxعات ه ه األبعاد بعد تدوير المحاور بطريقة ِاريمك  بكما أن تش

. وهك ا يشكير إلكى صكد  األبعكاد المكونكة Kaiserحصائًيا علكى محكَ ككايزر دالة إ يوه( 0.61 –
 مما يؤكد صدق .لمقيا  الداِعية لد  معلمي التربية الخاصة 

( تشبعات العبارات بككل عامكل مكن 98, 97, 96, 91, 93, 94, 92, 99ول )اجدالوضح تو 
  .الثمانية لمقيا  الداِعية لد  معلمي التربية الخاصةالعوامل 

 (راتتتتتتتتتتتتتتتتتال ثاب( نتائج العبارات ال شبعة بالعا ل األول )11جدول )
ر   
 التشبعات العبتتتتتتتارات العبارا

 0.46 أستطيأ العمل مأ األطفال لفترات طويلة دون الشعور بالملل أو اإلجااد. 9
 0.31 أتحمل القيام باألنشطة التي يتطلب إنجازها مجاوًدا كبيرًا. 2
 0.41 سعى إلى التغلب على العقبات التي يعجز زم ئي ِي التغلب علياا.أ 4
 0.37 لد م القدرة على تحمل المسئوليات الموكلة لي ماما كانت صعبة. 21
 0.64 أشعر أحياًنا إنني   أستطيأ مواجاة المشك ت التي تعترضني ِي عملي. 26
 0.10 تحمسي للعمل يقل بعد ِترة من است م العمل. 27
 0.61 أواج  مشك تي بنفسي دون ا ستعانة بآرام الزم م والموجاين. 31
 0.11 أشعر باإلجااد والملل بعد ِترة وجيزة من بدم اليوم الدراسي. 10
 0.18 أشعر بالفتور ِي عملي بسبب ما مررت ب  من خبرات سيئة من قبل ِي عملي. 19
 0.37 مناسبة.أسعى لتحقي  أهداف عملي ِي ِترة زمنية  74
73 .  0.32 أتضاي  من عملي لكثرة انتقادات رؤسائي إليم
 0.41 أتَر أدام ماام العمل التي تحتا  إلى جاد كبير. 71
 0.40 أب ل جاًدا كبيًرا للحصول على تقديرات مرتفعة. 87
 0.10 أتجنب عمل األنشطة الصعبة خشية من عدم تحقي  األهداف المرجوة. 88
 0.37 ال روتينية ِي عملي مأ المعاقون مما يجعلني أشعر بالملل.أقوم بأعم 81
 0.43 اجتاد حني أحق  مكانة متميزة ِي عملي. 14
 0.42 أحب أن أب ل جاًدا كبيًرا ِي عملي حتى أتقن . 13

( أن جميأ بنود القائمة تشبعت جوهرًيا بالعامل األول, حيل تنحصر قيمة 99يتضح من جدول )
 ِأكثر. 0.40( على محَ جيلفورد, وال ي يكون  ا د لة عند 0.61 -0.40ين )التشبعات ما ب
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 (ال سئولية ملى تح ل القدرا( نتائج العبارات ال شبعة بالعا ل الثانى )17جدول )

ر   
 التشبعات العبتتتارات العبارا

 0.30   أكمل العمل الممل وأترك  لغيري. 3
 0.41 اعتمد على نفسي ِي أدام ماام عملي. 1
 0.19 لد م القدرة على إنجاز ماام عملي بدقة. 6
 0.48 أتحمل مسئولياتي المانية حني لو كانت الظروف المحيطة يير جيدة.أن أستطيأ  28
 0.39 أتقبل نقد رؤسائي ِي العمل دون يضب. 21
 0.32 أتراجأ عن رأيي عندما أشعر بعدم صحت . 40
 0.14 ل.أتحمل تبعات ما أقوم ب  من أعما 12
 0.67 اب ل قصار  جادي لتحقي  إنجازات ِي عملي. 14
 0.61 أواج  أي مشكلة ِي العمل دون ملل. 13
 0.11 أتحمل كل الصعاب حني أحق  النجاح المنشود ِي عملي. 76

( أن جميأ بنود القائمكة تشكبت جوهرًيكا بالعامكل الثكانى حيكل تنحصكر قيمكة 92يتضح من جدول )
 ِأكثر. 0.40( على محَ جيلفورد, وال ي يكون  ا د لة عند 0.61-0.48)التشبعات ما بين 

 (الط وح( نتائج العبارات ال شبعة بالعا ل الثالث )11جدول )
ر   
 التشبعات العبتتتتارات العبارا

 0.33 أشعر أنني أكثر من ييري سعيا لتحقي  النجاح. 7
 0.46 .أحدد ما أريد أن اِعل  بنفسي دون ا ستعانة بأحد 8
 0.13 أتبأ تعليمات رؤسائي ِي أدام ماام عملي. 1
 0.39 أنجز أعمالي بشكل أِضل من زم ئي. 49
 0.16 أندم على عملي مأ األطفال المعاقون. 42
 0.49 أضأ لنفسي قدوة ناجحة أقتدي باا ِي عملي. 44
 0.64 أشعر أن طموحي يناسب قدراتي. 11
 0.11 ِي عملي. لي  لد م القدرة على التفو  16
 0.34 كنت أتمنى العمل مأ أطفال عاديين. 17
 0.17   أشاَر ِي ا نشطة ال صفية مأ المعاقون. 77
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ر   
 التشبعات العبتتتتارات العبارا

 0.14 أِضل أدام الماام الصفية ِي عملي. 78
 0.37 لد  الكثير ال ي أقوم ب  للنجاح ِي عملي. 71
 0.40 لى أكمل وج .  أهتم بتقدير الموجاين ويكفيني أدائي لعملي ب تقان وع 10
 0.72 لد  إصرار وريبة على تحقي  التميز ِي عملي. 19
 0.43 أِر  تكليفي بماام إضاِية ألنني مثقل بماام عملي اليومية المعتادة. 12
 0.33 أميل ألدام األنشطة التي تتطلب ماارة ِي العمل. 11
 0.44 قات الشديدة.أشعر بالريبة ِي ا نسحاب من العمل مأ األطفال  وي اإلعا 16

( أن جميأ بنود القائمة تشبعت جوهرًيا بالعامل الثالل حيل تنحصر قيمكة 94يتضح من جدول )
 ِأكثر. 0.40( على محَ جيلفورد, وال ي يكون  ا د لة عند 0.72 – 0.49التشبعات ما بين )

 (والرتقاء الت يز لبلوغ ال نافسة( نتائج العبارات ال شبعة بالعا ل الرابع )14جدول )
ر   
 التشبعات العبارات العبارا

 0.64 .تبأ القوانين ِي أدام عمليأ 90
 0.31 .  أحب التخطيط لامور المانية 99
 0.31 .تدِعني روح المناِسة مأ زم ئي نحو التفو  والنجاح 92
 0.47 .مااراتي ِي مجال العمل تساعدني ِي الوصول إلى التفو  43
 0.46 ا.متميزً  اأكون معلمً  لد  ريبة ِي أن 41
 0.44 .ؤمن بأن الحظ أهم عوامل الحصول على الترقيات والمكاِآتأ 46
 0.44 .أشعر أنني شخصية قادرة على ممارسة القيادة ِي المواقف المختلفة 18
 0.11 .ا عن اآلخرينأصمم الوسائل التعليمية للمعاقين بشكل يجعلني متميزً  11
 0.39 .ماام عملي أحاول التفو  على زم ئيعندما أقوم بأدام  60
 0.46 .أسعى للتفو  على زم ئي ِي أدام ماام عملي 80
 0.48 .على مما أنا ِي أب ل أقصي جادي لتحقي  النجاح ِي الحصول على مستو  وظيفي أ 89

ة ( أن جميأ بنود القائمة تشبعت جوهرًيا بالعامل الرابأ, حيل تنحصر قيم93يتضح من جدول )
 ِأكثر. 0.40( على محَ جيلفورد, وال ي يكون  ا د لة عند 0.64 –0.44التشبعات ما بين )
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 (الجت امي ال ستوى ال تصادي  ينأت( نتائج العبارات ال شبعة بالعا ل الخا س )12جدول ) 

ر   
 التشبعات العبارات العبارا

 0.17 .بمستو  معيشتيالتدري  ِي مدار  التربية الخاصة يساعدني على ا رتقام  94
 0.41 .وقات إضاِية كي أحسن من مستو  دخليأمأ المعاقون أعمل  93
 0.41 .أعمل جاهًدا أن أحصل على مكاِآت مادية نتيجة لعملي ِي مدار  المعاقون 91
 0.47 .ستفيد بأوقات ِرايي ِي إعداد برامج إرشادية وتدريبية لاطفال المعاقونأ 47
 0.32 .لتربية الخاصة يلبي كل احتياجاتي الماديةعملي ِي مجال ا 48
 0.34 .من العمل بمدار  المعاقون أتطلأ للوصول لمستو  دخل عال   41
 0.32 .عتقد أن ما أحصل علي  من مكاِآت بالتربية الخاصة   يتناسب مأ ما أب ل  من جادأ 69
 0622 .عملي كمعلم للمعاقين يؤمن لي احتياجاتي المادية 62
 0617 .العمل بمدار  التربية الخاصة   يلبي احتياجاتي المادية 64
 0612 .عملي   يتيح لي ِر  الحصول على موارد مادية إضاِية لتحسين مستو  معيشتي 82

( أن جميككأ بنككود القائمككة تشككبعت جوهرًيككا بالعامككل الخككام  حيككل تنحصككر قيمككة 91يتضككح مككن جككدول )
 ِأكثر. 0.40لى محَ جيلفورد, وال ي يكون  ا د لة عند ( ع0.17 – 0.42التشبعات ما بين )
 (النفسي األ ن تحقيل( نتائج العبارات ال شبعة بالعا ل السادس )12جدول )

ر   
 التشبعات العبارات العبارا

 0.42 .نني أعمل بوظيفة مستقرة تمنحني األمن وا طمئنانأأشعر  96

شكك ت التكي تكواجاني ِكي لد  شعور بككاألمن لقكدرتي علكى مواجاكة الم 97
 .عملي ومحاولة حلاا

0.64 

 0.31 .أنا محل حب وتقدير من زم ئي 98
 0.44 .نجاحي ِي عملي يشعرني با ستقرار واألمن 30
 0.32 .أشعر بكاألمن وا ستقرار ِي حياتي ا جتماعية 39
 0.42 .أحر  على تبادل الزيارات مأ زم ئي وأصدقائي 32
 0.48 .نتمام وا جتماع والتودد مأ زم ئيأميل إلى ا  63
 0.47 .أتكيف مأ زم ئي الجدد بساولة 61
 0.32 .ثقتي بنفسي ليست على مايرام 66
 0.32 .يحتا  لكفاح وقوة مما يادد حياتي المانية ثقيً   ًئاعملي يمثل لي عب 84
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سكاد , حيككل تنحصككر ( أن جميككأ بنكود القائمككة تشككبعت جوهرًيكا بالعامككل ال96يتضكح مككن جكدول )
 0.40( علكى محكَ جيلفكورد, والك ي يككون  ا د لكة عنككد 0.64 – 0.42قيمكة التشكبعات مكا بكين )

 ِأكثر.
 (ال ستدا ة ال رنية التن ية( نتائج العبارات ال شبعة بالعا ل السابع )12جدول )

ر   
 التشبعات العبارات العبارا
 0.43 .كتسب خبرات كثيرة من خ ل تجارب اآلخرينأ 91
ة ِي مجا ت التربية الخاصةأعتقد أ 20  0.49 .نني أتمتأ بقدر كبير من المعِر
 0.44 .اأسعى  ستكمال دراستي األكاديمية وثقلاا بشكل أكثر تخصصً  29
 0.41 .تتيح لي مانتي أن اكتشف المزيد من مااراتي ِي تعليم المعاقون 34
 0.46 .صة ِي تعليم المعاقونا من نقودي ِي شرام الكتب المتخصنف  جزمً أ 33
 0.42 .قضي وقت ِرايي ِي تعلم ما يفيدني ِي عملي ِي مجال التربية الخاصةأ 31
 0.41 .ا مرموًقا ِي مجال التربية الخاصةأود استكمال دراستي العليا حني أصبح شخصً  67
 0.43 .أحر  على حضور الدورات والبرامج التدريبية بشكل مستمر 68
 0.39 .ا ِي مجا ت المعاقون لتنمية قدراتي المانيةاتيً أتعلم   61
 0.43 .اقوم بالقرامة وا ط ع على كل ما هو مرتبط بمجال المعاقون 83
 0.44 .أحر  على حضور الندوات والمؤتمرات ِي مجال تخصصي 81

قيمة ( أن جميأ بنود القائمة تشبعت جوهرًيا بالعامل السابأ حيل تنحصر 97يتضح من جدول )
 ِأكثر. 0.40( على محَ جيلفورد, وال ي يكون  ا د لة عند 0.39 – 0.44التشبعات ما بين )

 (لل رنة النت اء( نتائج العبارات ال شبعة بالعا ل الثا ن )12جدول )

ر   
 التشبعات العبارات العبارا
 0.19 .نا ِي ياية الحما  والنشاطأ هب للمدرسة كل يوم و أ 22
 0.69 .يجابي ِي تنمية قدرات األطفال المعاقونإلما لاا من دور حب مانتي أ 24
ا لعكودتي لمزاولكة عملكي بمكدار  جازة نااية العام الدراسي أكون سعيدً إبعد  23

 .التربية الخاصة
0.46 

 0.17 .ا من األطفال المعاقون ال ين أعمل معامحر  على أن أكون محبوبً أ 36
 0.61 .ألطفال المعاقونأسعد بحياتي عندما أكون مأ ا 37
 0.11 .  أحب أن أكون ع قات مأ زم ئي بالمدرسة 38
 0.48 .العمل ِي مجال التربية الخاصة يسعدني للغاية 70
 0.32 .ا للتربية الخاصةاخجل من كوني معلمً  79
 0.43 .أعمل ِي التربية الخاصة ألخ  ثواب ِي اآلخرة من جرام عملي مأ األطفال المعاقون 72
 0.46 .مانة العمل بالتربية الخاصة شاقة للغاية 86
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( أن جميككأ بنككود القائمككة تشككبعت جوهرًيككا بالعامككل الثككامن, حيككل تنحصككر 98يتضككح مككن جككدول )
 0.40( علكى محكَ جيلفكورد, والك ي يككون  ا د لكة عنككد 0.61 – 0.46قيمكة التشكبعات مكا بكين )

 ِأكثر.

 ثانًيا:  عا الت الثبات:

لمقيككككا  الداِعيككككة لككككد  معلمككككي التربيككككة ثككككة علككككى إيجككككاد معككككام ت الثبككككات اعتمككككدت الباح  
و لككَ علككى عينككة , لفككا بطريقككة كرونبككاخ وطريقككة إعككادة تطبيكك  ا ختبككارأيجككاد معامككل  بالخاصككة 
 :و لَ كما يلي معلًما, 71قواماا 

  عا ل الثبات )الفا( بطريقة كرونباخ:  .1

المقيا  وللمقيا  كككل كمكا يتضكح ِكي قامت الباحثة ب يجاد معام ت الثبات ألبعاد 
 (.91جدول )

 الدافعية ال رنية لدى  عل ي التربية الخاصة عا الت الثبات ل قياس  (19جدول )
 باستخدا   عادلة كرونباخ

  عا الت الثبات األبعاد
 .المثابرة -9

 .القدرة على تحمل المسئولية -2

 .الطموح -4

 .المناِسة لبلوغ التميز وا رتقام -3

 .  ا قتصادي ا جتماعيتامين المستو  -1

 .تحقي  األمن النفسي -6

 .التنمية المانية المستدامة -7

 .ا نتمام للمانة -8

0.71 
0.76 
0.73 
0.77 
0.73 
0.71 
0.730 
0.76 

 0.73 الدرجة الكلية
 ( أن قيم معام ت الثبات مرتفعة مما يدل على ثبات المقيا .91يتضح من جدول ) 

 بيل: عا ل الثبات بطريقة إمادا التط -7

قامكككت الباحثكككة بايجكككاد معكككام ت الثبكككات ألبعكككاد المقيكككا  و للمقيكككا  كككككل بطريقكككة إعكككادة 
 (. 20التطبي  بفاصل زمنى قدره شار و نصف كما يتضح ِي جدول )
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 الدافعية لدى  عل ي التربية الخاصة عا الت الثبات ل قياس  (70جدول )
 طريقة إمادا التطبيلستخدا  إب

 ات عا الت الثب األبعاد
 .المثابرة -9

 .القدرة على تحمل المسئولية -2

 .الطموح -4

 .المناِسة لبلوغ التميز وا رتقام -3

 .مين المستو  ا قتصادي ا جتماعيأت -1

 .تحقي  األمن النفسي -6

 .التنمية المانية المستدامة -7

 .ا نتمام للمانة -8

0.10 
0.19 
0.12 
0.12 
0.14 
0.13 
0.11 
0.14 

 0.12 الدرجة الكلية

 ( أن قيم معام ت الثبات مرتفعة مما يدل على ثبات المقيا .20) يتضح من جدول  

 استبيان  فتوح  وجه لل عل ين: .4

أ تت  ال شتتكالت   تتا  تتي": وقككد اشككتمل ا سككتبيان علككى تسككاؤل واحككد أساسككي يككن  علككى 
 ع األطفال  بالع لسواء في ا يتعلل ك في م لك ك عل  للتربية الخاصة والصعوبات التي تواجر

في تا يتعلتل باإلمتداد ال رنتي  كأو  شكالت  د تواجر باإلداراأو  شكالت تتعلل  ور واولياء األ
 .واألكادي ي"

تصكككال بكككين المقكككايي  المسكككتخدمة ِكككي ايان أن يككككون حلقكككة بوقكككد هكككدِت الباحثكككة مكككن هككك ا ا سكككت 
 لكة ِالمقكايي  تعطكي الد ,التربيكة الخاصكة ومعلمك  الدراسة الحالية وبين الواقأ الحالي الك ي يعيشك

جابات المعلمين على ا ستبيان المفتوح هو محاولة من الباحثكة لتوصكيف  لما وضعت من أجل  وا 
 المقايي  المستخدمة ِي الدراسة.النتائج بناًم على ه ه الد لة التي جامت باا 
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 الخطوات الجرائية للدراسة: 

 مرت الدراسة بمجموعة من الخطوات هي :

 علمية موضوع الدراسة.تجميأ المادة ال -

 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  ِو  ارام الساده المحكمين. -

 العاملي لبنود المقيا  وايجاد معاملي الثبات والصد . التحليل -

 اجرام التطبي  التجريبي لمقيا  الداِعية المانية علي العينة ا ستط عية. -

 اجرام التطبي  ألدوات الدراسة علي المعلمين. -

 استخدام األساليب ا حصائية المنااسبة لمعالجة النتائج التي تم الوصول إلياا. -

 .المناسبة التائية المعيارية الجداولفسية للمفحوصين باستخدام رسم الصفحات الن -

 تفسير الصفحات النفسية للمفحوصين من الوجا  اإلكلينيكية. -

تفسكككير نتككككائج الدراسككككة ومناقشككككتاا ِككككي ضكككوم التككككرال النظككككري والدراسككككات السككككابقة ونتككككائج  -
 الدراسة اإلكلينيكية.

 األسالي  الحصائية:
قككككككككككككا اإلحصائية  األساليب باستخدام وعرضاا الدراسة نتائج اجواستخر البيانات لتحلي تم ِو
 , مثل:(SPSS) ا جتماعية للعلوم اإلحصائية الحزمة لبرنامج

 المتوسطات الحسابية وا نحراِات المعيارية. -

 .T-testاختبار "ت"  -

 Man –whitneyاختبار مان ويتني  -

 كرونباخ –معامل ألفا  -

 تحليل التباين -

 التحليل العاملي -





 

 صل الرابعالف
 النتائج و نا شترا

 
 :السيكو تريةنتائج الدراسة  :أوًل 

 عر  نتائج الفر  األول. -
 عر  نتائج الفر  الثاني. -
  عر  نتائج الفر  الثالل. -
 .الرابأعر  نتائج الفر   -
 . الخام عر  نتائج الفر   -

 نتائج الدراسة اإلكلينيكية:ا: ثانيً 



 نتائج البحث و نا شترا                    الرابعالفصل 

-006- 



 الفصل الرابع
 نتائج البحث و نا شاترا

 
 :السيكو تريةنتائج الدراسة  :أوًل 

 ن :أين  على و  :نتائج الفرض األول
التربيتة الخاصتة ملتى  قيتاس الدافعيتة  عل تي بتين درجتات إحصتائًيا توجد فرول دالتة 

 .التخصص وسنوات الخبرا والنو ل تغير تبًعا 
تجاه للتصكميم حاد  ا أاستخدمت الباحثة اختبار تحليل التباين , من صحة  لَ الفر  وللتحق 
 (29جدول )ِي كما يتضح  2× 2× 2 يالعامل

 ال رنيةالتربية الخاصة ملى  قياس الدافعية  عل ي الفرول بين درجات (  71جدول ) 
 التخصص وسنوات الخبراالنو ، تبًعا ل تغير  

 10ن=

 ج و    صدر التباين
 ال ربعات

درجة 
 الحرية

 توسط 
 الدللة ف ال ربعات

 .النوع
 .الخبرة

 .التخص 
 .الخبرة× النوع 
 .التخص × النوع 
 .التخص × الخبرة

 .التخص  ×النوع × الخبرة
 .الخطأ
 .المجموع

41.790 
164.183 
21.641 
9073.071 
9011.943 
97.393 
339.387 
91811.41 
24186.167 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
22 
21 

41.790 
164.183 
21.641 

9073.071 
9011.943 
97.393 
339.387 
102.7 

 

0.030 
0.621 
0.028 
9.910 
9.298 

.091 
0.381 

 يير دالة
 يير دالة
 يير دالة
 يير دالة
 يير دالة
 يير دالة
 يير دالة

 0.09عند مستو   7.13 ف =  
 0.01عند مستو  3.4 ف = 
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التربيكة الخاصكة علكى معلمي بين درجات إحصائًيا عدم وجود ِرو  دالة ( 29يتضح من جدول )
 .تخص  وسنوات الخبرة والنوعال, حيل مقيا  الداِعية من

ويمكن للباحثكة ارجكاع هك ه النتيجكة إلكي أن بيئكة العمكل ِكي مجكال التربيكة الخاصكة هكي بيئكة مليئكة 
بالضغوط والتي يعانياا المعلمون جميًعا, حيل يعاني معلمو التربية الخاصة  كوًرا ككانوا أم انكال 

, الجميكككأ يعكككانون مكككن مسكككببات ومكككأ اخكككت ف تخصصكككاتام ومكككأ تنكككوع سكككنوات الخبكككرة لككككل مكككنام 
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, 

حبكاط وتكدني الداِعيكة المانيكة وهو ما يخل  لدي العاملين بمجال التربيكة الخاصكة شكعوًرا عاًمكا باإل
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.
آخكككر, وتكككؤثر ِكككي دون  معلكككمقاصكككرة علكككى  ِالضكككغوط المانيكككة ِكككي مجكككال التربيكككة الخاصكككة ليسكككت
 مصككدرًا مككن مصككادر المانككة ِككي حككد  اتاككاالجميككأ ولكككن بمسككتويات وأشكككال مختلفككة, حيككل تعتبككر 

معككدً  عاليككًا مككن ا نفعككا ت السككلبية والتككي يصككاحباا تغيككرات  المعلمككون حككدل لككديممككا ي الضككغط
 ِسيولوجية كرد ِعل تنبياي لتلَ الضغوط.

ات التككي تناولككت الضككغوط النفسككية لمعلمككي التربيككة وقككد اتفقككت هكك ه النتككائج مككأ بعكك  مككن الدراسكك
( ودراسكة )نظمكي عكودة و موسكي الكزين, 2009الخاصة ومناا دراسكة )خولكة يحيكي و رنكا حامكد, 

( والتي أشارت ِي مجملاا إلي ان    توجد ِرو  ِي مصادر الضغط لدي معلمي التربيكة 2001
وك لَ سنوات الخبكرة, وعليك  تتكأثر داِعيكة الخاصة تعزي لمتغيرات الجن  والمؤهل العلمي للمعلم 

المعلمككون نحككو مككا يقومككون بكك  مككن عمككل و  توجككد ِككرو  دالككة ِككي داِعيككة معلمككي التربيككة الخاصككة 
 تعزي لمتغيرات النوع والتخص  والخبرة.
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 على أن :ين  الفر  الثانى  :نتائج الفرض الثانى
الدافعيتتة ال رتفعتتة متتن   ويالتربيتتة الخاصتتة  عل تتي يختلتتف شتتكل الصتتفحة النفستتية ل

 الدافعية ال نخفضة. وي التربية الخاصة  عل ي شكل الصفحة النفسية ل

معلمككي الفككرو  بككين متوسككطات رتككب درجككات  ب يجككادمككن صككحة الفككر  قامككت الباحثككة  وللتحقكك 
الداِعيكككككة المنخفضكككككة  وي التربيكككككة الخاصكككككة معلمكككككي و  ,الداِعيكككككة المرتفعكككككة وي التربيكككككة الخاصكككككة 

 ( 22جدول )ِي كما يتضح  "مان ويتنى"بار اخت استخدامب

 ( 77)جدول 
 الدافعية ال رتفعة وي التربية الخاصة  عل ي الفرول بين  توسطات رت  درجات 

 " ان ويتنى"اختبار  استخدا الدافعية ال نخفضة ب وي التربية الخاصة  عل ي و 
 96ن= 

 توسط  العدد ال ج ومات ال تغيرات
 الرت 

 ج و  
اتجاه  لةالدل  Z الرت 

 الدللة

 .توهم المر  )هك  ( -9
 األكثر داِعية
 األقل داِعية
 المجموع

8 
8 
96 

8.16 
8.33 

68.1 
67.1 

 
 - يير دالة 0.014

 .ا كتئاب )د( -2
 األكثر داِعية
 األقل داِعية
 المجموع

8 
8 
96 

1.06 
7.13 

72.1 
64.1 

 
 - يير دالة 0.371

 .الاستيريا )هك  ( -4
 األكثر داِعية

 ألقل داِعيةا
 المجموع

8 
8 
96 

8.06 
8.13 

63.1 
79.1 

 
 - يير دالة 0.479

ا نحراف السيكوباتي  -3
 .)ب د(

 األكثر داِعية
 األقل داِعية
 المجموع

8 
8 
96 

90.48 
6.64 

84 
14 

 
 - يير دالة 0.900

ال كورة واألنوثة )م  -1
 .ف(

 األكثر داِعية
 األقل داِعية
 المجموع

8 
8 
96 

1.48 
7.64 

71 
69 

 
 - يير دالة 0.311

 .البارانويا )ب أ( -6
 األكثر داِعية
 األقل داِعية
 المجموع

8 
8 
96 

99.91 
1.89 

81.1 
36.1 
 

 
 - يير دالة 0.029
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 توسط  العدد ال ج ومات ال تغيرات
 الرت 

 ج و  
اتجاه  لةالدل  Z الرت 

 الدللة

 .السيكاثينيا )ب ت( -7
 األكثر داِعية
 األقل داِعية
 المجموع

8 
8 
96 

1 
8 

72 
63 

 
 - يير دالة 0.324

 .الفصام )  َ( -8
 األكثر داِعية

 داِعيةاألقل 
 المجموع

8 
8 
96 

1.88 
7.94 

71 
17 

 
 - يير دالة 9.918

 .الاو  الخفيف )م أ( -1
 األكثر داِعية
 األقل داِعية
 المجموع

8 
8 
96 

1.33 
7.16 

71.1 
60.1 

 
  يير دالة 0.712

ا نطوام ا جتماعي  -90
)   (. 

 األكثر داِعية
 األقل داِعية
 المجموع

8 
8 
96 

8.88 
8.94 

79 
61 

 
  ير دالةي 0.496

- 

   Z  =2.18   0.09عند مستو 
Z     =9.16   0.01عند مستو 

بكين متوسكطات درجكات المعلمكين إحصكائية ( عكدم وجكود ِكرو   ات د لكة 22تضح من جكدول )ي
 الشخصية المتعدد األوج  تعزي لمتغير الداِعية.  ختبارعلى المقايي  الفرعية المكونة 

معلمككي الداِعيككة المرتفعككة و  وي التربيككة الخاصككة معلمككي لفسككية الصككفحة الن برسككمثككم قامككت الباحثككة 
 ( 2شكل )ِي كما يتضح  الداِعية المنخفضة وي التربية الخاصة 
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 ( 7شكل )
 الدافعية ال نخفضة وي الدافعية ال رتفعة و  وي التربية الخاصة  عل ي الصفحة النفسية ل

 على أن :الفر  الثالل ين   :الثتائج الفرض الثن
 إناث(./ ل تغير النو  ) كور يختلف شكل الصفحة النفسية ل عل ي التربية الخاصة وفًقا

التربيككة معلمككي الفككرو  بككين متوسككطات درجككات  ب يجككادللتحقكك  مككن صككحة الفككر  قامككت الباحثككة و 
ًقا الخاصة  ( 24جدول )ِي ضح اختبار "ت" كما يت استخدامبإنال( / لمتغير النوع ) كور ِو

 التربية الخاصة عل ي الفرول بين  توسطات رت  درجات ( 71جدول )
 إناث( / ل تغير النو  ) كور وفًقا

 10ن= 

 ال تغيرات
  كور
 12ن=

 إناث
  12ن= 

 ت
  ستوى
 الدللة

 
اتجاه 
 7  7  1  1  الدللة

 - يير دالة 0.009 1.4 93.06 3.3 93.06 .(تو   ال رض ) ت س -1
 - يير دالة 9.410 3.9 26.6 3.7 23.3 .()د ا كتئاب -7

دالة عند  2.996 3.4 23.6 6.6 20.2 .(الرستيريا ) ت ى -1
0.01 

لصالح 
 نالاإل
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 ال تغيرات
  كور
 12ن=

 إناث
  12ن= 

 ت
  ستوى
 الدللة

 
اتجاه 
 7  7  1  1  الدللة

 - يير دالة 0.0009 4.4 20.94 4.8 20.94 .(النحراف السيكوباتي )  د -4
 - ةيير دال 0.629 3.9 27.06 3.6 28.06 .(النوثة )  ف/ ال كورا -2
 - يير دالة 0.490 2.7 91.86 1.9 96.4 .(البارانويا )  أ -2
 - يير دالة 0.818 7.9 22.8 7.7 21.94 .(السيكاثينيا )  ت - 2
 - يير دالة 9.291 90.9 27.1 94.6 44.26 .(الفصا  )س ك -2
 - يير دالة 0.833 4.1 29.2 1.06 22.6 .(الروس الخفيف )  أ -9
 - يير دالة 0.142 7.7 46.8 4.1 48.06  .()س ى ت اميالج النطواء -10

 0.09عند مستو   2.31  ت =
 0.01عند مستو   9.61  ت =

بكككين متوسكككطات درجكككات إحصكككائًيا ييكككر دالكككة ا ختبكككارات جميكككأ ل السكككاب  أن ون حكككظ مكككن الجكككدو 
عككدا اختبككار ختبككار الشخصككية المتعككدد األوجكك  ِيمككا المقككايي  اإلكلينيكيككة  نككال علككى الكك كور واإل

 .ناللصالح اإل 0.01مستو  عند إحصائًيا ِقد جامت الفرو  دالة (, الاستيريا )هك  

ًقا التربية الخاصةمعلمي لالصفحة النفسية ب عداد قامت الباحثة  وقد  إنال/ لمتغير النوع ) كور ِو
 ( 4شكل )ِي كما يتضح 

 ( 1شكل )
 إناث( / للنو  ) كور وفًقاالتربية الخاصة ل ي  عالصفحة النفسية ل
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إلكى  النتكائج تشكيرأن  الدراسكة ن حكظ لعينتكيضكوم نتكائج المتوسكطات وا نحراِكات المعياريكة ِي و 
مقيكككا  واحكككد ِقكككط مكككن نكككال علكككى بكككين مجمكككوعتي الككك كور واإلإحصكككائية د لكككة  ات وجكككود ِكككرو  

األخككر   ولككم تظاككر المقككايي , الاسككتيريا وهككو مقيككا  ,مقككايي  اختبككار الشخصككية المتعككدد األوجكك 
تشكككاب  شككككل الصكككفحة النفسكككية لككككل مكككن الككك كور إلكككى  ممكككا يشكككير ,وجكككود ِكككرو  بكككين المجمكككوعتين

 .نالواإل

الصككفحة النفسككية التككي  إلككى وصككوً   ةعلككى حككد وسككوف تنككاق  الباحثككة ِيمككا يلككي نتككائج كككل مقيككا 
 .إنال(/ من المجموعتين ) كور تميز ك   

 :(ال رض ) ت س  قياس تو    (1)
بكككين متوسكككطات درجكككات معلمكككي إحصكككائية  ات د لكككة  اِروقًككك لكككم تظاكككر النتكككائج أن هنكككاَ

ًقامقيا  توهم المر  )هك  على  التربية الخاصة حيل  إنال(/ لمتغير النوع ) كور ( ِو
وهي يير دالة , مما يشكير  0.009وجامت قيمة "ت"  93.6جام متوسط درجات العينة 

وسواسية التي تسيطر علكي أي ِكرد ويككون لديك  وهكم مرضكي   تميكز أ   إلي أن الفكرة ال
مككن الكك كور واإلنككال إ  بنسككبة   د لككة لاككا ِاألِكككار الوسواسككية الخاصككة بتككوهم المككر  
تشتَر لدي الجميأ بغ  النظر عن كونام  كوًرا أو إنال , مما يشير إلي أن الضكغوط 

ة الخاصة ِي عمل  تكرتبط إيجابًيكا بأبعكاد شخصكية النفسية التي قد يعاني مناا معلم التربي
المعلم ومناا التوهم المرضي لدي  ِكلما ازادات الضغوط ِي حدتاا كلما كان المعلم أكثر 

 توهًما نحو المر .

 :()د ا كتئاب قياس  (7)
بككين متوسكطات درجككات معلمككي إحصككائية د لكة   اتعكدم وجككود ِككرو  إلككى  تشكير النتككائج

قًككا لمتغيككر النككوع ) كككور/ إنككال(مقيككا   علككى التربيككة الخاصككة حيككل قيمككة  ا كتئككاب )د( ِو
وجكد أن األشكخا  الك ين يحصكلون بشكل عكام ِقكد و وهى قيمة يير دالة ,  9.410"ت" 

 .على درجات عالية على ه ا المقيا  يتميزون بالقل  والحساسية
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 :( قياس الرستيريا ) ت ى (1)
مجمكككوعتي علكككى  0.01مسكككتو  عنكككد ية إحصكككائأظاكككرت النتكككائج وجكككود ِكككرو   ات د لكككة 

 .نالاإلعينة و لَ لصالح  2.996( جامت قيمة )تحيل  ,نالاإل/ ال كور

ويفيككد مقيككا  الكك كورة واألنوثككة كمككا يكك كر مؤلفككا المقيككا  بالنسككبة لانككال ِككي قيككا  السككمة 
 العامة لاهتمام, كما يفيد بوصف  مقيا  للسيطرة والخضوع.

مجكككال التربيكككة ِكككي  يعكككك  ارتبكككاط تكككأثير العمكككلاإلنكككال  ووجكككود ِكككرو  دالكككة لصكككالح عينكككة
نال علكى وارتفاع درجات اإلنال, عينة اإللد  ظاور األعرا  الاستيرية على  الخاصة

تحكككت تكككأثير الضكككغوط التكككي قكككد أكبكككر  بشككككل نكككالوقكككوع اإل إلكككى مقيكككا  الاسكككتيريا يشكككير
سكاا وتفصكح عكن تعبر عن نفأن  محيط عملاا لفترات طويلة مأ عجزها عنِي  تواجااا
شكككل علككى  معاناتاككاتخككر  ومككن هنككا  ,مشككاعرها ولعككدم قككدرتاا المواجاككة تكبككت, مشككاعرها

, والشكككعور بخيبكككة  الصكككراعات النفسكككية الشكككديدة , واإلحبكككاط المسكككتمر, ِأعكككرا  هسكككتيرية
األعككككرا  عر الحيككككرة , تسككككاعد علككككى ظاككككور األمككككل , وعككككدم تحقيكككك  األهككككداف , ومشككككا

 الاستيرية لد  الفرد.
مقيكا  الاسكتيريا بكأنام على  درجات عاليةعلى  يحصلون صف األِراد ال ينويو 

ويحككاولون  ,وطفليككون وينقصككام النضككج ويتطلبككون ا هتمككام باككم, متمركككزون حككول  واتاككم
يككون هكؤ م األِكراد متحكررين مكن أن  ويغلكباآلخرين, ع قاتام مأ ِي  الغيرِي  مكالتح
وييككر ا يكككون سككطحيً  اآلخرينارتبككاطام بككأن  نة بككالريم مككا جتماعيككع قككاتام ِككي  الكككف

 يتسكككمونناضكككج, والميكانيزمكككات األوليكككة التكككي يسكككتعينون باكككا هكككي اإلنككككار والكبكككت, وهكككم 
بدنيكة شككاو  يقكدموا أن  بخوف شديد من األلم ا نفعالي والفيزيقي, ويغلب تحكت الضكغط

اكتئكككابيين  هككك ه الظكككروفن ِكككي م الصكككدر والقلكككب, وهكككم يكونكككو : الصكككداع واآلمحكككددة مثكككل
ا األعكككرا , ونظكككرً ِكككي  يكونكككوا  هكككانيين ريكككم الطكككابأ الكككدرامي الغالكككبأن  وقلقكككين, وينكككدر
 طباع جيد.ِي ان يكونوا محبوبين وريبتامإلى أن  لحاجتام الشديدة

اسكتجابة الفكرد للضكغط تككون أن  مكن( 12: 7004، )ابتسا  مبد ال جيتد ها ما تؤكدوه 
ا  طائفكة ر تبدو علي  أع, حيل (الفسيولوجي, النفسي)ا حترا  ب بدام مشاعر اإلنااَ و 
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ن  إ ا لم يحدل أمن األمرا  النفسية, ويعني ه ا أخر   وطائفة ,من األمرا  الجسمية
حالككة مككن حككا ت  –حككال  ةعلككى أيكك –النككوم ِ نكك  يمثككل ا ِككي و قلقًككا عصككبيً ا الضككغط تككوترً 

علكى  ه الطائفكة دليكلن اإلصكابة بمكر  حسكي, نفسكي مكن هك أو  ,القل  النفسكي والعصكبي
سكتجابة وتكون ا  ,توليد اإلنفجار داخل اإلنسانإلى  وهو ما يؤدي, حدول حالة الضغط

ا مرضً ( أو )سيكوسوماتيا نفسيً ا الوحيدة الم ئمة هي المر    محالة سوام أكان جسميً 
   محال .ا عقليً ا نفسيً ا مرضً أو  احادً ا جسميً 

ا حتكرا  وجود درجات عالية مكن الضكغوط النفسكية و  إلى العديد من الدراسات أشارتوقد 
 مجال التربية الخاصة.ِي  النفسي بين العاملين

 :(النحراف السيكوباتي )  د (3)
بككين متوسككطات درجككات معلمكككي إحصككائية عككدم وجككود ِككرو   ات د لككة  أظاككرت النتككائج
قًكككامقيكككا  ا نحكككراف السكككيكوباتي )ب دعلكككى  التربيكككة الخاصكككة / ) ككككور لمتغيكككر النكككوع ( ِو

 وهي قيمة يير دالة. 0.0009حيل جامت قيمة "ت"  إنال(
والسيكوباتية ِكي معناهكا إن الفكرد يمككن يكؤدي سكلَو معكين يضكر المجتمكأ ولكي  بحاجكة 
, ود لة ان النتائج   د لة واضحة لاا بين ال كور وا نال تعكود إلكي  لنتيجة ه ا السلَو

 ي  خا  بنوع الفرد أو بيئت .أن سلَو الشخ  السيكوباتي هو سلَو عام ول

 :(األنوثة )  ف/ ال كورا (2)
بككككين متوسككككطات درجككككات معلمككككي التربيككككة  اإحصككككائيً  الككككةوجككككود ِككككرو  د لكككم تظاككككر النتككككائج

قًككا)م ف األنوثكككة/ مقيكككا  الككك كورةعلكككى  الخاصككة حيكككل  إنكككال(/ لمتغيكككر النكككوع ) ككككور ( ِو
رة واألنوثكة كمكا يك كر وهكي قيمكة ييكر دالكة, ويفيكد مقيكا  الك كو  0.629جامت قيمة "ت" 

مؤلفا المقيا  بالنسبة لانال ِي قيا  السمة العامكة لاهتمكام, كمكا يفيكد بوصكف  مقيكا  
كك  هكك ا المقيككا   شكككل مككا يسككمى يلللسككيطرة والخضككوع, ويجككيم مفاككوم الكك كورة وا نوثككة ِو

قكًا لمحتواهكا الك ي رسكمت  الثقاِكة ضكمن  باوية الجن . بمعنكى, أن مفاكوم الك ات يتحكدد ِو
 نوع.لكل  الجنسيةمخطوطات اجتماعية مسبقة عملت على تحديد األدوار 
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 :(البارانويا )  أ (2)
/ هكك ا المقيككا  بالنسككبة لمجمككوعتي الكك كورعلككى  عككدم وجككود ِككرو  دالككةإلككى  تشككير النتككائج

 وهي قيمة يير دالة. 0.490قيمة ت إن , حيل نالاإل
واإلنككال إلككي أن الفككرد يتككأثر ويمكككن ارجككاع نتيجككة عككدم وجككود ِككرو  بككين كككل مككن الكك كور 

ويسككتجيب للضككغوط ويتككأثر بالبيئككة المحيطككة, وتظاككر أعككرا  البارانويككا لككدي الفككرد عنككدما 
يكتمل مثلل مسببات المكر  وهكي الضكغوط, العوامكل الوراثيكة, باإلضكاِة إلكي ا سكتعداد 
الشخصككي, وحيككل أن معلمككي التربيككة الخاصككة يعيشككون جميَعككا ِككي بيئككات مدرسككية واحككدة 

يتعرضككون لككنف  الضككغوط اناثًككا كككن أم  كككور ِبالتككالي مككن المنطقككي أن نجككد تشككاب  ِككي و 
نتائجام وعدم وجود ِرو  أو اخت ِات  ات د لك  بكين متوسكطات درجكاتام علكي مقيكا  

 البارانويا.

 :(السيكاثينيا )  ت (2)
 /هكك ا المقيككا  بالنسككبة لمجمككوعتي الكك كورعلككى  عككدم وجككود ِككرو  دالككةإلككى  تشككير النتككائج

جكة , ويكشف ه ا المقيا  عكن در وهي قيمة يير دالة 0.818قيمة ت ن أ, حيل نالاإل
 َالسكككلو أو  الككك ين يعكككانون مكككن المخكككاوف المرضكككية التشكككاب  بكككين المفحوصكككين والمرضكككى

الاكروب مكن الفككرة علكى  عكدم القكدرةِكي  يتمثكلا, ضكمنيً ا أو القاري ال ي قد يكون صريحً 
والك ي لكم تظاكر النتكائج عليك   ,ا كتئكابرتبكاط بمقيكا  المتسلطة, وه ا المقيكا  شكديد ا 

صككد  علككى  وهككو مككا يؤكككد نككال,أي ِككرو  بككين متوسككطات درجككات كككل مككن الكك كور واإل
 .ا كتئابالنتائج السابقة الخاصة بمقيا  

 :(الفصا  )س ك (2)
/ هكك ا المقيككا  بالنسككبة لمجمككوعتي الكك كورعلككى  عككدم وجككود ِككرو  دالككةإلككى  تشككير النتككائج

, وقكد وجكد مؤلفكا المقيكا  معامكل وهي قيمة ييكر دالكة 9.291قيمة ت إن حيل  ,نالاإل
ويؤككككدا  0.83ارتبكككاط بكككين مقيكككا  الفصكككام ومقيكككا  السكككيكاثينيا للحكككا ت السكككوية يعكككادل 

أهمية األخد ِي ا عتبار كل من المقياسين مًعا, وبالرجوع لمقيا  السيكاثينيا نجد أيًضكا 
ات درجككات مجمككوعتي الدراسكة وهككو مككا يجعككل الباحثككة عكدم وجككود ِككرو  دالككة بكين متوسككط

أكثر اطمناًنا لصد  النتائج الحالية, وقد  وصكف األشكخا  الك ين حصكلوا علكي درجكات 
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عاليكككة ِكككي هككك ا المقيكككا  بكككالقل  والصكككراحة والشكككجاعة وا هتمامكككات الخلفيكككة, أمكككا الككك ين 
 حصلوا علي درجات منخفضة ِقد وصفوا با تزان.

 :(أالروس الخفيف )   (9)
/ هكك ا المقيككا  بالنسككبة لمجمككوعتي الكك كورعلككى  عككدم وجككود ِككرو  دالككةإلككى  تشككير النتككائج

 وهي قيمة يير دالة. 0.833قيمة ت إن , حيل نالاإل
عككادة, بأناككا حالككة مزاجيككة تتسككم بارتفككاع مسككتويات الطاقككة  توصككف حالككة الاككو  الخفيككفو 

فككأ إلككى مسككتو  عككال جككدا يككؤدي إلككى أعلككى مككن مسككتوياتاا المعاككودة, إ  أن الطاقككة   ترت
 , وهو ما يميزها عن حالة الاو .إلى حدول خلل أو ضعف ما

لمري  بالاو  الخفيف عادة ما يقأ ِكي عكدد مكن المشكاكل نتيجكة أنك  يحكاول أن يقكوم وا
يككون هكو و ,  بنفس  بكل شىم ِاو يتحم  وينشط ويؤد  عدًدا   حدود ل  من األعمال

نككك  ييكككر مسكككتقر ِكككي مكانككك  وأِككككاره, ويميكككل للعدوانيكككة الخفيفكككة مليئكككًا بالحيويكككة والنشكككاط لك
وبالتككالي نجككد أن كككل هكك ه النشككاطات تشكككل ِككي مجملاككا سككمات ين, والتعليكك  علككى اآلخككر 

ِكي الفككرد   ارتبكاط لاكا بكككون هك ا الفكرد  كككرًا أم أنثكي , ِحكا ت التككوتر النكاجم عككن  عامكة
جميعاكا قكد تتسكبب  ة وا جتماعيةتشمل الصراعات النفسيخاصة التي التعر  للضغوط 

اب إ ا وجكد تعد الضغوط النفسية مثيرًا ل ضطر  ِي حدول حا ت الاو  الخفيف, حيل
 .ا ستعداد لاصابة ب 

 :()س ى الجت امي النطواء (10)
/ هكك ا المقيككا  بالنسككبة لمجمككوعتي الكك كورعلككى  عككدم وجككود ِككرو  دالككةإلككى  تشككير النتككائج

 وهي قيمة يير دالة. 0.142قيمة ت إن , حيل نالاإل
وعكككككدم ا تصكككككال ا جتمكككككاعي ياكككككدف هككككك ا المقيكككككا  إلكككككى قيكككككا  النزعكككككة إلكككككى اإلنطكككككوام و 

, ويمكككن ارجككاع النتيجككة الخاصككة بعككدم وجككود ِككرو  بككين اِككراد العينككة ان معلمككي بككاآلخرين
التربيككة الخاصككة يعيشككون ِككي جككو مككن التفاعككل ا جتمككاعي ِككي محككيط العمككل لكك ا ِليسككت 

 هرية بينام علي ه ا المقيا .هناَ ِروًقا جو 
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 على أن :ين  و   :الرابعنتائج الفرض 

وفًقتتتا ل تغيتتتر التخصتتتص التربيتتتة الخاصتتتة  عل تتتي يختلتتتف شتتتكل الصتتتفحة النفستتتية ل
 ) تخصصين  غير  تخصصين(

التربيككة معلمككي الفككرو  بككين متوسككطات درجككات  ب يجككادوللتحقكك  مككن صككحة الفككر  قامككت الباحثككة 
اختبككار "ت" كمككا  اسككتخدامب ييككر المتخصصككينالتربيككة الخاصككة مككي معلالخاصككة المتخصصككين و 

 ( 23جدول )ِي يتضح 
 التربية الخاصة ال تخصصين عل ي درجات رت  الفرول بين  توسطات ( 74جدول )

 غير ال تخصصينالتربية الخاصة  عل ي و 
 40ن= 

 ال تغيرات
 ال تخصصين

 2ن=
 غير ال تخصصين

  77ن= 
 ت

  ستوى
 الدللة

 
اتجاه 

 7  7  1  1  لدللةا
 غير دالة 06222 06122 261 1162 161 1462 (.تو   ال رض ) ت س -1
 غير دالة 06222 16227 4607 7462 264 7262  (.)د ا كتئاب -7
 غير دالة 06222 06129 262 7761 264 7161  (.الرستيريا ) ت ى -1
النحتتتتتراف الستتتتتيكوباتي  -4

دالة مند  76712 161 1961 162 7761  )  د(.
0602 

لصالح 
 ال تخصصين

 غير دالة 06222 06171 162 7264 2604 72  (.النوثة )  ف/ ال كورا -2
 غير دالة 06222 06212 462 1262 764 1262  (.البارانويا )  أ -2
 غير دالة 06222 06211 2607 7161 262 7262  (.السيكاثينيا )  ت - 2
 غير دالة 06222 06141 1762 1064 1162 1161  (.الفصا  )س ك -2
 غير دالة 06222 06012 462 7169 464 7162  (.الروس الخفيف )  أ -9
 غير دالة 06222 06229 262 12 467 1262  (.النطواء الجت امي )س ى -10

 0.09عند مستو   2.31  ت =
 0.01عند مستو   9.61  ت =

بككككككين متوسككككككطات درجككككككات إحصككككككائًيا يككككككر دالككككككة يا ختبككككككارات جميككككككأ أن  ون حككككككظ مككككككن الجككككككدول
اختبكككار الشخصككككية المتعكككدد األوجكككك  ِيمكككا عككككدا اختبككككار علككككى  المتخصصكككينوييككككر المتخصصكككين 

 لصالح المتخصصين. 0.01مستو  عند إحصائًيا ِقد جامت الفرو  دالة , ا نحراف السيكوباتي
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التربيكة معلمكي متخصصكين و التربيكة الخاصكة المعلمكي لالصفحة النفسية ب عداد قامت الباحثة  وقد
 ( 3شكل )ِي كما يتضح  يير المتخصصينالخاصة 

 

 ( 4شكل )
 ال تخصصين وغيرالتربية الخاصة ال تخصصين  عل ي الصفحة النفسية ل 

إلى  النتائج تشيرأن  ضوم نتائج المتوسطات وا نحراِات المعيارية لمجموعة الدراسة ن حظِي و 
مقيككا  واحككد علككى  ييككر المتخصصككينالمتخصصككين و جمككوعتي بككين مإحصككائًيا وجككود ِككرو  دالككة 

وهو مقيا  ا نحراف السيكوباتي, ولكم تظاكر  ,ِقط من مقايي  اختبار الشخصية المتعدد األوج 
تشكاب  شككل الصكفحة النفسكية لككل إلكى  وجود ِرو  بكين المجمكوعتين ممكا يشكيراألخر   المقايي 

 تخصصين.من المعلمين المتخصصين ونظرائام من يير الم

الصككفحة النفسككية التككي  إلككى وصككوً  علككى حككدة  وسككوف تنككاق  الباحثككة ِيمككا يلككي نتككائج كككل مقيككا 
 المتخصصين.ويير من المجموعتين المتخصصين تميز ك   
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 :( قياس تو   ال رض ) ت س (1)
بككين متوسكطات درجككات معلمككي إحصككائية عكدم وجككود ِككرو   ات د لكة إلككى  تشكير النتككائج

قًكامقيا  تكوهم المكر  )هكك  لى ع التربية الخاصة / لمتغيكر التخصك  )متخصك  ( ِو
 وهي قيمة يير دالة. 0.477, حيل جامت قيمة "ت" (يير متخص 

 :()د الكتئا  قياس  (7)
بككين متوسكطات درجككات معلمككي إحصككائية عكدم وجككود ِككرو   ات د لكة إلككى  تشكير النتككائج

قًكككا)د ا كتئكككابمقيكككا  علكككى  التربيكككة الخاصكككة ييكككر / تخصككك  )متخصككك لمتغيكككر ال ( ِو
 (.متخص 

 :( قياس الرستيريا ) ت ى (1)
بككين متوسكطات درجككات معلمككي إحصككائية عكدم وجككود ِككرو   ات د لكة إلككى  تشكير النتككائج

قًكككا)د ا كتئكككابمقيكككا  علكككى  التربيكككة الخاصكككة ييكككر / لمتغيكككر التخصككك  )متخصككك  ( ِو
 (.متخص 

 :(النحراف السيكوباتي )  د (3)
راف السككيكوباتي وجككود ِككرو  بككين متوسككطات درجككات مقيككا  ا نحككعلككى  أظاككرت النتككائج
ًقاالمجموعتين  جامت قيمة , حيل (يير متخصصين/ لمتغير التخص  )متخصصين ِو

ممككا , لصككالح المعلمككين المتخصصككين 0.01مسككتو  وهككي قيمككة دالككة عنككد  2.247( )ت
عككرا  ا نحككراف السككيكوباتي أا عككن مجموعككة المتخصصككين كانككت أكثككر تعبيككرً أن  يعنككي
 ييرهم من يير المتخصصين.عن 

ونجد أن هناَ العديد من أصحاب المان الراقية يحصكلون علكى درجكات عاليكة علكى هك ا 
المقيككككا , ِالدرجككككة علككككى المقيككككا    تعنككككي أن يصككككنف الشككككخ  مككككن السككككيكوباتيين أو 

 الجانحين أو ممن هم ضد المجتمأ.

رد, والغضكككب, ويوصكككف الككك ين يحصكككلون علكككى درجكككات مرتفعكككة علكككى هككك ا المقيكككا  بكككالتم
وا ندِاعيكة, وا نفعاليككة, ولاكم تصككور نرجسككي عكن  واتاككم, يميلكون ل سككتعرا  والخككرو  
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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.

مقيككا  يكككون منشككغً  انشككغاً  أصككيً  بالمشككك ت وصككاحب الدرجككة المرتفعككة علككى هكك ا ال
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  
يعككاني معلككم التربيككة الخاصككة , حيككل علككم ِككي محككيط عملكك إلككى الضككغوط التككي يواجااككا الم

المتخصكك  مككن عككدد مككن الصككعوبات تتمثككل ِككي نقكك  اسككتجابت  ا نفعاليككة وعككدم ا ِككادة 
مككن الخبككرة نتيجككة للثقككة الزائككدة بقدراتكك , كمككا ان العديككد مككن المعلمككين مككن  وي التخصكك  

والضككرب لاطفككال الكك ين كثيككرًا مككا يشككعرون برتابككة العمككل ويلجئككون إلككى أسككاليب العقككاب 
يعملكون معاكم ويشكعرون بفتكور الريبكة وعكدم الحمككا  نحكو هك ا العمكل, علكى عكك  ييككر 
المتخصصككين الكك ين يككرون ِككي عملاككم كمعلمككين للتربيككة الخاصككة ميككزة نسككبية تميككزهم عككن 
األخرين من زم ئام ِي نف  تخصصام, ويعتبرون أن قبول تحويلام مكن مجكال التعلكيم 

 ليم الخا  هو ِرصة و بد لام إثبات كفامتام وتميزهم ِي .العام إلى التع

 :(األنوثة )  ف/ ال كورا (2)
بككين متوسككطات درجككات معلمكككي إحصككائية وجككود ِككرو   ات د لككة  أظاككرت النتككائج عككدم

ًقا)م ف األنوثة/ مقيا  ال كورةعلى  التربية الخاصة / لمتغير التخص  )متخص  ( ِو
واألنوثة كمكا يك كر مؤلفكا المقيكا  بالنسكبة لانكال  , ويفيد مقيا  ال كورة(يير متخص 

 ِي قيا  السمة العامة لاهتمام, كما يفيد بوصف  مقيا  للسيطرة والخضوع.

 :(البارانويا )  أ (2)
هككككك ا المقيكككككا  بالنسكككككبة لمجمكككككوعتي علكككككى  عكككككدم وجكككككود ِكككككرو  دالكككككةإلكككككى  تشكككككير النتكككككائج
 مة يير دالة.وهي قي 0.641قيمة ت إن , حيل يير المتخصصين/ المتخصصين
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 :(السيكاثينيا )  ت (2)
هككككك ا المقيكككككا  بالنسكككككبة لمجمكككككوعتي علكككككى  عكككككدم وجكككككود ِكككككرو  دالكككككةإلكككككى  تشكككككير النتكككككائج
 وهي قيمة يير دالة. 0.744قيمة ت إن , حيل يير المتخصصين/ المتخصصين

 :(الفصا  )س ك (2)
هككككك ا المقيكككككا  بالنسكككككبة لمجمكككككوعتي علكككككى  عكككككدم وجكككككود ِكككككرو  دالكككككةإلكككككى  تشكككككير النتكككككائج

 وهي قيمة يير دالة. 0.939قيمة ت , حيل يير المتخصصين/ صصينالمتخ

 :(الروس الخفيف )  أ (9)
هككككك ا المقيكككككا  بالنسكككككبة لمجمكككككوعتي علكككككى  عكككككدم وجكككككود ِكككككرو  دالكككككةإلكككككى  تشكككككير النتكككككائج
 وهي قيمة يير دالة. 0.098قيمة ت إن , حيل يير المتخصصين/ المتخصصين

 :()س ى الجت امي النطواء (10)
هككككك ا المقيكككككا  بالنسكككككبة لمجمكككككوعتي علكككككى  م وجكككككود ِكككككرو  دالكككككةعكككككدإلكككككى  تشكككككير النتكككككائج
 وهي قيمة يير دالة. 0.681قيمة ت إن , حيل يير المتخصصين/ المتخصصين
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 على أن : وين : الخا سنتائج الفرض 

 ل تغيتتر ستتنوات الخبتترا وفًقتتا التربيتتة الخاصتتة عل تتي يختلتتف شتتكل الصتتفحة النفستتية ل
 .)أ ل  أكثر خبرا(

التربيككة معلمككي الفككرو  بككين متوسككطات درجككات  ب يجككادالفككر  قامككت الباحثككة  وللتحقكك  مككن صككحة
ًقا الخاصة  ( 21جدول )ِي اختبار "ت" كما يتضح  استخداملمتغير سنوات الخبرة ب ِو

 التربية الخاصة عل ي الفرول بين  توسطات رت  درجات ( 72جدول )
 ل تغير سنوات الخبراوفًقا 

 40ن= 

 ال تغيرات

  ل خبرااأل
(1-10 ) 

 12ن=

 خبرااألكثر 
(11-70 ) 

  ستوى ت 14ن= 
 اتجاه الدللة الدللة

 1  1  7  7 
 - يير دالة 0.461 4.3 94.7 1.8 93.4 (.توهم المر  )هك   -9
 - يير دالة 0.341 3.8 21.9 3.4 21.8 (.)د ا كتئاب -2
 - يير دالة 9.991 6.2 29.9 1.6 24.1 (.الاستيريا )هك   -4
 - يير دالة 0.322 2.9 20.3 3.3 91.8 (.ا نحراف السيكوباتي )ب د -3

دالة عند  2.448 4.8 21.7 3.2 21.9 (.)م ف األنوثة/ ال كورة -1
0.01 

لصالح األقل 
 خبرة

 - يير دالة 0.294 3.08 91.1 3.9 96.2 (.البارانويا )ب أ -6
 - دالة يير 0.369 1.7 23.6 8.7 24.4 (.السيكاثينيا )ب ت - 7
 - يير دالة 0.111 1.08 49.1 93.3 21.3 (.الفصام )  َ -8
 - يير دالة 0.120 3.9 22.7 3.8 29.9 (.الاو  الخفيف )م أ -1
 - يير دالة 0.686 6.1 46.6 1.7 48.9 (.)    ا جتماعي ا نطوام -90

 0.09عند مستو   2.31  ت =
 0.01عند مستو   9.61  ت =

بكككين متوسكككطات درجكككات معلمكككي إحصكككائًيا ييكككر دالكككة ا ختبكككارات جميكككأ أن  ون حكككظ مكككن الجكككدول
اختبكككار الشخصكككية المتعكككدد األوجككك  ِيمكككا عكككدا اختبكككار علكككى  األكثكككر خبكككرة/ التربيكككة الخاصكككة األقكككل

 .األقل خبرةلصالح  0.01ال كورة/ األنوثة )م ف(, ِقد جامت الفرو  دالة إحصائًيا عند مستو  
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قًكا التربيكة الخاصكةمعلمكي للصفحة النفسكية اب عداد ثم قامت الباحثة  كمكا  لمتغيكر سكنوات الخبكرة ِو
 ( 1شكل )ِي يتضح 

 ل تغير سنوات الخبرا وفًقاالتربية الخاصة  عل ي الصفحة النفسية ل( 2شكل )

إلى  النتائج تشيرأن  ضوم نتائج المتوسطات وا نحراِات المعيارية لمجموعة الدراسة ن حظِي و 
بكككين مجمكككوعتي المعلمكككين  وي سكككنوات الخبكككرة األقكككل والمعلمكككين  وي إحصكككائًيا ة وجكككود ِكككرو  دالككك

مقيككا  واحككد ِقككط مككن مقككايي  علككى  مجككال التربيككة الخاصككةِككي  العمككلِككي  سككنوات الخبككرة األكثككر
األخككر   ولككم تظاككر المقككايي األنوثككة(, / اختبككار الشخصككية المتعككدد األوجكك  وهككو مقيككا  )الكك كورة

تشكككاب  شككككل الصكككفحة النفسكككية لككككل مكككن الككك كور إلكككى  ممكككا يشكككير ؛تينوجكككود ِكككرو  بكككين المجمكككوع
 .نالواإل

الصككفحة النفسككية التككي  إلككى وصككوً  علككى حككدة  وسككوف تنككاق  الباحثككة ِيمككا يلككي نتككائج كككل مقيككا 
 .إنال(/ من المجموعتين ) كورتميز ك   

  :( قياس تو   ال رض ) ت س  (1)

بين متوسطات درجات معلمي التربية حصائية إعدم وجود ِرو   ات د لة إلى  تشير النتائج
ًقامقيا  توهم المر  )هك  على  الخاصة  (.أكثر/ لمتغير سنوات الخبرة )أقل ( ِو

 :()د الكتئا  قياس   (7)

بين متوسطات درجات معلمي التربية إحصائية عدم وجود ِرو   ات د لة إلى  تشير النتائج
ًقا)د ا كتئابمقيا  على  الخاصة  (.أكثر/ ر سنوات الخبرة )أقللمتغي ( ِو

 - 

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 40

ا قل  ب  

ا      ب  
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 :( قياس الرستيريا ) ت ى  (1)

بين متوسطات درجات معلمي التربية إحصائية عدم وجود ِرو   ات د لة إلى  تشير النتائج
ًقامقيا  الاستيريا )هك  على  الخاصة  (.أكثر/ لمتغير سنوات الخبرة )أقل ( ِو

 :(النحراف السيكوباتي )  د (3)

بكين متوسكطات درجكات معلمكي التربيكة إحصكائية ِكرو   ات د لكة  وجود أظارت النتائج عدم
ًقامقيا  ا نحراف السيكوباتي )ب دعلى  الخاصة  إنال(./ لمتغير النوع ) كور ( ِو

 :(األنوثة )  ف/ ال كورا (2)

/ مقيكا  الك كورةعلكى  0.01د لكة مسكتو  عنكد إحصكائًيا وجكود ِكرو  دالكة إلكى  تشير النتكائج
مجموعككة المعلمككين األقككل أن  ممككا يعنككي, لصككالح المعلمككين األقككل خبككرةو لككَ ( )م ف األنوثككة

 ه ا المقيا .على  ا هتمامات الجنسية لكل منامعن ا خبرة كانت أكثر تعبيرً 

ا هتمامكككات أي الكشكككف عكككن ة أو األنثويككك ا هتمامكككات ال كريكككة  ختبكككاريقكككي  هككك ا او 
, ك لَ يكشف عن الميول األنثويكة ورة لد  ال كاألنثويا هتمامات عن و  نالال كرية لد  اإل

السككلبية لككد  الكك كور والميككول ال كريككة اإليجابيككة عنككد اإلنككال بمككا ِككي  لككَ ا هتمامككات المانيككة 
 والاوايات والتفضي ت الجمالية والدينية والنشاط مقابل السلبية والحساسية الشخصية.

نام سككلبيون ويوصككف الكك كور الكك ين يحصككلون علككى درجككات مرتفعككة علككى المقيككا  بككأ
وحساسون اجتماعًيا و وو مد  عري  من ا هتمامات الجمالية وا جتماعية وهم  وو توجك  
داخلككي, واعتمككاديون وييككر آمنككين بالنسككبة لككدورهم الكك كري, ويتوحككدون يالًبككا مككأ دور أنثككوي, 

 والقل  بينام. ا كتئابوينتشر 

ين بككين النسككام, أمككا بالنسككبة لانككال ِكك ن المككد  المرتفككأ والمككد  المعتككدل ل يسككا مككألِو
ومثل هؤ م اإلنال قد   يكون لديان اهتمامات  كرية حقيقية, ولكنان بالقطأ لسكن ماتمكات 
طبقًكككا بالسكككلَو طبقًكككا للكككدور األنثكككوي التقليكككدي, وقكككد ينتكككابان القلككك  إ ا ِرضكككت علكككيان القيكككود 

 ليسلكن مسلَ اإلنال.

يككًا بمسككتو  التعلككيم, وككك لَ تككرتبط وتككرتبط الككدرجات علككى هكك ا المقيككا  ارتباطككًا إيجاب
با هتمامات المانية, وا  ا ارتفعت الدرجة على هك ا المقيكا  ِقكط دون ارتفكاع مصكاحب علكى 

يعاني من على أن  مقايي  أخر  ِ ن  لَ يعك  أن المفحو  ِي ه ه الحالة   ينظر إلي  
 اضطراب سيكاتري.



 نتائج البحث و نا شترا                    الرابعالفصل 

-035- 



وصككف الشككخ  بأنكك  ايجككابي, وارتفككاع الدرجككة علككى هكك ا المقيككا  بككين الكك كور يعنككي 
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 بالسكلَو طبقكًا 
 ا ِرضكككت علككيان القيكككود ليسككلكن مسكككلَ الكككدور للككدور األنثكككوي التقليككدي, وقكككد ينتككابان القلككك  إ

التقليكككدي لانكككال, وهكككو يعنكككي أناكككا   يمكناكككا الخضكككوع وليسكككت قابلكككة للسكككيطرة كغيرهكككا ممكككن 
 يحصلون على درجة منخفضة على نف  المقيا .

 :(البارانويا )  أ  (2)

 هككك ا المقيكككا  بالنسكككبة لمجمكككوعتي المعلمكككينعلكككى  عكككدم وجكككود ِكككرو  دالكككةإلكككى  تشكككير النتكككائج
 وهي قيمة يير دالة. 0.294قيمة ت إن , حيل خبرة( األكثر/ األقل)

 :(السيكاثينيا )  ت  (2)

 هككك ا المقيكككا  بالنسكككبة لمجمكككوعتي المعلمكككينعلكككى  عكككدم وجكككود ِكككرو  دالكككةإلكككى  تشكككير النتكككائج
 وهي قيمة يير دالة. 0.369قيمة ت إن , حيل خبرة( األكثر/ )األقل

 :(الفصا  )س ك  (2)

 هككك ا المقيكككا  بالنسكككبة لمجمكككوعتي المعلمكككينعلكككى  جكككود ِكككرو  دالكككةعكككدم و إلكككى  تشكككير النتكككائج
 وهي قيمة يير دالة. 0.111قيمة ت إن , حيل خبرة( األكثر/ )األقل

 :(الروس الخفيف )  أ  (9)

 هككك ا المقيكككا  بالنسكككبة لمجمكككوعتي المعلمكككينعلكككى  عكككدم وجكككود ِكككرو  دالكككةإلكككى  تشكككير النتكككائج
 وهي قيمة يير دالة. 0.120قيمة ت إن , حيل خبرة( األكثر/ )األقل

 :()س ى الجت امي النطواء (10)

 هككك ا المقيكككا  بالنسكككبة لمجمكككوعتي المعلمكككينعلكككى  عكككدم وجكككود ِكككرو  دالكككةإلكككى  تشكككير النتكككائج
 وهي قيمة يير دالة. 0.686قيمة ت إن , حيل خبرة( األكثر/ )األقل
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  :لينص ملىالتساؤل اإلكلينيكي للبحث  جاء

 ل يختلف شكل الصفحة النفسية ل عل ي التربية الخاصة ال تخصصين من شكل "
 الصفحة النفسية ل عل ي التربية الخاصة غير ال تخصصين؟".

ه ا التساؤل قامت الباحثة برسم ث ثين صفحة نفسية لث ثين مفحو  من معلمي على  ولاجابة
إلكى  الناايكةِكي  و لكَ وصكو ً , ةعلى حكد ااومعلمات التربية الخاصة ومن ثم تفسير كل واحدة من

, وكككك لَ إيجكككاد رسكككم صكككفحة نفسكككية واحكككدة للمجموعكككة الكليكككة لمعلمكككي ومعلمكككات التربيكككة الخاصكككة
, و لكَ ا خت ف بين شكل الصفحة النفسية لكل من المعلمين المتخصصين ويير المتخصصكين

كمكا يقيسكاا  ,حة النفسكيةبعد حساب المتوسطات الحسكابية لكدرجات ككل مقيكا  مكن مقكايي  الصكف
 ختبار الشخصية المتعدد األوج .ا

ِكي  د لكة مكن األرتفكاعأكبكر  الشكل الكلي للصفحة النفسيةأن  و تؤكد البحول والخبرة اإلكلينيكية
يوجكك  أن  ولكك لَ ِ نكك  يجككدر بككاإلكلينيكي عنككد ِحصكك  لصككفحة نفسككية, مقيككا  واحككدعلككى  الدرجككة
 من الدرجة المطلقة ألي مقيا  بمفرده.  بدً  ( تفعة و)المنخفضةالدرجات العديدة المر إلى  انتباه 

 ( 102: 7000)لويس  ليكة، 
 

  :جرامات ِيما يليوسوف توضح الباحثة ه ه اإل
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 تفسير الصفحات النفسية ل عل ي و عل ات التربية الخاصة:

 ىالحالة األول
 :بيانات الحالة
 سنوات 8 الخبرا:سنوات     متخص        حالة التخصص: كر           النو :

 تفسير الصفحة النفسية:
تحقيك  تكوازن على  وهو قادر, ا ستجابة لكل ِقرات المقيا على  المفحو  قادر وعازم

نكارهككا, وهككوة ا جتماعيككمناسككب بككين التصككريح باألخطككام  مسككتعد ل عتككراف بعككدد مككألوف مككن  وا 
عككن الكك ات ووقايككة الكك ات, ومثككل هكك   الخبككرات ييككر العاديككة, ويحككتفظ بتككوازن مناسككب بككين الكشككف

, ولديك  مسكتو  تدخل سيكولوجي وألن يتقبل ِي  كاِية ألن يريبشخصية  الشخ  لدي  مصادر
 معتدلة من المعاناة الشخصية.

 :على حصول  تفيد ك لَ تبين من رسم الصفحة النفسية للمفحو  والتي
عكدًدا المفحو  أن لد  إلى  والتي تشير( مقيا  توهم المر  )هك  على  درجة عادية -

 البدنية.مألوًِا من الشكاو  
( إلكى أن )د ا كتئكابمقيكا  علكى  وتعك  الدرجة المعتدل  التي حصل علياا المفحو  -

عككن شككيم مككا, ولكنكك    يككدَر هكك ه أو  حالككة مككن عككدم الرضككا عككن الكك اتالمفحككو  لككد  
أن  قد تعلكم التواِك  مكأ , أو وقد   يبالي المفحو  بما يحدل ل ا, الحالة بوصفاا اكتئابً 
 وجود اكتئابي مزمن.

يتسكم بعكدد مكن المفحكو  ( أن مقيكا  الاسكتيريا )هكك يعلكى  بينما تعك  الدرجة العاديكة -
, مما يرتبط   العادي.مد  الِي  عادة بالديناميات الاستيريةا تجاهات والسلَو

 رتفأ ِي  الدرجةوبالتالي يقأ ه ا المفحو  ضمن النمط الثالل للثالول العصابي ال ي ت -
وهكو ( 9المقياسكين )علكى  أكثكر مكن الدرجكة( )د ا كتئكابوهكو مقيكا  ( 2المقيا  )على 

ومثل ه ا المفحكو  (, وهو مقيا  الاستيريا )هك  ( 4و)(, مقيا  توهم المر  )هك  
يكككككون لكككك  تككككاري  عصككككابي مككككزمن وأعككككرا  خلطيككككة, وهككككو يعككككاني مككككن اكتئككككاب وم مككككح 

 هستيرية.
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مقيكككككا  ا نحكككككراف علكككككى  درجكككككة العاديكككككة التكككككي حصكككككل علياكككككا المفحكككككو أمكككككا بالنسكككككبة لل -
ًكككا مكككن الشككككاو  مكككن المفحكككو  لديككك  إلكككى أن  ِ ناكككا تشكككير( السكككيكوباتي )ب د عكككدًدا مألِو

السلطة ويشعر با يتراب والملل, وهو   يعاني من اضكطرابات نفسكية تكدعو إلكي ظاكور 
 سلوكيات مضادة لنفس  أو المجتمأ.

( )م ف األنوثكة/ مقيكا  الك كورةعلى  دية التي حصل علياا المفحو وتشير الدرجة العا -
 المفحو  ماتم باألنشطة ال كرية التقليدية.إلى أن 

( علكككى أن مقيكككا  البارانويكككا )ب أعلكككى  بينمكككا تشكككير الدرجكككة المعتدلكككة التكككي حصكككل علياكككا -
المفحككككو  حسككككا  للع قككككات البينشخصككككية وهككككو يفكككككر بوضككككوح وعق نيككككة, وقككككد يكككككون 

 أسا  شخصي.على  نحوه اآلخرينأِعال للنقد, ويفسر و  مفرط الحساية المفح
علكى  ممكا يكدل( مقيكا  السكيكاثينيا )ب تعلكى  درجكة عاديكةعلكى  ك لَ ن حظ حصكول  -

 قل    مسوغ ل .القيام بالعمل, وتحمل المسئوليات الشخصية, دون يمكن للفحو  أن  
 تشير( مقيا  الفصام )  َعلى   الدرجة العادية التي حصل علياا المفحو أن  ونجد -

إلكككى المكككد  العكككادي لديككك  علكككى هككك ا المقيكككا , بمعنكككي أنككك    يعكككاني مكككن اضكككطرابات ِكككي 
التفكير ولدي  لغة واضحة ويستطيأ أن يعبر عن أِكاره من خ ل كلمات وجمكل واضكحة 

 ة.المعني, كما أن لدياا القدرة علي التفاعل ا جتماعي, ويتمتأ بماارات اجتماعية جيد
( مقيككا  الاككو  الخفيككف )م أعلككى  وتشككير الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككو  -

 , وليست لدي  أِكاًرا تؤدي إلي سلَو يير مناسب.انشاط  يكون عاديً أن مستو  إلى 
)   ا جتمككاعي ا نطككواممقيككا  علككى  درجككة معتدلككةعلككى  ِقككد حصككل المفحككو ا وأخيككرً  -

مكككأ جماعكككة صكككغيرة مكككن أو  يككككون بمفكككرده, إلكككى أن ممكككا يعكككك  تفضكككيل المفحكككو (  
 .اآلخرين, ولكن    يفضل  لَ بعامةالتفاعل مأ على  , وأن ل  القدرةصدقاماأل
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 الثانيةالحالة 
 :بيانات الحالة
 سنة 98 الخبرا:سنوات متخص            حالة التخصص: كر           النو :

 تفسير الصفحة النفسية:
علكى  مما يتجنب  عكادة أِكراد جماعتك  المرجعيكة, وهكو قكادر المفحو  يتجنب ِقرات أكثر 

نكارهككاة ا جتماعيككتحقيكك  تككوازن مناسككب بككين التصككريح باألخطككام  مسككتعد ل عتككراف بعككدد  وهككو ,وا 
الكفامة ال اتية عن أو  يعبر ادعام المفحو  بالتواِ أن  يرجح, مألوف من الخبرات يير العادية

 م ممة ه ه الواجاة.مد  ح  نق  ا هتمام بفأو  واجاة دِاعية

 الثالول العصابي كالتالي: على  وبرسم الصفحة النفسية للمفحو  تبين وجود عدة انخفاضات
إلكى إنككار  ممكا يشكير( مقيكا  تكوهم المكر  )هكك  علكى  درجكة منخفضكةحصول  علكى   -

 شكاو  بدنية, ولدي  وعى كامل بحالت  الصحية والنفسية.المفحو  وجود 
شككككخ  يقككككظ المفحككككو  إلككككى أن  تشككككير( )د ا كتئككككابمقيككككا  علككككى  فضككككةالدرجككككة المنخ -

 اجتماعي ونشط, ولدي  تنفي  انفعالي للمواقف المؤثرة سلًبا علي .
مقيككا  الاسككتيريا )هككك علككى  فحككو مبينمككا تشككير الدرجككة المنخفضككة التككي حصككل علياككا ال -

وأن لديكك  ا, ماعًيككاجت سككخريت  ومعككزوً  ا ِككي و  ًعككا يكككون سككاخرً إلككى أن  ينككزع( إلككى أنكك   
 ا.اهتمامات ضيقة وبأن  مساير اجتماعيً  ادِاعات قليلة, كما ينظر إلي  بوصف   

ي  ترتفأ  ,(التحول 7وب لَ يقأ المفحو  ضمن النمط األول للثالول العصابي وهو ) - ِو
وهككككو مقيككككا  ( 4و)(, وهككككو مقيككككا  تككككوهم المككككر  )هككككك  ( 9المقياسككككين )علككككى  الدرجككككة

و د لكة (, )د ا كتئكابوهكو مقيكا  ( 2المقيكا  )علكى  ينمكا تكنخف ب(, الاستيريا )هكك  
أن  د لة, كما أن بدنية  إلى شكاو  المفحو  يحول المصاعب الشخصيةأن  ه ا النمط

إلكى  مقيكا  تكوهم المكر  تشكيرعلكى  مناكاأكبكر  مقيكا  الاسكتيرياعلكى  درجة المفحو 
 التفاؤل بشأن شكواه البدنية.إلى  نزعة المفحو 

مقيككككا  ا نحككككراف علككككى  حككككظ مككككن الدرجككككة المعتدلككككة التككككي حصككككل علياككككا المفحككككو ون  -
بالمشكك ت والقضككايا  اصكي ً  انشكغا ً  المفحكو  قكد يككون منشكغً  ( أن السكيكوباتي )ب د

عكككادي مكككن الصكككراع مسكككتو  قكككد يتواِككك  مكككأ في أو يسكككتجيب للصكككراع المكككوقو ة, ا جتماعيككك
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يكوً  ضكد المجتمكأ, ِاكو لديك  هكدف مكا , حيكل أنك  ليسكت لديك  ما جتماعي والبينشخصي
  يضطر للحياد عنك  بشككل واضكح, ولكنك  قكد يعكاني مكن بعك  الصكراعات والمشكك ت 
والضككغوط النفسككية التككي قككد تعوقكك  عككن تحقيكك  هدِكك  ولكنكك  ييككر مككؤثرة علككي ريبتكك  ِككي 

 تحقي  ه ا الادف.
إلككى  تشككير( )م ف ةاألنوثكك/ مقيككا  الكك كورةعلككى  بينمككا الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا -

 باألنشطة ال كرية التقليدية.اهتمام  
 تشكير( مقيا  البارانويكا )ب أعلى  الدرجة العادية التي حصل علياا المفحو أن  ونجد -

 .ومتشكًكاالمفحو  قد يكون شديد الحساسية إلى أن 
ممككا ( مقيككا  السككيكاثينيا )ب تعلككى  درجككة عاديككةعلككى  المفحككو  قككد حصككلأن  ونجككد -

قلك    مسكوغ القيكام بالعمكل, وتحمكل المسكئوليات الشخصكية, دون يمكن ل  أن   يشير إلى
 ل .

مقيككا  االفصككام )  علككى  بينمككا تشككير الدرجككة المنخفضككة التككي حصككل علياككا المفحككو  -
الفلسكككفية, أو  وواقعكككي وينقصككك  ا هتمكككام بالقضكككايا النظريكككةِكككي المفحكككو  عر ( إلكككى أن َ

يكدركون العكالم بصكورة  بة مكأ األشكخا  الك ينوهو عياني ينقص  الخيال, وقد يجد صعو 
 دراك  ل .إمختلفة عن 

( إلككى أن مقيككا  الاككو  الخفيككف )م أعلككى  كمككا تشككير الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا -
 مستو  نشاط  يكون عادًيا, وليست لدي  أِكاًرا تؤدي إلي سلَو يير مناسب.

ممكا ( )     جتمكاعيا ا نطكواممقيكا  علكى  درجكة عاديكةعلكى  وقد حصل المفحو  -
ِكي اتجاهاتك  وسكلوك ,  ينا جتمكاعيوا نبسكاط  ا نطكواميحتفظ بتوازن بين يشير إلى أن  

 وع قات  محددة تبًعا ألهداِ  ا جتماعية والعملية.
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 الثالثةالحالة 
 :بيانات الحالة
 سنة 94 الخبرا:سنوات يير متخص            حالة التخصص: كر           النو :

 تفسير الصفحة النفسية:
لاكككا د لكككة أوالتكككي  تتجنباكككا جماعتككك  المرجعيكككةأن  المفحكككو  يتجنكككب الفقكككرات التكككي يغلكككب 

نكارهكا, ة ا جتماعيكتحقي  توازن مناسب بين التصكريح باألخطكام على  وهو قادر, خاصة ِريدة وا 
شخصككية والمفحككو   و مككوارد , و مسككتعد ل عتككراف بعككدد مككألوف مككن الخبككرات ييككر العاديككةوهكك

وهو يير را   عن نفسك , يعترف باا, لدي  مفاوم ضعيف عن ال ات, ويخبر ضغوًطا محدودة, 
أنك  شكخ  منفكتح بقكدر أو  األسكاليب لتغييكر الموقكف,أو  البينشخصكيةولكن تنقص  إمما الماارات 

 نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.أو لدي   زائد

 ى:حصول  علوبرسم الصفحة النفسية للمفحو  تبين 
 بشكككاو انشككغال زائككد إلككى  ممككا يشككير( مقيككا  تككوهم المككر  )هككك  علككى  درجككة ملحوظككة -

 اآلخككرينويتطلككب اهتمككام , بدنيككة يامضككة لديكك  يسككتخدماا المفحككو  للككتحكم ِككيمن حولكك 
 ويرككز, المفحو  سلبي ومتشائم بعامكة, يقكاوم أي صكورة مكن صكور الحلكول, كما أن ب 

 شكواه البدنية الغامضة.على 
ِككتعك  ( )د ا كتئككابمقيككا  علككى  درجككة الملحوظككة التككي حصككل علياككا المفحككو أمككا ال -

حالككة التشككاؤم واليككأ  الكك ين يعمككان حياتكك  إلككى  باإلضككاِة, يا كتئككابحزنكك  العككام ومزاجكك  
 .ا كتئابالشعور بال نب أوالدونية وا نتقا  من قدر ال ات وا نزوام و إلى  ِينزع

( إلككى أن مقيككا  الاسككتيريا )هككك  علككى  حصككل علياككابينمككا تعككك  الدرجككة المعتدلككة التككي  -
وينككر , المفحو  من النوع ا ستعراضي ا نبساطي والسطحي, وهو متمركز حول  اتك 

 الحياة ويتجنب القضايا يير السارة.إلى  نظرة متفائلة ىويتبن, وجود مشك ت
ترتفكأ ِيك  أنماط الثكالول العصكابي, والك ي وب لَ يقأ المفحو  ضمن النمط الثالل من  -

المقياسككين علككى  أكثككر مككن الدرجككة( )د ا كتئككابوهككو مقيككا  ( 2المقيككا  )علككى  الدرجككة
ومثكل هك ا (, وهكو مقيكا  الاسكتيريا )هكك  ( 4(, و)وهو مقيا  توهم المر  )هك  ( 9)
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المفحكككو  يككككون لككك  تكككاري  عصكككابي مكككزمن وأعكككرا  خلطيكككة, وهكككو يعكككاني مكككن اكتئكككاب 
 وم مح هستيرية.

مقيككا  ا نحككراف السككيكوباتي علككى  العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككو وتشككير الدرجككة  -
ًكا مككن الشككاو  مكن السككلطة ويشكعر بككا يتراب المفحكو  لديكك  ( إلكى أن )ب د عكدًدا مألِو

والملل, وهو   يعاني من اضطرابات نفسية تدعو إلي ظاور سلوكيات مضادة لنفسك  أو 
 المجتمأ.

)م  األنوثككة/ مقيككا  الكك كورةعلككى  اككا المفحككو وتعككك  الدرجككة العاديككة التككي حصككل علي -
 باألنشطة ال كرية التقليدية.( اهتمام  ف

( إلكككى أن مقيكككا  البارانويكككا )ب أعلكككى  بينمكككا تشكككير الدرجكككة المعتدلكككة التكككي حصكككل علياكككا -
المفحو  حسا  للع قكات البينشخصكية وهكو يفككر بوضكوح وعق نيكة, وقكد يككون مفكرط 

 أسا  شخصي.على  نحوه آلخريناأِعال للنقد, ويفسر الحساية 
( مقيككا  السككيكاثينيا )ب تعلككى  الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككو أن  ونجككد -

قلك    القيام بالعمل, وتحمل المسئوليات الشخصية, دون يمكن للمفحو  على أن   تدل
 مسوغ ل .

 (مقيككا  الفصككام )  َعلككى  ككك لَ تككدل الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككو  -
 ه ا المقيا .على  العاديمد  الِي  وجود المفحو على 

( مقيككا  الاككو  الخفيككف )م أعلككى  وتشككير الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككو  -
 إلى أن مستو  نشاط  يكون عادًيا, وليست لدي  أِكاًرا تؤدي إلي سلَو يير مناسب.

 ا نطككككوام  مقيككككاعلككككى  ويتضكككح مككككن الدرجككككة الملحوظكككة التككككي حصككككل علياككككا المفحكككو  -
والخجككل  ا جتمككاعي ا نطككوامالمفحككو  مككن حالككة مككن ( إلككى معانككاة )    ا جتمككاعي

 وي الد لكككة, ممكككا يزيكككد مكككن حكككدة مشكككك ت  كمكككا يقكككل احتمكككال  اآلخكككرينوا نكككزوام وتجنكككب 
 حين يزداد لدي  السلَو التأملي.ِي  التفعيل,

 
 



 نتائج البحث و نا شترا                    الرابعالفصل 

-046- 





 نتائج البحث و نا شترا                    الرابعالفصل 

-047- 



 الرابعةالحالة 
 :بيانات الحالة

 يير مبين الخبرا:سنوات يير متخصصة           حالة التخصص:  أنثي         النو :

 تفسير الصفحة النفسية:
تحقيكك  تككوازن مناسككب علكى  قككادر, ا سكتجابة لكككل الفقككراتعلككى  ةوعازمكك ةقككادر  ةالمفحوصك

نكارهاة ا جتماعيبين التصريح باألخطام  ة اودرجتا ,وا   تكرجح (ف)مقيكا  التكواتر لى ةع المتطِر
 اناكأأو  عاني من اضكطراب  هكاني واخكت ل كبيكرت ايرجح أنا ةوالمفحوص, ةادقكون يير صتأن 
تعككك   (َ)مقيككا  التصككحيح علككى  ةدرجككة المفحوصككِككي  الملحككوظ, ا نخفككا  مككر بأزمككة هويككةت

لخلك  انطبكاع بوجكود اضكطراب انفعكالي شكديد  امشكك تاِكي  بالغ بشكدةتأو حرف ت ااأن  يحتمل أن
 .ىفإلى المستش قد يتطلب الدخول

( مقيككا  تككوهم المككر  )هككك  علككى  درجككة منخفضككة ةككك لَ أظاككرت الصككفحة النفسككية للمفحوصكك
 الصحية والنفسية. اوعى كامل بحالتا اشكاو  بدنية, ولديانكر وجود تقد  اإلى أنا والتي تشير

( إلككى أن )د ا كتئككابمقيككا  علككى  ةعلياككا المفحوصكك توتككدل الدرجككة العاديككة التككي حصككل -
 اكتئابية.ا ادية وسلَو عادي يعك  اعراضً اتجاهات ع الديا

مقيككا  الاسككتيريا )هككك علككى  ةعلياككا المفحوصكك تبينمككا تككدل الدرجككة المنخفضككة التككي حصككل -
 اوأن لدياا, اجتماعيً   ومعزول اسخريتاِي  ةو  ع ةكون ساخر تإلى أن  نزعت ا( إلى أنا 

 ا.اجتماعيً  ةمساير  ااهتمامات ضيقة وبأنا ا  ابوصفا اات قليلة, كما ينظر إليادِاع
 ضمن النمط الثالل للثالول العصابي وال ي ترتفأ ِي  الدرجكة ةالمفحوص ةقأ ه توب لَ  -

وهكو ( 9المقياسكين )علكى  أكثكر مكن الدرجكة( )د ا كتئكابوهكو مقيكا  ( 2المقيا  )على 
 ه(, ومثكككككل هككككك وهكككككو مقيكككككا  الاسكككككتيريا )هكككككك  ( 4و)(, مقيكككككا  تكككككوهم المكككككر  )هكككككك  

عككاني مككن اكتئككاب ت يري  عصككابي مككزمن وأعككرا  خلطيككة, وهككتككا ايكككون لاكك  المفحوصكك
 وم مح هستيرية.

ي ةكون متصلبتإلى أن  ةنزع المفحوصتو  - ستطيأ عادة تحمل قدر كبير مكن ت يوه, ةوعِر
الدرجة المنخفضة التي تشير إلي  وه ا ما , اتم بالنشاط الجنسيتالوسطية والملل, وقد   

 .(السيكوباتي )ب د مقيا  ا نحرافعلى  علياا تحصل
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( إلكى )م ف األنوثكة/ مقيكا  الك كورةعلكى  علياكا تبينما تشير الدرجة العادية التكي حصكل -
كمكا أن لاكا اهتمامكات باألنشكطة  عكن ييرهكاأقكل توجاكًا نحكو الكدور األنثكوي التقليكدي  أناكا

 .ال كرية أيضاً 
( أن أمقيككككككا  البارانويككككككا )ب علككككككى علياككككككا  توتعككككككك  الدرجككككككة الملحوظككككككة التككككككي حصككككككل -

 الحساسية. ةومفرط ةعدائي, ةمتشكك ةالمفحوص
مقيككا  السككيكاثينيا )ب علككى  ةعلياككا المفحوصكك تبينمككا تشككير الدرجككة العاديككة التككي حصككل -

قلك    القيام بالعمكل, وتحمكل المسكئوليات الشخصكية, دون  ةيمكن للمفحوص( إلى أن  ت
 مسوغ ل .

مقيكا  الفصكام )  علكى  ةصكعلياكا المفحو  تويتضح مكن الدرجكة الملحوظكة التكي حصكل -
 , وقكككد يعكككك   لكككَ عمليكككة ِصكككامية حقيقيكككةاوالبعكككد عكككن بيئتاككك ا يترابشكككعر بكككاكككا ت( أنَ

كي التركيككز,  ةعككاني المفحوصكتواضكطراًبا ِكي التفكيككر, وقكد  مكن صككعوبات ِكي المنطكك , ِو
 الحكم.ِي  وضعف

 مقيكا  الاككو علكى  ةعلياكا المفحوصك تو لكَ يتضكح مكن الدرجكة الملحوظكة التكي حصكل -
, ةالككك م, نرجسككي ة, كثيككر ة, تناِسككيةالنشككاط, اندِاعيكك ةزائككد لتشككير إلككي أناككا( الخفيككف )م أ

, اسككلوكاِككي  الككتحكمِككي  واجكك  مشككك تتا جتماعيككة,  اع قاتاككِككي  ةوسككطحي ةانبسككاطي
, قد يظار م مح هوسية حقيقية مثل ا كتئابوصف بت   يظار العدوان والايا , وهتو 

 وا ندِاعية والنشاط الزائدالمزاجية, وهواج  العظمة, حالة طيران األِكاروتقلب ال
, اوسكلوكا ااتجاهاتاكِكي  ينا جتمكاعيوا نبسكاط  ا نطوامبتوازن بين  ةحتفظ المفحوصتو  -

)   ا جتمكاعي ا نطكواممقيكا  علكى  علياكا تالدرجة العادية التي حصلتشير إلي  كما 
 .) 
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 الخا سةالحالة 
 :بيانات الحالة
 سنة 20 الخبرا:سنوات متخصصة           حالة التخصص:أنثي           :النو 

 تفسير الصفحة النفسية:
لاككا د لككة أوالتككي  المرجعيككة اتتجنباككا جماعتاككأن  تجنككب الفقككرات التككي يغلككبتالمفحوصككة  

عتكراف بأخطكام اجتماعيكة بسكيطة, ل  ةمسكتعد اعلكى  اتاك ةبشككل عكام معتمكد ي, وهكخاصة ِريكدة
ِقككرات المقيككا  بدرجككة أكثككر مككن الشككخ  العككادي,  علككي بككرات ييككر عاديككة ممككا يتمثككلتككرف بختي

لخلككك  انطبكككاع بوجكككود اضكككطراب  امشكككك تاِكككي  بكككالغ بشكككدةتالمفحوصكككة أو أن حكككرف تأن  يحتمكككل
الملحككوظ التككي إلككى المستشككفى, و لككَ بحسككب درجككة ا نخفككا   انفعككالي شككديد قككد يتطلككب الككدخول

 (.َ) مقيا  التصحيحعلى  علياا تحصل

ممككا  ,(مقيككا  تككوهم المككر  )هككك  علككى  وقكد أظاككرت الصككفحة النفسككية للمفحوصككة درجككة معتدلككة
بوصككف  ييككر ناضككجة إلياككا  لككدياا بعكك  ا نشككغال بوظككائف الجسككم واحتمككال النظككرإلككى أن  يشككير
 وينقصاا الداِأ. ةوعنيد
َر ه ه عن شيم ما, ولكناا   تدأو  حالة من عدم الرضا عن ال ات المفحوصةوتخبر  -

قد تعلم التواِ  مأ وجود اكتئابي , أو أناا بالي بما يحدل لااتو  ا, الحالة بوصفاا اكتئابً 
 ()د ا كتئابمقيا  على  الدرجة المعتدلة التي حصلت عليااتشير إلي  ِو  لما , مزمن

تتسكم إلكى أناكا علكي مقيكا  الاسكتيريا )هكك  (  وتشير الدرجة العاديكة التكي حصكلت علياكا -
, مما يرتبط من  بعدد  العادي.مد  الِي  عادة بالديناميات الاستيريةا تجاهات والسلَو

 :(مقيكا  ا نحكراف السكيكوباتي )ب دعلكى  كما تشير الدرجة العادية التي حصلت علياا -
شكعر بكا يتراب والملكل, تمكن الشككاو  مكن السكلطة و بأن المفحوصة لدياا العدد المكألوف 

أو  انفسكككية تكككدعو إلكككي ظاكككور سكككلوكيات مضكككادة لنفسكككا عكككاني مكككن اضكككطراباتت   يوهككك
 المجتمأ.

يشككير ِقككد جككامت درجككة المفحوصككة عاديككة ممككا ( )م ف األنوثككة/ مقيككا  الكك كورةعلككى  أمككا -
لاكككا اهتمامكككات كمكككا أن  عكككن ييرهكككا, التقليكككدي األنثكككوينحكككو الكككدور ا أقكككل توجاًكككإلكككى أناكككا 

 أيًضا.باألنشطة ال كرية 
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( إلككى مقيككا  البارانويككا )ب أعلكى  حصككلت علياككا المفحوصككةوتشكير الدرجككة العاديككة التكي  -
 .كوناا شديدة الحساسية ومتشككة

مقيككا  السككيكاثينيا )ب علككى  بينمككا تككدل الدرجككة المعتدلككة التككي حصككلت علياككا المفحوصككة -
ام بالتزاماتااِي  كوناا دقيقة بعامة( على ت مواعيدها, وقد تقل  إ ا عجزت عن ِي  الِو

 ك لَ.اآلخرون  و  يراها ةقلق نفسااتر   لَ, و  
شكعورها ( إلكى مقيكا  الفصكام )  َعلكى  وتعك  الدرجة الملحوظة التي حصلت علياكا -

واضكككطراًبا ِكككي  والبعكككد عكككن بيئتاكككا, وقكككد يعكككك   لكككَ عمليكككة ِصكككامية حقيقيكككة ا يتراببككك
ككي التركيككز, وقككد تعككاني المفحوصككة التفكيككر,  ِككي  وضككعفمككن صككعوبات ِككي المنطكك , ِو
 الحكم.

مقيكا  الاكو  الخفيكف علكى  ضح من الدرجة العادية التكي حصكلت علياكا المفحوصك ويت -
 ا.نشاطاا يكون عاديً ( أن مستو  )م أ

)   ا جتمكاعي ا نطكواممقيكا  علكى  بينما تعكك  الدرجكة المعتدلكة التكي حصكلت علياكا -
 , وأن لككدياا القككدرةصككدقامأو مكأ جماعككة صككغيرة مكن األ تفضكيلاا ألن تكككون بمفردهككا,(  

 ولكناا   تفضل  لَ بعامة. ,اآلخرينالتفاعل مأ على 
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 السادسةالحالة 
 :بيانات الحالة

 سنة 93 الخبرا:سنوات يير متخصصة           حالة التخصص:أنثي           النو :

 تفسير الصفحة النفسية:
لككة لاككا د أوالتككي  ,تتجنباككا جماعتاككا المرجعيككةأن  المفحوصككة تتجنككب الفقككرات التككي يغلككب

مسكتعدة ل عتكراف بأخطكام اجتماعيكة بسكيطة,  , اتاكاعلكى  وهي بشكل عام معتمكدة, خاصة ِريدة
ككة وأن المفحوصككة يككرجح , ةكككون ييككر صككادقتأن  تككرجحالتككواتر )ف( مقيككا  علككى  درجتاككا المتطِر

ككك لَ تعككك  درجككة , تمككر بأزمككة هويككةأو أناككا  ,واخككت ل كبيككر ,أناككا تعككاني مككن اضككطراب  هككاني
تبككالغ أو أن  تحككرف المفحوصككةالتصككحيح )َ( أنكك  يحتمككل أن مقيككا  علككى  لملحككوظاا نخفككا  

 مشك تاا لخل  انطباع بوجود اضطراب انفعالي شديد.ِي  بشدة
 الثالول العصابي لاا: على  وقد عكست الصفحة النفسية للمفحوصة درجات منخفضة

إلكى أن  يرممكا يشك( مقيكا  تكوهم المكر  )هكك  علكى  درجة منخفضكةعلى  ِلقد حصلت -
 بدنية يامضة لدياا.شكاو  المفحوصة قد تنكر وجود 

 كمككا تشككير درجتاككا المنخفضككة التككي حصككلت علياككانشككطة و اجتماعًيككا  والمفحوصككة يقظككة -
 (.)د ا كتئابمقيا  على 

( مقيكا  الاسكتيريا )هكك  علكى  وتشير الدرجة المنخفضة التكي حصكلت علياكا المفحوصكة -
وأن لككدياا ا, سككخريتاا ومعزولككة اجتماعًيككِككي  رة و  عككةتكككون سككاخإلككى أن  أناككا تنككزعإلككى 

 ا.اهتمامات ضيقة وبأناا مسايرة اجتماعيً  اتبوصفاا  إلياا  دِاعات قليلة كما ينظر
والككك ي ترتفكككأ ِيككك   ,وتقكككأ المفحوصكككة ضكككمن الكككنمط الثالكككل مكككن أنمكككاط الثكككالول العصكككابي -

المقياسككين علككى  لدرجككةأكثككر مككن ا( )د ا كتئككابوهككو مقيككا  ( 2المقيككا  )علككى  الدرجككة
ومثكل هك ا (, وهكو مقيكا  الاسكتيريا )هكك  ( 4(, و)وهو مقيا  توهم المر  )هك  ( 9)

المفحكككو  يككككون لككك  تكككاري  عصكككابي مكككزمن وأعكككرا  خلطيكككة, وهكككو يعكككاني مكككن اكتئكككاب 
 وم مح هستيرية.
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درجكككة علكككى  ِقكككد حصكككلت المفحوصكككة( أمكككا بالنسكككبة لمقيكككا  ا نحكككراف السكككيكوباتي )ب د -
يكة, وتسكتطيأ عكادة تحمكل إلكى أن  تنكزعيشير إلكى أناكا مما  منخفضة تككون متصكلبة وعِر

 قدر كبير من الوسطية والملل
)م  األنوثة/ مقيا  ال كورةعلى  درجة معتدلة وملحوظةعلى  ون حظ حصول المفحوصة -

التقليككدي, وقككد  األنثككويللككدور ا بالسككلَو طبقًككأو  أناككا   تاككتم بككالظاورعلككى  ممككا يككدل( ف
التقليكدي  األنثكويلمواصكفات الكدور ا مناا تحديد سكلوكاا طبقًكا بالقل  إ ا كان متوقعً  تشعر

 ا.عدوانيً ا وقد تظار سلوكً 
كوناككا ( مقيككا  االبارانويككا )ب أعلككى  بينمككا تعككك  الدرجككة الملحوظككة التككي حصككلت علياككا -

 متشككة, عدائية ومفرطة الحساسية.
كوناككا ( إلككى مقيككا  السككيكاثينيا )ب ت علككى وتشككير الدرجككة المعتدلككة التككي حصككلت علياككا -

كام بالتزاماتاكاِكي  دقيقكة بعامكة تكر  مواعيكدها, وقكد تقلك  إ ا عجكزت عكن  لكَ,   ِكي  الِو
 ك لَ.اآلخرون  و  يراهاا نفساا قلقً 

( إلكككى مقيكككا  الفصكككام )  َعلكككى  بينمكككا تشكككير الدرجكككة الملحوظكككة التكككي حصكككلت علياكككا -
واضككطراًبا  وقككد يعككك   لكَ عمليككة ِصكامية حقيقيككةوالبعكد عككن بيئتاكا,  ا يترابشكعورها بكك

ي التركيز, وقد تعاني المفحوصة ِي التفكير,  ِكي  وضكعفمن صعوبات ِي المنط , ِو
 الحكم.

( مقيا  الاو  الخفيف )م أعلى  وتدل الدرجة الملحوظة التي حصلت علياا المفحوصة -
ِكي  انبسكاطية وسكطحية, سكيةزائدة النشاط, اندِاعية, تناِسكية, كثيكر الكك م, نرجإلى أناا 
سكلوكاا, وتظاكر العكدوان والايكا , ِكي  الكتحكمِكي  ة, تواجك  مشكك تا جتماعيك اع قاتا

المزاجيكككككة, وهكككككواج  العظمكككككة, وقكككككد تظاكككككر م مكككككح هوسكككككية حقيقيكككككة مثكككككل تقلكككككب الحالكككككة 
 د.وا ندِاعية والنشاط الزائ

اتجاهاتاكا وسككلوكاا ِكي  ينا جتمكاعيوا نبسكاط  ا نطكواموتحكتفظ المفحوصكة بتكوازن بكين  -
 ا جتمكاعي ا نطكواممقيكا  على  الدرجة العادية التي حصلت عليااأشارت إلي  ِو  ما 
   ().  
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 السابعةالحالة 
 بيانات الحالة:

 يير مبين سنوات الخبرا:يير متخصصة           حالة التخصص:أنثي          النو : 

 تفسير الصفحة النفسية:
د لككة المرجعيككة, والتككي لاككا تتجنباككا جماعتاككا أن  الفقككرات التككي يغلككبالمفحوصككة تتجنككب 

قًكككاخاصكككة ِريكككدة  درجتاكككا , مقيكككا  عكككدم اإلجابكككة ؟علكككى  للدرجكككة العاديكككة التكككي حصكككلت علياكككا ِو
معظكم أو  استجابة المفحوصة بنعم عن كلإلى  توج  د لتااالخطأ )ل(: مقيا  على  المنخفضة
,  اتاكككا مسككككتعدة ل عتكككراف بأخطككككام اجتماعيكككة بسككككيطةلكككى ع وهكككي بشكككككل عكككام معتمككككدةاألسكككئلة, 

كك  الدرجككة العاديككة التككي  والمفحوصككة مسككتعدة ل عتككراف بعككدد مككألوف مككن الخبككرات ييككر العاديككة ِو
ك لَ تحتفظ المفحوصة باتزان مناسب بين الكشف عن التواتر )ف(, مقيا  على  حصلت علياا

علكى مقيكا  التصكحيح  ديكة التكي حصكلت علياكاوهكو مكا عكسكت  الدرجكة العا, الك ات ووقايكة الك ات
.)َ( 
( مقيا  توهم المر  )هك  على  وقد أظارت الصفحة النفسيىة للمفحوصة درجة عادية -

 البدنية.عدًدا مألوًِا من الشكاو  المفحوصة مما يشير إلى أن  لد  
 إلكى تشكير( )د ا كتئكابمقيكا  علكى  أما الدرجكة العاديكة التكي حصكلت علياكا المفحوصكة -

 اكتئابية.ا المفحوصة اتجاهات عادية وسلَو عادي يعك  اعراضً أن لد  
( إلكى مقيكا  الاسكتيريا )هكك  علكى  وتدل الدرجة المعتدلة التي حصلت علياا المفحوصكة -

تكككككون مككككن النككككوع ا ستعراضككككي ا نبسككككاطي والسككككطحي, وهككككي أن  المفحوصككككة يغلككككبأن 
إلككى  تتبنككي النظككرة المتفائلككةأن  وتنكككر وجككود مشككك ت, وهككي تفضككل, متمركككزة حككول  اتاككا

 الحياة وتتجنب القضايا يير السارة.
مقيكككككا  ا نحكككككراف علكككككى  وتكككككدل الدرجكككككة المنخفضكككككة التكككككي حصكككككلت علياكككككا المفحوصكككككة -

يككة, وتسككتطيأ عككادة تحمككل السككيكوباتي )ب د ( إلككى أناككا تنككزع إلككى أن تكككون متصككلبة وعِر
 عدوانية تجاه المجتمأ واآلخرين. قدر كبير من الوسطية والملل, كما ان  لي  لدياا ميول
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)م  األنوثككة/ مقيككا  الكك كورةعلككى  الدرجككة العاديككة التككي حصككلت علياككا المفحوصككةكمككا أن  -
لاكككا اهتمامككككات األنثكككوي التقليكككدي, كمكككا أن نحككككو الكككدور ا أقكككل توجاًكككإلكككى أناكككا  تشكككير( ف

 أيًضا.باألنشطة ال كرية 
 لرباعي ال هاني لدياا كما يلي:اعلى  وتعك  الصفحة النفسية للمفحوصة درجات عادية -
( إلكى أن مقيا  البارانويا )ب أعلى  تشير الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصة -

 المفحوصة قد تكون شديدة الحساسية ومتشككة.
أنك  ( مقيكا  السكيكاثينيا )ب تعلكى  وتدل الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصة -

 قل    مسوغ ل .وتحمل المسئوليات الشخصية, دون القيام بالعمل, يمكن للمفحوصة 
( إلكى مقيكا  الفصكام )  َعلكى  وتعني الدرجة العاديكة التكي حصكلت علياكا المفحوصكة -

المككد  العككادي لككدياا علككى هكك ا المقيككا , أي أناككا   تعككاني مككن اضككطرابات ِككي التفكيككر 
ل واضكككحة ولكككدياا لغكككة واضكككحة وتسكككتطيأ أن تعبكككر عكككن أِكارهكككا مكككن خككك ل كلمكككات وجمككك

 المعني, كما أن لدياا القدرة علي التفاعل ا جتماعي, وتتمتأ بماارات اجتماعية جيدة.
مقيكا  الاكو  الخفيكف علكى  بينما جامت االدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصة -

 ا.نشاطاا يكون عاديً أن مستو   لتحدد( )م أ
اتجاهاتاكا وسككلوكاا ِكي  ينمكاعيا جتوا نبسكاط  ا نطكواموتحكتفظ المفحوصكة بتكوازن بكين  -

ًقا  ا جتمكاعي ا نطكواممقيكا  علكى  الدرجة العاديكة التكي حصكلت علياكاتشير إلي  لما  ِو
   (.) 
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 ثا نةالحالة ال
 بيانات الحالة:
 سنوات 4 سنوات الخبرا:متخصصة           حالة التخصص:أنثي          النو : 

 تفسير الصفحة النفسية:
 صفحة النفسية للمفحوصة تبين ما يلي: من خ ل رسم ال

لاا د لة أوالتي  تتجنباا جماعتاا المرجعيةأن  المفحوصة تتجنب الفقرات التي يغلب -
إلى استخدام إلى  نزعة اأكثر انصياًعا عن المعتاد, أو لدياوهي , خاصة ِريدة

وهي  مستعدة ل عتراف بعدد مألوف من الخبرات يير العادية,, ميكانيزمات اإلنكار
تحتفظ بتوازن مناسب بين الكشف عن ال ات ووقاية ال ات, ومثل ه ه الشخصية يكون 

مستو  تدخل سيكولوجي وألن تتقبل , ولدياا ِي  كاِية ألن تريبشخصية  لدياا مصادر
 معتدل من المعاناة الشخصية.

علكى د لكة ككان لك  مكن ال( مقيكا  تكوهم المكر  )هكك  علكى  درجة عاديكةعلى  حصولاا -
 البدنية.عدًدا مألوًِا من الشكاو  المفحوصة لد   أن

وتشير الدرجكة الملحوظكة التكي حصكلت علياكا المفحوصكة علكى مقيكا  ا كتئكاب )د( إلكى  -
ومزاًجككا اكتئابًيككا, ولككدياا حالككة مككن التشككاؤم واليككأ  الكك ين  أن لككد  المفحوصككة حزًنككا عاًمككا

نتقككا  مككن قكدر الكك ات وا نككزوام يعمكان حياتاككا ِتنككزع إلكى الشككعور بالكك نب أو الدونيكة وا 
 وا كتئاب.

( إلكى مقيكا  الاسكتيريا )هكك  علكى  وتشير الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصة -
, مما يرتبط تتسم بعدد من أناا  مد  الِي  عادة بالديناميات الاستيريةا تجاهات والسلَو

 العادي.
ترتفككأ ِيكك  الول العصككابي, والكك ي أنمككاط الثككالككنمط الثالككل مككن ِككي  وبكك لَ تقككأ المفحوصككة -

المقياسككين علككى  أكثككر مككن الدرجككة( )د ا كتئككابوهككو مقيككا  ( 2المقيككا  )علككى  الدرجككة
وبالتككالي (, وهككو مقيككا  الاسككتيريا )هككك  ( 4(, و)وهككو مقيككا  تككوهم المككر  )هككك  ( 9)

ِالمفحوصة قد تكون لاا تاري  عصابي مزمن وأعرا  خلطية, وهكي تعكاني مكن اكتئكاب 
 مح هستيرية.وم 
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أما على مقيا  ا نحراف السكيكوباتي )ب د( ِقكد حصكلت المفحوصكة علكى درجكة عاديكة  -
شكككعر بكككا يتراب تو ممكككا يشكككير إلكككى أن لكككدياا العكككدد المكككألوف مكككن الشككككاو  مكككن السكككلطة 

 اعاني مكن اضكطرابات نفسكية تكدعو إلكي ظاكور سكلوكيات مضكادة لنفسكات   يوالملل, وه
 أو المجتمأ.

العادية التي حصلت علياا المفحوصة على مقيا  الك كورة/ األنوثكة )م ف(  وتدل الدرجة -
إلككى أناككا أنثككي أقككل توجاًككا نحككو الككدور األنثككوي التقليككدي, كمككا أن لاككا اهتمامككات باألنشككطة 

 ال كرية أيًضا.
والمفحوصكككة حساسكككة للع قكككات البينشخصكككية وهكككي تفككككر بوضكككوح وعق نيكككة, وقكككد تككككون  -

تشير أسا  شخصي, ِو  ما على  نحوها اآلخرينأِعال وتفسر الحساسية للنقد, مفرطة 
 (.مقيا  البارانويا )ب أعلى  الدرجة المعتدلة التي حصلت عليااإلي  

علككى  تككدل( مقيككا  السككيكاثينيا )ب تعلككى  الدرجككة المعتدلككة التككي حصككلت علياككاكمككا أن  -
ام بالتزاماتااِي  المفحوصة دقيقة بعامةأن  تقلك  إ ا عجكزت عكن مواعيكدها, وقكد ِكي  الِو

 قلقة ك لَ.اآلخرون  نفساا قلقة و  يراهاتر   لَ,   
( أن مقيككا  الفصككام )  َعلككى  وتككدل الدرجككة المعتدلككة التككي حصككلت علياككا المفحوصككة -

 لكككَ يعكككك  ابتكاريكككة واتجكككاه أن  وريكككماآلخكككرين, المفحوصكككة تفككككر بطريقكككة تختلكككف عكككن 
تجنككب الواقككأ إلككى  تنككزع المفحوصككة, قيككةالعمليككات شككب  الفصككامية الحقيأو  الحكك ر المسككب 

 من خ ل األخيلة وأح م اليقظة.
( مقيا  الاو  الخفيف )م أعلى  وتعك  الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصة -

.  إلى مستو  نشاط عادي 
 ا نطككككواممقيككككا  علككككى  كمككككا تشككككير الدرجككككة المعتدلككككة التككككي حصككككلت علياككككا المفحوصككككة -

, صكدقاممكأ جماعكة صكغيرة مكن األأو  ألن تككون بمفردهكا, تفضكيلاا( )    ا جتمكاعي
   تفضل  لَ بعامة.على التفاعل مأ اآلخرين, ولكناا  وأن لدياا القدرة
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 تاسعةالحالة ال
 بيانات الحالة:

 سنوات 8 سنوات الخبرا:يير متخصصة           حالة التخصص:أنثي          النو : 

 تفسير الصفحة النفسية:
لاككا د لككة أوالتككي  تتجنباككا جماعتاككا المرجعيككةأن  تتجنككب الفقككرات التككي يغلككب المفحوصككة

نكارهككا, ة ا جتماعيككتحقيكك  تككوازن مناسككب بككين التصككريح باألخطككام علككى  وقككادرة, خاصككة ِريككدة وا 
ي مستعدة ل عتكراف بعكدد مكألوف مكن الخبكرات ييكر العاديكة, و  ات مكوارد شخصكية محكدودة, وه

, لدياا مفاوم ضعيف عن ال ات, وهكي ييكر راضكية عكن نفسكاا ولككن يعترف بااضغوًطا وتخبر 
 شكخ  منفكتح بقكدر زائكدأو أناكا  األساليب لتغييكر الموقكف,أو  البينشخصيةتنقصاا إمما الماارات 

 لدياا نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.أو 
 علكى درجكة عاديكةعلكى  ك لَ تبين بعد رسم الصفحة النفسية للمفحوصة أناا قد حصكلت -

 البدنية.عدًدا مألوًِا من الشكاو  لدياا إلى أن  مما يشير( مقيا  توهم المر  )هك  
المفحوصكة ( أن )د ا كتئكابمقيكا  علكى  وتعك  الدرجة المنخفضة التي حصلت علياكا -

 يقظة, اجتماعية ونشطة.
مقيككا  الاسككتيريا )هككك علككى  بينمككا توضككح الدرجككة العاديككة التككي حصككلت علياككا المفحوصككة -

, ممكا يكرتبط ناا تتسم بعدد من بأ(   ِكي  عكادة بالكديناميات الاسكتيريةا تجاهات والسلَو
 العادي.مد  ال

 7وبكك لَ تقكككأ المفحوصكككة ضككمن الكككنمط األول مكككن أنمكككاط الثككالول العصكككابي وهكككو نمكككط ) -
يككك  ترتفكككأ الدرجكككة( التحكككول (, وهكككو مقيكككا  تكككوهم المكككر  )هكككك  ( 9المقياسكككين )علكككى  ِو

وهكككو مقيكككا  ( 2المقيكككا  )علكككى  بينمكككا تكككنخف (, يا )هكككك  وهكككو مقيكككا  الاسكككتير ( 4و)
إلكى شككاو   المفحو  يحول المصكاعب الشخصكيةأن  و د لة ه ا النمط(, )د ا كتئاب

مقيكا  علكى  مناكاأكبكر  مقيكا  الاسكتيرياعلكى  درجكة المفحكو أن  د لكة, كمكا أن بدنية
 .لبدنيةالتفاؤل بشأن شكواه اإلى  نزعة المفحو إلى  توهم المر  تشير

مقيكككككا  ا نحكككككراف علكككككى  الدرجكككككة العاديكككككة التكككككي حصكككككلت علياكككككا المفحوصكككككةأن  ونجكككككد -
ًكككا مكككن الشككككاو  مكككن السكككلطة لكككدياا إلكككى أن  تشكككير( السكككيكوباتي )ب د شكككعر تو عكككدًدا مألِو
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عكككاني مكككن اضكككطرابات نفسكككية تكككدعو إلكككي ظاكككور سكككلوكيات ت   يبكككا يتراب والملكككل, وهككك
 أو المجتمأ. امضادة لنفسا

لاككا اهتمامكككات باألنشكككطة األنثككوي التقليكككدي, كمكككا أن نحكككو الكككدور ا توجاًككأقكككل  والمفحوصككة -
 (.)م ف األنوثة/ مقيا  ال كورةعلى  بحسب ما تشير درجتاا العاديةا, ال كرية أيضً 

( مقيككا  البارانويككا )ب أعلككى  بينمكا تشككير الدرجككة العاديكة التككي حصككلت علياككا المفحوصكة -
 .متشككةقد تكون شديد الحساسية و إلى أناا 

مقيكا  السكيكاثينيا )ب علكى  الدرجكة العاديكة التكي حصكلت علياكا المفحوصكةأن  حكينِي  -
القيككام بالعمككل, وتحمككل المسككئوليات الشخصككية, دون يمكككن للمفحوصككة إلككى أنكك   تشكير( ت

 قل    مسوغ ل .
( مقيا  الفصام )  َعلى  ويتضح من الدرجة المعتدلة التي حصلت علياا المفحوصة -

 لككككَ يعكككك  ابتكاريككككة واتجكككاه الحكككك ر أن  وريكككماآلخككككرين, طريقكككة تختلككككف عكككن تفككككر بأن 
تجنككب الواقككأ إلككى  المفحوصككة تنككزعأن  العمليككات شككب  الفصككامية الحقيقيككة, إ أو  المسككب 

 من خ ل األخيلة وأح م اليقظة.
مقيكا  الاكو  علكى  حين يتضح من الدرجة المعتدلة التي حصلت علياكا المفحوصكةِي  -

علككى  وأناككا تضككي  بككالقيود مككن الخككار , طاقككة( أناككا نشككطة وانبسككاطية و ات الخفيككف )م أ
 نشاطاا, وقد تثور وتعبر بصورة ظاهرة عن عدم الشعور بالرضا.

اتجاهاتاككا ِككي  ينا جتمككاعيوا نبسككاط  ا نطككواموالمفحوصككة تحككتفظ الدرجككة بتككوازن بككين  -
قًككاوسككلوكاا   ا نطككواممقيككا  علككى  ياككاالدرجككة العاديككة التككي حصككلت علتشككير إليكك  لمككا  ِو
 (.)    ا جتماعي
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 عاشراالحالة ال
 بيانات الحالة:
 سنة 93 سنوات الخبرا:يير متخص            حالة التخصص:           كرالنو : 

 تفسير الصفحة النفسية:
 من تحليل شكل الصفحة النفسية للمفحو  تبين لنا اآلتي:

إلكى  ممكا يشكيرى اختبكار عكدم اإلجابكة )؟( علك درجة انحكراف ملحوظكةأن  قد حصل على  -
ككة, وأن المفحككو  ييككر قككادركبيككر جككد ا احتمككال  علككى  بككأن تكككون الصككفحة النفسككية محِر

علككى  ككك لَ جكامت درجتكك  العاديككة,  لككَالمناسككب, وييككر رايكب ِككي ا سكتجابة باألسككلوب 
ح تحقيكك  تككوازن مناسككب بككين التصككريعلككى  المفحككو  قككادرأن  لتبككينالخطككأ )ل( مقيككا  

نكارهككا, ة ا جتماعيككباألخطككام  التككواتر )ف( مقيككا  علككى  ككك لَ جككامت الدرجككة المعتدلككةوا 
مما يتمثكل علكي ِقكرات المقيكا  بدرجكة المفحو  يعترف بخبرات يير عادية أن  لتعك 

درجككة التصككحيح )َ( علككى مقيككا  ِككي  حصككلأكثككر مككن الشككخ  العككادي, ِككي حككين أنكك  
مشكك ت  ِكي  يبكالغ بشكدةأو أن  ف المفحكو يحر أن  انخفا  ملحوظة, بما يحتمل مع 

لككك ا إلكككى المستشكككفى,  لخلككك  انطبكككاع بوجكككود اضكككطراب انفعكككالي شكككديد قكككد يتطلكككب الكككدخول
 .ح ًرايكون أن  ِالتنبؤ بالتدخل السيكولوجي يتعين

مقيا  تكوهم المكر  على  ك لَ أظارت الصفحة النفسية للمفحو  عن درجة منخفضة -
شككككاو  بدنيكككة, ولديككك  وعكككى كامكككل بحالتككك  نككككر وجكككود قكككد ييشكككير إلكككى أنككك  ممكككا ( )هكككك  

 الصحية والنفسية.
اتجاهككات علككى  ِيككدلل( )د ا كتئككابمقيككا  علككى  أمككا الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا -

 اكتئابية.ا عادية وسلَو عادي يعك  اعراضً 
نكزوع ( إلكى مقيا  الاستيريا )هك  على  بينما تشير الدرجة المنخفضة التي حصل علياا -

وأن لديك  دِاعكات ا, اجتماعًيك سكخريت  ومعكزوً  ا ِكي و  ًعكا يكون ساخرً إلى أن  مفحو ال
 ا.اهتمامات ضيقة وبأن  مساير اجتماعيً  اقليلة كما ينظر إلي  بوصف   

على  وب لَ يقأ المفحو  ضمن النمط الثالل للثالول العصابي وال ي ترتفأ ِي  الدرجة -
وهو مقيا  ( 9المقياسين )على  أكثر من الدرجة( )د ا كتئابوهو مقيا  ( 2المقيا  )
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ومثكل هك ا المفحكو  يككون (, وهو مقيكا  الاسكتيريا )هكك  ( 4(, و)توهم المر  )هك  
 ل  تاري  عصابي مزمن وأعرا  خلطية, وهو يعاني من اكتئاب وم مح هستيرية.

إلكى  شكيرلت( مقيكا  ا نحكراف السكيكوباتي )ب دعلكى  وجامت الدرجكة العاديكة للمفحكو  -
ًككا مككن الشكككاو  مككن السككلطة ويشككعر بككا يتراب والملككل, وهككو   يعككاني لديكك  أن  عككدًدا مألِو

 من اضطرابات نفسية تدعو إلي ظاور سلوكيات مضادة لنفس  أو المجتمأ.
 الرباعي ال هاني لدي  كما يلي:على  وتعك  الصفحة النفسية للمفحو  درجات عادية -
 المفحو  ماتم باألنشطة ال كرية التقليدية.( ة)عادي :()م ف األنوثة/ ال كورة -
إلكككى أن  ممكككا يشكككير( مقيكككا  البارانويكككا )ب أعلكككى  درجكككة عاديكككةعلكككى  حصكككل المفحكككو  -

المفحو  حسا  للع قكات البينشخصكية وهكو يفككر بوضكوح وعق نيكة, وقكد يككون مفكرط 
 أسا  شخصي.على  نحوه اآلخرينأِعال للنقد, ويفسر الحساسية 

يمكككن علككى أنك   ممكا يكدل( مقيكا  السككيكاثينيا )ب تعلككى  جكة عاديكةدر علككى  كمكا حصكل -
 قل    مسوغ ل .القيام بالعمل, وتحمل المسئوليات الشخصية, دون للمفحو  

( مقيكا  الفصكام )  َعلكى  الدرجة العادية التي حصل علياا المفحكو إلى  باإلضاِة -
أنكككك    يعككككاني مككككن  إلككككى المككككد  العككككادي لديكككك  علككككى هكككك ا المقيككككا , بمعنككككي والتككككي تشككككير

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.
( مقيككا  الاككو  الخفيككف )م أعلككى  وككك لَ الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككو  -

 .عادي إلى أن مستو  نشاط  يشير
ممكا ( )    ا جتمكاعي ا نطكواممقيكا  علكى  درجة معتدلةعلى  وقد حصل المفحو  -

 , وأنصككدقاممككأ جماعككة صككغيرة مككن األأو  يكككون بمفككرده,أن  يوضككح تفضككيل المفحككو 
   يفضل  لَ بعامة.اآلخرين, ولكن   التفاعل مأعلى  القدرةلدي  
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 احادية مشتر الحالة ال
 بيانات الحالة:

 سنوات 1 سنوات الخبرا:يير متخص            حالة التخصص:           كرالنو : 

 تفسير الصفحة النفسية:
المفحككو  يتجنككب ِقككرات أكثككر ممككا يتجنبكك  عككادة أِككراد جماعتكك  المرجعيككة, وهككو أن  نجككد

نكارهكككا,ة ا جتماعيكككتحقيككك  تكككوازن مناسكككب بكككين التصكككريح باألخطكككام علكككى  قكككادر تشكككير الدرجكككة و  وا 
يككل ييككر صككاد , ويمثككل ا رتفككاعالتككواتر )ف( أنكك  مقيككا  علككى  الملحوظككة علككى  قككد يكككون البرِو

يشككككخ  أن  ويككككرجح, ودرجككككة السككككيكوباثولوجية التككككي يخبرهككككا المفحككككو معانككككاة المقيككككا  شككككدة ال
المفحككو   و مككوارد شخصككية أن  ككك لَ نجككد, بأنكك   هككانيا أو مضككطرب سككلوكيً بأنكك   المفحككو 
وهو يير را   عن نفسك , يعترف باا, لدي  مفاوم ضعيف عن ال ات, ويخبر ضغوًطا , محدودة

أنك  شكخ  منفكتح بقكدر أو  األسكاليب لتغييكر الموقكف,أو  البينشخصكيةولكن تنقص  إمما الماارات 
 نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.أو لدي   زائد

 :لعصابي كما يليالثالول اعلى  وتعك  الصفحة النفسية للمفحو  درجات عادية
إلكى أن لكد   مما يشير( مقيا  توهم المر  )هك  على  جامت درجة المفحو  عادية -

 البدنية.عدًدا مألوًِا من الشكاو  المفحو  
اتجاهكات عاديكة علكى  مما يدلل( )د ا كتئابمقيا  على  جامت درجة المفحو  عادية -

 اكتئابية.ا وسلَو عادي يعك  اعراضً 
المفحككو  يتسككم علككى مقيككا  الاسككتيريا؛ ممككا يوضككح أن  عاديككةجككامت درجككة المفحككو   -

, مما يرتبط بعدد من   العادي.مد  الِي  عادة بالديناميات الاستيريةا تجاهات والسلَو
يكك  ترتفككأ الدرجككة( التحككول 7وبكك لَ يقككأ ضككمن الككنمط األول للثككالول العصككابي وهككو ) -  ِو

وهكو مقيكا  الاسكتيريا )هكك ( 4)و(, وهو مقيا  توهم المر  )هكك  ( 9المقياسين )على 
أن  و د لكة هك ا الكنمط(, )د ا كتئكابوهكو مقيكا  ( 2المقيا  )على  بينما تنخف (,  

درجككككة أن  د لككككة, كمككككا أن بدنيككككةإلككككى شكككككاو   المفحككككو  يحككككول المصككككاعب الشخصككككية
نزعككة إلكى  مقيكا  تكوهم المككر  تشكيرعلككى  مناكاأكبكر  مقيكا  الاسككتيرياعلكى  المفحكو 
 التفاؤل بشأن شكواه البدنية. إلى المفحو 
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ب د(, ممكا مقيكا  ا نحكراف السكيكوباتي )علكى  درجة عاديكةعلى  وقد حصل المفحو  -
ًكا مكن الشككاو  مكن السكلطة ويشكعر بكا يتراب والملكل, وهكو لدي  يشير إلى أن  عكدًدا مألِو

   يعاني من اضطرابات نفسية تدعو إلي ظاور سلوكيات مضادة لنفس  أو المجتمأ.
إلككى أن  ممككا يشككير( )م ف األنوثككة/ مقيككا  الكك كورةعلككى  درجككة عاديككةعلككى  لَ حصككلككك  -

 المفحو  ماتم باألنشطة ال كرية التقليدية.
( مقيككا  البارانويككا )ب أعلككى  وقككد جككامت الدرجككة المعتدلككة التككي حصككل علياككا المفحككو  -

, وقد المفحو  حسا  للع قات البينشخصية وهو يفكر بوضوح وعق نيةإلى أن  لتشير
أسككككا  علككككى  نحككككوه اآلخككككرينأِعككككال للنقككككد, ويفسككككر يكككككون المفحككككو  مفككككرط الحساسككككية 

 شخصي.
إلى أنك   لتشير( مقيا  السيكاثينيا )ب تعلى  وجامت الدرجة العادية التي حصل علياا -

 قل    مسوغ ل .القيام بالعمل, وتحمل المسئوليات الشخصية, دون يمكن للمفحو  
مقيكا  الفصكام )  علكى  دلكة التكي حصكل علياكا المفحكو حين جامت الدرجة المعتِي  -

 لكككَ يعكككك  ابتكاريكككة أن  وريكككماآلخكككرين, يفككككر بطريقكككة تختلكككف عكككن إلكككى أنككك   لتشكككير( َ
إلككى  المفحككو  ينككزعأن  إ , العمليككات شككب  الفصككامية الحقيقيككةأو  واتجككاه الحكك ر المسككب 

 تجنب الواقأ من خ ل األخيلة وأح م اليقظة.
مقيكا  الاكو  الخفيكف علكى  جة المعتدلة التي حصكل علياكا المفحكو ك لَ جامت الدر  -

علككى  وأنكك  يضككي  بككالقيود مككن الخككار , طاقككة  وو  وانبسككاطي نشككطعلككى أنكك   لتككدلل( )م أ
 , وقد يثور ويعبر بصورة ظاهرة عن عدم الشعور بالرضا.نشاط 

 اما نطككو مقيككا  علككى  حككين جككامت الدرجككة المعتدلككة التككي حصككل علياككا المفحككو ِككي  -
مككككأ جماعككككة أو  يكككككون بمفككككرده,أن  تفضككككيل المفحككككو إلككككى  لتشككككير( )    ا جتمككككاعي

  يفضككل  لككَ اآلخككرين, ولكنكك   التفاعككل مككأعلككى  القككدرةلديكك   , وأنصككدقامصكغيرة مككن األ
 بعامة.
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 ثانية مشتراالحالة ال
 بيانات الحالة:
 سنة 96 را:سنوات الخبيير متخص            حالة التخصص:           كرالنو : 

 تفسير الصفحة النفسية:
تتجنباككككا جماعتكككك  أن  أظاككككرت الصككككفحة النفسككككية تجنككككب المفحككككو  للفقككككرات التككككي يغلككككب

تحقيككك  تكككوازن مناسكككب بكككين التصكككريح علكككى  وأنككك  قكككادر, لاكككا د لكككة خاصكككة ِريكككدةأوالتكككي  المرجعيكككة
نكارهككا, ة ا جتماعيككباألخطككام  علككي ِقككرات  ممككا يتمثككلويعتككرف المفحككو  بخبككرات ييككر عاديككة وا 

المفحككو   و مككوارد شخصككية محككدودة, أن  , وككك لَالمقيككا  بدرجككة أكثككر مككن الشككخ  العككادي
وهككو ييككر را   عككن نفسكك , ولكككن يعتككرف باككا, لديكك  مفاككوم ضككعيف عككن الكك ات, ويخبككر ضككغوًطا 

أو  أن  شخ  منفتح بقدر زائكدأو  األساليب لتغيير الموقف,أو  البينشخصيةتنقص  إمما الماارات 
 نزعات مازوكية للكشف عن ال ات. لدي 

مقيككا  تككوهم المككر  )هككك علككى  ككك لَ عكسككت الصككفحة النفسككية للمفحككو  درجككة عاديككة -
 البدنية.عدًدا مألوًِا من الشكاو  المفحو  إلى أن لد   والتي تشير(  

إلكى أن  والتكي تشكير( )د ا كتئابمقيا  على  درجة عاديةعلى  ك لَ حصل المفحو  -
 اكتئابية.ا ية وسلَو عادي يعك  اعراضً لدي  اتجاهات عاد

إلككى أنكك   لتشككير( مقيككا  الاسككتيريا )هككك  علككى  بينمككا جككامت درجككة المفحككو  المنخفضككة -
وأن لديك  دِاعكات قليلكة ا, اجتماعًيك سكخريت  ومعكزوً  ا ِكي و  ًعكا يككون سكاخرً إلى أن  ينزع

 ا.اهتمامات ضيقة وبأن  مساير اجتماعيً  اكما ينظر إلي  بوصف   
 منخفضكة ممكا يشكير( مقيكا  ا نحكراف السكيكوباتي )ب دعلكى  جامت درجة المفحكو و  -

ًيككا يكككون متصككلبً إلككى أن  المفحككو  ينككزعإلككى أن  ويسككتطيأ عككادة تحمككل قككدر كبيككر ا, وعِر
 من الوسطية والملل, وقد   ياتم بالنشاط الجنسي.

وييككر مككرن ا قارًيكك كونكك  يتوحككد بقككوة مككأ الككدور الكك كري التقليككدي, وقككد يكككونإلككى  باإلضككاِة -
 (.)م ف األنوثة/ مقيا  ال كورةعلى  كما تدلل علي  درجت , ِيما يتعل  ب كورت 
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مقيكا  البارانويكا )ب علكى  حين تعك  الدرجة المعتدلة التي حصل علياكا المفحكو ِي  -
أنككك  حسكككا  للع قكككات البينشخصكككية وهكككو يفككككر بوضكككوح وعق نيكككة, وقكككد يككككون مفكككرط ( أ

 أسا  شخصي.على  نحوه اآلخرينأِعال سر للنقد, ويفالحساسية 
يشير إلى مما ( مقيا  السيكاثينيا )ب تعلى  درجة عاديةعلى  فحو مك لَ حصل ال -

 قل    مسوغ ل .القيام بالعمل, وتحمل المسئوليات الشخصية, دون يمكن  أن  
 لتشكير( مقيا  الفصكام )  َعلى  وجامت الدرجة العادية التي حصل علياا المفحو  -

ى المكككد  العكككادي لديككك  علكككى هككك ا المقيكككا , بمعنكككي أنككك    يعكككاني مكككن اضكككطرابات ِكككي إلككك
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.

 ممككا يشككير( عاديككة مقيككا  الاككو  الخفيككف )م أ درجككةعلككى  وقككد حصككل المفحككو  ككك لَ -
 .عادي إلى أن مستو  نشاط 

 ا نطككككواممقيككككا  علككككى  بينمككككا جككككامت الدرجككككة المعتدلككككة التككككي حصككككل علياككككا المفحككككو  -
مككككأ جماعككككة أو  يكككككون بمفككككرده,أن  تفضككككيل المفحككككو إلككككى  لتشككككير( )    ا جتمككككاعي

  يفضكل  لكَ خكرين, ولكناكا علكى التفاعكل مكأ اآل القكدرةلديك   , وأنصدقامصغيرة من األ
 بعامة.
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 مشترا ثالثةالحالة ال
 بيانات الحالة:

 سنة 20 سنوات الخبرا:          ةيير متخصص حالة التخصص:          أنثيالنو : 

 تفسير الصفحة النفسية:
أكثككر المفحوصككة تتجنككب ِقككرات أكثككر ممككا تتجنباككا عككادة أِككراد جماعتاككا المرجعيككة, وهككي 

إلياكا  ميكانيزمكات اإلنككار بحسكب مكا تشكيرإلى استخدام إلى  لدياا نزعةالمعتاد, أو انصياًعا عن 
والمفحو  مستعده ل عتراف بعدد مألوف من الخبرات الخطأ )ل(, مقيا  على  درجتاا المعتدلة
كمككا اناككا تحككتفظ بتككوازن مناسككب بككين الكشككف عككن الكك ات ووقايككة الكك ات, ومثككل هكك ه , ييككر العاديككة

ولكككدياا , تكككدخل سكككيكولوجي وألن تتقبلككك ِكككي  كاِيكككة ألن تريكككبشخصكككية  ا مصكككادرالشخصكككية لكككديا
 مستويات معتدلة من المعاناة الشخصية.

 ي درجككات عاديككةلككككك لَ اتضككح مككن خكك ل رسككم صككفحة النفسككية للمفحوصككة حصككولاا ع -
 :الثالول العصابيعلى 

 يشكيرممكا ( مقيكا  تكوهم المكر  )هكك  على  درجة عاديةعلى  ِلقد حصلت المفحوصة -
 البدنية.عدًدا مألوًِا من الشكاو  لدياا إلى أن 

أشارت اكتئابية, وه ا ما ا والمفحوصة لدياا اتجاهات عادية وسلَو عادي يعك  اعراضً  -
 .()د ا كتئابمقيا  على  الدرجة العادية التي حصلت عليااإلي  

ا تتسكم بعككدد أناك( مقيكا  الاسكتيريا )هككك  علككى  وتكدل الدرجكة العاديكة التككي حصكلت علياكا -
, مما يرتبط من   العادي.مد  الِي  عادة بالديناميات الاستيريةا تجاهات والسلَو

تشكير إليك  والملل, كما  ا يترابمن السلطة و عدًدا مألوًِا من الشكاو  والمفحوصة لدياا  -
 .(مقيا  ا نحراف السيكوباتي )ب دعلى  درجتاا العادية

ا تاتم اهتمامً ( إلى أناا )م ف األنوثة/ ا  ال كورةمقيعلى  ك لَ تشير الدرجة المنخفضة -
 دورها.ِي  ة التقليدية, وقد تكون سلبيةاألنثويباألنشطة  أصيً  

الربكاعي الك هاني لكدياا كمكا على  ك لَ تعك  الصفحة النفسية للمفحوصة درجات عادية -
 يلي:
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قكد إلى أناا يشير مما ( مقيا  البارانويا )ب أعلى  درجة عاديةعلى  حصلت المفحوصة -
 .تكون شديدة الحساسية ومتشككة

يشير إلى أنك  مما ( مقيا  السيكاثينيا )ب تعلى  درجة عاديةعلى  حصلت المفحوصة -
 قل    مسوغ ل .القيام بالعمل, وتحمل المسئوليات الشخصية, دون يمكناا 

إلى  مما يشير( مقيا  الفصام )  َعلى  درجة عاديةعلى  وك لَ حصلت المفحوصة -
مككد  العككادي لككدياا علككى هكك ا المقيككا , أي أناككا   تعككاني مككن اضككطرابات ِككي التفكيككر ال

ولكككدياا لغكككة واضكككحة وتسكككتطيأ أن تعبكككر عكككن أِكارهكككا مكككن خككك ل كلمكككات وجمكككل واضكككحة 
 المعني, كما أن لدياا القدرة علي التفاعل ا جتماعي, وتتمتأ بماارات اجتماعية جيدة.

( مقيكا  الاكو  الخفيككف )م أعلككى  رجكة عاديكةدعلكى  حصكول المفحوصككةإلكى  باإلضكاِة -
 ا.نشاطاا يكون عاديً إلى أن مستو   مما يشير

 ا جتمكاعي ا نطكواممقيكا  علكى  وتعك  الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصة -
 اتجاهاتاا وسلوكاا.ِي  ينا جتماعيوا نبساط  ا نطوامناا تحتفظ بتوازن بين أ ()   
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 شترام رابعةالحالة ال
 بيانات الحالة:
 سنوات 6 سنوات الخبرا:متخص            حالة التخصص: كر          النو : 

 تفسير الصفحة النفسية:
 درجككة انحككراف ملحوظككةعلككى  مككن خكك ل رسككم الصككفحة النفسككية للمفحككو  تبككين حصككول 

الصككفحة بككأن تكككون كبيككر جككد ا احتمككال  هنككاَيشككير إلككى أنكك  ممككا عككدم اإلجابككة )؟( مقيككا  علككى 
ة ,  لكَالمناسب, ويير رايب ِي ا ستجابة باألسلوب على  والمفحو  يير قادر, النفسية محِر

 المفحكو  قكادرإلكى أن  ممكا يشكير عاديكةالخطكأ )ل( مقيكا  علكى  ك لَ جامت درجة المفحو 
نكارهكا, ة ا جتماعيكتحقي  توازن مناسكب بكين التصكريح باألخطكام على  حكين جكامت درجتك  ِكي وا 
يكل ييكر صكاد ,  لتبين ان التواتر )ف( مقيا  على  ظةالملحو  علكى  ا رتفكاع وأنقكد يككون البرِو
يشكخ  أن  ويكرجح, ودرجكة السكيكوباثولوجية التكي يخبرهكا المفحكو معانكاة شكدة ال يمثكل المقيا 

علكى  بينما لوحظ من درجة ا نحراف الملحوظكة, بأن   هانيا أو مضطرب سلوكيً بأن   المفحو 
مشكككك ت  لخلككك  ِكككي  يبكككالغ بشكككدةأو أن  يحكككرفأن  يحتمكككل المفحكككو يح )َ( أن التصكككحمقيكككا  

لكك ا ِككالتنبؤ بالتككدخل إلككى المستشككفى,  انطبككاع بوجككود اضككطراب انفعككالي شككديد قككد يتطلككب الككدخول
 .ح ًرايكون أن  السيكولوجي يتعين

 درجكة عاديككةعلكى  مكن خك ل رسككم الصكفحة النفسكية لاك ا المفحككو  حصكول  لكَ اتضكح  -
ًككا مككن المفحككو  إلككى أن لككد   ممككا يشككير( يككا  تككوهم المككر  )هككك  مقعلككى  عككدًدا مألِو

 البدنية.الشكاو  
( إلكككى )د ا كتئكككابمقيكككا  علكككى  وتشكككير االدرجكككة العاديكككة التكككي حصكككل علياكككا المفحكككو  -

 اكتئابية.ا اتجاهات عادية وسلَو عادي يعك  اعراضً 
أنك  ( ا  الاسكتيريا )هكك  مقيكعلكى  وتعك  الدرجة المعتدلة التي حصل علياا المفحو  -

يكككون المفحككو  مككن النككوع ا ستعراضككي ا نبسككاطي والسككطحي, وهككو متمركككز أن  يغلككب
الحيكككاة إلكككى  يتبنكككي النظكككرة المتفائلكككةأن  وهكككو يفضكككل, وينككككر وجكككود مشكككك ت, حكككول  اتككك 

 ويتجنب القضايا يير السارة.
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( إلكى كوباتي )ب دمقيكا  ا نحكراف السكيعلكى  وتشير الدرجكة العاديكة التكي حصكل علياكا -
عدًدا مألوًِا من الشكاو  مكن السكلطة ويشكعر بكا يتراب والملكل, وهكو المفحو  لدي  أن 

   يعاني من اضطرابات نفسية تدعو إلي ظاور سلوكيات مضادة لنفس  أو المجتمأ.
)م  األنوثكة/ مقيكا  الك كورةعلكى  بينما تشير الدرجة العادية التي حصل علياا المفحكو  -

 ماتم باألنشطة ال كرية التقليدية.ن  ( إلى أف
 تشككير( مقيككا  البارانويككا )ب أعلككى  ككك لَ الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككو  -

 .ومتشكًكاالمفحو  قد يكون شديد الحساسية إلى أن 
مقيكا  السكيكاثينيا )ب علكى  الدرجة المنخفضة التي حصل علياا المفحكو أن  وي حظ -

وموجكك  نحككو النجككاح ا, رتيككاح مككأ  اتكك  وهككو مسككتقر انفعالًيككتعككك  شككعوره بككاألمن وا ( ت
 وهو مثابر ويتسم باتجاه المسئولية.

( مقيككا  الفصككام )  َعلككى  بينمكا جككامت الدرجككة العاديكة التككي حصككل علياككا المفحكو  -
إلككى المككد  العككادي لديكك  علككى هكك ا المقيككا , بمعنككي أنكك    يعككاني مككن اضككطرابات  لتشككير

واضككحة ويسككتطيأ أن يعبككر عككن أِكككاره مككن خكك ل كلمككات وجمككل ِككي التفكيككر ولديكك  لغككة 
واضحة المعني, كما أن لدياا القدرة علي التفاعل ا جتماعي, ويتمتأ بماارات اجتماعية 

 جيدة.
( مقيككا  الاككو  الخفيككف )م أعلككى  وتشككير الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككو  -

 كاًرا تؤدي إلي سلَو يير مناسب.إلى أن مستو  نشاط  يكون عادًيا, وليست لدي  أِ
 ا نطكككككواممقيكككككا  علكككككى  ويتضكككككج مكككككن الدرجكككككة العاديكككككة التكككككي حصكككككل علياكككككا المفحكككككو  -

ِكي اتجاهاتك   ينا جتماعيوا نبساط  ا نطوامأن  يحتفظ بتوازن بين ( )    ا جتماعي
 وسلوك , وع قات  محددة تبًعا ألهداِ  ا جتماعية والعملية.
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 رامشت خا سةالحالة ال
 بيانات الحالة:

 سنوات 4 سنوات الخبرا:          ةيير متخصص حالة التخصص:          أنثيالنو : 

 تفسير الصفحة النفسية:
ا سكتجابة لككل علكى  ةوعازمك ةقكادر أناكا من خ ل رسم الصفحة النفسية للمفحوصكة تبكين 

بنعم عن كل  ةة المفحوصاستجابالدرجة المنخفضة على مقيا  الخطأ إلى د لة , وتوج  الفقرات
ل عتكككراف بأخطكككام اجتماعيكككة  ةمسكككتعد ا اتاكككعلكككى  ةبشككككل عكككام معتمكككد يأو معظكككم األسكككئلة, وهككك

مككوارد , وهككي  ي ل عتككراف بعككدد مككألوف مككن الخبككرات ييككر العاديككة ةمسككتعد, والمفحوصككة بسككيطة
ييكر  يمفاوم ضعيف عكن الك ات, وهك الدياك لَ يعترف باا, ضغوًطا خبر تشخصية محدودة, و 

كككا الماكككارات  و اعكككن نفسكككاية راضككك أو أناكككا  األسكككاليب لتغييكككر الموقكككف,أو  البينشخصكككيةتنقصكككاا إمم
 نزعات مازوكية للكشف عن ال ات. االديأو  بقدر زائد ةمنفتح يةشخص
علكى  درجكة عاديكةعلكى  حصكولااة الصفحة النفسكية للمفحوصكك لَ تبين من خ ل رسم  -

 كالتالي: العصابي الثالول
إلكى  ممكا يشكير( مقيكا  تكوهم المكر  )هكك  على  درجة عاديةعلى  حوصةحصلت المف -

 البدنية.عدًدا مألوًِا من الشكاو  لدياا أن 
وجككود إلككى  ممككا يشككير( )د ا كتئككابمقيككا  علككى  درجككة عاديككةعلككى  حصككلت المفحوصككة -

 اكتئابية.ا اتجاهات عادية وسلَو عادي يعك  اعراضً 
 ( ممكا يشكير إلكى أناكاقيكا  الاسكتيريا )هكك  معلى  درجة عاديةعلى  حصلت المفحوصة -

, ممككا يككرتبط تتسككم بعككدد مككن  مككد  الِككي  عككادة بالككديناميات الاسككتيريةا تجاهككات والسككلَو
 العادي.

لما ب د(, مما يشير مقيا  ا نحراف السيكوباتي )على  وجامت درجة المفحوصة عادية -
عكاني ت   ييتراب والملكل, وهكشكعر بكا تو عدًدا مألوًِا من الشكاو  من السلطة لدياا من 

 أو المجتمأ. امن اضطرابات نفسية تدعو إلي ظاور سلوكيات مضادة لنفسا
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أنثككي أقككل إلككى أناككا  لتشككير( )م ف األنوثككة/ مقيككا  الكك كورةعلككى  وجككامت درجتاككا العاديككة -
لاككا اهتمامككات باألنشككطة ال كريككة مككن ييرهككا, كمككا أن التقليككدي  األنثككوينحككو الككدور ا توجاًكك
 .أيًضا

( مقيكككا  البارانويكككا )ب أعلكككى  وتعكككك  الدرجكككة العاديكككة التكككي حصكككلت علياكككا المفحوصكككة -
 كوناا قد تكون شديدة الحساسية ومتشككة

مقيككا  السككيكاثينيا )ب علككى  كمككا تعككك  الدرجككة العاديككة التككي حصككلت علياككا المفحككو  -
 قلككك   القيكككام بالعمكككل, وتحمكككل المسكككئوليات الشخصكككية, دون أنككك  يمككككن للمفحوصكككة ( ت

 مسوغ ل .
مقيكا  الفصكام علكى  حكين جكامت الدرجكة المنخفضكة التكي حصكلت علياكا المفحوصكةِي  -

يكككة وواقعيكككة وينقصكككاا ا هتمكككام بالقضكككايا النظريكككةأن  لتوضكككح( )  َ أو  المفحوصكككة عِر
الفلسككفية, وهككي عيانيككة ينقصككاا الخيككال, وقككد تجككد صككعوبة مككأ األشككخا  الكك ين يككدركون 

 ل .اكاا إدر العالم بصورة مختلفة عن 
علككى  كمككا تعكسككة الدرجككة العاديككة التككي حصككلت علياككا وللمفحوصككة مسككتو  نشككاط عككادي -

 .(مقيا  الاو  الخفيف )م أ
قًكااتجاهاتاكا وسكلوكاا ِكي  ينا جتمكاعيوا نبساط  ا نطوامكما اناا تحتفظ بتوازن بين  -  ِو

 اما نطكككككو مقيككككا  علكككككى  لمككككا تعكسككككة الدرجكككككة العاديككككة التكككككي حصككككلت علياكككككا المفحوصككككة
 .()    ا جتماعي
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 مشترا سادسةالحالة ال
 بيانات الحالة:

 سنوات 1 سنوات الخبرا:          ةيير متخصص حالة التخصص:         أنثيالنو : 

 تفسير الصفحة النفسية:
تجنكككب ِقكككرات أكثكككر ممكككا يتجنبككك  عكككادة أِكككراد أناكككا ت أظاكككرت الصكككفحة النفسكككية للمفحوصكككة

تحقيكككك  تككككوازن مناسككككب بككككين التصككككريح باألخطككككام علككككى  ةقككككادر  ةمفحوصككككوال, المرجعيككككة اجماعتاكككك
نكارهككككا, وهككككة ا جتماعيكككك الحكككك   السككككيكولوجي الكككك ين يحككككاولون خلكككك  صككككورة  ات  اتمككككن  و  يوا 
, وهكككي ل عتكككراف بعكككدد مكككألوف مكككن الخبكككرات ييكككر العاديكككة ةمسكككتعد ةفحوصكككلمكككك لَ ِا, مريوبكككة

 اكككاالتعامكككل مكككأ مشكككك ت حيات اويسكككال علياككك, ا اتاكككعلكككى  ةومعتمكككد ةومستبصكككر  ةمتواِقكككشخصككية 
 ا.مواجاة مشك تاِي  طلب المساعدةإلى   تسعى ظروف الضغط ِ ن  قد ِي اليومية, و 

مقيككا  تككوهم المككر  )هككك علككى  درجككة معتدلككةككك لَ اظاككرت الصككفحة النفسككية للمفحوصككة  -
  لكككدياا بعككك  ا نشكككغال بوظكككائف الجسكككم واحتمكككال النظكككر اليكككإلكككى أن  والتكككي تشكككير(  

 بوصف  يير ناضج وعنيد وينقص  الداِأ.
لككككدياا ( علككككى أن )د ا كتئككككابمقيككككا  علككككى  وتككككدل الدرجككككة العاديككككة التككككي حصككككلت علياككككا -

 اكتئابية.ا يعك  اعراضً  اعاديً  ااتجاهات عادية وسلوكً 
( مقيا  الاستيريا )هكك  على  ويتضح من الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصة -

, مما يرتبط ناا تتسم بعدد من أ مد  الِي  عادة بالديناميات الاستيريةا تجاهات والسلَو
 العادي.

ًكا مكن الشككاو  والمفحوصة لدياا  - ك  مكا  ا يتكرابمكن السكلطة و عدًدا مألِو تشكير والملكل ِو
 .(مقيا  ا نحراف السيكوباتي )ب دعلى  درجتاا العاديةإلي  

المقيككا  منخفضككة علككى  جككامت درجتاككاِقككد ( )م ف األنوثككة/ أمككا بالنسككبة لمقيككا  الكك كورة -
ِكي  ة التقليديكة, وقكد تككون سكلبيةاألنثويكباألنشكطة  أصكيً  ا لدياا اهتمامً إلى أن  مما يشير
 دورها.
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( مقيكا  البارانويكا )ب أعلى  ويتضح من الدرجة المعتدلة التي حصلت علياا المفحوصة -
وقككد تكككون المفحوصككة  بوضككوح وعق نيككة,للع قككات البينشخصككية, وأناككا تفكككر حساسككيتاا 

 أسا  شخصي.على  نحوها اآلخرينأِعال الحساسية للنقد, وتفسر مفرطة 
( إلكككى أن مقيكككا  السكككيكاثينيا )ب تعلكككى  وتشكككير الدرجكككة المعتدلكككة التكككي حصكككلت علياكككا -

ككام بالتزاماتاككاِككي  المفحوصككة دقيقككة بعامككة مواعيككدها, وقككد تقلكك  إ ا عجككزت عككن ِككي  الِو
 ك لَ.اآلخرون    يراهانفساا قلقة و تر   لَ,   

( مقيا  الفصكام )  َعلى  ك لَ تشير الدرجة المعتدلة التي حصلت علياا المفحوصة -
 لكَ يعكك  ابتكاريكة واتجكاه الحك ر أن  وريكماآلخكرين, تفكر بطريقة تختلكف عكن إلى أناا 
تجنككب الواقككأ مككن إلككى  وتنككزع المفحوصككة, العمليككات شككب  الفصككامية الحقيقيككةأو  المسككب 
 األخيلة وأح م اليقظة.خ ل 

( مقيكا  الاكو  الخفيكف )م أعلكى  وتشير الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصكة -
 ا.نشاطاا يكون عاديً إلى أن مستو  

)   ا جتمكاعي ا نطكواممقيكا  علكى  بينما تعكك  الدرجكة المعتدلكة التكي حصكلت علياكا -
 , وأن لككدياا القككدرةصككدقامألمككأ جماعككة صككغيرة مككن اأو  تكككون بمفردهككا,أن  تفضككيلاا(  

   تفضل  لَ بعامة.على التفاعل مأ اآلخرين, ولكناا 
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 مشترا سابعةالحالة ال
 بيانات الحالة:
 سنة 22 سنوات الخبرا:يير متخص            حالة التخصص: كر          النو : 

 تفسير الصفحة النفسية:
علكى  قكادر, وهكو جماعتك  المرجعيكة المفحو  يتجنب ِقرات أكثر مما يتجنب  عكادة أِكراد

نكارهككا, ة ا جتماعيككتحقيكك  تككوازن مناسككب بككين التصككريح باألخطككام  مسككتعد ل عتككراف بعككدد  وهككووا 
يعترف ويخبر ضغوًطا المفحو   و موارد شخصية محدودة, , و مألوف من الخبرات يير العادية

كككا الماكككارات وهكككو ييكككر را   عكككن نفسككك , ولككككن تنباكككا, لديككك  مفاكككوم ضكككعيف عكككن الككك ات,  قصككك  إمم
نزعات مازوكية أو لدي   أن  شخ  منفتح بقدر زائدأو  األساليب لتغيير الموقف,أو  البينشخصية

 للكشف عن ال ات.
 :الثالول العصابي كالتاليعلى  تعك  الصفحة النفسية للمفحو  درجات عاديةك لَ 
 التكي تشكيرو ( مقيكا  تكوهم المكر  )هكك  على  درجة عاديةعلى  ِلقد حصل المفحو  -

 البدنية.عدًدا مألوًِا من الشكاو  لدي  إلى أن 
( إلككى أن )د ا كتئككابمقيككا  علككى  وتشككير الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككو  -

 اكتئابية.ا يعك  اعراضً  اعاديً  الدي  اتجاهات عادية وسلوكً 
( )هككك  مقيككا  الاسككتيريا علككى  بينمكا تشككير الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككو  -

, ممكككا يكككرتبط المفحكككو  يتسكككم بعكككدد مكككن إلكككى أن  عكككادة بالكككديناميات ا تجاهكككات والسكككلَو
 العادي.مد  الِي  الاستيرية

( التحككول 7وبكك لَ يقككأ المفحككو  ضككمن الككنمط األول مككن الثككالول العصككابي وهككو نمككط ) -
( 4و)(, وهككو مقيككا  تككوهم المككر  )هككك  ( 9المقياسككين )علككى  والكك ي ِيكك  ترتفككأ الدرجككة

 ا كتئككابوهككو مقيككا  ( 2المقيككا  )علككى  بينمككا تككنخف (, هككو مقيككا  الاسككتيريا )هككك  و 
, بدنيككةإلككى شكككاو   المفحككو  يحككول المصككاعب الشخصككيةأن  و د لككة هكك ا الككنمط(, )د

مقيككا  تككوهم علككى  مناككاأكبككر  مقيككا  الاسككتيرياعلككى  درجككة المفحككو أن  د لككةكمككا أن 
 اؤل بشأن شكواه البدنية.التفإلى  نزعة المفحو إلى  المر  تشير
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( إلككككى أن مقيككككا  ا نحككككراف السككككيكوباتي )ب دعلككككى  وتعككككك  درجككككة المفحككككو  العاديككككة -
ًكا مكن الشككاو  مكن السكلطة ويشكعر بكا يتراب والملكل, وهكو   المفحو  لدي   عدًدا مألِو

 يعاني من اضطرابات نفسية تدعو إلي ظاور سلوكيات مضادة لنفس  أو المجتمأ.
اهتمامك  ( إلكى )م ف األنوثكة/ مقيكا  الك كورةعلكى  جكة العاديكة للممفحكو كما تشير الدر  -

 باألنشطة ال كرية التقليدية.
( مقيككا  البارانويككا )ب أعلككى  الدرجككة المعتدلككة التككي حصككل علياككا المفحككو أن  ون حككظ -

المفحو  حسا  للع قات البينشخصية وهو يفكر بوضوح وعق نيكة, وقكد إلى أن  تشير
 أسا  شخصي.على  نحوه اآلخرينأِعال للنقد, ويفسر ساسية يكون مفرط الح

( مقيكا  السكيكاثينيا )ب تعلكى  وقد جامت الدرجة العادية التي حصل علياا المفحكو  -
قلكك    مسككوغ القيككام بالعمككل, وتحمككل المسككئوليات الشخصككية, دون بأنكك  يمكككن للمفحككو  

 ل .
مقيككا  الفصككام )  علككى  حككين جككامت الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككو ِككي  -

إلكككككى المكككككد  العكككككادي لديككككك  علكككككى هككككك ا المقيكككككا , بمعنكككككي أنككككك    يعكككككاني مكككككن  لتشكككككير( َ
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 

 ة.اجتماعية جيد
( مقيكا  الاكو  الخفيكف )م أعلكى  الدرجكة العاديكة التكي حصكل علياكا المفحكو كما أن  -

إلكككى أن مسكككتو  نشكككاط  يككككون عادًيكككا, وليسكككت لديككك  أِككككاًرا تكككؤدي إلكككي سكككلَو ييكككر  تشككير
 مناسب.

اتجاهات  ِي  ينا جتماعيوا نبساط  ا نطوامالمفحو  يحتفظ بتوازن بين أن  ك لَ نجد -
ًقاوسلوك ,   (.)    ا جتماعي ا نطواممقيا  على  درجت  العاديةتشير إلي  لما  ِو
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 مشترا ثا نةالحالة ال
 بيانات الحالة:

 يير مبين سنوات الخبرا:يير متخص            حالة التخصص: كر          النو : 

 تفسير الصفحة النفسية:
تجنباككا جماعتكك  تأن  الفقككرات التككي يغلككبللمفحككو  أنكك  يتجنككب تعككك  الصككفحة النفسككية 

ل عتكككراف علككى  اتكك  مسككتعًدا  وهكككو بشكككل عككام معتمككد, لاككا د لككة خاصككة ِريككدةأوالتككي  المرجعيككة
يكل قكد على أن  تشيرالتواتر )ف( مقيا  على  , الدرجة الملحوظةبأخطام اجتماعية بسيطة البرِو

ية التكككي ودرجكككة السكككيكوباثولوجمعانكككاة المقيكككا  شكككدة العلكككى  ييكككر صكككاد , ويمثكككل ا رتفكككاعيككككون 
, درجككة بأنكك   هككانيا أو مضككطرب سككلوكيً بأنكك   يشككخ  المفحككو أن  ويككرجح, يخبرهككا المفحككو 

 يبككالغ بشككدةأو أن  يحككرف المفحككو أن  يحتمككلالتصككحيح )َ( مقيككا  علككى  الملحككوظا نخفككا  
لك ا إلكى المستشكفى,  مشك ت  لخل  انطباع بوجود اضطراب انفعكالي شكديد قكد يتطلكب الكدخولِي 

 .ح ًرايكون أن  لتدخل السيكولوجي يتعينِالتنبؤ با

 درجكة عاديكةعلكى حصكول  علكى  أظاكرت الصكفحة النفسكية للمفحكو  درجكة عاديكةك لَ  -
ًككا مككن المفحككو  إلككى أن لكد   وهككي تشكير( مقيككا  تكوهم المككر  )هكك  علكى  عكدًدا مألِو

 البدنية.الشكاو  
إلكى أن  تكي تشكيروال( )د ا كتئابمقيا  على  درجة عاديةعلى  ك لَ حصل المفحو  -

 اكتئابية.ا لدي  اتجاهات عادية وسلَو عادي يعك  اعراضً 
إلكى  ممكا يشكير( مقيا  الاستيريا )هك  على  درجة منخفضةعلى  وقد حصل المفحو  -

وأن لديك  ا, اجتماعًيك سكخريت  ومعكزوً  ا ِكي و  ًعكا يكون سكاخرً إلى أن  المفحو  ينزعأن 
 ا.اهتمامات ضيقة وبأن  مساير اجتماعيً  ادِاعات قليلة كما ينظر إلي  بوصف   

 لتشككير( مقيككا  ا نحككراف السككيكوباتي )ب دعلككى  بينمككا جككامت درجككة المفحككو  العاديككة -
ًكا مكن الشككاو  مكن السكلطة ويشكعر بكا يتراب والملكل, المفحو  لدي  إلى أن  عكدًدا مألِو

أو  وهككككو   يعككككاني مككككن اضككككطرابات نفسككككية تككككدعو إلككككي ظاككككور سككككلوكيات مضككككادة لنفسكككك 
 المجتمأ.
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إلكى أن  لتشير( )م ف األنوثة/ مقيا  ال كورةعلى  ك لَ جامت درجة المفحو  العادية -
 المفحو  ماتم باألنشطة ال كرية التقليدية.

مقيكا  البارانويكا )ب علكى  حين جكامت الدرجكة العاديكة التكي حصكل علياكا المفحكو ِي  -
 ًكا.ومتشكالمفحو  قد يكون شديد الحساسية إلى أن  لتشير( أ
أنك  ( مقيا  السيكاثينيا )ب تعلى  وتعك  الدرجة العادية التي حصل علياا المفحو  -

 قل    مسوغ ل .القيام بالعمل, وتحمل المسئوليات الشخصية, دون يمكن للمفحو  
( مقيكا  الفصكام )  َعلكى  ك لَ تعك  الدرجة المعتدلة التي حصل علياا المفحكو  -

 لككَ يعككك  ابتكاريككة واتجككاه أن  وريككماآلخككرين, عككن المفحككو  يفكككر بطريقككة تختلككف أن 
تجنككب الواقككأ إلككى  ينككزع المفحككو , العمليككات شككب  الفصككامية الحقيقيككةأو  الحكك ر المسككب 

 من خ ل األخيلة وأح م اليقظة.
كك  للدرجككة المعتدلككة التككي حصككل علياككا - ( مقيككا  الاككو  الخفيككف )م أعلككى  والمفحككو  ِو

, وقكد يثكور علكى نشكاط  وهو يضي  بكالقيود مكن الخكار , و ا طاقةا وانبساطيً  نشًطايكون 
 ويعبر بصورة ظاهرة عن عدم الشعور بالرضا.

 القككدرةلديكك   , وأنصككدقاممككأ جماعككة صككغيرة مككن األأو  يكككون بمفككرده,أن  وككك لَ يفضككل -
درجتكك  أشككارت إليكك  بحسككب مككا ,   يفضككل  لككَ بعامككةعلككى التفاعككل مككأ اآلخككرين, ولكناككا 

 .()    ا جتماعي ا نطواممقيا  على  عليااالمعتدلة التي حصل 
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 مشترا تاسعةالحالة ال
 بيانات الحالة:

 يير مبين سنوات الخبرا:يير متخص            حالة التخصص: كر          النو : 

 تفسير الصفحة النفسية:
تتجنباكككا أن  لفقكككرات التكككي يغلكككبيتضكككح مكككن شككككل الصكككفحة النفسكككية تجنكككب المفحكككو  ل

 نزعكةأكثكر انصكياًعا عكن المعتكاد, أو لديك  , وهكو لاكا د لكة خاصكة ِريكدةأوالتي  مرجعيةجماعت  ال
مسكككتعد ل عتككراف بعكككدد مكككألوف مككن الخبكككرات ييكككر , وهككو إلككى اسكككتخدام إلككى ميكانيزمكككات اإلنككككار

يعترف باا, لدي  مفاوم ضعيف ويخبر ضغوًطا المفحو   و موارد شخصية محدودة, , و العادية
كككا الماكككارات وهكككو يعكككن الككك ات,  األسكككاليب أو  البينشخصكككيةيكككر را   عكككن نفسككك , ولككككن تنقصككك  إمم

 نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.أو لدي   أن  شخ  منفتح بقدر زائدأو  لتغيير الموقف,

مقيككا  تككوهم علككى  درجككة عاديككةعلككى  يتضككح مككن الصككفحة النفسككية للمفحككو  حصككول و  -
 البدنية.عدًدا مألوًِا من الشكاو  المفحو  إلى أن لد   والتي تشير( المر  )هك  

إلكى  ممكا يشكير( )د ا كتئكابمقيكا  علكى  درجة معتدلةعلى  ون حظ حصول المفحو  -
عن شيم ما, ولكن    يدَر هك ه أو  المفحو  حالة من عدم الرضا عن ال اتأن لد  

وجككود  أنكك  قككد تعلككم التواِكك  مككأ, أو بمككا يحككدل لكك وأنكك    يبككالي ا, الحالككة بوصككفاا اكتئاًبكك
 اكتئابي مزمن.

 والتككي تشككير( مقيككا  الاسككتيريا )هككك  علككى  درجككة عاديككةعلككى  ككك لَ حصككول المفحككو  -
, ممكككا يكككرتبط المفحكككو  يتسكككم بعكككدد مكككن إلكككى أن  عكككادة بالكككديناميات ا تجاهكككات والسكككلَو
 العادي.مد  الِي  الاستيرية

ترتفككأ ِيكك  ي أنمككاط الثككالول العصككابي, والكك الككنمط الثالككل مككن ِككي  وبكك لَ يقككأ المفحككو  -
المقياسككين علككى  أكثككر مككن الدرجككة( )د ا كتئككابوهككو مقيككا  ( 2المقيككا  )علككى  الدرجككة

ومثكل هك ا (, وهكو مقيكا  الاسكتيريا )هكك  ( 4(, و)وهو مقيا  توهم المر  )هك  ( 9)
المفحكككو  يككككون لككك  تكككاري  عصكككابي مكككزمن وأعكككرا  خلطيكككة, وهكككو يعكككاني مكككن اكتئكككاب 

 وم مح هستيرية.
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والتكي ( مقيا  ا نحكراف السكيكوباتي )ب دعلى  درجة عاديةعلى  فحو وقد حصل الم -
ًككا مككن الشكككاو  مككن السككلطة ويشككعر بككا يتراب المفحككو  لديكك  إلككى أن  تشككير عككدًدا مألِو

والملل, وهو   يعاني من اضطرابات نفسية تدعو إلي ظاور سلوكيات مضادة لنفسك  أو 
 المجتمأ.

إلككى  والتككي تشككير( )م ف األنوثككة/ الكك كورة مقيككا علككى  درجككة عاديككةعلككى  ككك لَ حصككل -
 اهتمام المفحو  باألنشطة ال كرية التقليدية.

( أن مقيككا  البارانويككا )ب أعلككى  وتعككك  االدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككو  -
  ومتشكًكا.المفحو  قد يكون شديد الحساسية 

( السكيكاثينيا )ب تمقيا  على  ك لَ تشير الدرجة العادية التي حصل علياا المفحو  -
قلكك    مسككوغ القيككام بالعمككل, وتحمككل المسككئوليات الشخصككية, دون بأنكك  يمكككن للمفحككو  

 ل .
أنك  ( مقيكا  الفصكام )  َعلكى  وتعك  الدرجة المعتدلكة التكي حصكل علياكا المفحكو  -

 لَ يعك  ابتكارية واتجاه الح ر أن  وريماآلخرين, يفكر المفحو  بطريقة تختلف عن 
تجنب الواقأ من خ ل إلى  ينزع المفحو , العمليات شب  الفصامية الحقيقيةأو  المسب 

 .األخيلة وأح م اليقظة
مقيا  الاو  الخفيف على  حين جامت الدرجة العادية التي حصل علياا المفحو ِي  -

مسككتو  نشككاط  يكككون عادًيككا, وليسككت لديكك  أِكككاًرا تككؤدي إلككي سككلَو أن إلككى  لتشككير( )م أ
 يير مناسب.

 ا نطككككواممقيككككا  علككككى  مككككا جككككامت الدرجككككة المعتدلككككة التككككي حصككككل علياككككا المفحككككو بين -
مككككأ جماعككككة أو  يكككككون بمفككككرده,أن  تفضككككيل المفحككككو إلككككى  لتشككككير( )    ا جتمككككاعي

  يفضكل  لكَ علكى التفاعكل مكأ اآلخكرين, ولكناكا  القكدرةلديك   , وأنصدقامصغيرة من األ
 بعامة.
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 عشرينالحالة ال
 بيانات الحالة:

 يير مبين سنوات الخبرا:          ةيير متخصص حالة التخصص:          أنثي : النو 

 تفسير الصفحة النفسية:
أكثكر انصكياًعا عكن المعتكاد, وهكو , ا سكتجابة لككل الفقكراتة علكى وعازم ةقادر  ةالمفحوص

خبكرات ل عتراف بعدد مكألوف مكن ال ةمستعد, رميكانيزمات اإلنكاإلى استخدام إلى  نزعة اأو لديا
مفاككوم ضككعيف  اعتككرف باككا, لككدياتخبككر ضككغوًطا تو مككوارد شخصككية محككدودة,  ات و , ييككر العاديككة
األساليب لتغيير أو  البينشخصيةإمما الماارات  اتنقصاو , اعن نفسا ضيةيير را يوهعن ال ات, 

 نزعات مازوكية للكشف عن ال ات. اأو لديا بقدر زائد ةمنفتح يةشخص اأناأو  الموقف,
مقيكا  علكى  درجكة عاديكةعلكى  احصكولا ةن من رسكم الصكفحة النفسكية للمفحوصكتبيوقد  -

ًكككا مكككن الشككككاو   ةالمفحوصككك يإلكككى أن لكككد ممكككا يشكككير( تكككوهم المكككر  )هكككك   عكككدًدا مألِو
 البدنية.

 الكدياإلى أن  مما يشير( )د ا كتئابمقيا  على  درجة معتدلةعلى  ةالمفحوص تحصل -
دَر هكك ه الحالككة بوصككفاا تكك   ام مككا, ولكناككأو عككن شكي حالكة مككن عككدم الرضككا عككن الكك ات

 قد تعلم التواِ  مأ وجود اكتئابي مزمن. اأنا, أو ابما يحدل لاالي تب   اوأناا, اكتئابً 
 والتككي تشككير( مقيككا  الاسككتيريا )هكك  علكى  درجككة عاديككةعلكى  ةالمفحوصكك تكك لَ حصككل -

, ممككا يككرتبط بعككدد مككن  ااتسككاماإلككى  ِككي  اميات الاسككتيريةعككادة بالككدينا تجاهككات والسككلَو
 العادي.مد  ال

 السكيكوباتي )ب( ممكامقيكا  ا نحكراف على  درجة عاديةعلى  ةالمفحوص تك لَ حصل -
ًككككا مككككن الشكككككاو  مككككن السككككلطة و  الككككديا ةالمفحوصككككعلككككى أن د لككككة لكككك   شككككعر تعككككدًدا مألِو

عكككاني مكككن اضكككطرابات نفسكككية تكككدعو إلكككي ظاكككور سكككلوكيات ت   يبكككا يتراب والملكككل, وهككك
 أو المجتمأ. افسامضادة لن

كمككا أن لاككا اهتمامكككات  ييرهككان عكككاككًا نحكككو الككدور األنثككوي التقليككدي أقككل توجةوالمفحوصكك -
/ مقيكككا  الككك كورةعلكككى  العاديكككة ادرجتاكككتشكككير إليككك  حسكككب مكككا , باألنشكككطة ال كريكككة أيضكككًا 

 .()م ف األنوثة
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يكة التكي العاد ادرجتاكتشير إليك  ِو  ما  .ةشككومتالحساسية  ةشديد ةكون المفحوصتوقد  -
 .(مقيا  البارانويا )ب أعلى  علياا تحصل

مقيكا  السكيكاثينيا )ب علكى  تعلياكا المفحوصك تك لَ تشير الدرجة العاديكة التكي حصكل -
 قل    مسوغ ل .القيام بالعمل, وتحمل المسئوليات الشخصية, دون  اأن  يمكنا( ت

فككر ت ا( إلكى أناكمقيكا  الفصكام )  َعلكى علياكا  توتشير الدرجة المعتدلة التكي حصكل -
أو   لكككَ يعكككك  ابتكاريكككة واتجكككاه الحككك ر المسكككب أن  وريكككماآلخكككرين, بطريقكككة تختلكككف عكككن 

تجنب الواقكأ إلى  نزعت ةالمفحوصأن   لَ يعنيأن  إ , العمليات شب  الفصامية الحقيقية
 .من خ ل األخيلة وأح م اليقظة

(   الاكو  الخفيكف )م أمقيكاعلكى  ةعلياا المفحوصك توك لَ الدرجة العادية التي حصل -
أِكككاًرا تككؤدي إلككي سككلَو ييككر  ايكككون عادًيككا, وليسككت لككديا اإلككى أن مسككتو  نشككاطا تشككير

 مناسب.
 ا نطكككواممقيكككا  علكككى  ةعلياكككا المفحوصككك تخيكككًرا تعكككك  الدرجكككة المعتدلكككة التكككي حصكككلأو  -

, صككدقاممككأ جماعككة صككغيرة مككن األأو  ,اكككون بمفردهككتأن اا تفضككيل( )    ا جتمككاعي
 فضل  لَ بعامة.ت   ااآلخرين, ولكنا التفاعل مأعلى  القدرة االدي وأن
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 والعشرينالحالة الحادية 
 بيانات الحالة:
 سنة 94 سنوات الخبرا:متخص            حالة التخصص: كر          النو : 

 تفسير الصفحة النفسية:
د لكككة توجككك   ,المفحكككو  يتجنكككب ِقكككرات أكثكككر ممكككا يتجنبككك  عكككادة أِكككراد جماعتككك  المرجعيكككة

معظكككم أو  اسكككتجابة المفحكككو  بكككنعم عكككن ككككلالخطكككأ )ل( إلكككى للدرجكككة المنخفضكككة علكككى مقيكككا  
, علككككى  اتكككك  مسككككتعًدا ل عتككككراف بأخطككككام اجتماعيككككة بسككككيطة وهككككو بشكككككل عككككام معتمككككداألسككككئلة, 

 و مكككوارد شخصكككية , وهكككو مفحكككو  مسكككتعد ل عتكككراف بعكككدد مكككألوف مكككن الخبكككرات ييكككر العاديكككةال
وهو يير را   عن نفسك , يعترف باا, لدي  مفاوم ضعيف عن ال ات, غوًطا ويخبر ضمحدودة, 

أنك  شكخ  منفكتح بقكدر أو  األسكاليب لتغييكر الموقكف,أو  البينشخصكيةولكن تنقص  إمما الماارات 
 نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.  لديأو  زائد
 كالتالي: الثالول العصابيعلى  عكست الصفحة النفسية للمفحو  درجات عاديةوقد 
لديكك  علككى أن  وهكك ا يككدل( تككوهم المككر  ) مقيككا  علككى  درجككة عاديككةعلككى  ِلقككد حصككل -

 البدنية.عدًدا مألوًِا من الشكاو  
لدي  ( إلى أن )عادية :()د ا كتئابمقيا  على  وتشير الدرجة العادية التي حصل علياا -

 اكتئابية.ا اتجاهات عادية وسلَو عادي يعك  اعراضً 
, ممكككا يكككرتبط مكككن وهكككو يتسكككم بعكككدد  - ِكككي  عكككادة بالكككديناميات الاسكككتيريةا تجاهكككات والسكككلَو

كككك  مككككا اتضككككح مككككن الدرجككككة العاديككككة التككككي حصككككل علياككككامككككد  ال مقيككككا  علككككى  العككككادي ِو
 (.الاستيريا )هك  

مقيا  ا نحراف السيكوباتي )ب على  وتدل الدرجة العادية التي حصل علياا المفحو  -
الشكاو  من السكلطة ويشكعر بكا يتراب والملكل, وهكو   عدًدا مألوًِا من لدي  ( على أن د

 يعاني من اضطرابات نفسية تدعو إلي ظاور سلوكيات مضادة لنفس  أو المجتمأ.
أنكك  ( )م ف األنوثككة/ مقيكا  الكك كورةعلككى  ويتضكح مككن الدرجككة العاديككة التكي حصككل علياككا -

 ماتم باألنشطة ال كرية التقليدية.
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إلكى أن  ممكا يشكير( مقيكا  البارانويكا )ب أعلكى  يكةدرجكة عادعلى  وقد حصل المفحو  -
 .ومتشكًكاالمفحو  قد يكون شديد الحساسية 

 والتكي تشككير( مقيكا  السكيكاثينيا )ب تعلكى  درجكة عاديكةعلكى  كك لَ حصكل المفحكو  -
قلككك    القيكككام بالعمكككل, وتحمكككل المسكككئوليات الشخصكككية, دون يمككككن للمفحكككو  إلكككى أنككك  
 مسوغ ل .

إلكى  لتشكير( مقيكا  الفصكام )  َعلكى  العاديكة التكي حصكل علياكاك لَ جامت الدرجة  -
المكد  العكادي لديك  علكى هك ا المقيكا , بمعنككي أنك    يعكاني مكن اضكطرابات ِكي التفكيككر 
ولديككك  لغككككة واضككككحة ويسكككتطيأ أن يعبككككر عككككن أِككككاره مككككن خكككك ل كلمكككات وجمككككل واضككككحة 

 أ بماارات اجتماعية جيدة.المعني, كما أن لدياا القدرة علي التفاعل ا جتماعي, ويتمت
على  وهو يضي  بالقيود من الخار , و ا طاقةا وانبساطيً  ا نشًطاوالمفحو  قد يكون ِردً  -

قًككا, وقككد يثككور ويعبككر بصككورة ظككاهرة عككن عككدم الشككعور بالرضككانشككاط  لمككا اتضككح مككن  , ِو
 ( مقيا  الاو  الخفيف )م أعلى  الدرجة المعتدلة التي حصل علياا

 ا نطككككواممقيككككا  علككككى  ة المعتدلككككة التككككي حصككككل علياككككا المفحككككو ككككك لَ جككككامت الدرجكككك -
مككككأ جماعككككة أو  يكككككون بمفككككرده,أن  تفضككككيل المفحككككو إلككككى  لتشككككير( )    ا جتمككككاعي

  يفضككل  لككَ اآلخككرين, ولكنكك   التفاعككل مككأعلككى  القككدرةلديكك   , وأنصككدقامصكغيرة مككن األ
 بعامة.
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 والعشرين ثانيةالحالة ال
 بيانات الحالة:

 سنوات 3 سنوات الخبرا:يير متخص            حالة التخصص:ر           كالنو : 

 تفسير الصفحة النفسية:
لاكككا د لكككة أوالتكككي  تتجنباكككا جماعتككك  المرجعيكككةأن  المفحكككو  يتجنكككب الفقكككرات التكككي يغلكككب

علكى  اتك  مسكتعًدا  وهو بشكل عكام معتمكداألسئلة, معظم أو  بنعم عن كل استجاب, خاصة ِريدة
ل عتكككراف بعكككدد مكككألوف مكككن الخبكككرات ييكككر  , لديككك  اسكككتعدادأخطكككام اجتماعيكككة بسكككيطةل عتكككراف ب

يعتككرف باككا, لديكك  مفاككوم ويخبككر ضككغوًطا المفحككو   و مككوارد شخصككية محككدودة, , وهكك ا العاديككة
األسككاليب أو  تنقصككة أمككا الماككارات البينشخصككيةو عككن نفسكك  وهككو ييككر را   ضككعيف عككن الكك ات, 

 نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.أو لدي   نفتح بقدر زائدأن  شخ  مأو  لتغيير الموقف,
 :الثالول العصابي كما يليعلى  تعك  الصفحة النفسية للمفحو  درجات عاديةو 

( إلكى أن لكد  مقيكا  تكوهم المكر  )هكك  علكى  درجة عاديةعلى  ِقد حصل المفحو  -
 البدنية.عدًدا مألوًِا من الشكاو  المفحو  

إلكى أن  ممكا يشكير( )د ا كتئكابمقيكا  علكى  درجكة عاديكةعلكى  ك لَ حصكل المفحكو  -
 اكتئابية.ا لدي  اتجاهات عادية وسلَو عادي يعك  اعراضً 

إلككى  ممككا يشككير( مقيككا  الاسككتيريا )هككك  علككى  درجككة عاديككةإلككى حصككول  علككى  باإلضككاِة -
, ممككككا يككككرتبط كككككون المفحككككو  يتسككككم بعككككدد مككككن  عككككادة بالككككديناميات ا تجاهككككات والسككككلَو

 العادي.مد  الِي  ةالاستيري
ترتفككأ ِيكك  أنمككاط الثككالول العصككابي, والكك ي يقككأ المفحككو  ضككمن الككنمط الثالككل مككن  َوبكك ل

( 9المقياسككين )علككى  أكثككر مككن الدرجككة( )د ا كتئككابوهككو مقيككا  ( 2المقيككا  )علككى  الدرجككة
ومثكككككل هككككك ا (, وهكككككو مقيكككككا  الاسكككككتيريا )هكككككك  ( 4(, و)وهكككككو مقيكككككا  تكككككوهم المكككككر  )هكككككك  

ون ل  تكاري  عصكابي مكزمن وأعكرا  خلطيكة, وهكو يعكاني مكن اكتئكاب وم مكح المفحو  يك
 هستيرية.
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ب د(, ممكا مقيكا  ا نحكراف السكيكوباتي )علكى  درجة عاديكةعلى  وقد حصل المفحو  -
ًكا مكن الشككاو  مكن السكلطة ويشكعر بكا يتراب والملكل, وهكو لدي  يشير إلى أن  عكدًدا مألِو

 إلي ظاور سلوكيات مضادة لنفس  أو المجتمأ.   يعاني من اضطرابات نفسية تدعو
 ()م ف األنوثكككككة/ مقيكككككا  الكككك كورةعلككككى  درجككككة عاديكككككةعلكككككى  وككككك لَ حصكككككل المفحككككو  -

 المفحو  ماتم باألنشطة ال كرية التقليدية.
 :على الرباعي ال هاني كما يلي نفسية تعك  درجات عاديةالأن الصفحة  ون حظ

إلكى أن  ممكا يشكير( مقيكا  البارانويكا )ب أعلكى  درجة عاديكةعلى  ِلقد حصل المفحو  -
 ومتشكًكا.المفحو  قد يكون شديد الحساسية 

( مقيا  السكيكاثينيا )ب تعلى  ك لَ تشير الدرجة العادية التي حصل علياا المفحو  -
قلككك    القيكككام بالعمكككل, وتحمكككل المسكككئوليات الشخصكككية, دون يمككككن للمفحكككو  إلكككى أنككك  
 مسوغ ل .

( إلككى مقيككا  الفصككام )  َعلككى  ة التككي حصككل علياككا المفحككو وتككدلل الدرجككة العاديكك -
المكد  العكادي لديك  علكى هك ا المقيكا , بمعنككي أنك    يعكاني مكن اضكطرابات ِكي التفكيككر 
ولديككك  لغككككة واضككككحة ويسكككتطيأ أن يعبككككر عككككن أِككككاره مككككن خكككك ل كلمكككات وجمككككل واضككككحة 

 اارات اجتماعية جيدة.المعني, كما أن لدياا القدرة علي التفاعل ا جتماعي, ويتمتأ بم
مقيكا  الاكو  الخفيكف علكى  الدرجة العادية التكي حصكل علياكا المفحكو إلى  باإلضاِة -

إلكككى أن مسكككتو  نشكككاط  يككككون عادًيكككا, وليسكككت لديككك  أِككككاًرا تكككؤدي إلكككي  والتكككي تشكككير( )م أ
 سلَو يير مناسب.

 لياككاكك لَ ن حككظ مككن خكك ل الصكفحة النفسككية للمفحككو  الدرجككة المعتدلكة التككي حصككل ع -
يككون أن  تفضكيل المفحكو علكى  والتكي تكدلل( )    ا جتمكاعي ا نطواممقيا  على 
اآلخكرين,  التفاعكل مكأعلكى  القكدرةلدي   , وأنصدقاممأ جماعة صغيرة من األأو  بمفرده,
   يفضل  لَ بعامة.ولكن  



 نتائج البحث و نا شترا                    الرابعالفصل 

-213- 





 نتائج البحث و نا شترا                    الرابعالفصل 

-214- 



 والعشرين ثالثةالحالة ال
 بيانات الحالة:
 سنوات 4 سنوات الخبرا:متخص            حالة التخصص: كر          النو : 

 تفسير الصفحة النفسية:
تحقي  توازن مناسكب بكين على  قادر, ا ستجابة لكل الفقراتعلى  المفحو  قادر وعازم

نكارهكا, ة ا جتماعيككالتصكريح باألخطككام   يتجنككب المفحككو  ا عتكراف بالمضككمون الغيككر مقبككولو وا 
( أو األحسنإلى  ر ب لَ سيكوباثولوجية خطيرة )التحريفوقد ينك ,المثير ل ضطراباجتماعًيا أو 

و موارد , وهو  و  يلجأ إلى ا دعام أو التظاهرحد كبير ِي إلى ولكنة عر ا سويً ا قد يكون شخصً 
وهكو ييكر را   يعتكرف باكا, لديك  مفاكوم ضكعيف عكن الك ات, ويخبر ضكغوًطا شخصية محدودة, 

كا الماكارات  أنك  شكخ  أو  األسكاليب لتغييكر الموقكف,أو  شخصكيةالبينعن نفسك , ولككن تنقصك  إمم
 نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.أو لدي   منفتح بقدر زائد

 :الثالول العصابي كما يليعلى  عكست الصفحة النفسية للمفحو  درجات عاديةوقد 
إلكى أن لكد   وه ا يشكير( مقيا  توهم المر  )هك  على  درجة عاديةعلى  ِلقد حصل -

 البدنية.ا مألوًِا من الشكاو  عددً المفحو  
لدي  اتجاهكات على أن  وه ا يدل( )د ا كتئابمقيا  على  درجة عاديةعلى  كما حصل -

 اكتئابية.ا عادية وسلَو عادي يعك  اعراضً 
إلكى  والتكي تشكير( مقيكا  الاسكتيريا )هكك  علكى  درجة عاديةعلى  حصول إلى  باإلضاِة -

,يتسم بعدد من أن   مكد  الِكي  عادة بالديناميات الاستيريةمما يرتبط  ا تجاهات والسلَو
 العادي.

درجككككة علككككى  ِقكككد حصككككل المفحكككو ( أمكككا بالنسككككبة لمقيكككا  ا نحككككراف السككككيكوباتي )ب د -
يً ا يكون متصلبً إلى أن   نزوععلى  وه ا يدل ,منخفضة ويستطيأ عادة تحمل قدر ا, وعِر

 كبير من الوسطية والملل, وقد   ياتم بالنشاط الجنسي.
لكككتعك  اهتمامككك  ( )م ف األنوثكككة/ مقيكككا  الككك كورةعلكككى  حكككين جكككامت درجتككك  العاديكككةي ِككك -

 باألنشطة ال كرية التقليدية.
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كك  مككا  ومتشكككًكا.والمفحككو  قككد يكككون شككديد الحساسككية  - الدرجككة العاديككة التككي تشككير إليكك  ِو
 (.مقيا  البارانويا )ب أعلى  حصل علياا

درجككة عاديككة والتككي علككى  د حصككل المفحككو ِلقكك( أمككا بالنسككبة لمقيككا  السككيكاثينيا )ب ت -
قل    القيام بالعمل, وتحمل المسئوليات الشخصية, دون يمكن للمفحو  إلى أن   تشير

 مسوغ ل .
( أن مقيا  الفصام )  َعلى  وتعك  الدرجة المنخفضة التي حصل علياا المفحو  -

ة, وأنكك  عيككاني أو الفلسككفي وواقعككي وينقصكك  ا هتمككام بالقضككايا النظريككةِككي المفحككو  عر 
الخيال, وقد يجد صعوبة مأ األشخا  ال ين يكدركون العكالم بصكورة مختلفكة عكن   ينقص

 ادراك  ل .
مقيكا  الاكو  الخفيكف )م علكى  بينما تشير الدرجة العادية التي حصل علياكا المفحكو  -

 ( إلى أن مستو  نشاط  يكون عادًيا, وليست لدي  أِكاًرا تؤدي إلي سلَو يير مناسب.أ
, اتجاهاتكك  وسككلوك ِككي  ينا جتمككاعيوا نبسككاط  ا نطككواملمفحككو  يحككتفظ بتككوازن بككين وا -

 ا جتمكاعي ا نطكواممقيكا  علكى  الدرجة العادية التي حصل عليااتشير إلي  بحسب ما 
   (). 
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 والعشرين رابعةالحالة ال
 بيانات الحالة:
 ا سنة1 نوات الخبرا:س          ةيير متخصص حالة التخصص:          أنثيالنو : 

 تفسير الصفحة النفسية:
لاككا د لككة أوالتككي  المرجعيككة اتتجنباككا جماعتاككأن  تجنككب الفقككرات التككي يغلككبة تالمفحوصكك

نكارهكا, ة ا جتماعيكتحقي  توازن مناسب بين التصريح باألخطام على  ةقادر , وهي خاصة ِريدة وا 
, كككككك لَ نجكككككد ة  ات مريوبكككككةالحككككك   السكككككيكولوجي الككككك ين يحكككككاولون خلككككك  صكككككور  اتمكككككن  و  يوهككككك
مكوارد شخصككية , وهكي  ات ل عتكراف بعكدد مكألوف مكن الخبكرات ييكر العاديكة ةمسكتعد ةمفحوصكال

عككن  يةييككر راضكك يت, وهككمفاككوم ضككعيف عككن الكك ا اعتككرف باككا, لككدياتخبككر ضككغوًطا تمحككدودة, و 
 تك منفتح يةشخصكأو أناا  األساليب لتغيير الموقف,أو  البينشخصيةتنقصاا إمما الماارات و  انفسا

 نزعات مازوكية للكشف عن ال ات. االديأو  بقدر زائد
علككى  درجككة عاديككةعلككى  تبككين مككن ِحكك  الصككفحة النفسككية للمفحوصككة حصككولااهكك ا وقككد  -

 البدنية.عدًدا مألوًِا من الشكاو  لدياا إلى أن  مما يشير( مقيا  توهم المر  )هك  
( علكككى )د ا كتئكككابمقيكككا  لكككى ع وتكككدل الدرجكككة العاديكككة التكككي حصكككلت علياكككا المفحوصكككة -

 اكتئابية.ا اتجاهات عادية وسلَو عادي يعك  اعراضً 
ممكا ممكا ( مقيا  الاستيريا )هكك  على  درجة منخفضةعلى  ون حظ حصول المفحوصة -

وأن لكدياا ا, سكخريتاا ومعزولكة اجتماعًيكِكي  تككون سكاخرة و  عكةأن  تنكزعيشير إلكى أناكا 
 ا.اهتمامات ضيقة وبأناا مسايرة اجتماعيً  اتوصفاا  بإلياا  كما ينظر ,دِاعات قليلة

 وبكك لَ تقككأ المفحوصككة ضككمن الككنمط الثالككل للثككالول العصككابي والكك ي ِيكك  ترتفككأ الدرجككة -
وهكو ( 9المقياسكين )علكى  أكثكر مكن الدرجكة( )د ا كتئكابوهكو مقيكا  ( 2المقيا  )على 

ومثكككككل هككككك ه , (وهكككككو مقيكككككا  الاسكككككتيريا )هكككككك  ( 4(, و)مقيكككككا  تكككككوهم المكككككر  )هكككككك  
المفحوصككة يكككون لاككا تككاري  عصككابي مككزمن وأعككرا  خلطيككة, وهككى تعككاني مككن اكتئككاب 

 وم مح هستيرية.
قًكاوالملل ا يترابمن السلطة و عدًدا مألوًِا من الشكاو  والمفحوصة لدياا  - تشكير لمكا  , ِو

 (.مقيا  ا نحراف السيكوباتي )ب دعلى  الدرجة العادية التي حصلت عليااإلي  
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نحكو الكدور ا أقكل توجاًك( إلى أناا )م ف األنوثة/ مقيا  ال كورةعلى  ل الدرجة العاديةوتد -
 أيًضا.لاا اهتمامات باألنشطة ال كرية من ييرها, كما أن التقليدي  األنثوي

( مقيكا  البارانويكا )ب أعلكى  كما تدل الدرجة المنخفضة التكي حصكلت علياكا المفحوصكة -
 اآلخرين.تنقصاا الحساسية والوعي بدواِأ إلى أن  زعلدياا اهتمامات ضيقة تنعلى أن 

ممكا ( مقيكا  السكيكاثينيا )ب تعلكى  درجة منخفضكةعلى  ك لَ وقد حصلت المفحوصة -
ولككدياا توجكك  نحككو ا, شككعورها بككاألمن وا رتيككاح مككأ  اتاككا وأناككا مسككتقر انفعالًيككإلككى  يشككبر

 النجاح وأناا مثابرة وتتسم باتجاه المسئولية.
( مقيكا  الفصكام )  َعلكى  درجكة العاديكة التكي حصكلت علياكا المفحوصكةوقد جامت ال -

إلى المد  العادي لدياا على ه ا المقيكا , أي أناكا   تعكاني مكن اضكطرابات ِكي  لتشير
التفكيكككر ولكككدياا لغكككة واضكككحة وتسكككتطيأ أن تعبكككر عكككن أِكارهكككا مكككن خككك ل كلمكككات وجمكككل 

ا جتماعي, وتتمتأ بماارات اجتماعية واضحة المعني, كما أن لدياا القدرة علي التفاعل 
 جيدة.

مقيككا  الاكو  الخفيككف علكى  كمكا جكامت الدرجككة العاديكة التككي حصكلت علياكا المفحوصككة -
 ا.نشاطاا يكون عاديً إلى أن مستو   لتشير( )م أ

 ا جتمكاعي ا نطكواممقيكا  علكى  وتعك  الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصة -
اتجاهاتاكككككا ِكككككي  ينا جتمككككاعيوا نبسكككككاط  ا نطكككككوامزن بككككين احتفاظاكككككا بتكككككوا( إلككككى )   

 وسلوكاا.
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 والعشرين خا سةالحالة ال
 بيانات الحالة:
 سنتان سنوات الخبرا:          ةيير متخصص حالة التخصص:          أنثيالنو : 

 تفسير الصفحة النفسية:
التكي لاكا د لكة  أو ,يكةالمرجع اتتجنباكا جماعتاكأن  الفقرات التكي يغلكب ةتجنب المفحوصت

نكارهكا, ة ا جتماعيكتحقي  توازن مناسب بين التصريح باألخطام على  ةقادر , وهي خاصة ِريدة وا 
مكوارد شخصكية , وهكي  ات ل عتراف بعدد مألوف مكن الخبكرات ييكر العاديكة ةمستعدوالمفحوص  
عككن  ي راضككييككر  يمفاككوم ضككعيف عككن الكك ات, وهكك اعتككرف باككا, لككدياتخبككر ضككغوًطا تمحككدودة, و 

 ةمنفتح يةشخصأو أناا  األساليب لتغيير الموقف,أو  البينشخصيةتنقصاا إمما الماارات  و انفسا
 نزعات مازوكية للكشف عن ال ات. االديأو  بقدر زائد

 :الثالول العصابي كما يليعلى  عكست الصفحة النفسية للمفحوصة درجات عاديةوقد 
إلككى أن  والتككي تشككير( هم المككر  )هككك  مقيككا  تككو علككى  درجككة عاديككةعلككى  ِقككد حصككلت -

 البدنية.عدًدا مألوًِا من الشكاو  لدياا 
وجود اتجاهات عادية وسلَو على  عادية لتدلل( )د ا كتئابمقيا  على  جامت درجتاا -

 اكتئابية.ا عادي يعك  اعراضً 
 أناكا تتسكم بعكددعلى  لتدلل( مقيا  الاستيريا )هك  على  حين جامت درجتاا العاديةِي  -

, مما يرتبط من   العادي.مد  الِي  عادة بالديناميات الاستيريةا تجاهات والسلَو
 7وبككك لَ تقكككأ المفحوصكككة ضكككمن الكككنمط األول للثكككالول العصكككابي العصكككابي وهكككو نمكككط ) -

يكك  ترتفككأ الدرجككة( التحككول (, وهككو مقيككا  تككوهم المككر  )هككك   ,(9المقياسككين )علككى  ِو
وهكككو مقيكككا  ( 2المقيكككا  )علكككى  نمكككا تكككنخف بي(, وهكككو مقيكككا  الاسكككتيريا )هكككك  ( 4و)

إلكى شككاو   المفحو  يحول المصكاعب الشخصكيةأن  و د لة ه ا النمط(, )د ا كتئاب
 بدنية.

ممككا  ؛ب د(مقيككا  ا نحككراف السككيكوباتي )علككى  وقككد جككامت درجككة المفحوصككة منخفضككة -
يةإلى أن  نزوعاايشير إلى  ر كبير من وأناا تستطيأ عادة تحمل قد, تكون متصلبة وعِر

 الوسطية والملل.
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أناككا ( )م ف األنوثككة/ مقيككا  الكك كورةعلككى  وعكسككت الدرجككة العاديككة التككي حصككلت علياككا -
لاكا اهتمامكات باألنشكطة مكن ييرهكا, كمكا أن التقليكدي  األنثوينحو الدور ا أنثي أقل توجاً 

 أيًضا.ال كرية 
يكا  البارانويكا )ب مقعلى  حين جامت الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوص ِي  -

 قد تكون شديدة الحساسية ومتشككة.إلى أناا  لتشير( أ
قلك    مسكوغ لك  القيكام بالعمكل, وتحمكل المسكئوليات الشخصكية, دون والمفحوصة يمكناكا  -

 (.مقيا  السيكاثينيا )ب تعلى  الدرجة العادية التي حصلت عليااتشير إلي  ِو  لما 
ِقكككد ( مقيكككا  الفصكككام )  َعلكككى  ا المفحوصككك أمكككا الدرجكككة العاديكككة التكككي حصكككلت علياككك -

إلككككى المككككد  العككككادي لككككدياا علككككى هكككك ا المقيككككا , أي أناككككا   تعككككاني مككككن  جككككامت لتشككككير
اضككطرابات ِككي التفكيككر ولككدياا لغككة واضككحة وتسككتطيأ أن تعبككر عككن أِكارهككا مككن خكك ل 
كلمككات وجمككل واضككحة المعنككي, كمككا أن لككدياا القككدرة علككي التفاعككل ا جتمككاعي, وتتمتكككأ 

 بماارات اجتماعية جيدة.
ممكا ( مقيا  الاكو  الخفيكف )م أعلى  درجة منخفضةعلى  ون حظ حصول المفحوصة -

 اتعلككى درجكككة مككن النضكككج و  كوناكككا يمكككن ا عتمكككاد عليكك  والثقكككة ِياككا واناكككاإلككى  يشككير
إ  لكككدياا طاقكككة  ؛ةا جتماعيكككاألنشكككطة ِكككي  حكككد بعيكككدإلكككى  ضكككمير حكككي, وتقكككل مشكككاركتاا

ًكككك مككككنمسككككتو  منخفضككككة و   ا كتئككككابأو  موقفيككككة مثككككل التعككككبا النشككككاط قككككد يعكسككككان ظرِو
 الحقيقي.

 ا نطكككككواممقيكككككا  علكككككى  الدرجكككككة الملحوظكككككة التكككككي حصكككككلت علياكككككا المفحوصككككك  وعكسككككت -
 اآلخككرينوالخجككل وا نككزوام وتجنككب  ا جتمككاعي ا نطككوامحالككة مككن ( )    ا جتمككاعي

مال التفعيل بينمكا يكزداد السكلَو  وي الد لة, مما يزيد من حدة مشك تاا, ويقل لدياا احت
 التأملي.
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 والعشرين سادسةالحالة ال
 بيانات الحالة:

 سنة 99 سنوات الخبرا:          ةيير متخصص حالة التخصص:          أنثيالنو : 

 تفسير الصفحة النفسية:
والدرجككككة  المرجعيككككة اتجنككككب ِقككككرات أكثككككر ممككككا يتجنبكككك  عككككادة أِككككراد جماعتاككككت ةالمفحوصكككك

 بكنعم عكن ككل ةاستجابة المفحوصإلى  ه ه الدرجةد لة توج  الخطأ )ل( خفضة على مقيا  المن
ل عتكككراف بأخطكككام اجتماعيكككة  ةمسكككتعد ا اتاكككعلكككى  ةبشككككل عكككام معتمكككد يوهكككاألسكككئلة, معظكككم أو 

قيكا  بدرجكة أكثكر مكن ِقكرات المِكي  بخبكرات ييكر عاديكة ممكا يتمثكل ةترف المفحوصك, وتعبسيطة
ظ بواجاكة حتفاتعك  الدرجة على مقيا  التصحيح محاولة المفحوصة ل  ك لَ الشخ  العادي

اكككم  انقصككاويعتككرف بوجكككود مشكككك ت أو ضكككعف, تمككن الكفايكككة والضكككبط و   البصكككر الشخصكككي ِو
التنبكككؤ ويككككون حكككد بعيكككد ِيمكككا يكككرتبط بنكككوع مكككن نقككك  الكفكككامة, إلكككى  ةدِاعيككك ةالمفحوصكككو , اسكككلوكا

 .اا بسبب نق  استبصار المفحو  بسلوكام جد  ردي ِي ه ه الحالة بالتدخل السيكولوجي

 الثالول العصابي كما يلي:على  عكست الصفحة النفسية للمفحوصة درجات عاديةك لَ 
مقيكا  تكوهم المكر  )هكك على  ِلقد جامت الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصة -

 البدنية.عدًدا مألوًِا من الشكاو  المفحوصة إلى أن لد   لتشير(  
( )د ا كتئككابمقيككا  علككى  ينمككا جككامت الدرجككة العاديككة التككي حصككلت علياككا المفحوصككةب -

 اتجاهات عادية وسلَو عادي يعك  اعراضة اكتئابية.على  لتدل
مقيككا  الاسككتيريا )هككك علككى  و لككَ جككامت الدرجككة العاديككة التككي حصككلت علياككا المفحوصككة -

, ممككا يكرتبطلتفيكد اتسككاماا بعككدد مكن (    عككادة بالككديناميات الاسككتيرية ا تجاهككات والسككلَو
 العادي.مد  الِي 

 وبكك لَ تقككأ المفحوصككة ضككمن الككنمط الثالككل للثككالول العصككابي والكك ي ترتفككأ ِيكك  الدرجككة -
وهكو ( 9المقياسكين )علكى  أكثكر مكن الدرجكة( )د ا كتئكابوهكو مقيكا  ( 2المقيا  )على 

إلككى أن  ا يشككيرممكك(, وهككو مقيككا  الاسككتيريا )هككك  ( 4(, و)مقيككا  تككوهم المككر  )هككك  
المفحوصة قد يكون لاا تاري  عصكابي مكزمن وأعكرا  خلطيكة, وأناكا تعكاني مكن اكتئكاب 

 وم مح هستيرية.
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مقيكككككا  ا نحكككككراف علكككككى  وعكسكككككت الدرجكككككة المعتدلكككككة التكككككي حصكككككلت علياكككككا المفحوصكككككة -
كوناككككككا قكككككد تكككككككون منشكككككغلة انشككككككغا  اصكككككي  بالمشككككككك ت والقضككككككايا ( السكككككيكوباتي )ب د

عكككادي مكككن الصكككراع مسكككتو  قكككد تتواِككك  مكككأ في أو تجيب للصكككراع المكككوقة, وتسكككا جتماعيككك
ا جتماعيوالبينشخصي, حيل أن  ليست لديك  ميكوً  ضكد المجتمكأ, ِاكو لديك  هكدف مكا   
يضككطر للحيككاد عنكك  بشكككل واضككح, ولكنكك  قككد يعككاني مككن بعكك  الصككراعات والمشككك ت 

مككؤثرة علككي ريبتكك  ِككي والضككغوط النفسككية التككي قككد تعوقكك  عككن تحقيكك  هدِكك  ولكنكك  ييككر 
 تحقي  ه ا الادف.

 األنوثكة/ مقيكا  الك كورةعلكى  كما عكست الدرجة العادية التي حصكلت علياكا المفحوصكة -
لاككككا كمككككا أن التقليككككدي مككككن ييرهككككا,  األنثككككويأناككككا أنثككككي أقككككل توجاككككا نحككككو الككككدور ( )م ف

 .أيًضااهتمامات باألنشطة ال كرية 
 :الرباعي ال هاني كما يليعلى  ت معتدل وقد عكست الصفحة النفسية للمفحوصة درجا

ممكا يفيكد بكككون ( مقيكا  البارانويككا )ب أعلكى  درجكة معتدلككةعلكى  ِقكد حصكلت المفحوصككة -
المفحوصة حساسة للع قات البينشخصية وهي تفكر بوضوح وعق نية, وقد تكون مفرطة 

 أسا  شخصي.على  نحوها اآلخرينأِعال الحساسية للنقد, وتفسر 
المفحوصكككة ( مقيكككا  السككيكاثينيا )ب تعلككى  درجككة معتدلكككةعلكككى  حوصككةو حصككلت المف -

كام بالتزاماتاكاِكي  دقيقكة بعامكة تكر  مواعيكدها, وقكد تقلك  إ ا عجكزت عكن  لكَ,   ِكي  الِو
 ك لَ.اآلخرون  نفساا قلقة و  يراه

( مقيككا  الفصككام )  َعلككى  وعكسككت الدرجككة المعتدلككة التككي حصككلت علياككا المفحوصككة -
 لكككَ يعكككك  ابتكاريكككة واتجكككاه الحككك ر أن  وريكككماآلخكككرين, قكككة تختلكككف عكككن أناكككا تفككككر بطري

تجنككب الواقككأ إلككى  المفحوصككة تنككزعأن  , إ م العمليككات شككب  الفصككامية الحقيقيككةأو  المسككب 
 من خ ل األخيلة وأح م اليقظة.

 لتشكير( مقيا  الاو  الخفيكف )م أعلى  وقد جامت الدرجة المعتدلة التي حصلت علياا -
نشاطاا, وقد على  وأناا تضي  بالقيود من الخار , نشطة وانبساطية و ا طاقة كونااإلى 

 تثور وتعبر بصورة ظاهرة عن عدم شعورها بالرضا.
 ا جتمكاعي ا نطواممقيا  على  وعكست الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصة -

 اتاا وسلوكاا.اتجاهِي  ينا جتماعيوا نبساط  ا نطواماحتفاظاا بتوازن بين ( )   
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 والعشرين سابعةالحالة ال
 بيانات الحالة:
 سنة 93 سنوات الخبرا:يير متخص            حالة التخصص: كر          النو : 

 تفسير الصفحة النفسية:
علكى  قكادر وهكو, المفحو  يتجنب ِقرات أكثر مما يتجنب  عكادة أِكراد جماعتك  المرجعيكة

نكارهكا, ة ا جتماعيكباألخطكام  تحقي  توازن مناسب بين التصريح مسكتعد ل عتكراف والمفحكو  وا 
يعتكرف ويخبكر ضكغوًطا و مكوارد شخصكية محكدودة, , وهو  بعدد مألوف من الخبرات يير العادية

كككا الماكككارات باكككا, لديككك  مفاكككوم ضكككعيف عكككن الككك ات,  وهكككو ييكككر را   عكككن نفسككك , ولككككن تنقصككك  إمم
نزعات مازوكية أو لدي   ن  شخ  منفتح بقدر زائدأأو  األساليب لتغيير الموقف,أو  البينشخصية

 للكشف عن ال ات.
مقيككا  تككوهم علككى  درجككة عاديككةعلككى  أظاككرت الصككفحة النفسككية للمفحككو  حصككول وقككد  -

 البدنية.عدًدا مألوًِا من الشكاو  المفحو  إلى أن لد   مما يشير( المر  )هك  
حالكة ( علكى )د ا كتئابا  مقيعلى  وتدل الدرجة المعتدلة التي حصل علياا المفحو  -

ا, عن شيم مكا, ولكنك    يكدَر هك ه الحالكة بوصكفاا اكتئاًبكأو  من عدم الرضا عن ال ات
 أن  قد تعلم التواِ  مأ وجود اكتئابي مزمن., أو بما يحدل ل وأن    يبالي 

( مقيكا  الاسكتيريا )هكك  على  ويتضح من الدرجة المعتدلة التي حصل علياا المفحو  -
يكككككون المفحككككو  مككككن النككككوع ا ستعراضككككي ا نبسككككاطي والسككككطحي, وهككككو أن  لككككبأنكككك  يغ

إلككى  يتبنككي النظككرة المتفائلككةأن  وهككو يفضككل, وينكككر وجككود مشككك ت, متمركككز حككول  اتكك 
 الحياة ويتجنب القضايا يير السارة.

علككى  الكنمط الثالكل للثككالول العصكابي والك ي ترتفكأ ِيك  الدرجكةِكي  وبك لَ يقكأ المفحكو  -
وهو مقيا  ( 9المقياسين )على  أكثر من الدرجة( )د ا كتئابوهو مقيا  ( 2)المقيا  

ومثكل هك ا المفحكو  يككون (, وهو مقيكا  الاسكتيريا )هكك  ( 4(, و)توهم المر  )هك  
 ل  تاري  عصابي مزمن وأعرا  خلطية, وهو يعاني من اكتئاب وم مح هستيرية.

ًككا مككن الشكككاو  والمفحككو  لديكك   - والملككل حسككب الدرجككة  ا يتككرابالسككلطة و مككن عككدًدا مألِو
 (.مقيا  ا نحراف السيكوباتي )ب دعلى  العادية التي حصل علياا
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( )م ف األنوثة/ مقيا  ال كورةعلى  وجامت الدرجة العادية التي حصل علياا المفحو  -
 باألنشطة ال كرية التقليدية.إلى اهتمام   رلتشي

د جككككامت الدرجككككة المعتدلككككة التككككي حصككككل علياككككا ِقكككك( أمككككا بالنسككككبة لمقيككككا  البارانويككككا )ب أ -
وأنك  يفككر بوضكوح  ,حساسيت  للع قات البينشخصكيةإلى  المقيا  لتشيرعلى  المفحو 

علكى  نحكوه اآلخكرينأِعكال للنقكد, ويفسكر وعق نية, وقد يكون المفحو  مفكرط الحساسكية 
 أسا  شخصي.

( لسككيكاثينيا )ب تمقيككا  اعلككى  وجككامت الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككو  -
قلك  القيكام بالعمكل, وتحمكل المسكئوليات الشخصكية, دون يمككن للمفحكو  إلى أنك   لتشير

   مسوغ ل .
مقيككا  الفصككام )  علككى  حككين جككامت الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككو ِككي  -

المكككككد  العكككككادي لديككككك  علكككككى هككككك ا المقيكككككا , بمعنكككككي أنككككك    يعكككككاني مكككككن  ىإلككككك لتشكككككير( َ
التفكير ولدي  لغة واضحة ويستطيأ أن يعبر عن أِكاره من خ ل كلمات  اضطرابات ِي

وجمككل واضككحة المعنككي, كمككا أن لككدياا القككدرة علككي التفاعككل ا جتمككاعي, ويتمتككأ بماككارات 
 اجتماعية جيدة.

قًكككاويوصكككف المفحكككو   - مقيكككا  الاكككو  علكككى  لدرجتككك  المنخفضكككة التكككي حصكككل علياكككا ِو
ن  ناضج و و ضمير حي, كما تقل أو  ,علي  والثقة ِي بأن  يمكن ا عتماد ( الخفيف )م أ

مككن مسككتو  إ  لديكك  طاقككة منخفضككة و  ؛ةا جتماعيككاألنشككطة ِككي  حككد بعيككدإلككى  مشككاركت 
 الحقيقي. ا كتئابأو  موقفية مثل التعبا النشاط قد يعكسان ظروًِ 

 ا نطككككواممقيكككا  علكككى  الدرجكككة الملحوظكككة التكككي حصكككل علياكككا المفحكككو  بينمكككا تعكككك  -
والخجككل وا نككزوام وتجنككب  ا جتمككاعي ا نطواموصككف المفحككو  بكك( )    تمككاعيا ج

كمككا يقككل احتمككال التفعيككل بينمككا يككزداد , اآلخككين  وي الد لككة, ممككا يزيككد مككن حككدة مشككك ت 
 السلَو التأملي.
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 والعشرين ثا نةالحالة ال
 بيانات الحالة:

 سنة 91 سنوات الخبرا:          ةيير متخصص حالة التخصص:          أنثيالنو : 

 تفسير الصفحة النفسية:
بأن كبير جد ا احتمال إلى  تشيرعدم اإلجابة )؟( مقيا  على  درجة ا نحراف الملحوظة

ة وييكر  ,ا سكتجابة باألسكلوب المناسكبعلى  والمفحوصة يير قادرة, تكون الصفحة النفسية محِر
إلكى اسككتخدام  لكدياا نزعكةعكن المعتكاد, أو  أكثكر انصككياًعا ةالمفحوصكأن   لكَ, ون حكظِكي  رايبكة
المثيكككر اجتماعًيكككا أو  ميكانيزمكككات اإلنككككار, وهكككي تتجنكككب ا عتكككراف بالمضكككمون الغيكككر مقبكككولإلكككى 

ككون شخصكية تقكد ( أو األحسكنإلكى  ل ضطراب وقد تنكر بك لَ سكيكوباثولوجية خطيكرة )التحريكف
يككة التظككاهر, والمفحوصككة دِاعيككة وييككر و أ ا دعككامإلككى  حككد كبيككر و  تلجككأإلككى  سككوية ولكناككا عِر

 نكار والدِاعات الاستيرودية.يكولوجية وقد تتميز الدِاعية باإلا عتراف بالضغوط السِي  رايبة

مقيككا  تككوهم علككى  درجككة عاديككةعلككى  برسككم الصككفحة النفسككية للمفحوصككة تبككين حصككولااو  -
 البدنية.عدًدا مألوًِا من الشكاو  لدياا إلى أن  والتي تشير( المر  )هك  

أناا ( )د ا كتئابمقيا  على  وتعك  الدرجة المنخفضة التي حصلت علياا المفحوصة -
 يقظة اجتماعية ونشطة.

( مقيكا  الاسكتيريا )هكك  علكى  بينما تكدل الدرجكة العاديكة التكي حصكلت علياكا المفحوصكة -
, ممكككا يكككرتبط بأناككا تتسكككم بعكككدد مكككن  ِكككي  عكككادة بالكككديناميات الاسكككتيريةا تجاهكككات والسكككلَو

 العادي.مد  ال
يكك  ( التحككول 7الككنمط األول للثككالول العصككابي وهككو نمككط )ِككي  وبكك لَ تقككأ المفحوصككة - ِو

وهكو مقيكا  ( 4و)(, وهو مقيا  تكوهم المكر  )هكك  ( 9المقياسين )على  ترتفأ الدرجة
و د لكة (, )د ا كتئكابوهكو مقيكا  ( 2المقيكا  )علكى  بينمكا تكنخف (, الاستيريا )هكك  

أن  كمككا نجككد, بدنيككةإلككى شكككاو   المفحوصككة تحككول المصككاعب الشخصككيةن أ هكك ا الككنمط
 ممكا يشكير ؛مقيكا  تكوهم المكر علكى  منااأكبر  مقيا  الاستيرياعلى  درجة المفحو 

 التفاؤل بشأن شكواها البدنية.إلى  نزعة المفحوصةإلى 
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( مقيكا  ا نحكراف السكيكوباتي )ب دعلكى  درجكة منخفضكةعلكى  وقد حصلت المفحوصكة -
يكةإلكى أن  ما يعكك  نزوعاكام وأناكا تسكتطيأ عكادة تحمكل قكدر كبيكر , تككون متصكلبة وعِر

 من الوسطية والملل.
درجكككة عاديكككة ممكككا ( )م ف األنوثكككة/ مقيكككا  الككك كورةعلكككى  كمكككا جكككامت درجكككة المفحوصكككة -

لاا اهتمامات من ييرها, كما أن التقليدي  األنثوينحو الدور ا يعك  أناا أنثي أقل توجاً 
 أيًضا.ال كرية باألنشطة 

 :الرباعي ال هاني كما يليعلى  درجات منخفضةعلى  ون حظ حصول المفحوصة -
إلكى أن  ممكا يشكير( مقيكا  البارانويكا )ب أعلى  درجة منخفضةعلى  حصلت المفحوصة -

تنقصككاا الحساسككية والككوعي بككدواِأ إلككى أن  المفحوصككة اهتمامككات ضككيقة وأناككا تنككزعلككد  
 اآلخرين.

ممكككا ( مقيكككا  السكككيكاثينيا )ب تعلكككى  درجكككة منخفضكككةعلكككى  ةكككك لَ حصكككلت المفحوصككك -
وكك لَ يعكك  توجااكا ا, وأناكا مسكتقرة انفعالًيك ,يعك  شكعورها بكاألمن وا رتيكاح مكأ  اتاكا

 مثابرة وتتسم باتجاه المسئولية.إلى أناا  باإلضاِة, نحو النجاح
ام )  مقيكا  الفصكعلكى  ويتضح من الدرجة المنخفضة التكي حصكلت علياكا المفحوصكة -

يككة وواقعيككة( َ الفلسككفية, وهككي عيانيككة أو  وينقصككاا ا هتمككام بالقضككايا النظريككة ,أناككا عِر
ينقصاا الخيال, وقد تجد صعوبة مأ األشخا  ال ين يدركون العالم بصورة مختلفة عكن 

 ل .إدراكاا 
وتوصككف المفحوصكك  باناككا يمكككن ا عتمككاد علياككا والثقككة ِياككا واناككا ناضككجة و و ضككمير  -

مقيكا  الاكو  على  الدرجة المنخفضة التي حصلت عليااتشير إلي  َ ِو  ما حي, و ل
إ  لكدياا  ؛ةا جتماعياألنشطة ِي  حد بعيدإلى  مشاركتااإلى  ك لَ تشير ,(الخفيف )م أ

ًككمسككتو  طاقككة منخفضككة و   ا كتئككابأو  موقفيككة مثككل التعككبا مككن النشككاط قككد يعكسككان ظرِو
 الحقيقي.

 ا نطكككواممقيكككا  علكككى  ديكككة التكككي حصكككلت علياكككا المفحوصكككةدرجكككة العاا جكككامت الخيكككرً أو  -
وا نبسككككككاط  ا نطككككككواملككككككتعك  احتفككككككاظ المفحوصككككككة بتككككككوازن بككككككين ( )    ا جتمككككككاعي
 اتجاهاتاا وسلوكاا.ِي  ينا جتماعي
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 والعشرين تاسعةالحالة ال
 بيانات الحالة:
 سنة 97 سنوات الخبرا:          ةمتخصص حالة التخصص:          أنثيالنو : 

 تفسير الصفحة النفسية:
تحقيك  تكوازن مناسكب علكى  ا ستجابة لككل الفقكرات, وقكادرةعلى  المفحوصة قادرة وعازمة

نكارها, و ة ا جتماعيبين التصريح باألخطام   ،التتواتر )ف(مقيا  على  تشير الدرجة الملحوظةوا 
يكككل ييكككر صكككاد , ويمثكككل ا رتفكككاعأنتتته  إ م  ودرجكككة معانكككاة   شكككدة الالمقيكككاعلكككى  قكككد يككككون البرِو

ا تشكخ  المفحوصكة بأناكا مضكطربة سكلوكيً أن  السيكوباثولوجية التكي تخبرهكا المفحوصكة, ويكرجح
تعتككرف باككا, ولككدياا ضككغوًطا والمفحوصككة  ات مككوارد شخصككية محككدودة, وتخبككر , بأناككا  هانيككةأو 

كا الماكارات مفاوم ضعيف عن ال ات, وهي يير راضية عن نفساا ولكن   لبينشخصكيةاتنقصكاا إمم
ا نزعكات مازوكيكة للكشكف اأو لدي شخصية منفتحة بقدر زائدأو أناا  األساليب لتغيير الموقف,أو 

 عن ال ات.
علككى  درجككة ملحوظككةعلككى  مككن خكك ل رسككم الصككفحة النفسككية للمفحوصككة تبككين حصككولااو  -

, بدنيكة يامضكة لكدياا بشككاو انشغال زائكد إلى  والتي تشير( مقيا  توهم المر  )هك  
إلككى  باإلضككاِة, باككا اآلخككرينوتطلككب اهتمككام , خدماا المفحوصككة للككتحكم ِككيمن حولاككاتسككت
شكككواها علككى  وتركككز, سككلبية ومتشككائمة بعامككة, تقككاوم أي صككورة مككن صككور الحلككولأناككا 

 البدنية الغامضة.
( إلكككى )د ا كتئكككابمقيككا  علكككى  وتشككير الدرجكككة العاديككة التكككي حصكككلت علياككا المفحوصكككة -

 اكتئابية.ا سلَو عادي يعك  اعراضً وجود اتجاهات عادية و 
( مقيكا  الاسكتيريا )هكك  علكى  ون حظ الدرجة الملحوظة التي حصلت علياا المفحوصكة -

المفحوصكككة ممكككا يعكككك  اناكككا شكككخ  سكككا   وقابلكككة ل يحكككام وينقصكككاا البصكككر بسكككلوكاا 
ِككي  بدنيككة محككددةشكككاو  وتظاككر , وأناككا تنكككر وجككود مشككك ت سككلوكية ,اآلخككرينوسككلَو 
ا بسكيطة عيانيكة لمشكك تاا   تتطلكب مناكا ِحًصك ف الضغط, وأناا تتوقأ حلكوً  ظل ظرو 

 ا. اتيً 
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يكك  ( التحككول 7الككنمط األول للثككالول العصككابي وهككو نمككط )ِككي  وبكك لَ تقككأ المفحوصككة - ِو
وهكو مقيكا  ( 4و)(, وهو مقيا  تكوهم المكر  )هكك  ( 9المقياسين )على  ترتفأ الدرجة

و د لكة (, )د ا كتئكابوهكو مقيكا  ( 2المقيكا  )علكى   بينمكا تكنخف(, الاستيريا )هكك  
 بدنية.إلى شكاو   المفحوصة تحول المصاعب الشخصيةأن  ه ا النمط

ِقككد جككامت درجككة المفحوصككة المنخفضككة ( مقيككا  ا نحككراف السككيكوباتي )ب دعلككى  أمككا -
يككةإلككى أن  نزوعاككاإلككى  عليكك  لتشككير ر وأناككا تسككتطيأ عككادة تحمككل قككد, تكككون متصككلبة وعِر

 كبير من الوسطية والملل.
)م  األنوثككة/ مقيكا  الكك كورةعلككى  وتعكك  الدرجككة العاديكة التككي حصكلت علياككا المفحوصكة -

لاكا اهتمامكات من ييرها, كما أن التقليدي  األنثوينحو الدور ا كوناا أنثي أقل توجاً ( ف
 أيًضا.باألنشطة ال كرية 

( مقيكا  البارانويكا )ب أعلكى  ةك لَ تشير الدرجكة العاديكة التكي حصكلت علياكا المفحوصك -
 اا قد تكون شديد الحساسية ومتشككة.أن

مقيككا  السككيكاثينيا )ب علككى  الدرجككة الملحوظككة التككي حصككلت علياككا المفحوصككةأن  ونجككد -
تاتكا  ويككون أو  المفحوصكة قلقكة ومتكوترة ومتكرددة, وأناكا قكد تضكطربإلكى أن  تشير( ت

د توجكككد لكككدياا مشكككاعر بالككك نب تصكككيباا وقكككاآلخكككرين, مناكككا ومكككن ا قلقاكككا الظكككاهر ملحوًظككك
 بالعجز.

مقيكا  الفصكام )  علكى  ك لَ تعك  الدرجة الملحوظة التكي حصكلت علياكا المفحوصكة -
 والبعككككد عككككن بيئتاككككا, وقككككد يعككككك   لككككَ عمليككككة ِصككككامية حقيقيككككة ا يترابشككككعورها بكككك( َ

كي التركيككزوقكد تعككاني المفحوصكة واضكطراًبا ِكي التفكيككر,  , مكن صككعوبات ِكي المنطكك , ِو
 الحكم.ِي  وضعف

مقيكا  الاكو  الخفيكف )م علكى  وجامت الدرجة المعتدلة التي حصكلت علياكا المفحوصكة -
علكى  وهكي تضكي  بكالقيود مكن الخكار , طاقكة اتكوناا نشطة وانبساطية و على  لتدلل( أ

 نشاطاا, وقد تثور وتعبر بصورة ظاهرة عن عدم الشعور بالرضا.
  تفضل  لَ بعامة, وهك ا مكا ل مأ اآلخرين, ولكناا على التفاع والمفحوصة لدياا القدرة -

)   ا جتمككاعي ا نطككواممقيككا  علككى  الدرجككة المعتدلككة التككي حصككلت علياككاتشككير إليكك  
 .) 



 نتائج البحث و نا شترا                    الرابعالفصل 

-224- 





 نتائج البحث و نا شترا                    الرابعالفصل 

-225- 



 ثالثيتنالحالة ال
 بيانات الحالة:

 سنوات 3 سنوات الخبرا:يير متخص            حالة التخصص: كر          النو : 

 تفسير الصفحة النفسية:
تتجنباككككا جماعتكككك  أن  تجنككككب المفحككككو  للفقككككرات التككككي يغلككككبأظاككككرت الصككككفحة النفسككككية 

تحقيككك  تكككوازن مناسكككب بكككين علكككى  والمفحكككو  قكككادر, لاكككا د لكككة خاصكككة ِريكككدةالتكككي  أو ,المرجعيكككة
نكارهكا, و ة ا جتماعيككالتصكريح باألخطكام  يكل ييكر صككاد , ويمثكل ا رتفكاعوا  علككى  قكد يكككون البرِو

يشككككخ  أن  ويككككرجح, ودرجككككة السككككيكوباثولوجية التككككي يخبرهككككا المفحككككو  معانككككاةالمقيككككا  شككككدة ال
و المفحكككو   و مكككوارد شخصكككية محكككدودة, , بأنككك   هكككانيا أو مضكككطرب سكككلوكيً بأنككك   المفحكككو 

عكن نفسك  وتنقصكة وهكو ييكر را   يعترف باا, لدي  مفاكوم ضكعيف عكن الك ات, ويخبر ضغوًطا 
أو لديكك   أنك  شككخ  منفككتح بقككدر زائككدأو  موقككف,األسككاليب لتغييككر الأو  أمكا الماككارات البينشخصككية

 نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.
مقيككا  تككوهم المككر  )هككك علككى  للمفحككو  درجككة معتدلككة ظاككرت الصككفحة النفسككيةأككك لَ  -

بع  ا نشغال بوظكائف الجسكم واحتمكال النظكر لدي   المفحو إلى أن  والتي تشير(  
 الي  بوصف  يير ناضج وعنيد وينقص  الداِأ.

تعككك  حزنكك  العككام ( )د ا كتئككابمقيككا  علككى  أمككا الدرجككة الملحوظككة التككي حصككل علياككا -
حالكة التشكاؤم واليكأ  التكي إلكى  باإلضكاِة, الحيكاةأو  ي إمكا بالنسكبة للك اتا كتئابومزاج  

الدونيكككة وا نتقكككا  مكككن قكككدر الككك ات وا نكككزوام أو  الشكككعور بالككك نبإلكككى  تعكككم حياتككك  ِينكككزع
 .ا كتئابو 

( مقيكككا  الاسككتيريا )هكككك  علككى  درجككة المعتدلكككة التككي حصكككل علياككا المفحكككو وجككامت ال -
يكون المفحو  من النوع ا ستعراضي ا نبساطي والسطحي, وهو أن  لتوضح أن  يغلب

إلككى  يتبنككي النظككرة المتفائلككةأن  وأنكك  يفضككل, وينكككر وجككود مشككك ت, متمركككز حككول  اتكك 
 الحياة ويتجنب القضايا يير السارة.

علككى  الكنمط الثالكل للثككالول العصكابي والك ي ترتفكأ ِيك  الدرجكةِكي  أ المفحكو وبك لَ يقك -
وهو مقيا  ( 9المقياسين )على  أكثر من الدرجة( )د ا كتئابوهو مقيا  ( 2المقيا  )
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ومثكل هك ا المفحكو  يككون (, وهو مقيكا  الاسكتيريا )هكك  ( 4(, و)توهم المر  )هك  
 هو يعاني من اكتئاب وم مح هستيرية.ل  تاري  عصابي مزمن وأعرا  خلطية, و 

مقيكككككا  ا نحكككككراف علكككككى  وقكككككد جكككككامت الدرجكككككة العاديكككككة التكككككي حصكككككل علياكككككا المفحكككككو  -
عدًدا مألوًِا من الشكاو  من السلطة ويشعر المفحو  لدي  أن  لتبين( السيكوباتي )ب د

بكككا يتراب والملكككل, وهكككو   يعكككاني مكككن اضكككطرابات نفسكككية تكككدعو إلكككي ظاكككور سكككلوكيات 
 ة لنفس  أو المجتمأ.مضاد

( )م ف األنوثكة/ مقيا  ال كورةعلى  الدرجة العادية التي حصل علياا المفحو كما أن  -
 المفحو  ماتم باألنشطة ال كرية التقليدية.إلى أن  جامت لتشير

إلككى  ممككا يشككير( مقيككا  البارانويككا )ب أعلككى  درجككة معتدلككةعلككى  وقككد حصككل المفحككو  -
لبينشخصككية وهككو يفكككر بوضككوح وعق نيككة, وقككد يكككون كككون المفحككو  حسككا  للع قككات ا

 أسا  شخصي.على  نحوه اآلخرينأِعال للنقد, ويفسر المفحو  مفرط الحساسية 
 والتكي تشكير( مقيكا  السكيكاثينيا )ب تعلكى  درجكة معتدلكةعلى  ك لَ حصل المفحو  -

ام بالتزامات ِي  المفحو  دقي  بعامةإلى أن  ا عجز عكن مواعيدها, وقد يقل  إ ِي  الِو
 ا.قلقً اآلخرون  و  يراها  لَ,   يري نفس  قلقً 

انك  ( مقيكا  الفصكام )  َعلكى  وتعك  الدرجة المعتدلكة التكي حصكل علياكا المفحكو  -
أو   لَ يعك  ابتكارية واتجاه الح ر المسب أن  وريماآلخرين, يفكر بطريقة تختلف عن 

تجنككب الواقككأ مككن خكك ل األخيلككة إلككى  ينككزع المفحككو , العمليككات شككب  الفصككامية الحقيقيككة
 .وأح م اليقظة

مقيا  الاو  الخفيف على  ك لَ تعك  الدرجة الملحوظة التي حصل علياا المفحو  -
أنككك  زائكككد النشكككاط, انكككدِاعي, تناِسكككي, كثيكككر الكككك م, نرجسكككي   خلقكككي, انبسكككاطي ( )م أ

اككككر سككككلوك , ويظِككككي  الككككتحكمِككككي  ة, يواجكككك  مشككككك تا جتماعيككككع قاتكككك  ِككككي  وسككككطحي
, قد يظار م مكح هوسكية حقيقيكة مثكل طيكران ا كتئابالعدوان والايا , وهو   يوصف ب

 .وا ندِاعية والنشاط الزائدالمزاجية, وهواج  العظمة, األِكاروتقلب الحالة 
 , ولدي  القدرةصدقاممأ جماعة صغيرة من األأو  يكون بمفرده,أن  والمفحو  يفضل -

ًقا  يفضل  لَ بعامة اآلخرين, ولكن  التفاعل مأعلى  الدرجة تشير إلي  لما  , ِو
 (.)    ا جتماعي ا نطواممقيا  على  المعتدلة التي حصل علياا المفحو 
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 :الصفحة النفسية الكليةتفسير 
إلكككى أناكككم  مكككا يشكككيربينالخطكككأ )ل( مقيكككا  علكككى  درجكككة عاديكككةعلكككى  نو حصكككل المفحوصككك
نكارهكا, ة ا جتماعيكاسكب بكين التصكريح باألخطكام تحقيك  تكوازن منعلكى  بشكل عام لديام القكدرة وا 

 ,يعتِرون بخبرات يير عاديكةإلى أنام  معتدلة مما يشيرالتواتر )ف( وك لَ جامت درجة اختبار 
بينمكككا جكككامت متوسكككطات , نيِقكككرات المقيكككا  بدرجكككة أكثكككر مكككن األشكككخا  العكككاديِكككي  ممكككا يتمثكككل
ناككم أوجككود مككوارد شخصككية محككدودة, و منخفضككة ممككا يعككك  التصككحيح )َ( مقيككا  علككى  درجكاتام
ككون باككا, لككديام مفاككوم ضككعيف عككن الكك ات, وهككضككغوًطا يخبككرن   ,ن عككن أنفسككاميراضككييككر م يعتِر

ن بقدر يمنفتحأو أنام أشخا   األساليب لتغيير المواقف,أو  البينشخصيةتنقصام إمما الماارات و 
 .لديام نزعات مازوكية للكشف عن ال اتأو  ,زائد

 امككالثككالول العصككابي كعلككى  ة النفسككية الجمعيككة للمفحوصككين درجككات عاديككةوقككد عكسككت الصككفح
 يلي:
إلككى أن  ممككا يشككير ة,علككى مقيككا  تككوهم المككر  عاديكك نمككيجككامت متوسككطات درجككات المعلِلقككد 
 .عدًدا مألوًِا من الشكاو  البدنيةلديام 

علككى  لعاديككةاكتئابيككة بحسككب درجككتام اا وهككم لككديام اتجاهككات عاديككة وسككلَو عككادي يعككك  اعراًضكك
 (.)د ا كتئابمقيا  

ًكككا مكككن  لكككديام( أن تكككوهم المكككر  )هكككك  مقيكككا  علكككى  كككك لَ تعكككك  درجكككتام العاديكككة عكككدًدا مألِو
 البدنية.الشكاو  

ًكا  ملكدياإلكى أن  :(ا نحكراف السكيكوباتي )ب دمقيكا  علكى  بينما تشير الدرجكة العاديكة عكدًدا مألِو
مكن اضكطرابات نفسكية تككدعو  ون  يعكان ململككل, وهكمكن الشككاو  مكن السكلطة ويشكعر بكا يتراب وا

 أو المجتمأ. ألنفسامإلي ظاور سلوكيات مضادة 
اهتمكككامام باألنشكككطة إلكككى  جكككامت الدرجكككة العاديكككة لتشكككير( )م ف األنوثكككة/ لككك كورةمقيكككا  العلكككى و 

 .التقليدية لكل من الرجل والمرأة
إلكى أناكم  تشكير( البارانويكا )ب أ مقيكا علكى  نو الدرجة العادية التي حصل علياا المفحوصبينما 
 .نيالحساسية ومتشكك يشديد ونقد يكون

إلككى أنكك   تشككير( مقيككا  السككيكاثينيا )ب تعلككى  نو الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحوصكك
 قل    مسوغ ل .القيام بالعمل, وتحمل المسئوليات الشخصية, دون  مكنامي
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إلككى المككد   تشككير( علككى مقيككا  الفصككام )  َ نو الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحوصكك
العكادي لككديام علككى هك ا المقيككا , بمعنككي أناككم   يعكانون مككن اضككطرابات ِكي التفكيككر ولككديام لغككة 
واضككحة ويسككتطيعون أن يعبككروا عككن أِكككارهم مككن خكك ل كلمككات وجمككل واضككحة المعنككي, كمككا أن 

 ماعية جيدة.لديام القدرة علي التفاعل ا جتماعي, ويتمتعون بماارات اجت
أن إلككى  تشكير( مقيكا  الاكو  الخفيكف )م أالمفحوصككون علكى الدرجكة العاديكة التكي حصكل علياكا 

 مستو  نشاطام عادًيا, وليست لديام أِكاًرا تؤدي إلي سلَو يير مناسب.
 تشكير( )    ا جتمكاعي ا نطكواممقيكا  المفحوصون علكى الدرجة المعتدلة التي حصل علياا 

علككى  القككدرة ام, وأن لككديصككدقاممككأ جماعككة صككغيرة مككن األأو  ,همبمفككرد واكونككيأن  امتفضككيلإلككى 
  لَ بعامة. ون  يفضل مولكنا اآلخرين التفاعل مأ
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 :تفسير شكل الصفحة النفسية لكل  ن ال عل ين ال تخصصين وغير ال تخصصين

لمككين قامككت الباحثككة برسككم شكككً  للصككفحة النفسككية لكككل مككن المعلمككين المتخصصككين والمع 
يير المتخصصين, وجامت بالصفحة النفسية عدد من أوج  التشكاب , و لكَ أوجك  ا خكت ف بكين 
يما يلي رسم شكل الصكفحة  العينتين على كل من مقايي  الصد  وك لَ المقايي  اإلكلينيكية, ِو

 النفسية لكل من العينتين واوج  التشاب  وا خت ف ِيما بيناا:
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 :عل ين ال تخصصينالصفحة النفسية لل تفسير 

مقيككا  عككدم علككى معتدلككة علككى درجككة  مككن خكك ل ِحكك  شكككل الصككفحة النفسككية تبككين حصككولام
المفحوصين عامةييجنبونيوقاتيأاثأمميأةميمجنبونةيمريمد أايأادإلى أن  مما يشير )؟( ا جابة

 .جممرنةمالمأجاني

ة ا جتماعيكككألخطكككام بشككككل عكككام لكككديام القكككدرة علكككى تحقيككك  تكككوازن مناسكككب بكككين التصكككريح باوهكككم 
نكارها,   )ل(.على مقيا  الخطأ التي حصلوا علياا عادية وهو ما تعكس  الدرجة الوا 

لكديام ا سكتعداد ك لَ تشير الدرجة العادية التي حصكلوا علياكا علكى مقيكا  التكواتر )ف( إلكى أن 
 .لالرنأافعاددةألوفة الخنأاثغنأالامدجي

منخفضككة ممككا يعككك  وجككود مككوارد التصككحيح )َ( مقيككا  بينمككا جككامت متوسككطات درجككاتام علككى 
ككون باككضككغوًطا شخصككية محككدودة, واناككم يخبككرن  ييككر ا, لككديام مفاككوم ضككعيف عككن الكك ات, و يعتِر

ككا الماكارات و  ,راضكون عكن أنفسككام أو أناككم  األسكاليب لتغييككر المواقكف,أو  البينشخصككيةتنقصكام إمم
 .للكشف عن ال اتلديام نزعات مازوكية أو  منفتحون بقدر زائدأشخا  

إلكى  ممكا يشكير (هكك  )مقيكا  تكوهم المكر  علكى منخفضكة ن على درجكة و حصل المفحوصوقد 
 .عدننيغمةضيشكموىإنكمرهملوجود

ل درجيييالامدجيييالنيي مرأاضييم امنبمعنيييوات ييمجاكييأأرمدج ييملييدجةماابمهييمثرمدجيييو يي وم ممييمأق

(.د)االمنبمبةتنمسر ىحص وار نةم

جنسيموقعايددإلىأنةمةتنمسالةسننأجمهـىر ىالدرجيالامدجيالن حص وار نةمشنأمذلكا

.الامديمدىرمد عملدجومةنمثالةسننأجيا الاالابمهمثوالس وك،ةممجأانطة 

ق وةوشغقووالمفحوص أانشيغمال  ل صيأا وقجسينبننوعملمشيكالثوالتضيمجماالجنممرنيي،صينال 

كسين وهوةمر،ةعةسنوىرمدية الصأا االجنممر والننوشخص وقنوااتالموقف أوقدج

.الدرجيالماندليالن حص وار نةمر ىةتنمساالنحأافالسنكوعما )بد(

لنشينأإليىذمور /األنوثيي) ف(وقدجمءثالدرجييالامدجييالني حصي وار نةيمر يىةتنيمسالي

الأجلوالمأأ .اهنممةةمعمألنشطيالنت ندجيلكلة 
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إلكى أناكم  تشكيرعلكى مقيكا  البارانويكا )ب أ(  نو الدرجة العادية التي حصل علياا المفحوصبينما 
 .نيالحساسية ومتشكك يشديد ونقد يكون

 علكى مقيكا  السكيكاثينيا )ب ت( نو الدرجة العاديكة التكي حصكل علياكا المفحوصكِي حين أشارت 
 قل    مسوغ ل .مسئوليات الشخصية, دون القيام بالعمل, وتحمل ال مكناميإلى أن  

 تشكيرجكامت لعلكى مقيكا  الفصكام )  َ(  نو لعادية التي حصل علياكا المفحوصكاالدرجة ك لَ 
إلككى المككد  العككادي لككديام علككى هكك ا المقيككا , بمعنككي أناككم   يعككانون مككن اضككطرابات ِككي التفكيككر 

كلمكات وجمكل واضكحة المعنكي,  ولديام لغة واضحة ويستطيعون أن يعبروا عن أِكارهم من خ ل
 كما أن لديام القدرة علي التفاعل ا جتماعي, ويتمتعون بماارات اجتماعية جيدة.

 على مقيا  الاو  الخفيف )م أ( نو الدرجة العادية التي حصل علياا المفحوصِي حين جامت 
 عادي. امنشاطمستو  أن إلى  تشيرل

 ا جتمككاعي ا نطككوامعلككى مقيككا   ينالمفحوصكك التككي حصككل علياككا العاديككةالدرجككة واخيككرا أشككارت 
ين ِكككي اتجاهكككاتام ا جتمكككاعيوا نبسكككاط  ا نطكككواماحتفكككاظ المفحوصكككين بتكككوازن بكككين إلكككى  )   (
 وسلوكام.
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 :الصفحة النفسية لل عل ين غير ال تخصصينتفسير 

ماتييأاثأممييأةميييمجنبونةييمريييمد أاييأادجميييمرنةأظاككرت الصككفحة النفسككية تجنككب المفحوصكككين 

ة ا جتماعيكككالقكككدرة علكككى تحقيككك  تكككوازن مناسكككب بكككين التصكككريح باألخطكككام وهكككم لكككديام , المأجانيييي
نكارهككا, و  ككون بخبككرات إلككى أناككم  معتدلككة ممككا يشككيرالتككواتر )ف( جككامت درجككة اختبككار ككك لَ وا  يعتِر
بينمككا جككامت , نيممككا يتمثككل ِككي ِقككرات المقيككا  بدرجككة أكثككر مككن األشككخا  العككادي ؛ييككر عاديككة
منخفضكككة ممكككا يعكككك  وجكككود مكككوارد شخصكككية التصكككحيح )َ( درجكككاتام علكككى مقيكككا   متوسكككطات

ن يراضكييكر م يعتِرون باا, لكديام مفاكوم ضكعيف عكن الك ات, وهكضغوًطا محدودة, وانام يخبرن 
أو أناكم أشكخا   األسكاليب لتغييكر المواقكف,أو  البينشخصيةتنقصام إمما الماارات و  ,عن أنفسام

 .م نزعات مازوكية للكشف عن ال اتلدياأو  منفتحون بقدر زائد

وجيودإلكى  ممكا يشكير (هكك  )مقيكا  تكوهم المكر  علكى عاديكة ن علكى درجكة و حصل المفحوص

اةألوا مة الشكموى  لديام. الندننيردد 

يمقلدجةماابمهمثرمدجيو  وكريمديجاكيأوالمفحوصو ل درجييالامدجييمامنبمعنييوات يأرأاض 

(.د)االمنبمبمسةتنر ىالن حص وار نةم

جنسيموقعايدد(إليىأنةيمهيـى)ةتنيمسالةسيننأجمر يىالدرجيالامدجيالن حص وار نةمواشنأ

 .الامديمدىرمد عملدجومةنمثالةسننأجيا الاالابمهمثوالس وك،ةممجأانطة 

ًككا عككد ملككدياا نحككراف السككيكوباتي )ب د( إلككى أن بينمككا تشككير الدرجككة العاديككة علككى مقيككا   ًدا مألِو
مككن الشكككاو  مككن السككلطة ويشككعر بككا يتراب والملككل, وهككو   يعككاني مككن اضككطرابات نفسككية تككدعو 

 إلي ظاور سلوكيات مضادة لنفس  أو المجتمأ.

اهتمككككامام  )م ف( األنوثككككة/  كورةمقيككككا  الككككالتككككي حصككككلوا علياككككا علككككى  الدرجككككة العاديككككة وتعككككك 
 باألنشطة التقليدية لكل من الرجل والمرأة

قكد أناكم  على مقيا  البارانويا )ب أ( ونالدرجة العادية التي حصل علياا المفحوصعكست نما بي
 .نيالحساسية ومتشكك يشديد ونيكون
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 علكى مقيكا  السكيكاثينيا )ب ت( نو الدرجكة العاديكة التكي حصكل علياكا المفحوصكِي حين جامت 
 قل    مسوغ ل .دون  القيام بالعمل, وتحمل المسئوليات الشخصية, مكناميإلى أن   تشير

المككد  , ممككا يعككك  عاديككة علككى مقيككا  الفصككام )  َ(درجككة وككك لَ حصككل المفحوصككون علككى 
العكادي لككديام علككى هك ا المقيككا , بمعنككي أناككم   يعكانون مككن اضككطرابات ِكي التفكيككر ولككديام لغككة 
 واضككحة ويسككتطيعون أن يعبككروا عككن أِكككارهم مككن خكك ل كلمككات وجمككل واضككحة المعنككي, كمككا أن

 لديام القدرة علي التفاعل ا جتماعي, ويتمتعون بماارات اجتماعية جيدة.

 إلكى تشكير على مقيا  الاو  الخفيف )م أ( نيالدرجة العادية التي حصل علياا المفحوصك لَ 
 مستو  نشاطام عادًيا, وليست لديام أِكاًرا تؤدي إلي سلَو يير مناسب.أن 

 ا جتمككاعي ا نطككوامعلككى مقيككا   نو علياككا المفحوصكك الدرجككة المعتدلككة التككي حصككلبينمككا جككامت 
 ام, وأن لكديصكدقاممأ جماعة صغيرة من األأو  ,همبمفرد واأن يكون امتفضيلإلى  تشيرل )   (

  لَ بعامة. ون  يفضل مولكنا ,اآلخرين القدرة على التفاعل مأ
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 :أوجه التشابه والختالف

لكل من المتخصصين ويير المتخصصين  من خ ل ا ط ع وتفسير الصفحات النفسية
 وجدت الباحثة ما يلي:

 ه:تأوجه التشابأوًل: 

( 90تشككككابات الصكككككفحات النفسكككككية لكككككل مكككككن المتخصصكككككين وييككككر المتخصصكككككين ِكككككي )
( مقككايي  إكلينيكيككة, ِقككد تشككابات درجككات المفحوصككين علككى 7( مقككايي  للصككد  و)4) مقككايي :

ة, مقيككا  الخطككأ, ومقيككا  التصككحيح, وككك لَ مقككايي  الصككد  ِككي كككل مككن مقيككا  عككدم اإلجابكك
, الاسكككتيريا, ا كتئكككاب( مقكككايي  إكلينيكيكككة هكككي مقكككايي  7تشكككابات درجكككات المفحوصكككين علكككى )

الككك كورة واألنوثكككة, البارانويكككا, السكككيكاثينيا, الفصكككام, ومقيكككا  الاكككو  الخفيكككف, وجكككام تفسكككير هككك ه 
 :المقايي  على النحو التالي

  : قياس مد  اإلجابة )؟( .9
مقيكا  عكدم علكى معتدلكة علكى درجكة من المجموعتين ن و حصل المفحوصيل ح

المفحوصن عامةيجنبونوقاتأاثأممأةممجنبونةمرمد أاأادإلى أن  ا جابة مما يشير

 .جممرنةمالمأجاني

 : قياس الخطأ )ل( .7
الخطكأ على مقيا  عادية على درجة من المجموعتين  نو المفحوصحصل حيل 

بشكل عام لديام القدرة على تحقي  توازن مناسب بين التصريح إلى أنام  ما يشيرين)ل( ب
نكارهككا, وهككة ا جتماعيككباألخطككام  م مككن  وي الحكك   السككيكولوجي الكك ين يحككاولون خلكك  وا 

 .صورة  ات مريوبة

  : قياس التصحيح )ك( .1
التصكككككحيح )َ( علككككى مقيكككككا  المجمكككككوعتين جكككككامت متوسككككطات درجكككككاتام حيككككل 

كون باكا, ضكغوًطا ناكم يخبكرن أموارد شخصكية محكدودة, و  منخفضة مما يعك  وجود يعتِر
كا الماكارات  ,ن عكن أنفسكاميراضكييكر م لديام مفاوم ضعيف عكن الك ات, وهك وتنقصكام إمم



 نتائج البحث و نا شترا                    الرابعالفصل 

-239- 



لكديام أو  منفتحون بقدر زائكدأو أنام أشخا   األساليب لتغيير المواقف,أو  البينشخصية
 .نزعات مازوكية للكشف عن ال ات

 :)د( ا كتئاب قياس  .4

ليدجةماابمهيمثةي المبميورنن إليىأقالمفحوصين أشمرثدرجمثحيكل 

ل درجيالامدجييالني حصي وار نةيممجاكأارأاضم امنبمعنيوات اعادًيكمرمدجيو  وم 

 .)د(االمنبمبةتنمسر ى

 : قياس الرستيريا ) ت ي( .2

إليىاشينأ(ىهيـ)ةتنيمسالةسيننأجمر يىالدرجيالامدجيالن حص وار نةيماشنأحيل 

ريمد عمليدجومةنمثالةسيننأجياي االابمهيمثوالسي وك،ةميمجيأانطجنسموقعاددة أنةم

 .الامديمدىال

 : قياس ال كورا والنوثة )  ف( .2
مقيكككا  تشكككابات درجكككات المفحوصكككين ِكككي ككككل مكككن المجمكككوعتين علكككى , حيكككل 

اهتمككامام إلكى  تشكيرل التككي حصكلوا علياكا جكامت الدرجكة العاديكةِ )م ف( األنوثكة/  كورةالك
 .باألنشطة التقليدية لكل من الرجل والمرأة

   :البارانويا )  أ( .2
علياكا  واالدرجة العاديكة التكي حصكلحيل تشاب  المفحوصون ِي المجموعتين ِي 

الحساسكككككية  يشككككديد ونقكككككد يكونككككإلككككى أناككككم  تشككككير والتكككككي علككككى مقيككككا  البارانويككككا )ب أ(
 .نيومتشكك

 :السيكاثينيا )  ت(  .2
علياكككككا علكككككى مقيكككككا   واالدرجكككككة العاديكككككة التكككككي حصكككككللمفحوصكككككون ِكككككي شكككككاب  ا 

القيككككام بالعمككككل, وتحمككككل المسككككئوليات  مكككككناميإلككككى أنكككك   تشككككير حيككككل السككككيكاثينيا )ب ت(
 قل    مسوغ ل .الشخصية, دون 
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 :الفصا  )س ك(  .9
علياكا علكى مقيكا  الفصكام  واالدرجة العاديكة التكي حصكلِي  نو المفحوصتشاب   
إلى المد  العكادي لكديام علكى هك ا المقيكا , بمعنكي أناكم   يعكانون  تشير حيل )  َ(

مكن اضككطرابات ِكي التفكيككر ولكديام لغككة واضككحة ويسكتطيعون أن يعبككروا عكن أِكككارهم مككن 
خككك ل كلمكككات وجمكككل واضكككحة المعنكككي, كمكككا أن لكككديام القكككدرة علكككي التفاعكككل ا جتمكككاعي, 

 ويتمتعون بماارات اجتماعية جيدة.

 :أ( الروس الخفيف )  .10
علكى مقيكا  الاكو   علياكا واالدرجكة العاديكة التكي حصكلتشاب  المفحوصون ِكي  

مستو  نشاطام عادًيكا, وليسكت لكديام أِككاًرا تكؤدي إلكي أن  إلى تشير حيل الخفيف )م أ(
 سلَو يير مناسب.

 ختالف:أوجه اإل :ثانًيا

اختلفككت الصككفحات النفسككية لكككل مككن عينتككي المتخصصككين وييككر المتخصصككين ِككي 
( 4( مقكايي  للصكد  و)4مقايي  الصد  وهو مقيكا  عكد التكواتر )ف(, و) يا  واحد منمق

مقكككككايي  اكلينيكيكككككة هكككككي تكككككوهم المكككككر  )هكككككك  (, ا نحكككككراف السكككككيكوباتي )ب د(, ا نطكككككوام 
  :ا جتماعي )   (, وجام تفسير ه ه المقايي  على النحو التالي

  : قياس التواتر )ف( .1
, حيكككل مقيكككا  التكككواترعلكككى ن و اكككا المفحوصكككاختلفكككت الكككدرجات التكككي حصكككل علي

لككككديام ا سككككتعداد إلككككى أن  ممككككا يشككككير ؛عاديككككةدرجككككات المعلمككككين المتخصصككككين  جككككامت
, بينمككككا جككككامت درجككككات ييككككر لالرنييييأافعاييييددةييييألوفةيييي الخنييييأاثغنييييأالامدجييييي

ككون بخبككرات ييككر عاديككة ممككا يتمثككل ِككي إلككى أناككم  ممككا يشككير ,معتدلككةالمتخصصككين  يعتِر
 .ني  بدرجة أكثر من األشخا  العادياِقرات المقي

  قياس تو   ال رض ) ت س(: .7
تكوهم المكر  )هكك  ( مقيكا  علكى منخفضكة علكى درجكة  المتخصصونحصل  
 ييكر المتخصصكينحصكل , بينمكا عدننييغمةضييشيكموىإنكيمرهملوجيودإلكى  مما يشير
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اةوجيودإلكى  ممكا يشكيرتكوهم المكر  )هكك  ( مقيكا  على عادية على درجة  ألوا يمريدد 

 لديام. الندننية الشكموى

 النحراف السيكوباتي )  د(:  قياس  .1

, اختلفككت درجككات المعلمككين المتخصصككين عككن نظككرائام مككن ييككر المتخصصككين 
مقيككا  ا نحككراف علككى  المتخصصككونالتككي حصككل علياككا جككامت الدرجككة المعتدلككة حيككل 

المشككككك ت والقضككككايا  باصككككيً   انشككككغا ً  لينمنشككككغون يكونككككإلككككى أناككككم  السككككيكوباتي )ب د(
مكن الصكراع  عكاديمسكتو  مكأ  ونقكد يتواِقكأو  للصراع المكوقفي ونيستجيبو ة, ا جتماعي

علككى , ِككي حككين حصككل ييككر المتخصصككين علككى درجككة عاديككة ا جتمككاعي والبينشخصككي
ًكا مكن الشككاو  مكن السكلطة  ملكدياإلى أن  ا نحراف السيكوباتي )ب د(مقيا   عكدًدا مألِو
مكككن اضكككطرابات نفسكككية تكككدعو إلكككي ظاكككور  ون  يعكككان مب والملكككل, وهكككبكككا يترا ونويشكككعر 

 أو المجتمأ.نفسام سلوكيات مضادة أل

 :)س ى( الجت امي النطواء قياس   .3
, المقيكككا علكككى ر المتخصصكككين اختلفكككت درجكككات المعلمكككين المتخصصكككين وييككك 
درجككة المتخصصككين علككى المقيككا  درجككة عاديككة؛ ممككا يشككير إلككى احتفككاظام  جككامتحيككل 

, بينمكا جكامت درجكة ين ِكي اتجاهكاتام وسكلوكاما جتمكاعيوا نبساط  ا نطواموازن بين بت
مكأ جماعكة أو  ,همبمفكرد واأن يكونك امتفضكيلإلكى  تشيريير المتخصصين درجة معتدلة ل

 ون  يفضككل مولكككنا ,اآلخككرين القككدرة علككى التفاعككل مككأ ام, وأن لككديصككدقامصككغيرة مككن األ
  لَ بعامة.
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    قترحات:التوصيات وال
 بناما علي ما اسفرت علي  الدراس  من نتائج توصي الباحثة بك:

اإلهتمام ب عداد معلمي التربية الخاصة والعمل علكي ثقكل خبكراتام مكن خك ل عكر  وتبكادل  .9
 الخبرات  النما   مأ معلمين اخرين ِي يعملون مأ حا ت مشابا  .

كككأ الكفكككامة تحقيككك  التنميكككة المسكككتدامة و العمكككل علكككي  .2 المانيكككة لمعلمكككي التربيكككة الخاصكككة ِكككي ِر
 التقدير الفعلي  حتياجاتام.مبنية علي البرامج الخطط و المصر من خ ل وضأ 

ير ا ختبكككارات والمقكككايي  النفسكككية داخكككل مؤسسكككات التربيكككة الخاصكككة وتكككدريب المعلمكككين  .4 تكككِو
 وا خصائيين علي استخداماا مأ األطفال ِي المدار .

ي نمو الطفل ومدي التقدم نحو تحقي  ا هكداف والنتكائج التكي تصميم ادوات لرصد التغير ِ .3
 يصبو المعلم لتحقيقاا.

ا هتمككام بخلكك  ع قككات متبادلككة بككين الوالككدين أو القككائمين علككي تربيككة الطفككل داخككل األسككرة  .1
وبين المعلم وايجاد قنوات اتصال مباشرة وارشادهم عن كيفية التعامكل مكأ الطفكل واط عاكم 

 فل وما وصل الي  من تقدم ِي مجا ت النمو المختلفة.علي ادامات الط

اجرام دراسات مشكاباة علكي المسكتوي الكوطني للتعكرف علكي شككل الصكفحة النفسكية لمعلمكي  .6
 التربية الخاصة علي عينات أكبر مأ إدخال متغير نوع ا عاقة علياا.

 نب نفسية.إجرام دراسات تبحل ِي الداِعية المانية لمعلمي التربية الخاصة من جوا .7

اعطككام ا ختبكككارات والمقكككايي  النفسكككية والكلينيكيكككة أهميككة عنكككد اختيكككار المعلمكككين للعمكككل ِكككي  .8
 مجال التربية الخاصة.

اجكككرام دراسكككة مقارنكككة للتعكككرف علكككي ا خكككت ف بكككين شككككل الصكككفحة النفسكككية لمعلمكككي التربيكككة  .1
 الخاصة وشكل الصفحة النفسية لمعلمي المدار  العادية.

نككاول اتجاهككات معلمككي ومعلمككات كككل مككن المككدار  العاديككة ومؤسسككات اجككرام دراسككات تت .90
التربيككة الخاصككة نحككو ِكككرة الككدمج التربككوي ل طفككال المعككاقين مككأ نظككرائام مككن ا طفككال ييككر 

 المعاقين داخل المراحل التعليمية المختلفة.
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 للكتعلم القكابلين ا طفكال اماكات لكد  النفسكية غوط(. الضك2003ابتسام عبد المجيد عبكد اهلل ) .9
 التربوية, جامعة القاهرة. الدراسات المتغيرات, رسالة ماجستير, معاد بع  ضومِي 

ريكد .2  مكن عينكة لكد  النفسكي (. ا حتكرا 2006الخطيكب ) مصكطفى إبكراهيم أمكين القريكوتي ِو

 جامعكة التربيكة, كليكة ةبكاألردن, مجلك الخاصكة ا حتياجكات العكاديين و وي الطك ب معلمكي

 913-949,     24 العدد والعشرون, الحادية السنة المتحدة, العربية اإلمارات

(. الداِعية لانجاز وع قتاا بكل من توكيد ال ات وبع  2004إبراهيم شوقي عبد الحميد ) .4
ة, مكج المتغيرات الديموجراِية لد  عينة من شايلي الوظائف المكتبية, المجلكة العربيكة لك دار 

 30-9,     2004, يونيو 9, ع 24

 , القاهرة دار المعارف.90أبو الفضل ابن منظور )د ت(. لسان العرب, مجلد  .3

(. الصفحة النفسية لاطفال  وي الحا ت البينية ِي 2009أحمد عبد الرحيم أحمد العمري ) .1
 القدرات العقلية, رسالة دكتوراة, كلية اآلداب, جامعة عين شم 

(. الع قككة بككين الداِعيككة الداخليككة 2090العلككوان و خالككد عبككد الككرحمن العطيككات )أحمككد ِكك ح  .6
األكاديميككة والتحصككيل األكككاديمي لككد  عينككة مككن طلبككة الصككف العاشككر األساسككي ِككي مدينككة 

, 2, ع 98معكككان ِكككي األردن, مجلكككة الجامعكككة اإلسككك مية, سلسكككلة الدراسكككات اإلنسكككانية, مكككج 
 .797-684,     2090يونيو 

(. األبعككككككاد األساسككككككية للشخصككككككية, الطبعككككككة السادسككككككة, 9116محمككككككد عبككككككد الخككككككال  )أحمككككككد  .7
ة الجامعية.  اإلسكندرية: دار المعِر

(. اسكتخبارات الشخصككية, الطبعككة الثالثككة, اإلسكككندرية: دار 2000أحمكد محمككد عبككد الخككال  ) .8
ة الجامعية.  المعِر

 تخفيككفِككي  الجمككاعي سككىالنف اإلرشككادِككي  برنككامج ( ِعاليككة9111الغريككر ) هككزاع نايككل أحمككد .1
 المتغيكرات بعك  علكى  لكَ وأثكر األردنِكي  الخاصكة التربيكة معلمكات لكد  النفسكية الضغوط
عقليًا, رسالة دكتوراة, جامعة القاهرة, معاد البحكول  والمتخلفين الصم األطفال لد  السلوكية

 والدراسات التربوية.
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 وا تجاه الداِعية تنمية ِي التعلم أبعاد نمو   (. أثر2099محمد عمارة ) الحفيظ عبد إس م .90
الجامعة, رسالة دكتوراه, معاد الداسكات التربويكة,  ط ب لد  الدراسي والتحصيل التعلم نحو

 جامعة القاهرة.

يككل النفسككي لمككدمني الايككروين, القككاهرة: دار الكتككب 2004أشككرف علككى السككيد عبككده ) .99 (. البرِو
 المصرية

(. دراسككة مقارنككة ِككي ع قككة الصككفحة النفسككية 2006أمككال عبككد الحميككد سككيد أحمككد الشككناوي ) .92
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(. الشخصككية وا ضككطرابات السككلوكية والوجدانيككة, الطبعككة 2009أمككال عبككد السككميأ مليجككي ) .94
 لمصرية .الثانية, القاهرة: األنجلو ا

, ترجمككة جعفككر السككلَو التنظيمككي واألدام(. 9119) أنككدرو دي سككيز قي ومككاَر جككي وا   .93
  , الريا .اإلدارة العامة , معادمحمد عبدالوهابأبو القاسم أحمد, مراجعة على 

 للعلككوم العربيككة المجلككة, الوظيفككة نحككو للداِعيككة البنككائي (. النمككو  2000العمككر) بككدر عمككر  .91
 911 - 998,     79الكويت, ع  جامعة - العلمي النشر مجل  - اإلنسانية

 .(. قيا  الشخصية, الكويت: دار الكتاب الحديل2000بدر محمد األنصاري ) .96

ة ال اتيككة بككين تقككدير الكك ات والمكاِككآت, القككاهرة: (. الداِعيكك2001بنككدر بككن عبككد اهلل الشككريف ) .97
 إيتراَ للطباعة والنشر والتوزيأ.

 (. الداِعية .. النظرية والتطبي , عمان: دار المسيرة.2007ثائر أحمد يباري ) .98

 -النمكككو  -الكككديناميات  -البنكككام (. نظريككات الشخصكككية .. 2004جككابر عبكككد الحميكككد جكككابر ) .91
 ., القاهرة: دار الناضة العربيةالتقويم -طر  البحل 

(. معجككم علككم الككنف  والطككب النفسككي, 9114جككابر عبككد الحميككد جككابر وعكك م الككدين كفككاِي ) .20
 عربي, الجزم الساد , القاهرة: دار الناضة العربية.-إنجليزي
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(. علكككم نفككك  الكككتعلم 2006ي )جي نكككي بكككو حمامكككة, وأنكككور عبكككد الكككرحيم, وعبكككد اهلل الشكككحوم .29
 والتعليم, األهلية للنشر والتوزيأ, الكويت.

 (. علم النف  ا جتماعي, القاهرة: عالم الكتب.2000حامد عبد الس م زهران ) .22

عربككي, الطبعككة الثانيكككة, -(. قككامو  علكككم الككنف , إنجليككزي9187حامككد عبككد السكك م زهككران ) .24
 القاهرة: عالم الكتب.

(. الصككككحة النفسككككية والعكككك   النفسككككي, الطبعككككة الرابعككككة, 2001ران )حامككككد عبككككد السكككك م زهكككك  .23
 القاهرة: عالم الكتب.

(. برنككامج تككدريبي لتنميككة بعكك  الماككارات اليدويككة الفنيككة 2001حسككن حمككدي أحمككد محمككد ) .21
للمعلمككين وع قتكك  بككداِأ اإلنجككاز لككد  األطفككال  وي ا حتياجككات الخاصككة, رسككالة دكتككوراه, 

 ريا  األطفال.جامعة القاهرة, كلية 

 (. السلَو اإلنساني, القاهرة: الدار العالمية للنشر.2008حسن عبد الرحمن التاامي )  .26

(. ضككغوط أحككدال الحيككاة وع قتاككا بالصككحة النفسككية 9112حسككن مصككطفى عبككد المعطككي ) .27
,     9,  91وبع  متغيرات الشخصكية, مجلكة كليكة التربيكة, جامعكة الزقكازي , العكدد 

269-426 

(. الداِعيكة والك ام 2006ريا , عبد لحكيم الصاِي, اميمة عمور وسليم شكريف ) حسين أبو .28
 العاطفي, عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيأ.

.. دراسة ِي علم ا جتمكاعي النفسكي,  (. الشخصية2006حسين عبد الحميد أحمد رشوان ) .21
 اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية للكتاب.

(. السكككلَو اإلنسكككاني .. مقدمكككة ِكككي العلكككوم السكككلوكية, 2008ي )حسكككين عبكككد الكككرحمن التاكككام .40
 القاهرة: الدار العالمية للنشر والتوزيأ.

(. علكككم الكككنف  العكككام .. رؤيكككة معاصكككرة, اإلسككككندرية: مؤسسكككة حكككور  2001حسكككين ِايكككد ) .49
 الدولية للنشر.
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الفككككر (. الصكككحة النفسكككية, الطبعكككة الثالثكككة, عمكككان: دار 2001) حنكككان عبكككد الحميكككد العنكككاني .42
 للطباعة والنشر والتوزيأ.

 كؤسسكككات معلمكككي تواجككك  التكككي المانيكككة الضكككغوط (9117) الكخكككن رشكككيد ِكككائ  محمكككد خالكككد .44
 الغربية, رسالة ماجستير, جامعة النجاح الوطنية, ِلسطين. الضفة ِي الخاصة التربية

ي (. اإلختبككارات النفسكية الحلقككة األضكعف ِكك2001خليكل إبكراهيم رسككول وعلكي ماككدي ككاظم ) .43
 –(. أبريككل 2(. مجلككد )6ِككي العمليككة اإلرشككادية, مجلككة شككبكة العلككوم النفسككية العربيككة, عككدد )

 2001يوني   –مايو 

( مصكادر ا حتكرا  النفكي لكدي الطلبكة المعكوقين عقلًيكا ِكي 2009خولة يحيكي و رنكا حامكد )  .41
 923-17,     20اليمن, مجلة مركز البحول والدراسات التربوية, ع 

(. الع قكككة بكككين السكككمات الشخصكككية والكككروح المعنويكككة لكككد  معلمكككي 2002) روحكككي عبيكككدات  .46
 التربية الخاصة ِي الضفة الغربية/ ِلسطين, رسالة ماجستير, جامعة النجاح الوطنية.

 مجلةالتربية الخاصة,  معلمي لد  ومصادره النفسي ( ا حترا 9117) السرطاوي أحمد زيدان .47

 16-17(,     29) (, ع9جامعة عين شم , مج ) –التربية  كلية

 الثقاِككة. الطبككأ اكتشككاف يعيككد الككنف  علككم الشخصككية, (. ألككوان200سككامر جميككل رضككوان )  .48
 2006 أكتوبر. 97 مج -67 ع, المتخصصة النفسية

 (. سيكولوجي  التعلم والتعليم, عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيأ.2006سامي محمد ملحم ) .41

وا رشكككككاد النفسككككككي للصكككككغار, اإلسككككككندرية: مركككككككز (. التوجيككككك  2004سكككككاير كامكككككل أحمككككككد ) .30
 اإلسكندرية للكتاب .

 (. سيكولوجية الشخصية, اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية للكتاب.2007ساير كامل أحمد ) .39

. علكم الكنف  ا جتمكاعي .. النظريكة والتطبيك , الريكا : دار )أ(( 2008ساير كامل أحمكد ) .32
 الزهرام.

لتوجيكك  واإلرشككاد النفسككي, اإلسكككندرية: مركككز اإلسكككندرية . ا)ب( (2008سككاير كامككل أحمككد ) .34
 للكتاب.



  راجع الدراسة                    

249 

 

( علكككم الكككنف  العككام, عمكككان: دار المسكككيرة 2006الريمككاوي ) عكككودة شككادية أحمكككد التككل, محمكككد .33
 للنشر والتوزيأ.

 (. سيكولوجي  النمو ا نساني, عمان: دار الفرقان للطبأ والنشر.9113شفي  ع ونة ) .31

الريمكككاوي,  عكككودة علكككم الكككنف  العكككام, تحريكككر محمكككد, ِكككي: ِعيكككة(. الدا2006) شكككفي  ع ونككك  .36
 دار المسيرة للنشر والتوزيأالطبعة الثانية, عمان: 

 الخاصكة التربيكة ومعلمكات معلمكي لكد  النفسكية ( الضكغوط9114شكوقية إبكراهيم السكمادوني ) .37

 بتقدير ال ات, رسالة ماجستير, كلية التربية ببناا, جامعة الزقازي . وع قتاا

 ِككككارو  أبككككو عككككوفو  عككككادل عككككز الككككدين األشككككولو  أنككككور محمككككد الشككككرقاو لعككككت منصككككور و ط .38
 (. أس  علم النف  العام, القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.2001)

(. ِاعليكككة برنكككامج ِكككي اإلرشكككاد التربكككوي ِكككي اسكككتثارة داِعيكككة 2007عكككاطف حسكككن شواشكككرة ) .31
راسككي .. دراسككة حالككة, مجلككة اإلنجككاز لككد  طالككب يعككاني مككن تككدني الداِعيككة ِككي التحصككي الد
 كلية الدرسات التربوية, الجامعة العربية المفتوحة, ِرع األدرن.

(. مدي ِعالية برنامج لتنمية داِعية اإلنجاز ِي ا تجكاه 2006عبد الحاِظ رمضان شحادة ) .10
نحككو المخككاطرة ومسككتو  الطمككوح ومسككتو  التحصككيل, رسككالة دكتككوراه, جامعككة الككدول العربيككة, 

 اسات والبحول العربية.معاد الدر 

 , بيكككروت: دار9 ط, للمعلمكككين التربكككوي الكككنف  علكككم (2000) األزر  صكككالح الكككرحمن عبكككد  .19
 العربي. الفكر

(. المدخل إلكي علكم الكنف , الطبعكة السادسكة, 2001عبد الرحمن عد  ومحيي الدين تو  ) .12
 عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيأ .

(. الماكككككارات الضكككككرورية لمعلمكككككي األطفكككككال  وي 2002ار )عبكككككد العزيكككككز محمكككككد العبكككككد الجبككككك .14
صككعوبات الككتعلم, أهميتاككا ومككدي امككت كام لاككا, مجلككة جامعككة الملككَ سككعود, العلككوم التربويككة 

 – 971,     93(, جامعككككة الملككككَ سككككعود, الريككككا , مجلككككد 9والدراسككككات ا سكككك مية )
201. 
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ية ال زمكة لمعلمكي التربيكة الخاصكة, (. البرامج التدريب2004) عبد العزيز محمد العبد الجبار .13
 941(,     29مجلة رسالة التربية وعلم الكنف , جامعكة الملكَ سكعود, الريكا , عكدد )

– 980. 

 (. الداِعية لانجاز, القاهرة: دار يريب للطبأ والنشر.2000عبد اللطيف محمد خليفة ) .11

المصككككرية " (. الشخصككككية 9118عبككككد اللطيككككف محمككككد خليفككككة وشككككعبان جككككاب اهلل رضككككوان ) .16
 الم مح واألبعاد" , دراسة سيكولوجية, القاهرة: دار يريب للطبأ والنشر.

(. المكدخل إلكى التربيكة والتعلكيم, عمكان: دار 2002عبد اهلل الرشكدان وعمكر أحمكد الامشكري ) .17
 الشرو  للنشر والتوزيأ.

سماعيل محمد الفقي ) .18 ساني بين (. السلَو اإلن2002عبد المجيد منصور وزكريا الشربيني وا 
 التفسير اإلس مي وأس  علم النف  المعاصر, القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.

 , عمان: دار الفرقان3التربوي, ط النف  (. علم2004عبد المجيد نشواتي )  .11

(. موسوعة علم النف  والتحليل النفسي, الطبعة الرابعة, القكاهرة: 9113عبد المنعم الحفني ) .60
 مكتبة مدبولي .

كي .. الك اكرة وتشكفير المعلومكات, القكاهرة: 2006على الطيب )عصام   .69 (. علكم الكنف  المعِر
 عالم الكتب.

يككة ِككي سككتانفورد بينيكك 2009عصككمت عبككد المككنعم ) .62 الصككورة الرابعككة  (. دراسككة الصككفحة المعِر
 ِما ِو , رسالة ماجستير, كلية األداب, جامعة عين شم  . 70لد  المسنين من 

, (. السكمات النفسكية المرتبطكة بكنق  الخصوصكية لاطفكال2003)ع م محمد سكري الكدين  .64
 دراسة بيئية مقارنة, رسالة ماجستير, معاد الدراسات والبحول البيئية, جامعة عين شم .

 (. داِعية اإلنسان, القاهرة: دار الفكر العربي.2003علي حمدي الفرماوي ) .63

 ان: دار الحامد للنشر والتوزيأ.(. القيادة والداِعية, عم2006علي عبد الرحمن عياصرة ) .61

(. ضكككغوط الحيكككاة وأسكككاليب مواجاتاكككا, الصكككحة النفسكككية والبدنيكككة ِكككي 2000علكككي عسككككر ) .66
 عصر القل , الطبعة الثانية, دار الكتاب الحديل .
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(. برنككامج إرشككادي لتنميككة الداِعيككة لانجككاز لككد  األطفككال 2092عمككرو علككى عمككر خليفككة ) .67
 ة الليبية, جامعة القاهرة, كلية ريا  األطفال. وي صعوبات التعلم بالجماهيري

(. موسككوعة علكككم الككنف  والتحليككل النفسكككي, القككاهرة: دار سكككعاد 9118ِككر  عبككد القكككادر طكك  ) .68
 الصباح للنشر والتوزيأ.

(. أصول علم النف  الحديل, القاهرة: دار قبام للطباعة والنشر 2000ِر  عبد القادر ط  ) .61
 والتوزيأ.

, دراسكككككة AMS(. البنيكككككة العامليكككككة لمقيكككككا  الداِعيكككككة األكاديميكككككة 2001ِريككككككال أبكككككو عكككككواد )  .70
 379 -344,     3+  4, ع 21سيكومترية, مجلة جامعة دمش , مج 

 , القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.7(. القدرات العقلية, ط 9116ِؤاد أبو حطب ) .79

 الحديل.(. علم النف  العام, القاهرة: المكتب الجامعي 2009ِوزي محمد جبل ) .72

بككراهيم الفتككاح عبككد ِيصككل .74 التربيككة  معلمككي لككد  النفسككي ا حتككرا  (. دراسككة9118القريككوتي ) وا 
 943-11,     91التربية, جامعة اإلمارات, العدد  كلية مجلة الخاصة باإلمارات,

سلسكككككلة (. معجككككم مصكككككطلحات الطكككككب النفسكككككي, 2004لطفككككي الشكككككربيني و عكككككادل صكككككاد  ) .73
 .مركز تعريب العلوم الصحيةلكويت: , االمعاجم الطبية المتخصصة

(. دليكككل اختبكككار الشخصكككية المتعكككدد األوجككك , القكككاهرة: مكتبكككة األنجلكككو 2000لكككوي  مليككككة ) .71
 المصرية .

(. مقدمككككة ِككككي علككككم الككككنف  اإلكلينيكككككي, التقيككككيم . التشككككخي  . 2001محمككككد حسككككن يككككانم ) .76
 الع  , اإلسكندرية: المكتبة المصرية.

: مصككادر الضككغوط النفسككية وا حتككرا  النفسككي لككد  معلمككي (.2007محمككد حمككزة الزيككودي ) .77
 المجلد – دمش  جامعة التربية الخاصة ِي محاِظة الكَر وع قتاا ببع  المتغيرات, مجلة

 الثاني. العدد  - 23

(. مباديم علكم الكنف  العكام, 9117محمد عبد الظاهر الطيب, ومحمود عبد الحليم منسي ) .78
 القاهرة., مكتبة ا نجلو المصرية, 4ط
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 , الكويت: دار القلم.98(. علم النف  والحياة, ط 2009محمد عثمان نجاتي ) .71

(. مدخل إلي الصحة النفسية, الطبعة الثانية, عمان: دار الفكر 2003محمد قاسم عبد اهلل ) .80
 العربي .

 (. سيكولوجية الداِعية وا نفعا ت, عمان: دار المسيرة.2006محمد محمود بني يون  ) .89

 .عكاظ للطباعة والنشر دار(. الدواِأ وا نفعا ت, جدة: 9118طفى زيدان )محمد مص .82

بكاألردن  الخاصكة التربيكة معلمكي لكد  النفسكي ا سكتنفا  مسكتويات( 9114محمكود الدبابسكة ) .84
 األردنية الجامعة ماجستير, رسالة .المتغيرات ببع  وع قتاا

للنكواحي العصكابية والسيكوسكوماتية, (. قائمكة كورنكل الجديكدة 2009محمود السيد أبكو النيكل ) .83
ست.  القاهرة: المؤسسة لابراهيمية لطباعة األِو

(. الكتعلم .. المفاكوم, النمكا  , التطبيقكات, القكاهرة: مكتبكة 2004محمود عبد الحلكيم منسكي ) .81
 األنجلو.

كة 2000محمود عبد الحليم منسي ) .86 (. علم الكنف  التربكوي للمعلمكين, اإلسككندرية: دار المعِر
 امعية.الج

(. مكدخل ِكي 2007محمود عبد الحليم منسي, سامية لطفكي الطكواب, وأحمكد محمكد صكالح ) .87
 علم النف  التعليمي, اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية للكتاب.

(. أس  علم النف  التربوي, 2004) محيي الدين تو , يوسف قطامي, وعبد الرحمن عد  .88
 , عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيأ4ط

(. المككدخل إلككي علككم الككنف  العككام, عمككان: دار اليككازوردي العلميككة 2006مككروان أبككو حككويج ) .81
 للنشر والتوزيأ.

(. المككدخل إلككي الصككحة النفسككية, عمككان: دار 2009مككروان أبككو حككويج و عصككام الصككفدي ) .10
 المسيرة للنشر والطبأ والتوزيأ.
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ية لد  األطفال 2002مريم ثابت عبد الم َ ) .19 المصابين بالشلل الدمايي (. الصفحة المعِر
المعككاقين عقليككًا وييككر العككاديين, دراسككة مقارنككة, رسككالة ماجسككتير, كليككة اآلداب, جامعككة عككين 

 شم  .

(. الداِعيكككة .. نظريكككات وتطبيقكككات, القكككاهرة: 9118مصكككطفى حسكككين بكككاهي, وأمينكككة شكككلبي ) .12
 مركز الكتاب للنشر والتوزيأ.

ة التككككدري  وع قتكككك  بككككبع  المتغيككككرات (. ا تجككككاه نحككككو مانكككك9119ماككككدي أحمككككد الطككككاهر ) .14
الدراسية )األكاديمية( لد  طك ب كليكة التربيكة, رسكالة ماجسكتير, كليكة التربيكة, جامعكة الملكَ 

 سعود قسم علم علم النف .
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 س اء السادا ال حك ينأ
 الخاصة التربية ل عل ي ال رنية الدافعية ل قياس

 –أسكككتا  علكككم الكككنف  والعميكككد األسكككب  لكليكككة ريكككا  األطفكككال  أ.د. سرير كا ل أح د.
 جامعة القاهرة.

 جامعة القاهرة. –  األطفال كلية ريا –أستا  علم النف   أ.د. وفاء  ح د ك ال
 جامعة عين شم . –كلية التربية  –أستا  الصحة النفسية  . إبرا ي  أ.د. فيوليت فؤاد

 –كليككككة ريككككا  األطفككككال  –أسككككتا  المنككككاهج وطككككر  التككككدري   أ.د. ابتراع  ح ود طلبة
 جامعة القاهرة.

جامعككة  -فككال أسككتا  الصككحة النفسككية وعميككد كليككة ريككا  األط أ.د. بطرس حافر بطرس
 القاهرة.

كليككككة  –أسككككتا  الصككككحة النفسككككية ورئككككي  قسككككم العلككككوم النفسككككية  أ.د. خالد مبد الرازل النجار 
 جامعة القاهرة. –ريا  األطفال 

جامعككة  -معاككد بحككول ودراسككات الطفولككة –أسككتا  علككم الككنف   السرسى  ح د أس اءأ. د. 
 عين شم .

أ.د.  ح تتتتتتود مبتتتتتتد الحلتتتتتتي  
  نسي 

جامعككككة  -كليككككة التربيككككة -الككككنف  والعميككككد األسككككب  أسككككتا  علككككم
 اإلسكندرية.

 جامعة بني سويف. -كلية التربية  –أستا  علم النف   أ.د. فو ية مبد الفتاح
 جامعة بني سويف. -كلية التربية  –أستا  علم النف   أ.د. سلي ان  ح د سلي ان
 جامعة بني سويف. -كلية التربية  –أستا  علم النف   أ. د. أشرف  ح ود  رسي

 جامعة القاهرة. –كلية ريا  األطفال  –أستا  علم النف   أ.د. سيد مبد القادر
 جامعة القاهرة. –كلية ريا  األطفال  –أستا  علم النف   أ.  . د. ج ال  ختار ح زا

 –كليكككة ريكككا  األطفكككال  –أسكككتا  المنكككاهج وطكككر  التكككدري    أ.  . د. ماطف مدلى
 جامعة القاهرة.

 جامعة القاهرة. –كلية ريا  األطفال  –أستا  علم النف   أ.  . د. مفاف  ح د مويس
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 جامعة القاهرة

 كلية رياض األطفال   

  قسـم العلـوم النفسيـة  

 

 السادة األفاضل معلمي ومعلمات التربية الخاصة

 يبة ... وبعد ،،تحية ط

تقوم الباح ة بتصميم مقياس للت  ف على "ال ا  ية المهنية لم لمي  الت بيية ال اصية" 

 ضمن متطلبات الحصول على   جة ال  تو اه     لسفة الت بية.

( عبيا     يل منهيا ي بي  عين  أ  69هذا ويت ون المقياس    صو ته الحاليية مين  

اس متيي  )  موا ييد بشيي    موا ييد  ش صيي  م ييين  ويجيياا عليهييا علييى مقييياس قييي

امييام  √( محاييي   رييي  موا ييد  رييي  موا ييد مطلقييات(  ب جيياع الت يي م بوضييع ع ميية 

 اال تيا  الذ  يتفد مع  أي م ال اص.

ال توج  استجابات صيحيحة وأ ي    اط،ية  ول ين المطليوا ا جابية الصيا قة  قيط 

ا بأن  ل اآل اع والبيانات س  ية  ولين تسيت  م  ال لضي   والت  تتفد مع  أي م  علمت

 البحث ال لم   قط وستحفظ    س ية تامة.

 الباحثـــة      

 سهام إبراهيم كامل
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 مقياس الدافعية المهنية لمعلمي التربية الخاصة

 اراتتتتتتتتتتتتتالعب  
وافل  

 بشدا
  حايد  وافل

غير 
  وافل

غير 
 وافل 
 إطالً ا

      ة دون الشعور بال لل أو اإلجراد.أستطيع الع ل  ع األطفال لفترات طويل 1
      اتح ل القيا  باألنشطة التي يتطل  إنجاز ا  جروًدا كبيرًاز 7
      أسعى إلى التغل  ملى العقبات التي يعجز ز الئي في التغل  مليرا. 1
      ل أك ل الع ل ال  ل واتركه لغيري. 4
      امت د ملى نفسي في أداء  را  م لي. 2
      لدى القدرا ملى إنجاز  را  م لي بد ة. 2
      أشعر أنني أكثر  ن غيري سعًيا لتحقيل النجاح. 2
      أحدد  ا أريد أن أفعله بنفسي دون الستعانة بأحد. 2
      أتبع تعلي ات رؤسائي في اداء  را  م لي. 9
      أتبع القوانين في أداء م لي. 10
      ال رنية. لأل ورأح  التخطيط  ل 11
      تدفعني روح ال نافسة  ع ز الئي نحو التفول والنجاح. 17
      التدريس في  دارس التربية الخاصة يسامدني ملى الرتقاء ب ستوى  عيشتي. 11
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 اراتتتتتتتتتتتتتالعب  
وافل  

 بشدا
  حايد  وافل

غير 
  وافل

غير 
 وافل 
 إطالً ا

      أم ل  ع ال عا ون أو ات إضافية كي ألحسن  ن  ستوى دخلي. 14
      ادية نتيجة لع لي في  دارس ال عا ون.أم ل جا دا أن احصل ملى  كافئات   12
      أشعر أنني أم ل بوريفة  ستقرا ت نحني األ ن والط ئنان. 12
      . حاولة حلراال شكالت التي تواجرني في م لي و لدى شعور بتاأل ن لقدرتي ملى  واجرة  12
       حل ح  وتقدير  ن ز الئي.أنا  12
      الل تجار  اآلخرين .أكتس  خبرات كثيرا  ن خ 19
      أمتقد أنني أت تع بقدر كبير  ن ال عرفة في  جالت التربية الخاصة. 70
      أسعى لستك ال دراستي األكادي ية وثقلرا بشكل أكثر تخصًصا. 71
      ا    لل درسة كل يو  وأنا في غاية الح اس والنشاط. 77
      ي في تن ية  درات األطفال ال عا ون.أح   رنتي ل ا لرا  ن دور إيجاب 71
      بعد أجازا نراية العا  الدراسي أكون سعيًدا لعودتي ل زاولة م لي ب دارس التربية الخاصة. 74
      لدى القدرا ملى تح ل ال سئوليات ال وكلة لي  ر ا كانت صعبة. 72
      رضني في م لي.أشعر أحيأنا أنني ل أستطيع  واجرة ال شكالت التي تعت 72
      تح سي للع ل يقل بعد فترا  ن استال  الع ل. 72
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 اراتتتتتتتتتتتتتالعب  
وافل  

 بشدا
  حايد  وافل

غير 
  وافل

غير 
 وافل 
 إطالً ا

      تح ل  سئولياتي ال رنية حتي لو كانت الرروف ال حيطة غير جيدا.أن أ أستطيع 72
      أتقبل نقد رؤسائي في الع ل دون غض . 79
      أتراجع من رأيي مند ا أشعر بعد  صحته. 10
      بشكل أفضل  ن ز الئي.انجز أم الي  11
      أند  ملى م لي  ع األطفال ال عا ون. 17
      أضع لنفسي  دوا ناجحة أ تدي برا في م لي. 11
       راراتي في  جال الع ل تسامدني في الوصول إلى التفول. 14
      لدى رغبة في أن أكون  علً ا  ت يزًا. 12
      صول ملى التر يات وال كافآت.أؤ ن بأن الحر أ   موا ل الح 12
      أستفيد بأو ات فراغي في إمداد برا ج إرشادية وتدريبية لألطفال ال عا ون. 12
      م لي في  جال التربية الخاصة يلبي كل احتياجاتي ال ادية. 12
      أتطلع للوصول ل ستوى دخل ماٍل  ن الع ل ب دارس ال عا ون . 19
      لي يشعرني بالستقرار واأل ن.نجاحي في م  40
      الجت امية.في حياتي  والستقرارأل ن اأشعر بت 41
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 اراتتتتتتتتتتتتتالعب  
وافل  

 بشدا
  حايد  وافل

غير 
  وافل

غير 
 وافل 
 إطالً ا

      .أحرص ملى تبادل الزيارات  ع ز الئي وأصد ائي 47
      تتيح لي  رنتي أن اكتشف ال زيد  ن  راراتي في تعلي  ال عا ون. 41
      في تعلي  ال عا ون.انفل جزءا  ن نقودي في شراء الكت  ال تخصصة  44
      ا ضي و ت فراغي في تعل   ا يفيدني في م لي في  جال التربية الخاصة. 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
ن مال ات  ع ز ال  42       ئي بال درسة.ل أح  أن أكوِّ
      أواجه  شكالتي بنفسي دون الستعانة بآراء الز الء وال وجرين. 49
      أشعر باإلجراد وال لل بعد فترا وجيزا  ن بدء اليو  الدراسي. 20
      أشعر بالفتور في م لي بسب   ا  ررت به  ن خبرات سيئة  ن  بل في م لي. 21
       ن أم ال.أتح ل تبعات  ا أ و  به  27
      أب ل  صارى جردي لتحقيل إنجازات في م لي. 21
      أواجه أي  شكلة في الع ل دون  لل. 24
      أشعر أن ط وحي يناس   دراتي. 22
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 اراتتتتتتتتتتتتتالعب  
وافل  

 بشدا
  حايد  وافل

غير 
  وافل

غير 
 وافل 
 إطالً ا

      ليس لدى القدرا ملى التفول في م لي. 22
      كنت أت ني الع ل  ع أطفال ماديين. 22
      لى   ارسة القيادا في ال وا ف ال ختلفة.أشعر أنني شخصية  ادرا م 22
      أص   الوسائل التعلي ية لل عا ين بشكل يجعلني  ت يزًا من اآلخرين . 29
      مند ا أ و  بأداء  را  م لي أحاول التفول ملى ز الئي. 20
      جرد. أمتقد أن  ا احصل مليه  ن  كافئات بالتربية الخاصة ل يتناس   ع  ا أب له  ن 21
      م لي ك عل  لل عا ين يؤّ ن لي احتياجاتي ال ادية. 27
      الع ل ب دارس التربية الخاصة ل يلبي احتياجاتي ال ادية. 21
      ز الئي.والتودد  ع  والجت ا  النت اءأ يل إلى  24
      .بسرولة  ع ز الئي الجدد أتكيف 22
      . ثقتي بنفسي ليست ملى  ايرا 22
      أود استك ال دراستي العليا حتي أصبح شخًصا  ر و ًا في  جال التربية الخاصة. 22
      أحرص ملى حضور الدورات والبرا ج التدريبية بشكل  ست ر. 22
      أتعل   اتيًّا في  جالت ال عا ون لتن ية  دراتي ال رنية. 29
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 مفتاح تصحيح مقياس  الدافعية المهنية لمعلمي التربية الخاصة

 

 م
رقم العبارة على 

 أبعاد المقياس

2 2 

1 1 

3 3 

4 21 

5 21 

6 10 

7 11 

1 11 

1 30 

20 45 

22 46 

21 47 

23 56 

24 57 

25 51 

26 66 

27 67 

21 61 

21 76 

10 77 

12 71 

11 17 

13 11 

14 11 

15 4 

16 5 

17 6 

11 12 

11 11 

30 13 

32 32 

31 31 

 م
رقم العبارة على 

 أبعاد المقياس

33 33 

34 41 

35 41 

36 50 

37 51 

31 60 

31 62 

40 61 

42 70 

41 72 

43 71 

44 10 

45 12 

46 10 

47 12 

41 11 

41 7 

50 1 

52 1 

51 14 

53 15 

54 16 

55 34 

56 35 

57 36 

51 52 

51 51 

60 53 

62 61 

61 63 

63 64 

64 71 

 م
رقم العبارة على 

 أبعاد المقياس

65 73 

66 74 

67 11 

61 13 

61 14 

70 13 

72 14 

71 15 

73 20 

74 22 

75 21 

76 17 

77 37 

71 31 

71 31 

10 54 

12 55 

11 65 

13 75 

14 15 

15 16 

16 16 

17 23 

11 24 

11 25 

10 40 

12 42 

11 41 

13 26 

14 27 

15 43 

16 44 
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 توزيع العبارات ملي أبعاد ال قياس
 ا( مبار 12)   البعد األول:  

1 2 3 25 26 27 49 50 51 73 74 75 87 88 89 93 94 
  

 ( مبارات10البعد الثاني : )

4 5 6 28 29 30 52 53 54 76 
 

 ( مبارا12البعد الثالث: )

55 56 57 7 8 9 31 32 33 77 78 79 90 91 92 95 96 
 

 ( مبارا11البعد الرابع : )

10 11 12 34 35 36 58 59 60 80 81 
 

 ( مبارات 10البعد الخا س : )

13 14 15 37 38 39 61 62 63 82 
 

 ( مبارات 10البعد السادس )

16 17 18 40 41 42 64 65 66 83 
 

 مبارا( 11البعد السابع : )

19 20 21 43 44 45 67 68 69 84 85 
 

 ( مبارات10البعد الثا ن : )

22 23 24 46 47 48 70 71 72 86 
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 كلية رياض األطفال 

  قسـم العلـوم النفسيـة

 

 

 الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة
 رات الدافعية والتخصص والخبرة في ضوء متغي

 
 )دراسة تشخيصية(

 

 من الباحثة ةمقدم دراسة

 سهام إبراهيم كامل محمد

 التربية )رياض األطفال( في فلسفةالدرجة دكتوراه لنيل 
 

 
 

 إشراف
 
 

 أ.د/ سهير كامل أحمد
 

   أستاذ العلوم النفسية والعميد األسبق 

 جامعة القاهرة -لكلية رياض األطفال 

  

 
 هـ 2434م /  1023



 ملخص الدراسة 

274 

 

   لخص الدراسة
 

  قد ة الدراسة:
تشكككاد التربيكككة الخاصكككة حالًيكككا ِكككي جميكككأ دول العكككالم تغيكككرات ج ريكككة نحكككو تعلكككيم وتكككدريب 
األشككخا   وي اإلعاقككة بعككدما كانككت تسككود ِككي الماضككي نظككرة نحككو هككؤ م األشككخا  علككى أناككم 

 مختلفون عن ييرهم, ويجب عزلام عن المجتمأ.
جكككال التربيكككة الخاصكككة عمكككل يايكككة ِكككي الحساسكككية, يتطلكككب خصكككائ  ويعكككد العمكككل ِكككي م

شخصكككية وتكككدريب معكككين ودقيككك , حيكككل يعكككد معلكككم التربيكككة الخاصكككة هكككو المسكككئول األول ِكككي بنكككام 
يككة األساسكية للطفككل, و  يسككتطيأ أحكد منمككا إنكككار أهميكة الخبككرات التككي يمككر  القاعكدة النفسككية والمعِر

داخكككككل قاعكككككات التربيكككككة الخاصكككككة وأثرهكككككا علكككككى حيكككككاتام باكككككا األطفكككككال  وو ا حتياجكككككات الخاصكككككة 
المستقبلية, ل لَ نجد أن نجاح معلم التربية الخاصة ِي مانت  يعتمد إلى حد  كبيكر علكى مقومكات 
شخصكيت , حيكل إن سكمات المعلكم الشخصككية قكد يككون لاكا دورأ ِككي تأهيلك  للقيكام بعملك  وتسككاعده 

 فال.على التعامل مأ تلَ الفئات الخاصة من األط
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, 
دم من أهماا: التوقعات العالية ألوليكام األمكور حكول األهكداف المكراد تحقيقاكا بالنسكبة للطفكل, والتقك

البطككيم ِككي أدام الطفككل وخاصككة  ا اإلعاقككة العقليككة, وككك لَ المشككك ت السككلوكية التككي قككد تظاككر 
لككد  مثككل هككؤ م األطفككال, كمككا أن ا طكك ع الككدائم علككى معانككاة أوليككام األمككور وانعكاسككات اإلعاقككة 

كعدم  على األسرة بأكملاا يؤثر على المعلم, إضاِة إلى المشك ت المرتبطة بمانت  بشكل مباشر
مناسبة الرواتب, أوعدم تواِر الحواِز المادية والمعنوية ِي أثنام الخدمة, وتدخ ت أوليام األمكور 
ِككي عمككل المعلككم, وكثككرة عككدد األطفككال الكك ين يشككرف علككيام خاصككة إ ا كككانوا مككن  وي اإلعاقككات 

واإلحسككا  الشككديدة أو المتعككددة, باإلضككاِة إلككى نقكك  الككدعم ا جتمككاعي مككن قبككل أِككراد المجتمككأ, 
بفقكدان األمكن الكوظيفي, وضكغوط اإلدارة, وييرهكا مكن العوامكل النفسكية وا جتماعيكة التكي قكد تكؤثر 
بالسكككلب علككككى معلكككم التربيككككة الخاصككككة, وتقلكككل مككككن داِعيتككك , وتزيككككد مككككن درجكككة إحساسكككك  باألعبككككام 

كية والضككغوط الواقعككة عليكك ؛ ممككا قككد يككؤدي إلككى تعرضكك  للعديككد مككن اإلضككطرابات النفسككية والسككلو 
ككالقل  والعصكابية وييرهكا مكن األعكرا  السيكوسكوماتية, ِنجكده وقكد أصكبح المعلكم يعكي  صككراًعا 
مأ نفس , صراًعا بين ضميره الماني ال ي يشعره بأهمية استمراه كمعلم وبكين إحساسكة بالضكغوط 
 الواقعة علي , وريبت  الملحة ِي تَر ه ه المانكة إلكى مانكة أخكر  أقكل ضكغطًا, خاصكة مكأ وجكود
أعداد كبيرة منام يحملون مكؤه ت أكاديميكة ييكر مرتبطكة, وييكر مكؤهلين التأهيكل الككاِي للتعامكل 
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مكككأ التحكككديات التكككي قكككد تكككواجاام ِكككي أثنكككام العمكككل مكككأ هككك ه الفئكككة مكككن األطفكككال  وي ا حتياجكككات 
الخاصة؛ مما قد يشكل سبًبا آخر من أسباب الضغط الواقأ عليام, ويؤثر علي داِعيكتام نحكو مكا 

 قومون ب  من عمل.ي
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 

ؤهلكك  يكككون أكثككر عنككد معلمككي التربيككة الخاصككة, ِاككو األكثككر احتياًجككا إلككى هكك ه الخصككائ  التككي ت
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:
 اً  إثقكك الماككن التعليميككة أكثككر مككن الخاصككة حتياجككات وي ا األطفككال  مككأ العمككل يعككد
, والقلكك  وا كتئككاب اإلحبككاط مشككاعر ِنجككد أن معلمككي التربيكة الخاصككة قككد يعكانون مككن ,بالضكغوط

 إضكاِية وأعبكام مكن متطلبكات المانكة هك ه تقتضكي  لمكاا معينة نظكرً  صحية مشك ت يواج  من ومنام

 رممكا يكؤثالمختلفكة   وي اإلعاقكات مكن نو األطفكال المعكاق مكن متنوعكة ِئكات ناجمكة عكن العمكل مكأ
 داِعية المعلم نحو ما يقوم ب  من عمل.على 

علكى عكدد مكن الدراسكات السكابقة  وقد انطلقكت مشككلة الدراسكة الحاليكة مكن خك ل ا طك ع
مجكال التربيكة الخاصكة, حيكل ِكي  العكاملينلكد  النفسكي ا حتكرا  التي تناولت الضكغوط النفسكية و 

 العمل القائمين على منا كبيرً ا جادً  تطلبت التي من المجا ت الخاصة التربية مجالِي  يعد العمل

الخاصكة أكثكر مكن ييكره مكن معلكم األطفكال  التربيكة معلكم لكد  الضكغوط مصكادر تتعكدد حيكل ِياكا
التكي  واحتكوام المشكك ت ,الضكغوط هك ه مقاومةعلى  الماني وقدرت  تواِق  على يؤثر مما ,العاديين
 .ِي أثنام عمل  تواجا 

ا رئيسككيً ا دورً مجككال التربيككة الخاصككة ِككي  خاصككة معلمككينبككين ال تلعككب الفككرو  الفرديككةهكك ا و 
باكك ه درجككة اسككتجاباتام وتككأثرهم ِككي  ونحيككل يختلفككإحساسككام بالضككغوط الواقعككة علككيام درجككة ِككي 
ا تكزان علكى  ثكار السكلبية للضكغوط, وبالتكالي تظاكر اآلمحيط عملاكمِي  ضغوط التي يواجاونااال
 لنفسي للفرد حسب شده ه ه الضغوط.ا
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معلمككي التربيككة الخاصككة تتسككم شخصككايتام بالعديككد مككن الم مككح والسككمات  وعليكك  نجككد أن
يككل النفسككي  امجملاككا نوًعككِككي  التككي تشكككل يميككزهم عككن ييككرهم مككن باككم والكك ي  ,الخككا مككن البرِو

يعبكككر عكككن نكككوع مكككن الاويكككة النفسكككية الخاصكككة باكككم والتكككي تجعلاكككم الككك ي و  ,معلمكككي التربيكككة العاديكككة
الكريم مكن أن هنكاَ مكا يجمعاكم مكأ معلمكي التربيكة العاديكة على ِاآلخرين, ين مختلفين عن المعلم

كمكا  ,ييرهم مكن معلمكي األطفكال العكاديينالكثير ال ي يميزهم ويجعلام مختلفين عن أيًضا ِاناَ 
يكككلو  ,لكككل ِككرد بصكككمت  الخاصككةأن  يككل خككا  يوجككد لككككل ِككرد ككك لَ برِو  خكككا  بكك  وكككك لَ برِو
يكل شكرطً ه, يختلكف عكن ييكر  الداِعيةب بسكعادة مكأ  اتك  اإلنسكان ألن يعكي  ا ويعكد إدراَ هك ا البرِو

خصكككائ  الصكككفحة النفسكككية لاكككؤ م علكككى  ومكككن ثكككم تصكككبح هنكككاَ حاجكككة للتعكككرفاآلخكككرين, ومكككأ 
 بينام وبين معلمي األطفال العاديين. وا خت ف  على أهم م مح التشاب المعلمين للوقوف

 

 أ داف الدراسة:
يككل النفسككي( لمعلمككي التربيككة الخاصككة شكككل الصككفحةعلككى  التعككرف - ضككوم ِككي  النفسككية )البرِو

 متغيرات الداِعية والتخص  والخبرة.

لمانكككي لمعلكككم ا دامإنجكككاح األِكككي  الداِعيكككة, التخصككك , الخبكككرة, :دور ككككل مكككنعلكككى  التعكككرف -
 التربية الخاصة.

اككم   - يسككاعد  ممككا ؛الفئككة مككن المعلمككين هكك هأعمكك  بمككا يميككز سككيكولوجية  تقككديم صككورة واضككحة ِو
الوصكككول بمعلمككي التربيكككة أجككل  العمككل مكككنعلكككى  الخطكككط والبككرامج التربويكككة والنفسككية يواضككع
مكانيتام.على أإلى  الخاصة  درجات الكفامة المانية وتدعيم قدراتام وا 

 معلمي التربية الخاصة يمككن ا عتمكاد عليك لد  الداِعية المانية على  وضأ مقيا  للتعرف -
 عينات مشاباة.ام  على استخدالبيئة المصرية و ِي 

 

 فروض الدراسة:
  الداِعيككة التربيككة الخاصككة علككى مقيككامعلمككي بككين درجككات إحصككائًيا توجككد ِككرو  دالككة  .9

 .الخبرة و التخص  و  النوع تبًعا لمتغير
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الداِعية المرتفعة عن شكل  وي التربية الخاصة معلمي يختلف شكل الصفحة النفسية ل .2
 الداِعية المنخفضة. وي خاصة التربية المعلمي الصفحة النفسية ل

قًكككا التربيكككة الخاصكككة معلمكككي يختلكككف شككككل الصكككفحة النفسكككية ل .4 لمتغيكككر النكككوع ) ككككور/ ِو
 .(إنال

قًككككا يختلككككف شكككككل الصككككفحة النفسككككية لمعلمككككي التربيككككة الخاصككككة  .3 التخصكككك  لمتغيككككر ِو
 )متخصصين/ يير متخصصين(.

قًكككا لمتغ .1  يكككر سكككنوات الخبكككرةيختلكككف شككككل الصكككفحة النفسكككية لمعلمكككي التربيكككة الخاصكككة ِو
 .)أقل/ أكثر خبرة(

 مينة الدراسة:
مكككن  متكككم اختيكككاره مكككن معلمكككي ومعلمكككات التربيكككة الخاصكككة (40عكككدد )مكككن  تكونكككت العينكككة

 –تربيكككة ِكريكككة مكككدار  ) :مؤسسكككات التربيكككة الخاصكككة بمحاِظكككة بنكككى سكككويف, مكككن مختلكككف ِئاتاكككا
ين( –مدار  صم   .مدار  مكفِو

 

 أدوات الدراسة:
 .الباحثة()إعداد:  أوليةاستمارة بيانات  .1

علكى  )إعداد: ها ثكاوي ومكاكنلي وأعكاد التقنكين (MMPI)اختبار الشخصية المتعدد األوج   .7
 .(2000البيئة المصرية: لوي  مليكة, عطية محمود, محمد عماد الدين إسماعيل, 

 .(الباحثة)إعداد:  المانية لمعلمي التربية الخاصة مقيا  الداِعية .1

 داد: الباحثة(استبيان مفتوح. )إع .4

 األسالي  الحصائية:
 حزمكة البكرامج اإلحصكائية المسكتخدمة اسكتخداماألساليب اإلحصائية المناسكبة, و لكَ ب استخدامتم 
 .SPSSالعلوم ا جتماعية ِي 

 نتائج الدراسة:
  توجككد ِككرو  دالككة إحصككائًيا بككين درجككات معلمككي التربيككة الخاصككة علككى مقيككا  الداِعيككة  .9

 خص  وسنوات الخبرة والنوع.تبًعا لمتغير الت



 ملخص الدراسة 
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  يختلف شكل الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة  وي الداِعية المرتفعة عن شكل  .2
 الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة  وي الداِعية المنخفضة.

قًكا لمتغيكر النكوع ) ككور/  .4 توجد ِرو  دالة إحصائًيا بين درجات معلمكي التربيكة الخاصكة ِو
 مقيا  الاستيريا )هك  ( لصالح اإلنال.إنال( على 

قًككا لمتغيككر التخصكك   .3 توجككد ِككرو  دالككة إحصككائًيا بككين درجككات معلمككي التربيككة الخاصككة ِو
 على مقيا  ا نحراف السيكوباتي )ب د( لصالح المتخصصين.

قًككا لمتغيككر الخبككرة علككى  .1 توجككد ِككرو  دالككة إحصككائًيا بككين درجككات معلمككي التربيككة الخاصككة ِو
 ة/ األنوثة )م ف(,  لصالح األقل خبرة.مقيا  ال كور 
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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. 

 


