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الوعي الذاتي وعالقته بالتوافق النفسي لدى طالب وطالبات املرحلة 
 الثانوية

Self-awareness and its relationship to psychological compatibility 

among high school students 
 إعـداد

  بن منيف الخالديعبدالرحمن  د
Doi: 10.21608/jasep.2021.162454 

 2021/  3/  15قبول النشر :  2021/ 2/  28استالم البحث : 

 المستخلص:

إلى التعرف على العالقة  بيي  الييعا اليياوا تالتيااين ال لديا ليد   الدراسة الحاليةهدف      

( طالبيا  تطالبية ،  200طالب المرحلة الثانيية بم طقة الجيف ، تذلك على عي ة مكينة م  ) 

، تقيد اسيتمدا الباحي    وي  اتتيياره   بطريقية عئييامية مي  بعيا الميدارة بم طقية الجييف

حالا تالمالم  لتحقيين ههيداف البحي  ، تقيد طبين علييه  الم هج اليصلا االروباطا  للبح  ال

مقييياة اليييعا الييياوا تاليييا ميي  إعييداق الباحيي ، تمقييياة التياايين ال لدييا تاليييا ميي  إعييداق 

تقد هسلرت ال تامج ع  تجيق مديتي  مي    (.2010( تقامت بتطييره )عايش،2003)شقير،

ل تامج هيضا تجيق عالقية اروباطيية اليعا الياوا لد  طالب المرحلة  الثانيية ، كما هظهرت ا

ميجبة بي  اليعا الياوا تالتياان ال لدا لد  عي ة م  طالب المرحلة الثانييية ، تقيد هقتير  

الباح  بعا التيصيات المدتملصة م  ال تامج تالتا م  ههمها ودريب المعلميي  عليى كيليية 

بييية تالدييكيليجية، تهيي المداهمة اا وحدي  اليعا الياوا لد  الطالب ضم  البرامج التر

 ما يهدف إلى االروقاء بالعملية التربيية تالتعليمية توطييرها.

  التياان ال لدا . –اليعا الياوا  : المفتاحية الكلمات

Abstract:                                                                                                           

         The research aims to identify the relationship between self-

awareness and psychological adjustment among high school students 

in AL- Jouf region on a sample of (200) students were randomly 

selected from some of the schools in Al Jouf .The researcher used the 

descriptive approach Correlative to search current and appropriate to 

achieve the objectives of the research , has been applied to them a 

measure of self-awareness, which is prepared by the researcher, and a 
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measure of psychological adjustment and the preparation of (Shakir, 

2003) and developed by (Ayesh ,2010). The results of research show a 

level of self-awareness among secondary school students. The results 

also show the presence of a positive correlation between self-

awareness and psychological adjustment among a sample of high 

school students.The researcher has suggested some of the 

recommendations derived from the results. The most important of 

which is training teachers on how to contribute to the improvement of 

self-awareness among students within the educational and 

psychological programs, which aim to improve the educational 

process and its development. 

Key Words : self-awareness - psychological adjustment . 

  مقدمة :   
يعتبر اليعا باليات بعدا  م  األبعياق الممدية للييكاء االنلعيالا تالتيا ذكرهيا جيلميا  ايا      

نظريته، توده  لغة اليكاء االنلعالا ايا ه دسية الييات تولعييا مديارات حيييتهيا ايا التيااين 

مع اليات تاآلتيري  تاسيتثمار ذليك ايا ولعييا مديارات الطاقية اليال محيدتقن ايا مك يناوهيا ) 

 ( .2008، سعيد 

كمييا  ه  اليييعا باليييات هسيياة البصيييرن الديييكيليجية تهييي الماصييية التييا يهييت  العييال       

ال لدييا بت ميتهييا تكمييا اتضييأ ارتيييد ه  معظيي  الحيييان اليجدانييية الشييعيرية ها ه  كثيييرا  ميي  

المئاعر التا وعما قاتل ا ال ويدتا عتبية الئيعير، ته  المئياعر الجياشية وحيت عتبية الييعا 

لها وأثيرا  قيييا  عليى اقراك يا لاشيياء تاسيتجابت ا حتيى تليي لي  يكي  ليدي ا تعييا  يمك  ه  يكي  

 (.2005بتأثيرها )سليما ،

( إلى األثر االيجابا للييكاء االنلعيالا عليى وقيدير الليرق لياويه، 2010تيضيف ) إبراهي ،      

  الليرق ايا سياء على المدتي  الئمصا هت االجتماعا هت األسرا تهثر هيا اليكاء ايا نجيا

الحيان تالدعاقن مما يحقن له مزييد مي  التقيدا تالرقيا، إليى جانيب ذليك االييكاء االنلعيالا يعيد 

بمثابية ملتيا  ال جيا  ايا الحييان المه يية، تيلعيب الييكاء االنلعيالا ايضيا  قترا  هاميا  ايا الت بي  

 تاإلسهاا اا ال جاحات األكاقيمية تبماصة التحص يا الدراسا. 

دعينا إلييى القييين بييأ  هتلييى المطيييات المطليبيية اييا سييبيا راييع مدييتي  ذكام ييا تهيييا ييي     

االنلعالا ها راع قدرو ا على التمييز الصحيأ تالدقين لعياطل ا، تعلى ودميتها بئيكا سيلي ، 

تبالتالا إغ ياء ذتيرو يا مي  الكلميات تالمليرقات ذات الميدلين العياطلا. تبيضيي  تبصييرن 

ي  ليييديه  بعيييا االضيييطرابات الديييليكية هت العدتانيييية ايييا طبيعيييية تمييي  تيييالن قراسييية اليييي

التصراات هنه  ال يتق ي  معراة عياطله  تمئاعره ، تال يحدي ي  التعبيير ع هيا بيالكالا هت 
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الكتابيية، ممييا يجعلهيي  يئييعرت  بالغضييب هت االنلعييان ميي  غييير ه  يعرايييا الدييبب الحقيقييا 

 (.   2003)مبيا، 

ات هيييي القيييدرن عليييى  إقرا  المئييياعر  بالضيييب  تيييالن  تيمكييي  القيييين بيييأ  الييييعا باليييي    

المياقف، تيئما البقاء اا قمة رقتق  اال اعان  لهييه المياقيف تالتحيديات تاألشيمام. تمي  

جهة هتر  اإ  اليعا الياوا المرولع يتطلب استعداقا  لتحما انعكاة المئاعر التا قيد وكيي  

 ( .Bradberry & Greaves, 2009سلبية  )

ل  ال لس هيا  كا  ويجهه بدراسة كيف يتياان اإلندا  م  حيي  هيي كيا متكاميا ميع يهت  ع 

البيئة التا يعيش ايها ، ايالتياان هيي العمليية الرميديية التيا يتمييها علي  الي لس ميضييعا  ليه، 

تها مطلب اإلندا  األساسا تيتحقن له الديياء بقيدر ميا يي جأ ايا وحقيين هييا المطليب كميا 

ة بقييدر مييا يلئييا اييا ذلييك حتييى ليصييا إلييى االضييطرابات ال لدييية اييا وتضييرر صييحته ال لدييي

حاالت اللئا الئديدن. تقيد يتعيرا الليرق ايا حياويه ليبعا األحيدال مثيا التغيير ايا طبيعية 

العما هت اا مكانه هت لبعا التغيييرات األساسيية ايا الحييان األسيرية هت التعيرا لحياقل هت 

وياايين هت إعيياقن وياايين ميي  جانييب اللييرق  مييرا ، مثييا هيييه األحييدال وحتييا  إلييى عمليييات

 (.2012توتضم  هيه العمليات هحيانا  وعديالت اا عاقات اللرق تنظاا معيئته )كلااا،

 مشكلة الدراسة :   
الحظ الباح  ه  ه ا  مئكلة اا انملاا مدتي  الييعا اليياوا ليد  الكثيير مي  طيالب      

ن ال لديا ليد  الطاليب هث ياء العمليية التعليميية المرحلة الثانيية تهنهيا وي ثر عليى عمليية التيااي

تاا قاتا الميدا  التربيا، تذلك م  تالن عمله اا الميدا  التربيا ، تم  ه ا جياءت هييه 

الدراسة لتده  اا الكئف عي  مديتي  الييعا اليياوا ليد  طيالب المرحلية الثانييية تعالقتيه  

يكييي  لديييه مدييتي  جيييد ميي  اليييعا  بمدييتي  التياايين ال لدييا لييديه  ، تم طقيييا  ايياللرق اليييا

 الياوا حتما  سيكي  لديه مدتي  جيد م  التياان ال لدا.

توجدر اإلشارن إلى ه  الطالب إذا ل  يك  لديه  مديتي  عيالا مي  التيااين ال لديا ايا          

الميدا  التربيا تالتعليما حتما  سي ثر ذلك على حياوه الئمصية ، تودعى هييه الدراسية إليى 

 اة مدتي  اليعا الياوا تعالقته  بالتياان ال لدا  .معر

 تيمك  صياغة مئكلة الدراسة اا التداؤالت التالية :

 ما مدتي  اليعا الياوا لد  عي ة م  طالب المرحلة الثانيية ؟ .1

هييا ويجييد عالقيية اروباطييية بييي   اليييعا الييياوا تالتياايين ال لدييا  لييد  عي يية ميي  طييالب  .2

 المرحلة الثانيية؟

 ف الدراسة :أهدا  

 التعرف على مدتي  اليعا الياوا  لد  عي ة م  طالب المرحلة الثانيية. .1

التعرف على العالقة االروباطية بي  اليعا الياوا تالتياان ال لديا ليد  عي ية مي  طيالب  .2

 المرحلة الثانيية.
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 أهمية الدراسة :   

قراسات متمصصة وت اتن  و بع ههمية الدراسة م  كينها جزءا م  الحاجة القاممة إلى       

اليعا  الياوا كأحد المكينات األساسية اا الئمصية اإليجابية لد  الطالب اا المرحلة 

الثانيية  تعالقته بالتياان ال لدا ، حي  هشارت الدراسات ه  اليعا الياوا للطالب له هثر 

ة هيضا  م  تالن على التكيف تالتياان قاتا الميدا  التربيا تالتعليما ،     توبرز األهمي

اهتمامها بلئة مهمة  م  المجتمع تها ائة الطالب اا مرحلة المراهقة، كما وبرز ههميتها م  

تالن المكانة المهمة التا يحتلها الطالب اا البيئة التعليمية تالتربيية ،حي  هنه هي محيرها 

 تمروكزها. 

 األهمية النظرية:

وعتبر الدراسة الحاليية مي  الدراسيات التيا  وديه  ايا إضيااة جدييدن إليى المكتبية العربيية       

حين ميضيع اليعا الياوا تالتياان ال لدا تالعالقة بي هما كينهما م  العياميا المهمية ايا 

وحقييين التياايين تالتييياز  اييا شمصييية اللييرق سييياء اييا نطيياأ بيئتييه التعليمييية هت هسييروه هت 

ت مع زمالميه ايا المدرسية، توتمثيا هييه األهميية بانهيا سيتعما عليى ويظييف األقب مجتمعه ه

 ال ظرا اا الكتب تالدراسات.  

كما ستقدا الدراسة معراية علميية حيين تاقيع الييعا بالييات ع يد طيالب المرحلية الثانييية،    

عدييد مي  مما يمك  الباحثي  م  هجراء المزيد مي  الدراسيات حيين الييعا اليياوا تعالقتيه بال

 الجيانب ال مامية األتر .

 األهمية التطبيقية : 

وده  هيه الدراسية بعيدق مي  التيصييات التيا ودياه  وحقيين اللاميدن للطيالب ايا المرحلية       

الثانيية م  تالن قراسات متعمقة وجريبية حين اليعا باليات، توحقن لهي  مديتي  جييد مي  

اليعا الياوا، مما سيداعده  على هقاء مئياره  التعليما على هكما تجه، تهحدي  صييرن، 

 التطبيقية ايما يأوا: توتمثا األهمية

قد يدتليد مي  نتيامج الدراسية الحاليية جمييع العياملي  ايا حقيا التربيية تالتعليي  مي  تيالن  -1 

 معراة ملاهي  اليعا لد  طالب تطالبات المرحلة الثانيية. 

وداعد المدئيلي  اا تزارن التربية تالتعلي  اا التعيرف عليى الطيرأ التيا مي  شيأنها ه   -2 

اليعا ليد  الطيالب تكييلك الطيرأ التيا ودياه  ايا ويدنا مديتي  الييعا مميا وراع مدتي  

 يمك ه  اا معراة مكام  الملا تمعالجتها.

وبيي  ههميية زيياقن الييعا اليياوا ليد  طيالب تطالبيات المرحلية الثانييية تهثيره اإليجيابا  -3 

 على اليات. 

  



 2021أبريل (    20العدد )   - اخلامساجمللد  اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

147 

 مصطلحات الدراسة :

 :Awareness Selfالوعي بالذات: 

( "اليعا بالييات بأنيه مراقبية نلديك تالتعيرف عليى Goleman, 2000جيلما  ) عرف     

مئييياعر ، توكييييي  قاممييية بأسيييماء المئييياعر، تمعراييية العالقيييات بيييي  األاكيييار تالمئييياعر 

تاالنلعاالت، تاوماذ القرارات الئمصية ترصيد هاعاليك تالتعيرف عليى عياقبهيا، توحدييد ميا 

 .اليا يحك  القرار، اللكر ها المئاعر 

: الدرجة التا سيحصا عليها الطالب م  تالن إجاباوه على اقرات مقياة    ويعرف إجرائيا   

 اليعا باليات تاليا م  إعداق الباح .

 :  Psychological adjustmentالتوافق النفسي  

( التياايين ال لدييا  بأنييه حديي  ال ظيياا الييداتلا اليييا ييي قا إلييى 2012عييرف  ناصيييف )       

يع ا التحرر مي  الضيغيط تالصيراعات تالكبيت تهيي انديجاا الب ياء اليدي اما  التكيف ، تهي

 لللرق ته ا  ميا إلى ه  يروب  التياان بالتكيف اروباطا  إيجابيا . 

: بأنه الدرجة التا  يحصا عليهيا الطاليب مي  تيالن إجاباويه عليى  مقيياة  ويعرف إجرائيا     

 (.2003التياان ال لدا ، م  إعداق شقير  )

  حدود الدراسة :  
: سيييف وركييز هيييه الدراسيية علييى معرايية العالقيية بييي  اليييعا الييياوا الحدددود الموعددوعية 

 تالتياان ال لدا .

: ستقتصر هيه الدراسة على عي ية طيالب تطالبيات المرحلية الثانييية ايا م طقية حدود العينة 

التابعيية ليييزارن  الجيييف اييا المملكيية العربييية الدييعيقية، تالم تظمييي  اييا المييدارة الحكيمييية

 ا. 2013/ 2012التربية تالتعلي  اا العاا الدراسا 

 هـ .1435:  و  وطبين هيه الدراسة اا اللصا الدراسا الثانا لعاا الحدود الزمانية

 اإلطار النظري :

 الوعي بالذات:

إ  األاراق المتمييزت  غالبيا  ميا يكيي  ليديه  تعيا ذاويا بميا يلكيرت  اييه، توكيي  الق اعية     

ع ييده  قيييية تثقييته  بأنلدييه  عالييية ، إذ مييا ويلييد لييديه  االعتقيياق بييأ  جميييع المئييكالت يمكيي  

وجاتزها  تالتغلب عليهيا تمجابهتهيا تالتيدر  اليياعا ايا وحلييله  للمياقيف توحيديها تالعميا 

على مراقبة اليات بئكا مدتمر تاالنتبياه االنيا لجمييع التصيراات توديجيا مالحظيات رقتق 

  ع ها بي ما قد اليتيلد هيا اليعا باليات ات الئعير لد  األشمام األقيا تعييا  هاعان االتري

 (.2006تومايزا  ميازنة مع األشمام األكثر تعيا  ) الديد تعبدالقاقر،

 الذكاء الوجداني :

يغطا ملهيا الييكاء اليجيدانا مدياحة كبييرن مي  المهيارات تالقيدرات التيا ولييأ قيدرات     

اليكاء التقليدية، ليلك اي كد جيلما  بضرترن وعليي  األطليان مهيارات الييكاء االنلعيالا بئيكا 
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مقصيق اا المدرسة ته  ال يتر  للصداة ألنه يداعده  عليى ال جيا  األكياقيما تال جيا  ايا 

 (.2010إبراهي ، الحيان ) 

بالم يياطن   Emotional Brainكئييف علميياء ادييييليجية الييدمال عالقيية الميي  االنلعييالا     

تاصيييم الميي  األمامييية للجبهيية تالممتصيية   Brain Executive Areaالت لييييية للميي   

بعمليات الياكرن العاملية المروبطية باومياذ القيرارات هت اليتعل ، هييه المراكيز االنلعاليية وضيب  

تودييطر عليى الحاليية المزاجيية تالمئيياعر لمنديا  مميا يييرب  الييكاء االنلعييالا بعمليية الييتعل   

 (.2009)عثما ، 

( إ  الرجان ذتت اليكاء اليجدانا المرولع، مرحيي ، صيرحاء 2006تقد هكد هبي رياش )     

متلياملي ،  اا مئياعره ، متيازنيي  انلعالييا  اجتماعييا ، ال يميليي  إليى االسيتغراأ ايا القلين،

يتحملي  المد تلية تلديه  رضا ع  هنلده  تاآلتري  توتد  حياوه  العاطلية بيالثراء تليديه  

قااعيية لالنجياز. همييا ال دياء الييكيات انلعاليييا  ليديه  ثقيية ايا مئياعره ، توكيييف ميع الضييغيط 

  ال لدييية، تقييدرن علييى التعبييير عيي  مئيياعره ، تحييياوه  لهييا مع ييى تقيميية لييديه ، تقااعيييته

 لالنجاز مرولعة.

( إلى ه  العما اا التجارن تاألعمان يتطلب قدرن عليى التعاميا 2003تيضيف ) مبيا،     

مع المئاعر تضب  التيورات تمعراة متى تكيف تهي  يعبر الئمص ع  مئياعره . تنتيجية 

قاقت ليلك ، تبدبب االهتماا اإلعالميا المتزاييد بالييكاء االنلعيالا تاياميده عليى الليرق اقيد از

 البحيل تالدراسات حين وطبيقاوه اا الحيان الييمية .

 نماذج الذكاء الوجداني:

ويصلت الدراسات اا مجان اليكاء اليجدانا إلى ضرترن تجيق نماذ  ويدع  شير  الييكاء    

 االنلعالا، تم  ه ا و  حصر ثالثة نماذ  لليكاء االنلعالا:

سييتمداا تاهيي  تإقارن االنلعيياالت نميييذ  اليييكاء اليجييدانا كقييدرن تيتضييم  إقرا  تا .1

 (.  Mayer & Salovey, 1990لماير سالياا )

نميذ  اليكاء اليجيدانا كديمة تهيا الميدركات الئمصيية للقيدرات االنلعاليية للييات  .2

)  Bar-Onهت  -تم  مظاهرها ااعليية الييات االنلعيالا تم سيس هييا ال مييذ  بيار

 (.2009سعد، 

ي  الدييمة تالقييدرن ك مييذ  جيلمييا  المب ييا علييى نمييذ  اليييكاء اليجييدانا المميتل  بيي .3

هت  للييييكاء  -إقرا  تإقارن الييييات تإقرا  المجتميييع تإقارن العالقييية، تنمييييذ  بيييار

 (.2009االجتماعا االنلعالا ) عبد هللا تالعقاق، 

تسيعتمد الباح  على نميذ  اليكاء االنلعالا الممتل  تالمعتمد على نظرية جيلميا   .4

 التا وت اتله كدمة تندتطيع وطييرها كقدرن .لليكاء اليجدانا  ت
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 أبعاد الذكاء الوجداني: -

 ( تمدة هبعاق لليكاء االنلعالا ها:Goolman,1995حدق جيلما  )  

 : Self awarenessالوعي بالذات  - أ

تهيي يمييتص بيييعا الئيمص بمئيياعره تانلعاالوييه تهاكيياره المتعلقية بهيييه االنلعيياالت كمييا     

وحدل تهي ما يعبر ع ه باالستبصار بهيه االنلعاالت. تاليعا باليات هي هساة الثقية بيال لس 

أل  الليرق يعيرف مكيام  قيوييه، تإ  لي  نيدر  انلعاالو يا اديييكي  مي  الصيعب إقرا  مئيياعر 

 (.2007دتنا، اآلتري  ) الدم

 :  Managing Emotionsإدارة االنفعاالت - ب

تها معرات ا لكيلية المرت  م  حاالو ا المزاجيية الدييئة تالتعاميا ميع المئياعر تضيبطها    

تالقييدرن علييى إظهييار االنلعييان الم اسييب اييا اليقييت الم اسييب اييا االوجيياه الم اسييب، توأجيييا 

 (.2008اإلشباع ألهداف هبعد تهسمى ) هبي ال صر، 

 : Self Stimulateتحفيز الذات   -ج

الياوييية توع ييا المثييابرن تالحميياة المتياصييا تمقاتميية العقبييات اييا سييبيا  تهييا الدااعييية   

 (.2010اليصين لمنجاز ) إبراهي ، 

 :Empathyالتعاطف  -د

 تها قراءن مئاعر اآلتري  م  وعابير تجيهه  تإيماءات هجداقه  تالمباقرن لتقدي  

بيييتاو ا اييا البداييية )  المديياعدن لهيي ، تهيييا الئيياء يتطلييب م ييا ولهيي  مئيياعرنا هتال  ها اليييعا

 (.2004تيالدن ، 

 : Social Skillsالمهارات االجتماعية   -ه

تها ويار اي  العالقيات تالتعاميا ميع الغيير بطريقية ايجابيية تالتيأثير اييه  عي  طريين اهي    

تولهيي  مئيياعره ، تيالحييظ علييى صيياحبها التمتييع بئييعبية بييي  الغييير ) هبييي رييياش ت تييرت ، 

2006.) 

علييى البعييد األتن ميي  هبعيياق اليييكاء االنلعييالا حدييب نظرييية جيلمييا  تهييي  تسيييركز الباحيي 

 اليعا باليات .

 :Self awarenessملهيا اليعا باليات 

هييي التعييرف علييى المئيياعر عيي  طرييين مراقبيية اليي لس ، تالقييدرن علييى ودييميتها ، تمعرايية    

هاعاليك تالتعيرف  العالقات بي  هيه المئاعر مع األاكار ، تاومياذ القيرارات الئمصيية رصيد

 (.2000على عياقبها ، توحديد ما اليا يحك  القرار اللكر ها المئاعر ) جيلما ، 

 نماذ  اليعا باليات:
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 : Self awarenessالواعون بذواتهم   - أ

تيمتازت  بيعيه  لحاالوه  المزاجية تاالنلعاليية تشمصيياوه  ايهيا اسيتقالن اتتئيكا ليديه      

القدرن على اوماذ القيرار تهي  ايجيابيي  ايا ولكييره  تسيليكه  تال يدتديلمي  ع يد التعيرا 

 (.2006لمياقف محبطة ) هبي رياش ت ترت ، 

 (:   Engulfedالمنجرفون ) الغارقون ( في انفعاالتهم )  - ب

بدييبب ااتقيياره  لليييعا بمئيياعره  تعييدا إقراكهيي  لهييا اهيي  ال يدييتطيعي  المييرت  ميي      

 (.2010حاالوه  المزاجية المتقلبة تيئعرت  بالعجز وجاه ويابع هيه االنلعاالت ) إبراهي ، 

 (: Acceptingالمتقبلون لمشاعرهم )   -ج

  ميي  تعيييه  لهييا تي قديي  هيي الء متقبلييي  ألمييزجته  كمييا هييا تال يدييعي  لتغييرهييا بييالرغ   

األشمام إلى نيعي  هتلهما ذتا الميزا  الجييد ايال يكيي  لهي  قاايع لتغييرهيا تال ييع الثيانا 

م  وكي  همزجته  سيئة تيدركي  هيا المزا  الديئ ايتقبلينه كما هي تال يغيرتنيه ) تياليدن، 

2004.) 

 اعرف نفسك:

إ  حكمة ) سقراط ( اعرف نلدك وعتبر حجير الزاتيية ايا الييكاء اليجيدانا توع يا تعيا     

الليرق بمئيياعره حييي  حييدتثها . قيد يبييدت لليهليية األتلييى ه  مئياعرنا تاضييحة ، تلكيي  التلكييير 

تالتأما ييكرنا بمبرات ل ا لي  نكي  عليى تعيا بمئياعرنا الحقيقية نحيي األشيياء هت األشيمام 

 لهيه المئاعر بعد ايات األتا  . تهحيانا  نت به 

تيب ى التله  على اليعا باليات اكلما ك ا على تعا بعياطل يا تانلعاالو يا ك يا هكثير مهيارن     

 (2008على قراءن المئاعر )هبي ال صر،

العييال  الديييكيليجا   Peter Sifneosتميي  ناحييية هتيير  اقييد ابتكيير بيتيير سيييلي يية       

( )الكدييا وايمييييا( ها العجييز عييي  Alexithmiaا مصيييطلأ )1972بجامعيية هارايييارق عيياا 

التعبير ع  المئاعر ، حي  تجد ه  المصابي  بهيا المرا يلتقرت  للكلمات التيا وعبير عي  

مئيياعره  ، تيبييدت  كييأنه  بييال مئيياعر علييى اإلطييالأ ، تميي  الممكيي  ه  يكييي  هيييا الدييبب 

تيجية ااتقياره  لهييه العياطيف ) الرميدا ايا عيدا قيدروه  عليى التعبيير عي  عيياطله  هكثير ن

 ( .2000جيلما ، 

تاليييعا باليييات هييي هسيياة الثقيية بييال لس ايي ح  اييا حاجيية قاممييا  ل عييرف هتجييه القييين لييدي ا     

 تكيلك هتجه القصير تنتمي م  هيه المعراة هساسا لقراراو ا.  

 أهمية المشاعر في حياة الفرد:

ييان تميا يصياحبها مي  القيرارات الئمصيية، إ  ولعب المئياعر قترا  هساسييا  ايا ودييير الح   

المئاعر الع يلية وي قا الضيطراب الم طين كميا ا  نقيص الييعا بالمئياعر قيد يكيي  ميدمرا  

تتاصيية ع ييد اوميياذ القييرارات التييا ويقييف عليهييا مصييامرنا، تيمكيي  القييين بييأ  ه ييا  هسييبابا  
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كانت هت بهجة هكثر  نييرتليجية )عصبية هت ادييليجية( وجعا اللرق يدتئعر مئاعره تيف

 ( .2005م  غير تبالتالا يكي  هكثر تعيا  بياوه )سليما ،

إ  األاراق المتميزت  غالبا  ما يكي  لديه  تعا ذاوا بما يلكرت  ايه، توكيي  الق اعية ع يده  

قيية تثقته  بأنلديه  عاليية ، إذ ميا ويليد ليديه  االعتقياق بيأ  جمييع المئيكالت يمكي  وجاتزهيا  

يها تمجابهتها تالتدر  الياعا اا وحليله  للمياقف توحيديها تالعميا عليى مراقبية تالتغلب عل

الييييات بئيييكا مديييتمر تاالنتبييياه اآلنيييا لجمييييع التصيييراات توديييجيا مالحظيييات رقتق هاعيييان 

اآلتييري  ع هييا بي مييا قييد ال يتيلييد هيييا اليييعا باليييات هت الئييعير لييد  األشييمام األقييا تعيييا  

 (.2006األكثر تعيا  ) الديد تعبدالقاقر، تومايزا  ميازنة مع األشمام

 ثانيا : التوافق النفسي

( هنييه ثميية بعييدا  للتياايين ال لدييا همييا التياايين الئمصييا تالتياايين 2012بييي  ناصيييف )     

االجتماعا االتياان الئمصا يتعلن بالت ظي  ال لدا الياوا هما التياان االجتماعا اهيي يتعلين 

  تيقيا التياان العاا على هساة الئيعير بياألم  اليياوا بال ديبة بالعالقات بي  اليات تاآلتري

 إلى التياان الياوا تعلى هساة الئعير بالم  االجتماعا بال دبة إلى التياان االجتماعا.

( الصحة ال لدية بأنهيا التيااين التياا هت التكاميا بيي  2003تلقد َعّرف الكحيما ت ترت  )    

قدرن اللرق على التياان ميع نلديه تميع اآلتيري  تقدرويه عليى  اليظامف ال لدية تالجدمية مع

مياجهة األزمات ال لدية التيا وطيره عليى حياويه تاسيتغالن قدراويه تإمكاناويه إليى هقصيى حيد 

 ممك  بحي  يتروب على هيا كله شعير بالدعاقن تالراحة ال لدية تالكلاية.

 المصطلحات المرتبطة بالتوافق:

 التكيف: -1

االتكيف كما هي معرتف اا عل  البييليجيا هي وغيير ايا الكيام  الحيا سيياء ايا الئيكا هت   

ايييا اليظيلييية مميييا يجعليييه هكثييير قيييدرن عليييى المحااظييية عليييى حياويييه تالمحااظييية عليييى ج ديييه 

 (.1992)العيديا، 

بي ميا التياايين كمييا ترقت التعيياريف حيليه اهييي وكيييف الئييمص ميع بيئتييه االجتماعييية ايمييا     

مئكالت حياوه مع نلده تمع اآلتري  هاراق هسروه تالمجتمع اليا يحي  بيه تالمعيايير  يمص

البيئية تالثقااية تالدياسية تاالقتصاقية تاأليدليجية تغيرها، تبهيا المع ى ي در  كا وعرييف 

للتياان على كلمية وكييف التيا وئيما الديلي  الحديا الحركيا تيقصيد بيه ال يياحا العضييية 

 (.2009)سعيد، للكام  البئرا

 الصحة ال لدية : -2

ه ا  اروباط كبير قد يصا إلى حد التراقف بيي  مصيطلأ التيااين تالصيحة ال لديية تلعيا     

الدييبب اييا ذلييك يرجييع إلييى ه  الئييمص اليييا يتياايين ويااقييا  جيييدا  لمياقييف بيئتييه تالعالقييات 

 (.1990الئمصية يعد قليال  لتمتعه بصحة نلدية جيدن )عبداللطيف، 
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 مؤشرات التوافق:

 النظرة الواقعية للحياة: -1

يتميز بي  هشمام يقبلي  على الحيان بكا ما ايها م  هارا  ته  تاقعييي  ايا وعيامله  ميع     

اآلتري  متلاملي  تمقبلي  على الحيان بدعاقن تيئير هيا إلى هيا إلى وياان هي الء األشيمام 

 اا المجان االجتماعا اليا ي مرطي  ايه.

 ستوى طموح الفرد:م - 2

لكا ارق طمي  تالئمص المتياان وكي  طميحاوه المئرتعة عاقن اا مديتي  إمكاناويه      

 الحقيقية تيدعى إلى وحقيقها م  تالن قااع اإلنجاز.

 اإلحساس بإشباع حاجات نفسية: -3

كييا يتياايين اللييرق مييع نلدييه تمييع اآلتييري  اييإ  هحييد م شييرات ذلييك ه  يحييس بييا  جميييع      

حاجاوه ال لدية األتلية تالمكتدبة مئبعه )الطعاا، الئيرب، الجي س( بطريقية شيرعية تكيا ميا 

 يتعلن بحاجاوه البييليجية هت ايزييليجية كاألم  تإحداسه بأنه محبيب م  اآلتري .

 ات الشخصية :توافر مجموعة من سم -4

 تم  هه  الدمات التا وئير إلى التياان ها:

 الثبيت االنلعالا:

ههيي  الدييمات التييا وميييز الئييمص المتياايين وتمثييا اييا قدروييه علييى و يياتن األمييير بالصييبر    

توحك  اا انلعاالوه الممتللة ) الغضب، الميف ، الغييرن، الكراهيية ( تهيا سيمة مكتديبة مي  

 ماعية.تالن عملية الت ئئة االجت

 المرونة: -5

ه  يكييي  الئييمص متيازنييا  ا وصييرااوه ها بعيييدا  عيي  التطييرف اييا اوميياذ قراراوييه هت اييا    

 الحك  على األمير.

 االتجاهات االجتماعية اإليجابية: -6

يملك الئمص مجميعة م  االوجاهيات التيا وديير حياويه ، ايالتياان ميع االوجاهيات التيا      

العمييا ، وقييدير المديي تلية ، هقاء الياجييب، تاليييالء للقييي  تالتقاليييد وب ييا المجتمييع مثييا احتييراا 

 الدامدن اا المجتمع كا هيه االوجاهات وئير إلى الئمص المتياان.

 مجموعة من القيم ) نسق قيمي (: -7

يتمثيييا ايييا اميييتال  الئيييمص المتيااييين للقيييي  عليييى سيييبيا المثيييان قيييي  إنديييانية )حيييب ال ييياة 

 (.  2005)الداهرا، تالتعاطف،الرحمة،الئجاعة 

 تصامص التياان: -

 للتوافق خصائص عديدة منها مايلي:

 اللرق تهي مد تن ع  التياان مع نلده تمع بيئته. .1
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يدتطيع اللرق ه  يغيير قتااعيه تههداايه هت وعيديلها تيديتطيع ا  يغيير ايا البيئية المارجيية  .2

 الماقية تاالجتماعية.

النديا  إذا كانيت العيامين تالعقبيات قييية عملية التياان وظهير بيضيي  ايا سييء ويااين ا .3

تشديدن تملاجئة تال يظهر سيء التياان إال إذا كانت ولك العيامن بديطة تمألياية تاعتياق 

 اإلندا  عليها.

العيامييا اليراثييية ويي ثر اييا عملييية التياايين االيراثيية الديييئة التييا يرثهييا اإلندييا  كيراثيية  .4

اللرق قاصرا  على التكيف وظيرا  لمعاقية التيا  ال قص العقلا هت الحداسية االنلعالية وجعا

 ودببها هيه العياما اليراثية توقاتا االندا  اا ممارسة حياوه تاالتتالط باآلتري .

التياايين عملييية مدييتمرن ميي  المهييد إلييى اللحييد أل  االندييا  اييا حركيية مدييتمرن اييا إشييباع  .5

 (.2000تنيعه )جبا،قتااعه المتعدقن تتاصة الحييية التا والزمه لحلظ حياوه 

ته ييييييييا  مجيييييييياالت عديييييييييدن وحتييييييييا  إلييييييييى حديييييييي  التكيييييييييف : م هييييييييا الجديييييييي ،  .6

الج س،الدي ،الدياسة،االقتصيياق،ال احية االجتماعييية، تلكيي  ه ييا  مجيياالت معي يية يكييي  

 التكيف ايها هكثر ههمية تهثرا  على صحة اللرق ال لدية م  غيرها تم  هيه المجاالت:

 .التكيف اا مجان األسرن 

 .التكيف اا مجان العما 

 .التكيف اا مجان الدراسة 

 .التكيف اا مجان األصدقاء 

كما يعتب ها سلي  يئبع حاجة لد  اللرق هت يمليا مي  وييوره هيي سيلي  وكيف،سيياء       

كييا  هيييا الدييلي  سييييا  هت شيياذا  ،ائييراء الطعيياا إلشييباع الجيع)سييلي  وكيلييا حديي ( تسييرقة 

كيلا ساء( تكلميا ازقاق التكييف الحدي  كيا  ذليك قلييال  عليى الطعاا إلشباع الجيع ) سلي  و

 (.1983صحة اللرق ال لدية )الهاب ،

توجيييدر اإلشيييارن إليييى ه  و ميييية توحديييي  توعزييييز قيييدرن الليييرق عليييى التيااييين الئمصيييا     

تاالجتماعا ها الغاية م  الدلي  تالهدف األعلى اليا يدعى إلى وحقيقه جميع العياملي  ايا 

ة ال لدييية تتاصيية المجيياالت التطبيقييية م هييا، تيئييير بعييا البيياحثي  إلييى ه  مجيياالت الصييح

ه ا  هربعة مدتييات للتياان يدتمدمها األاراق لمياجهة الصعيبات ات اإلحباطات التيا وقيف 

 اا سبيا وحقين ههدااه  تها:

المياجهة المباشرن للضغيط تاإلحباطات  تالمئكالت، االئمصيية الدييية وتمركيز حيين  - ه

 كلة اا حي  ه  الئمصية المريضة وتمركز حين ذاوها.المئ

المياجهة غير المباشير ن للضيغيط تاإلحباطيات  تالمئيكالت باسيتمداا تسياما بديلية ذات  - ب

 قيمة إيجابية تال تيجة ليلك شمصية سيية. 

المياجهة المباشرن للضغيط تاإلحباطات  تالمئكالت باسيتمداا تسياما بديلية ذات قيمية    - ت

 تيجة ليلك شمصية غير سيية وعانا م  االضطرابات الدليكية تال لدية.سلبية ، تال 
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استمداا تساما تهساليب معي ة ويصف بأنهيا مراحيا متقدمية مي  األسياليب غيير التيااقيية  - ل

 (.2004تالئاذن تال تيجة ليلك شمصية غير سيية تمرضية. )عبدهللا،

اايين : التياايين علييى المدييتي  توميييز كثييير ميي  الكتابييات الديييكيليجية بييي  مدييتييي    التي

الئمصا تالتياان على المدتي  االجتماعا ، تالمديتي  األتن ضيرترا لتحقيين المديتي  

الثانا ، االتياان الئمصا يئيير إليى التيياز  بيي  اليظيامف الممتللية للئمصيية مميا يترويب 

جتمياعا قييدن ، هميا التيااين اال0عليه ا  وقييا األجهيزن ال لديية بيظاملهيا بيدت  صيراعات ش

 ( .2012ايعما ه  ي ئئ اللرق عالقة م دجمة مع البيئة التا يعيش ايها )كلااا ، 

 الدراسات السابقة :    

( برنييامج وييدريبا لليييعا باليييات للمرشييدي  الطالبيييي  ، Chen,1998 و اتلييت قراسيية )     

( الكتئياف 2( لتعريف اليعا بالييات )1قراسات وجريبية عملت وتابعيا  ) 3تشملت الدراسة 

( وقييي  برنييامج 3كييف وي ثر اسييتراويجيات التيدريب عليى اليييعا بالييات ايا الت بيي  بالديلي  )

 24مرشيدا  )   31اليعا باليات م  تجهة نظر المرشدي  ، تقد شملت عي ية الدراسية األتليى

ذكيير ( ، تشيملت  2إنيال ،  7مرشدي  )  9ذكير ( ، تشملت عي ة الدراسة الثانية  7إنال ، 

جلدية ،  18ذكير ( ، تو  و ليي البرنامج على مد   2إنال ،  11مرشدا  )  13راسة الثالثة الد

تويصلت ال تامج إلى إنه يجب على المرشد ه  يكي  لديه تعا بياوه تبالمعيانا تلدييه قيدرن   

 على الت ب  بالدلي .  

ميي  اليييكاء  ( قراسيية بع يييا  اليييكاء اليجييدانا تعالقتييه بكييا2002كمييا هجيير  عجييين)       

المعراا تالعمر تالتحصيا الدراسا تالتياان ال لدا لد  طالب جامعة الم ياية ،  توكينيت 

( تطالبة م  كلية التربية بجامعية الم يايية ، تهشيارت 194( طالب ت )64عي ة الدراسة م  )

 نتامج الدراسة إلى تجيق عالقة قالة إحصاميا   بي  اليكاء اليجدانا تالتياان ال لدا .

( : بدراسية الييكاء اليجيدانا تعالقتيه  بلعاليية الييات  2009كما قاا عبد هللا ت العقياق )        

لييد  عي يية ميي  طييالب جامعيية الملييك عبييدالعزيز تقييد شييملت الدراسيية علييى مكينييات  اليييكاء 

اليجييدانا تهيييا اليييعا بالييييات تإقارن االنلعيياالت تالدااعيييية الياوييية تالتعييياطف تالعالقيييات 

( طالبيا  246ة ، تكينات اعالية اليات تالتا  م ها الثقة باليات ،توكينت العي ة م  )االجتماعي

تطالبة م  طالب الدراسات العليا بالجامعة تويصلت الدراسة إلى هنه ييجد عال قية اروباطيية 

 ميجبة بي  األبعاق اللرعا لليكاء اليجدانا تاألبعاق اللرعية للعالية اليات.

( الييكاء اليجيدانا للمعلميي  ايا الجي س المديت دن (Edannur ,2010ة كميا و اتليت قراسي    

ذكيير  11( معلميا  ) 21، تقد شملت الدراسية عليى ) Boyatzisت  Golemanعلى كلاءات 

إنال ( ، تقد تلصت الدراسة إلى ه  االتتالف اا اليعا باليات بي  المعلميي  الييكير  10، 

اهي لصالأ اإلنال لك  بال قاللة إحصيامية ، تبالمثيا تاإلنال غير قان إحصاميا  تعلى العميا 

الليرتأ ايا بياقا هبعياق الييكاء اليجيدانا غيير قالية إحصياميا  مميا ي كيد ايرتا الباحي  بعييدا 

 تجيق ارتأ بي  المعلمي  اليكير تاإلنال اا هبعاق اليكاء اليجدانا .
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ى المهيييارات ( قراسييية بع ييييا  هثييير برنيييامج للتيييدريب علييي2011كميييا هجييير  الئيييهرا )    

االجتماعييية اييا و مييية اليييكاء اليجييدانا تالتياايين ال لدييا تال جييا  األكيياقيما لييد  الطييالب 

( طالبيا  تقيد 32المتأتري  قراسيا  قا المرحلة الثانيية اا المملكة العربية تالدعيقية تعدقه )

ريبييية ( طالبييا  تالمجميعيية الثانييية التج16ويي  وقديييمه  إلييى مجميييعتي  المجميعيية الضييابطة )

( طالبيييا  تقيييد ويصيييلت الدراسييية إليييى تجييييق ايييرتأ ذات قاللييية إحصيييامية بيييي  16تعيييدقها )

المجميعيية التجريبييية تالضييابطة اييا القييياة البعييدا لبعييد المهييارات االجتماعييية اييا اليييكاء 

 اليجدانا لصالأ المجميعة التجريبية للطالب المتأتري  قراسيا .

( اعاليية برنيامج إرشياقا لت ميية الييكاء اليجيدانا  2008كما تو اتلت قراسة عبيد هللا )       

( مرشيدا  مدرسييا  ايا  25لد  المرشدي  تهثره على الرضا المه ا ، تقد وكينت العي ة مي  ) 

ضيابطة ( ،  13وجريبيية ،  12المدارة الحكيمية بمدي ة جدن ، و  وقديمه  إلى مجميعتي  ) 

( ،  2008ئيياا عبييد هللا تعصيياا العقيياق ) تويي  وطبييين مقييياة اليييكاء اليجييدانا ميي  إعييداق ه

تمقياة الرضا المه ا م  إعداق هئاا عبد هللا ، تاسيتمدا برنيامج و ميية المهيارات اليجدانيية 

( جلدية ، تقيد تلصيت الدراسية إليى تجييق ايرتأ ذات قاللية إحصيامية بيي   12على ميد  ) 

لأ المجميعييية متيسيييطات      قرجيييات المجميعييية التجريبيييية تالمجميعييية الضيييابطة لصيييا

التجريبيية اييا هبعياق اليييكاء اليجييدانا عيدا إقارن اليييات تالتعيياطف ، كميا تتجييدت اييرتأ ذات 

قالليية إحصييامية بييي  متيسييطات قرجييات المجميعيية التجريبييية تالمجميعيية الضييابطة لصييالأ 

 المجميعة التجريبية اا الرضا المه ا .   

عالقية وئيكلة هييية األنيا تعالقتيه ( تالتيا وبحي  ايا 2004كما و اتلت قراسة عدييرا )    

( 146بكا م  ملهيا اليات تالتياان ال لدا تاالجتمياعا العياا توكينيت عي ية الدراسية مي  )

طالبة م  طالبات المرحلة الثانيية بمدي ة الطيامف تهظهيرت نتيامج الدراسية بأنيه ييجيد عالقية 

 االجتماعا..اروباطية بي  وحقين الهيية االجتماعية تهبعاق التياان ال لدا ت

( بدراسية التيااين ال لديا تاالجتمياعا 2011كما قاا حدي ، علا تعبد هليمة ، حديي  )      

( 120تعالقته وقدير اليات لد  طالب كلية التربية الرياضية بجامعة كربالء تكانيت العي ية )

تاقع طالبا  ي تمي  إلى هربع مراحا قراسية تويصلت الدراسة إلى ه  ه ا  ارتأ مع يية اا 

 التياان ال لدا تاالجتماعا لد  طالب كلية التربية الرياضية .

( اعاليية برنيامج إرشياقا   2013كما تو اتلت قراسة غيلا ، حد  تالعبيدا، مظهير )      

لت مية اليعا الياوا لد  الطالب المتليقي  ايا المرحلية الثانييية  ،  تقيد وكينيت العي ية مي  ) 

ضيابطة ( ، توي  وطبيين مقيياة  13وجريبية ،  13إلى مجميعتي  ) ( طالبا  ، و  وقديمه   34

( ، تقيد تلصيت الدراسيية إليى عيدا تجييق ايرتأ ذات قالليية  2010الييعا اليياوا،  غييلا ) 

إحصييامية بييي  روييب قرجييات المجميعيية التجريبييية تالمجميعيية الضييابطة اييا مقييياة اليييعا 

 الياوا. 
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 التعليق على الدراسات السابقة: 

 العينة : من حيث -

 معظ  الدراسات كانت العي ة على طالب جامعات تمعلمي  تمرشدي  طالبيي .     

معظ  الدراسات وديتعرا اعاليية برنيامج لت ميية الييكاء اليجيدانا  تعالقية الييكاء اليجيدانا 

(، ت  2009(، تقراسيية عبييدهللا، تالعقيياق )  2008بمتغيييرات هتيير  مثييا قراسيية عبييد هللا ) 

 (  2011)  قراسة العليا 

 من حيث األدوات: -

معظ  الدراسيات اسيتمدمت مقياييس مثيا مقيياة الييكاء اليجيدانا تمقيياة وئيكا الهييية      

( تعدييرا 2011تمقياة التيااين   ال لديا تمقيياة وقيدير الييات كميا ايا قراسية العلييا  )

 ( تالتا استمدمت برنامج إرشاقا.1998( ماعدا قراسة شي  )2002( تعجين)2004)

 من حيث النتائج: -

 تلصت معظ  الدراسات إلى ه  و مية اليكاء اليجدانا ي قا إلى و مية مهارن اليعا - ه

ييجييد قراسييتا  اقيي  علييى حييد عليي  الباحيي  تالتييا ومييتص بيياليعا الييياوا قراسيية شييي   - - ب

Chen ( 1998   تقييد و اتلييت إعييداق برنييامج وييدريبا لت مييية اليييعا باليييات لييد ، )

( ، تقد و اتلت   2013، تقراسة غيلا ، حد  تالعبيدا، مظهر ) المرشدي  الطالبيي  

 اعالية برنامج إرشاقا لت مية اليعا الياوا لد  الطالب المتليقي  اا المرحلة الثانيية .

 فروض البحث:

 ييجد مدتي  اا اليعا الياوا لد  طالب المرحلة الثانيية.. .1

يااين ال لديا  ليد  عي ية مي  طيالب ويجد عالقة اروباطيية ميجبية بيي  الييعا اليياوا تالت .2

 المرحلة الثانيية .

 الطريقة واإلجراءات 

 منهج الدراسة :

 لتحقيين ههيداف البحي ، المالمي  اسيتمدا الباحي  المي هج اليصيلا االروبياطا ، باعتبياره   

 عليى يعتميد مي هج " : بأنيه )  ا 2000 ، ت تيرت  )عبييدات يعرايه تالمي هج اليصيلا كميا

ا ع هيا يعبير ققيقيا   تصيلا   بيصلها تيهت  ، الياقع اا ويجد كما قراسة الظاهرن  هت كيلييا   وعبيير 

ا  الكميا التعبيير هميا ، تصامصيها تييضيأ الظياهرن ل يا يصيف الكيليا ،ايالتعبير كمييا   وعبيير 

 الظيياهر ميع اروباطهيا تقرجيات حجمهيا هت الع اصير مقيدار رقميا ييضيأ ا   تصيف ايعطي يا

اليصيلا االروبياطا  للكئيف عي   الم هج قراسته اا الباح  اتتار ، ليلك."الممتللة األتر 

 العالقة بي   اليعا اليات تالتياان ال لدا.

 : الدراسةمجتمع 

وكييي  مجتمييع البحيي  ميي  طييالب تطالبييات المرحليية الثانيييية اييا م طقيية الجيييف لللصييا    

 هـ.1434/1435الدراسا الثانا م  العاا الدراسا 
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 : الدراسةعي ة 

( طاليب تطالبية مي  طيالب تطالبيات المرحلية الثانييية ايا 200وتكي  عي ة البحي  مي  )    

 م طقة الجيف و  اتتياره  بطريقة عئيامية .

 أدوات الدراسة :

 أوال : مقياس الوعي الذاتي )من إعداد الباحث(

االطيالع قاا الباح  بإعداق هييا المقيياة، الييا يهيدف إليى قيياة الييعا بالييات، بعيد  ه  وي  

على األطر ال ظرية، التا و اتليت ميضييع الييعا بالييات، تالمتمثلية ايا الدراسيات العربيية 

تو  صياغة عبيارات المقيياة بعيد االطيالع عليى مقياييس كيا مي   . تاألج بية اا هيا المجان

 (  2013( ت )غيلا ت ترت ،2012)عبدهللا.

  اإلجابية عليهيا مي  تيالن مقيياة ( عبيارن، ييت25تيتكي  المقياة اا صييروه ال هاميية مي  )

( 75 – 25(، تتورات  الدرجة الكلية للمقيياة بيي  )1، تال = 2، تهحيانا  = 3ثالثا )نع  = 

قرجة تصيغت جميع عبارات المقياة ايا االوجياه اإليجيابا ايميا عيدا العبيارات ذات األرقياا 

  التصيحيأ عليى ( تالتا صيغت اا االوجاه الديلبا، تيراعيى عكيس ملتيا25، 22، 17، 8)

ولك العبارات، بحي  ودن الدرجة المرولعة للمقياة ككا على تجييق قرجية عاليية مي  الييعا 

 الياوا للمدتجيب.

 ثبات وصدق المقياس :

 ثبات المقياس (1

 االتساق الداخلي لعبارات المقياس : ( أ

ة و  التحقن م  االوداأ الداتلا لعبارات المقيياة بحدياب معاميا االروبياط، بيي  قرجي    

كا ملرقن، تالدرجة الكلية للمقياة، تذلك بعد وطبيين المقيياة عليى عي ية اسيتطالعية مكينية 

( طالب تطالبة مي  طيالب تطالبيات المرحلية الثانييية ايا م طقية الجييف، تييضيأ 50م  )

 نتامجها الجدتن التالا:

 معامالت اروباط عبارات مقياة اليعا الياوا تالدرجة الكلية للمقياة ( 1جدتن ) 
 معاما االروباط رق  العبارن معاما االروباط رق  العبارن معاما االروباط رق  العبارن

1 0.31* 10 0.42** 19 0.51** 

2 0.46** 11 0.34** 20 0.36** 

3 0.39** 12 0.70** 21 0.39** 

4 0.41** 13 0.30* 22 0.29* 

5 0.45** 14 0.52** 23 0.35** 

6 0.42** 15 0.32* 24 0.39** 

7 0.50** 16 0.40** 25 0.52** 

8 0.45** 17 0.33*   

9 0.59** 18 0.32*   

 (0.01إحصاميا  ع د مدتي  قاللة ) (   ** قان  0.05* قان إحصاميا  ع د مدتي  قاللة )  
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( ه  معييامالت اروبيياط قرجيية كييا عبييارن بالدرجيية الكلييية  1يتبييي  ميي  الجييدتن )         

( هت هقا ، مميا ييدن عليى  0.05للمقياة جاءت جميعها قالة إحصاميا  ع د مدتي  قاللة ) 

 ه  ه ا  اوداقا  قاتليا  عاليا  لعبارات المقياة.

 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية : -ب
قييياا الباحييي  بحدييياب معاميييا الثبيييات للمقيييياة بالبحييي  الحيييالا بعيييد وطبيقيييه عليييى العي ييية     

( ، حي  و  حدياب معاميا الثبيات بطريقتيا هلليا كرتنبيال ، تالتجزمية 50االستطالعية )  = 

ال صلية بي  العبارات اللرقية تالزتجية، توصحيأ الطين باستمداا معاما سيبيرما  بيرات ، 

(، تبطريقة التجزمة ال صيلية بيي  العبيارات 0.80ات بطريقة هللاكرتنبال )تقد بلغ معاما الثب

اللرقييية تالزتجييية، توصييحيأ الطييين باسييتمداا معامييا سييبيرما  بييرات  بلييغ معامييا الثبييات 

 (، تودن هيه القي  المرولعة م  معامالت الثبات على صالحية االستبيا  للتطبين.0.83)

 صدق المقياس : -1

 أ المقياة بالطرأ التالية:و  التحقن م  صد   

 الصدق الظاهري: ( أ

( م  المحكمي  م  هعضاء هيئة التيدريس بكليية 5قاا الباح  بعرا المقياة على عدق )     

التربييية بجامعيية الجيييف، إلبييداء الييرها حييين مالمميية اللقييرات لقييياة اليييعا الييياوا تمييد  

وأيييد هربعية مي  المحكميي   تضي  صياغتها اللغيية، تقيد هعتميد الباحي  اللقيرات التيا ناليت

 الممدة، تبيلك و  التأكد م  الصدأ الظاهرا للمقياة .

 صدق المقارنة الطرفية : ( ب

(، توي  إجيراء طريقية المقارنية 50و  وطبين المقياة على هاراق العي ة االسيتطالعية )  =     

 %( ميي  الييدرجات، حييي  ويي  اسييتمداا25%( ميي  الييدرجات، تهقييا )25الطراييية بييي  هعلييى )

اتتبار ما  تيت ا للكئف ع  الليرتأ بيي  متيسيطات رويب المجمييعتي  )األعليى ، األقنيى( 

(، مميا 0.01( تهيا قالية إحصياميا  ع يد مديتي  قاللية )0.000تجاءت قيمة ميا  تيت يا = )

يدن على ه  المقيياة يمييز بيي  األشيمام ذتا اليدرجات العلييا تاألشيمام ذتا اليدرجات 

الييعا اليياوا، مميا ييدن عليى ومتيع المقيياة بدرجية عاليية مي  الم ملضة اا قرجات مقياة 

 الصدأ.

 ثانيا : مقياس التوافق النفسي: 

( تقامييت بتطييييره )ميراييت عبييد ربييه عييايش ، 2003المقييياة ميي  إعييداق )زي ييب شييقير،   

2010.) 

( عبيارن وهيدف إليى معراية التيااين ال لديا 63تيتكي  المقياة بصيروه المطييرن مي  )

الن هربعيية هبعيياق هييا )التياايين الئمصييا تاالنلعييالا، التياايين الصييحا، التياايين العيياا ميي  تيي

 األسرا، التياان االجتماعا( .
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تييضأ الجدتن التالا ويزيع عبارات المقيياة عليى هبعياقه األربعية، تالعبيارات الديلبية 

 بكا بعد: 

 ويزيع عبارات مقياة التياان ال لدا على هبعاق المقياة (2جدتن )

 العبارات الدلبية العبارات اإليجابية عدق العبارات البعد

 16 – 12م   11 - 1م   16 التياان الئمصا

 33 – 23م   22 – 17م   17 التياان الصحا

 48 – 44م   43 – 34م   15 التياان األسرا

 63 – 61م   60 – 49م   15 التياان االجتماعا

 ثبات المقياس :

( بييالتحقن ميي  ثبييات المقييياة ككييا، تثبييات كييا بعييد ميي  هبعيياقه 2010قامييت )عييايش،       

، 0.70، 0.81، 75األربعيية، باسييتمداا طريقيية هللييا كرتنبييال، تبلغييت قييي  معامييا الثبييات )

( لكييا ميي  األبعيياق األربعيية تالمجميييع الكلييا للمقييياة علييى الترويييب، كمييا ويي  0.86، 0.65

التجزمة ال صلية بي  اقرات ال صف األتن تاقرات ال صف الثيانا، التحقن م  الثبات بطريقة 

، 0.66، 0.65، 0.84، 65بييرات  تبلغييت قييي  معامييا الثبييات )-تاسييتمداا معاقليية سييبيرما 

( لكا م  األبعاق األربعة تالمجميع الكلا للمقياة عليى التروييب، مميا ييدن عليى ومتيع 0.74

 المقياة بدرجة عالية م  الثبات.

 مقياس التوافق النفسي بالبحث الحالي :ثبات 

قاا الباح  بحداب معاميا الثبيات للمقيياة بالبحي  الحيالا بعيد وطبيقيه عليى هايراق العي ية      

(، حيي  وي  حدياب معاميا الثبيات بطريقتيا هلليا كرتنبيال ، تالتجزمية 50االستطالعية )  = 

 ( نتامجها :3ضأ جدتن )ال صلية توصحيأ الطين باستمداا معاما سبيرما  برات  ، تيي

 معامالت ثبات هللا كرتنبال تالتجزمة ال صلية لمقياة التياان ال لدا ( 3جدتن ) 

 البعد ا
عدق 

 العبارات

 معاما الثبات بطريقة

 هللا كرتنبال

 معاما الثبات بطريقة

 التجزمة ال صلية

 0.84 0.81 16 التياان الئمصا 1

 0.88 0.86 17 التياان الصحا 2

 0.91 0.91 15 التياان األسرا 3

 0.78 0.79 15 التياان االجتماعا 4

المجميع الكلا للمقياة )التياان 

 ال لدا(
63 0.95 0.94 

( ه  قيي  معاميا الثبيات ألبعياق مقيياة التيااين ال لديا ايا البحي   3يتضأ م  الجدتن )      

( تبلييغ معامييا الثبييات الكلييا  0.91 – 0.79وراتحييت بييي  )  الحييالا بطريقيية هللييا كرتنبييال

( ، هميا بطريقية التجزمية ال صيلية بيي  العبيارات اللرقيية تالزتجيية توصيحيأ 0.95للمقياة )



 Doi: 10.21608/jasep.2021.162454 عبدالرمحن بن منيف اخلالدي
 

 

160 

(  0.91 – 0.78الطين بمعاقلية سيبيرما  بيرات  اتراتحيت معيامالت الثبيات لابعياق بيي  ) 

ا يييدن علييى ثبييات المقييياة، تصييالحيته (، مميي 0.94تبلييغ معامييا الثبييات الكلييا للمقييياة ) 

 للتطبين.

 صدق المقياس :

( بييالتحقن ميي  صييدأ المقييياة، عيي  طرييين التحقيين ميي  صييدأ 2010قامييت )عييايش،      

االوداأ الداتلا بحداب معامالت اروباط بيرسي  بي  كا م  هبعياق المقيياة تالدرجية الكليية 

للمقياة، ث  إيجاق معامالت االروباط بي  اقرات كا بعد تالدرجة الكلية للبعد اليا و تميا إلييه 

ى الصيرن األتلية م  المقياة، تجاءت قي  معامالت اروباط األبعاق بالدرجية اللقرن، تذلك عل

(، كميا جياءت قيي  معيامالت 0.01الكلية للمقياة جميعهيا قالية إحصياميا  ع يد مديتي  قاللية )

اروباط العبارات بالدرجات الكلية لابعاق التا و تميا إليهيا قالية إحصياميا  ع يد مديتييات قاللية 

( عبارن م  المقياة بصيروه األتلية حيي  ه  معيامالت 17تو  حيف ) (،0.01( ت )0.05)

(، تبييلك هصيبحت الصييرن 0.05اروباطها باألبعاق ل  وك  قالة إحصاميا  ع د مديتي  قاللية )

 ( عبارن.63ال هامية م  المقياة مكينة م  )

ليدرجات %( مي  ا25كما قامت الباحثة بيالتحقن مي  صيدأ المقارنية الطرايية بيي  هعليى )    

%( مييي  اليييدرجات، تجييياءت قيييي  )ت( لجمييييع هبعييياق المقيييياة، 25عليييى المقيييياة، تهقيييا )

( مميا ييدن عليى قيدرن المقيياة عليى 0.01تالمجميع الكلا قالة إحصاميا  ع د مدتي  قاللية )

التمييز بي  الدرجات المرولعة تالم ملضة م  التياان ال لدا ليد  المديتجيبي ، تهيي ميا ييدن 

 اة.على صدأ المقي

 صدق مقياس التوافق النفسي بالبحث الحالي: 

قيياا الباحيي  بحديياب صييدأ المقييياة اييا البحيي  الحييالا بعييد وطبيقييه علييى هاييراق العي يية     

( ، بحديياب صييدأ االوديياأ الييداتلا حييي  ويي  حديياب معامييا اروبيياط 50االسييتطالعية ) =

(  4، تييضيأ جيدتن )  بيرسي  بي  قرجات كا عبارن تالدرجة الكلية للبعد اليا و تما إلييه

 نتامجها : 

معامالت اروباط عبارات مقياة القلن االجتماعا تالدرجة الكلية للبعد اليا  ( 4جدتن ) 

 و تما إليه
 البعد األتن :

 التياان الئمصا

 البعد الثانا :

 التياان الصحا

 البعد الثال  :

 التياان األسرا

 البعد الرابع:

 التياان االجتماعا

رق  

 العبارن  

معاما 

 االروباط

رق  

 العبارن

معاما 

 االروباط

رق  

 العبارن

معاما 

 االروباط
 رق  العبارن

معاما 

 االروباط

1 0.61** 17 0.58** 34 0.70** 49 0.64** 

2 0.57** 18 0.53** 35 0.73** 50 0.58** 

3 0.55** 19 0.46** 36 0.51** 51 0.54** 

4 0.67** 20 0.47** 37 0.58** 52 0.47** 

5 0.57** 21 0.71** 38 0.37** 53 0.37** 
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6 0.40** 22 0.48** 39 0.70** 54 0.65** 

7 0.36** 23 0.52** 40 0.75** 55 0.49** 

8 0.40** 24 0.43** 41 0.80** 56 0.58** 

9 0.54** 25 0.53** 42 0.53** 57 0.56** 

10 0.60** 26 0.60** 43 0.70** 58 0.50** 

11 0.41** 27 0.65** 44 0.51** 59 0.61** 

12 0.54** 28 0.47** 45 0.76** 60 0.40** 

13 0.46** 29 0.52** 46 0.80** 61 0.52** 

14 0.53** 30 0.64** 47 0.80** 62 0.39** 

15 0.44** 31 0.61** 48 0.76** 63 0.35** 

16 0.52** 32 0.55**     

  33 0.68**     

 ( 0.01** قان إحصاميا  ع د مدتي  قاللة ) 

( ه  معامالت اروباط قرجية كيا عبيارن بالدرجية الكليية للبعيد اليي   4يتبي  م  الجدتن )      

( ،  0.01و تما إليه جاءت جميعها قي  ميجبة تمرولعة تقالية إحصياميا  ع يد مديتي  قاللية ) 

 مما يدن على ه  ه ا  اوداقا  قاتليا  عاليا  لعبارات المقياة.

بياط بيي  قرجية هبعياق المقيياة ببعضيها اليبعا تبي هيا تبيي  كما وي  حدياب معيامالت االرو   

 ( التالا:5الدرجة الكلية للمقياة، تييضأ نتامجها جدتن )

 معامالت االروباط البي ية لمقياة التياان ال لدا (5جدتن )
 هبعاق مقياة  ا

 التياان ال لدا
 التياان ال لدا 4 3 2 1

     1.00 التياان الئمصا 1

    1.00 **0.76 الصحاالتياان  2

   1.00 **0.68 **0.67 التياان األسرا 3

  1.00 **0.68 **0.47 **0.58 التياان االجتماعا 4

 المجميع الكلا للمقياة 5

 )التياان ال لدا(
0.88** 0.87** 0.89** 0.78** 1.00 

 ( 0.01** قان إحصاميا  ع د مدتي  قاللة ) 

( ه  قييي  معييامالت االروبيياط بييي  هبعيياق المقييياة ببعضييها الييبعا  5يتبييي  ميي  الجييدتن )      

تبي ها تبي  الدرجية الكليية لمقيياة التيااين ال لديا جميعهيا قالية إحصياميا  ع يد مديتي  قاللية 

 ( ، مما يدن على صدأ المقياة. 0.01)

 :أساليب المعالجة اإلحصائية

تباسييتمداا  ( SPSS )ا اإلحصييامية للعليييا االجتماعييية اسييتمدا الباحيي  برنييامج الييرز  

 المعالجات اإلحصامية التالية :

 المتيسطات الحدابية تاالنحرااات المعيارية  -1
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معامييا اروبيياط بيرسييي  :  لحديياب صييدأ االوديياأ الييداتلا ، تالكئييف عيي  العالقيية بييي   -2

 اليعا الياوا تالتياان ال لدا

 تالتجزمة ال صلية: لحداب الثبات  معاما ثبات هللا كرتنبال  -3

 نتائج البحث و مناقشتها

 نتائج الفرض األول ومناقشتها:

ييي ص اللييرا األتن علييى هنييه " ييجييد مدييتي  اييا اليييعا الييياوا لييد  طييالب المرحليية       

 الثانيية "

تللتحقن م  صحة هيا اللرا اقيد وي  حدياب المتيسي  الحديابا تاالنحيراف المعييارا       

هاراق عي ة البح  م   طالب تطالبات المرحلة الثانيية بم طقة الجيف عليى مقيياة  لدرجات

 اليعا الياوا.

( 59.39تبلييغ المتيسيي  الحدييابا لييدرجات هاييراق عي يية البحيي  علييى مقييياة اليييعا الييياوا )

( قرجية عاليية مي  59.39(، تومثا قيمة المتيسي  الحديابا )5.49بانحراف معيارا قدره )

( مميا ي كيد صيحة الليرا 75 – 25لى قرجات المقيياة التيا وتيرات  بيي  )اليعا الياوا ع

 . األتن

تيلدير الباحيي  هييه ال تيجيية بأنهييا نتيجية طبيعييية نظيرا  أل  هاييراق عي يية البحي  ميي  طييالب     

تطالبات المرحلة الثانيية غالبا  ما يكينيا تصليا لمديتي  جييد مي  ال ضيج ايا وليك المرحلية 

كي  ع ده  القدرن عليى التعبيير عي  مئياعره  تهحاسيديه ، تاصية بعيد العمرية، تغالبا ما ي

االنلتييا  العلمييا تالثقييااا تالتقييدا التك يليييجا اليييا تايير للئييباب اييا هيييه المراحييا العمرييية 

امكانات حديثية ودياعده  عليى التياصيا االجتمياعا ميع هقيرانه ، كميا الحيظ الباحي  بطبيعية 

مرحلية الثانييية ه  هغليبه  ليديه  حديابات تاصية عليى عمله تقربه م  الكثير م  الطيالب بال

صلحات التياصا االجتماعا تالتا وئعره  بالدعاقن اا االندما  مع بعضه  البعا توييار 

تساما كثيرن للتعبير ع  مئاعره  م  ار  تحز  ....إل ، كما ه  الطالب ايا هييه المرحلية 

  الماصيية ايمييا يتعليين بمدييتقبله ، العمرييية يبييده ا  وكييي  لهيي  تصامصييه  المميييزن تقييراراوه

تيحاتليا ه  يظهرتا بقدر اإلمكا  وحمله  لمدئيلية قيراراوه  الماصية، وطلعيا  إليى مزييد مي  

 التلرق تاالستقاللية ع  وبعية القرارات التا وصدر له  م  ههليه .

( ايا وعرييف الياعيي  2006تهيا يتلين إليى حيد بعييد ميع ميا ذكيره ) هبيي ريياش ت تيرت ،  

اوه  " بييأنه  يمتييازت  بيييعيه  لحيياالوه  المزاجييية تاالنلعالييية تشمصييياوه  ايهييا اسييتقالن بييي

اتتئكا لديه  القدرن عليى اومياذ القيرار تهي  ايجيابيي  ايا ولكييره  تسيليكه  تال يدتديلمي  

 ع د التعرا لمياقف محبطة"

تجييق عالقية (، تالتيا هشيارت إليى 2011كما يتلن إلى حيد كبيير ميع نتيامج قراسية العلييا  )

اروباطية بي  اليكاء االنلعالا ت المهيارات االجتماعيية .حيي  ه  الييعا اليياوا باعتبياره هحيد 
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هبعياق الييكاء االنلعييالا ييزقاق ليد  األاييراق بزيياقن مهيياراوه  االجتماعيية تهيي مييا يلدير تجيييق 

 قرجة عالية م  اليعا الياوا لد  طالب المرحلة الثانيية.

 مناقشتها : نتائج الفرض الثاني و

ي ص اللرا الثانا على هنه " ويجد عالقة اروباطية ميجبة بي  اليعا اليياوا تالتيااين       

 ال لدا  لد  عي ة م  طالب المرحلة الثانيية "

تللتحقن م  صحة هيا اللرا الديابن قياا الباحي  باسيتمداا اتتبيار معاميا اروبياط بيرسيي  

ا الييعا اليياوا ت التيااين ال لديا تييضيأ ذليك بي  قرجيات هايراق عي ية البحي  عليى مقياسي

 (.8الجدتن )

( معاما اروباط بيرسي  بي  قرجات هاراق عي ة البح  على مقياة )اليعا 8جدتن )

 الياوا(  ت مقياة )التياان ال لدا(

 هبعاق مقياة التياان ال لدا
المتيس  

 الحدابا

االنحراف 

 المعيارا

معاما اروباط بيرسي  

 الياوا)ر( باليعا 
 مدتي  الداللة

 0.01قان ع د  0.46 4.34 36.81 التياان الئمصا

 0.01قان ع د  0.32 6.13 37.08 التياان الصحا

 0.01قان ع د  0.35 5.74 38.88 التياان األسرا

 0.01قان ع د  0.38 4.07 37.07 التياان االجتماعا

 0.01ع د  قان 0.47 15.82 149.83 المجميع الكلا : التياان ال لدا

( ه  قيمية معاميا اروبياط بيرسيي  بيي  المجمييع الكليا ليدرجات هايراق 8ييضأ جيدتن )     

عي ة البح  على مقياة )التياان ال لدا(  ت المجميع الكليا ليدرجاوه  عليى مقيياة )الييعا 

 (.0.01( تها قالة إحصاميا  ع د مدتي  قاللة )0.47الياوا( جاءت بقيمة )

مما ي كد صحة اللرا الثانا اليا يي ص عليى هنيه " ويجيد عالقية اروباطيية ميجبية بيي       

 اليعا الياوا تالتياان ال لدا  لد  عي ة م  طالب المرحلة الثانيية "

( الدييابن ه  جميييع معييامالت هروبيياط بييي  هبعيياق مقييياة التياايين 8كمييا يتبييي  ميي  الجييدتن )    

 – 0.32اءت معييامالت اروبيياط )ميجبيية( وراتحييت بييي  )ال لدييا تمقييياة اليييعا الييياوا جيي

 (.0.01( تجميعها قالة إحصاميا  ع د مدتي  قاللة )0.46

مميا يئيير إلييى تجييق عالقية اروباطييية )ميجبية( بييي  جمييع هبعياق مقييياة التيااين ال لدييا      

 التيااييين الئمصيييا تاالنلعيييالا، التيااييين الصيييحا، التيااييين األسيييرا، التيااييين االجتمييياعا(

 تاليعا الياوا لد  طالب المرحلة الثانيية

تودن هيه العالقة على هنيه كلميا زاق الييعا اليياوا ليد  الطيالب زاق ايا المقابيا مديتي       

 ويااقه  ال لدا بئكا عاا تما له م  وأثيرات على التياان الئمصا تالجدما تاالجتماعا.

لياوه يكي  له قدرن عاليية للتعيرف  تيلدر الباح  ذلك بأ  الئمص اليا يتصف بأنه تاع     

على مئاعره الحقيقية توحديدها تالتعبير ع هيا بطريقية وتدين ميع هاكياره تمييليه مميا يضيلا 

عليه مقدار عالا م  التياان الئمصا تاالنلعالا، كما ه  الئمص اليا يتد  باليعا اليياوا 

تاصيدقامه حيي  هنيه يكيي  يكي  له مقدرن هعلى اا التياصا مع االجتماعا مع ههله تهقاربيه 
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( " الييعا 2007هكثر مقيدرن للتعيرف عليى مئياعره  تاوجهياوه ، اكميا هشيار ) الديمدتنا، 

باليات هي هساة الثقة بال لس أل  اللرق يعرف مكام  قيوه، تإ  لي  نيدر  انلعاالو يا ادييكي  

كثر ويااقيا  م  الصعب إقرا  مئاعر اآلتري "  تبالتالا اإ  اإ  الئمص الياع لياوه يكي  ه

( "هنيه ثمية بعيدا  للتيااين ال لديا هميا التيااين 2012اجتماعيا ، تب اء على وعريف ناصيف )

الئمصا تالتياان االجتماعا ايالتياان الئمصيا يتعلين بيالت ظي  ال لديا اليياوا هميا التيااين 

  االجتميياعا اهييي يتعليين بالعالقييات بييي  اليييات تاآلتييري " يمكيي  ولدييير العالقيية الميجبيية بييي

 اليعا الياوا تالتياان ال لدا بجميع هبعاقه.

( ، التيا ويصيلت إليى تجييق عالقية 2002توتلن هيه ال تيجية ميع نتيجية قراسية عجيين )      

( التيا هشيارت 2011قالة إحصاميا   بي  اليكاء اليجدانا تالتياان ال لدا، تقراسية العلييا  )

 لعالا تالمهارات االجتماعية .نتامجها إلى تجيق عالقة اروباطية بي  اليكاء االن

 التوصيات : 

 اا ضيء ال تامج التا هسلرت ع ها الدراسة يقتر  الباح  التيصيات التالية :       

البرامج  ضم  اليعا الياوا لد  الطالب،  وحدي  اا المداهمة كيلية على المعلمي  ودريب .1

 .تالتعليمية توطييرها التربيية بالعملية االروقاء إلى يهدف ما تهي تالديكيليجية، التربيية

 العامة الثانيية طالب لد  اليعا الياوا مهارات لتم ية اإلرشاقية تالبرامج اليرش و ليي .2

 الحيان مع االيجابا التكيف اا ههمية م  اليكاء م  ال يع لهيا لما بالجامعة العازمي  لاللتحاأ

 ال لدية تصحته العلما الطالب وحصيا على ايجاب ا ي عكس جيانبها تاليا بكا الجامعية

اهتماا تساما اإلعالا الممتللة بتقدي  برامج يقدمها متمصصي  بعل  ال لس تالتيجيه تاإلرشاق  .3

 بهدف ويعية الئباب تزياقن  ملاهي  اليعا الياوا تههميته اا وحدي  التياان ال لدا لديه .

ميدا  التربية تالتعلي  مما ي عكس وكثيف الدترات التدريبية اا اليعا الياوا لكا العاملي  اا  .4

 هثره إيجابيا  على الميدا  التربيا.

 البحوث المقترحة : 

 تبمتغيرات هتر ، على عي ات م يعة وعليمية مراحا عبر لليعا الياوا وتبعية قراسات إجراء .1

  .الحالية بالدراسة تمقارنتها مت يعة،

 إجراء قراسات وت اتن مقارنة اليعا الياوا بي  الج دي  اا المملكة العربية الدعيقية .  .2

عما بحيل وجريبية اا ااعلية برنامج إرشاقا يهدف إلى زياقن اليعا الياوا لد  طالب  .3

 المرحلة المتيسطة.

المرحلة  إجراء قراسات وت اتن المتغيرات االجتماعية التا و ثر اا التياان ال لدا لد  طالب .4

 الثانيية.
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 المراجع 

( : الم  اإلندانا تاليكاء اليجدانا ،  2010إبراهي  ، سليما  عبدالياحد ييسف )  -

 اإلسك درية ، قار اليااء لدنيا الطباعة تال ئر .

( : م اهج البح  اا العليا ال لدية تالتربيية ، الطبعة  2004هبي عالا ، رجاء محميق )  -

 ن ، قار ال ئر للجامعات.الثانية ، القاهر

( : ااعلية برنامج مقتر  لت مية اليكاء اليجدانا   2007هحمد ، تالد عبدالقاقر ييسف)  -

 لد  طالب الجامعة ، رسالة قكتيران  ، كلية التربية ،جامعة سيها 

( : و مية اليكاء العاطلا / اليجدانا مدتا للتميز اا  2008هبي ال صر ، مدحت محمد )  -

 تال جا  اا الحيان ، القاهرن ، قار اللجر لل ئر تالتيزيع العما

 ( : اليكاء اليجدانا  ، عما  ، قار اللكر . 2007الدمدتنا ، الديد إبراهي  )  -

( : هثر برنامج للتدريب على المهارات االجتماعية  2011الئهرا ، حمزن تضر عامر )  -

ا  األكاقيما لد  الطالب المتأتري  قراسيا  اا و مية اليكاء اليجدانييالتياان ال لدا تال ج

اا المملكة العربية الدعيقية  ، رسالة ماجدتير غير م ئيرن ، معهد الدراسات تالبحيل 

 التربيية ، جامعة القاهرن.

( : ااعلية برنامج مقتر  لت مية اليكاء اليجدانا  2007هحمد ، عبد القاقر ييسف هحمد )  -

 قكتيراه غير م ئيرن ، كلية التربية ، جامعة سيها  . لد  طالب الجامعة ، رسالة

( : الدااعية تاليكاء العاطلا ، عما  ،  2006هبيرياش ، حدي  ت الصااا ، عبد الحكي  )  -

 قار اللكر لل ئر تالتيزيع .

( : و مية اليكاء العاطلا / اليجدانا مدتا للتميز اا  2008هبي ال صر ، مدحت محمد )  -

   اا الحيان ، القاهرن ، قار اللجر لل ئر تالتيزيع .العما تال جا

و ميته ، عما  ،  –وطبيقه  –( : اليكاء اليجدانا هسده  2007الدمدتنا ، الديد إبراهي  )  -

 قار اللكر ناشرت  تميزعي 

 ( : مباقئ الصحة ال لدية ،  قار تاما لل ئر. 2005الداهرا ، صالأ حدي  )  -

 ( : الصحة ال لدية ، عما  ، قار اللكر. 2014عبدالحميد ) الع انا ، ح ا  -

( : الصحة ال لدية للطلا  2003الكحيما، تجدا  تحماا، ااقية تمصطلى ، علا ) -

 تالمراهن ، الرياا ، مكتبة الرشد. 

( : التكيف تالصحة ال لدية ، اإلسك دية ، المكتب الجامعا  1983الهاب  ، محمد الديد )  -

 الحدي .

( : الصحة ال لدية تسيكيليجية الئمصية ، اإلسك دية ،  2000جبا، ايزا محمد )  -

 المكتبة الجامعية.

( : ذكاء المئاعر ، ورجمة الح اتا ، هئاا ، القاهرن  ، هال  2000جيلما  ، قانيان )   -

 لل ئر تالتيزيع .
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دا ، الرياا ، قار ( : الصحة ال لدية تاإلرشاق ال ل 2012كلااا ، عالء الدي  احمد  )  -

 ال ئر الدتلا .

( : اليكاء العاطلا تالصحة العاطلية ، بللاست ، المكتب  2003مبيا ، مأمي  )   -

 اإلسالما .

( : الصحة ال لدية تالعال  ال لدا ، قمئن ، قار الكتاب  2012ناصيف، غزتا  )   -

 العربا .

اا العليا االجتماعية  ( : وصمي  البحيل 2013نيرا ، محمد عثما  األمي  )   -

 تالدليكية ، الطبعة الرابعة ، جدن ، تيارزا العلمية.

( : اليكاء اليجدانا م  م ظيرا عل  ال لس التربيا  2009سعد ، مراق علا عيدى )   -

 تعل  ال لس االيجابا ، القاهرن ، قار الكتب العلمية لل ئر تالتيزيع .

  ملهيا اليات، و مية اليعا باليات تال جا  اا ( : وحدي 2005سليما  ، س اء محمد )    -

 شتى مجاالت الحيان   ، القاهرن ، عال  الكتب .

( : التياان ال لدا االجتماعا للمد ي  اا الجزامر ، هطرتحة  2007سعيد ، رياش )    -

 مقدمة ل يا قرجة الدكتيران اا عل  ال لس ، جامعة الجزامر.  

: اليكاء اإلنلعالا تسيكيليجية الطاقة الالمحدتقن ، إربد ، (  2008سعيد ، سعاق جبر )   -

 عال  الكتب الحدي .

( : اليكاء اليجدانا ، عما  ، قيبيني للطباعة  2009عثما ، حباب عبدالحا محمد )  -

 تال ئر تالتيزيع .

 ( : الصحة ال لدية  ، جده  ، جامعة الملك عبدالعزيز ،  2016عبدهللا ، هئاا إبراهي  )  -

 مركز ال ئر العلما .     

( : اليكاء اليجدانا تعالقته  بلعالية اليات لد   2009عبد هللا ، هئاا ت العقاق ، عصاا )  -

، كلية اآلقاب ،  19عي ة م  طالب الجامعة ، مجلة عل  ال لس تالعليا اإلندانية ، المجلد 

 جامعة الم يا .

إرشاقا لت مية اليكاء اليجدانا تهثره على  ( : اعالية برنامج 2008عبد هللا ، هئاا )   -

 .  12الرضا المه ا لد  المرشد المدرسا ، مجلة كلية التربية ، جامعة ق ان الدييس ، العدق 

( : اإلرشاق ال لدا الجماعا ، جدن ، تيارزا  2014عبدهللا ، هئاا ت تيجة ، تديجة )   -

 العلمية.

اليكاء اليجدانا تعالقته بكا م  اليكاء المعراا ( :  2002عجين ، عبدالعان حامد )  -

تالعمر تالتحصيا الدراسا تالتياان ال لدا ، بح  م ئير اا كلية التربية اا جامعة 

 اإلسك درية.

( : عالقة وئكا هيية األنا بكا م  ملهيا اليات  2004عديرا ، عبير محمد حد  )  -

طالبات المرحلة الثانيية بمدي ة الطامف  ، تالتياان ال لدا تاالجتماعا العاا لد  عي ة م  
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بح  مقدا كمتطلب وكميلا ل يا قرجة الماجدتير اا اإلرشاق ال لدا ، كلية التربية ، جامعة 

 ها القر .

( : الصحة ال لدية تالتليأ الدراسا ، بيرتت ، قار ال هضة  1992عبداللطيف ، مدحت )  -

 العربية للطباعة تال ئر.

( : اا الصحة ال لدية ، بيرتت ، قار الئرتأ لل ئر  1992حم  ) عيديا ، عبدالر -

 تالتيزيع .

( : اليكاء العاطلا اليكاء االنلعالا ، عما  ، قار  2004تيالدن ، محميق عبدهللا محمد )  -

 الئرتأ لل ئر تالتيزيع .

وا ( : اعالية برنامج إرشاقا لت مية اليعا اليا2013غيلا ، حد  تالعبيدا، مظهر )  -

لد  الطالب المتليقي  اا المرحلة الثانيية ، المديرية العامة للتربية، محااظة بغداق، العدق 
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