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ملخص الدراسة :
األفكار الالعقالنية وعالقتها بقلق االمتحان والدافعية لالجناز
لدى طلبة السنة الثالثة اثنوي .دراسة ميدانية بوالية املسيلة.
استهدف البحث معرفة مدى انتشار األفكار الالعقالنية بني تالميذ السنة الثالثة
اثن و  ،و لالتعوورف عبووة ابيعووة العالفووة بووني األفكووار الالعقالنيووة لن و م و فب و ا متحووا
لالدافعي ووة لالل ووام ل وودى تالمي ووذ الس وونة الثالث ووة اثنو و  ،و لص ووي مش كككلة البحك ك يف
األسئبة التالية :
أوال  :ما مدى ارتفاع درجة األفكار الالعقالنية بني تالميذ السنة الثالثة اثن  ،؟
اثنيا :ه ت جد عالفة ارتباايه ذات د لة إحصائية م جبة بني األفكار الالعقالنية لفب
ا متحا لدى تالميذ السنة الثالثة اثن  ،؟
اثلث ككا :ه و ت ج وود عالفووة ارتباايووه ذات د ل ووة إحصووائية سووالبة بووني األفكووار الالعقالنيووة
لالدافعية لاللام لدى تالميذ السنة الثالثة اثن  ،؟
ليف ض ء أسئبة البحث مت استخالص الفروض التالية :
أوال  :ترتفع درجة األفكار الالعقالنية بني تالميذ السنة الثالثة اثن  ،؟
اثنيككا  :ت جوود عالفووة ارتباايووه ذات د لووة إحصووائية م جبووة بووني األفكووار الالعقالنيووة لفبو
ا متحا لدى تالميذ السنة الثالثة اثن  ،؟
اثلثا :ت جد عالفة ارتباايه ذات د لة إحصائية سالبة بني األفكار الالعقالنية لالدافعية
لاللام لدى تالميذ السنة الثالثة اثن  ،؟
ليف ض و ء أسووئبة البحووث لفرلضووه اسووتخدل افوونهع ال صووفى لبتعوورف عبووة م وودى
انتشار األفكار الالعقالنية  .لالعالفة افتبادلة لبتعورف حو ابيعوة العالفوة بوني األفكوار
العينوة النهائيوة مو 120
الالعقالنية لنو مو فبو ا متحوا لالدافعيوة لاللوام  .لتك نو

تبميووذ و 58تبميووذ م و القسووم العبمووى ل  62االبووا م و القسووم األدا و نمووا اسووتخدل فيووه
ث ووالو أدلات ه ووى  :مقي وواع األفك ووار الالعقالني ووة لمقي وواع فب و و ا متح ووا و لمقي وواع
الدافعي ووة لالل ووام .لوس وواا افت س وول اقس وواا لعفك ووار الالعقالني ووة و لمعام و و ارتب ووا
"بريس "ت ص البحث إىل النتائع اآلتية :
 -1درجة األفكار الالعقالنية مرتفعة بني تالميذ السنة الثالثة اثن . ،
 -2لج و د عالفووة ارتباايووه م جبووة بووني األفكووار الالعقالنيووة لفب و ا متحووا لوودى تالميووذ
السنة الثالثة اثن .،
 -3لج د عالفة ارتباايه سالبة بني األفكار الالعقالنية ل الدافعية لاللام لدى تالميذ
السنة الثالثة اثن . ،
ليف ض ء النتائع السابقة ي صى الباحث ابآليت :
 -1غرع مهارات التفكوري العبموى لاألفكوار العقالنيوة لبتالميوذ مو الوال تيو ير الو امع
ل افناهع الدراسية اقالية يف مجيع مراح التعبيم ( ابتدائى  .مت سل .اثنو .. ،
لأ يشتم عبة ج انب الشخصية ل يقتصر عبة اجلانب افعب مايت فقل .
 -2تصوميم بورامع تدريبيوة سنسواا مهووارات التفكوري العبموى لتيبيقهوا عبوة اليووالا يف
مرحبة الثان ية .
 -3إجراء و و تتنال األفكار الالعقالين تتنال األفكوار الالعقالنيوة لودى التالميوذ يف
مرحبة ( ابتدائى  .مت سل .ابفؤسسات اجلزائرية .

Abstract
Irrational ideas and its relation with test anxiety and achievement motivation among
students of 3rd year secondary school.
This research aims at identifying the range of the spread of the irrational ideas among the
students of 3rd year secondary school ,and the differences among them .It also aims at knowing
the nature of the relation between irrational ideas and both of test anxiety and achievement
motivation to the student of 3rd year secondary school. The problem of the study is formed in the
following questions:
First: what is the range of the ascending of the irrational ideas among the students of 3rd year
secondary school?
Second: what is the relation between irrational ideas and the test anxiety among the students of
3rd year secondary school?
Third: what is the relation between irrational ideas and the achievement motivation among the
students of 3rd year secondary school?
In term of those questions and the hypo theses of the research, the descriptive method was used
to know the range of the spread of the irrational ideas and the test anxiety and the achievement
motivation among the students of 3rd year secondary school. The final sample consisted (120)
students.(58) students from science department and (62) students from the literary department. In
this research three scales have been used. They are: the scale of irrational and rational ideas, the
scale of test anxiety, the scale of achievement motivation.
By calculating the simple average and Persons correlation coefficient, the research has come to
the following outcomes:
1-The irrational ideas are high among the students of 3rd year secondary school.
2-There is a positive correlation between irrational ideas and test anxiety among the students of
3rd year secondary school.
3--There is a negative correlation between irrational ideas and achievement motivation among
the students of 3rd year secondary school.
In the light of the research findings the researcher recommends the following:
1-Infuse scientific thinking skills and the rational beliefs and ideas to the students through the
current studying programs and methods (primary, middle and secondary school) and include all
the personal aspects of the students life.
2-Designing training programs to give the students the skills of the scientific thinking. and their
applications by the student of secondary school.
3-Conducting researches dealing with the irrational ideas to the pupils of primary and middle
school in Algeria.
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مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدمة
مقدمة :
إن التفكري من املواضيع اليت صارت تكتسح علم النفس  ،وخاصة علم النفس املعريف وعلم النفس
الرتبوي .وموضوع التفكري ليس من اهتمام االجتاه املعريف فقط  ،بل عنيت به مجيع املدارس الفلسفية
والفكرية والرتبوية ملساعدة الفرد حىت يصبح أكثر قدرة على مواجهة الصعوابت واملشكالت اليت تعرتض
طريقه يف مجيع مناحي احلياة املختلفة  ،سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو تربوية أو أخالقية أو
( العتوم .2004.ص )197

سياسية.

ويرى " أدلر "أن أسلوب التفكري هو مؤشر على أسلوب احلياة  ،وتشري نظرية "مندكس

" Mindixإىل أن أسلوب التفكري هو طريقة خاصة يف معاجلة اخلربة واملعرفة والتعبري عن الذات .

( العتوم .2004.ص .)202
ويعترب التفكري من احملددات األساسية للسلوك  .ومن املؤثرات اهلامة يف صياغته ،وإكسابه الشكل
الذي يظهر عليه .فعندما يضطرب تفكري الفرد ينعكس ذلك مباشرة على سلوكه  ،ويظهر االضطراب

( طه  .1989.ص )07

عند ذاك يف نشاطه وتصرفاته .

ويؤكد ذلك "بريس " بقوله إن وظيفة الفكر هي فقط خطوة واحدة لتوليد عادات للسلوك  ،وهو
ما يعين وجود عالقة وثيقة أو عالقة تالزم بني الفكر وبني السلوك  (.بريس  .2006.ص ) 07
وتشري أساليب التفكري إىل الطرق واألساليب املفضلة للفرد يف توظيف قدراهتم واكتساب معارفهم
وتنظيم أفكارهم والتعبري عنها مبا يتالءم مع املهمات واملواقف اليت تعرتض الفرد  ،فأسلوب التفكري املتبع
عند التعامل مع املواقف االجتماعية قد خيتلف عن أسلوب التفكري يف حل املسائل العلمية ،مما يعين أن
الفرد قد يستخدم عدة أساليب يف التفكري وقد تتغري هذه األساليب مع الزمن.
(العتوم .2004.ص .)201

ومييز أصحاب علم النفس املعريف بني منطني من األفكار أفكار عقالنية Rational Ideas

وهي واقعية واجيابية ويصاحبها مواقف وأمناط سلوكية مالئمة ومرغوبة حتقق لإلنسان مزيدا من التوافق
والصحة النفسية  ،وأفكار العقالنية  Irrational Ideasخيالية وسلبية ويصاحبها عواقب انفعالية
وأمناط سلوكية مضطربة غري مرغوبة مثل (:الغضب والقلق واالكتئاب والعدوانية ).
لقد برز يف السنوات األخرية التوجه للرتكيز على أمهية اجلانب املعريف من شخصية األفراد يف
تقدير انفعاالهتم ويف تكيفهم النفسي واالجتماعي ،حبيث أصبح حيظى ابهتمام العديد من الباحثني يف
أ

مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدمة
اجملال السيكولوجي بصفة عامة  ،ويف جمال اإلرشاد النفسي بصفة خاصة ،ومن أبرز النظرايت اليت
اهتمت بتوظيف اجلانب املعريف العقلي ،وحاولت تفسري االضطراابت االنفعالية يف عالقتها ابلتفكري

نظرية العالج العقالين االنفعايل لــ"إليس "واليت تسعى لتغري املعارف لتغري السلوك والتأثري على

االنفعاالت ،انطالقا من االعتقاد القوي أبن املعرفة تلعب دورا أساسيا يف إحداث االضطراابت
الوجدانية وعالجها) Scott.1991.p 120( .
ويرى" إليس "أن التفكري الالعقالين يتخذ شكل التشويه املعريف ،أو اإلدراك املشوه الالواقعي

الرشد ورمبا بعد
للذات واألحداث السلبية اليت نتعرض هلا ،وأن النزعة لالجتاه العقالين تظهر بوضوح يف ّ
ذلك  ،ويتطلب ذلك الكثري من اجلهد من جانب الفرد الذي حيمل أفكار العقالنية ،ورمبا حيتاج إىل
املساعدة النفسية  (Maddi.1996.p 171-172( .أما األفكار العقالنية فهي تؤدي إىل السعادة
وحترر الفرد من الصراعات النفسية ،وتساعده على حتقيق أهدافه ،وهي تعميمات مرتبطة مبا هو مثبت
ّ
جتريبيا وحتتوي على رغبات وأولوايت الفرد وهي صحيحة وواقعية وذات هدف حقيقيAlbert ( .
 ) Ellis.1979والواقع أن عملية التفكري حتتل منزلة كبرية يف العمل املدرسي وجيب أن ندرك متاما أننا
نتعلم طرق التفكري املختلفة  ،وأن التعليم وحده هو الذي ميكنه أن ينمي طرقا معينة للتفكري الناشئ
ويرعاها  ،وأن خري العادات اليت ميكن أن نريب عليها أبناءان هي التفكري العلمي الذي يؤسس على
(صاحل .1988.ص ) 507

املالحظة واملشاهدة الدقيقة.

وجيمع املختصون واملربون معاً على ضرورة تنمية مهارات التفكري املختلفة لدى مجيع شرائح اجملتمع
 ،ويف مجيع املراحل العمرية  ،خاصة طلبة املدارس واجلامعات  ،وذلك لبناء جيل مفكر  ،أخذين
ابالعتبار أن هذه املكوانت ال تنمو تلقائيا  ،ويؤكد على ذلك " دي بونو " 1989حيث يرى أنه ميكن

تعليم التفكري  ،ألنه يعمل على حماولة رؤية األشياء بشكل أفضل وأوضح .
( العتوم  .2004.ص ) 204

ولعــل التعلــيم يف تطــوره كــان ينشــد هــذا األخــري -تعلــيم التفكــري – لكــن مــا أدركــه العلمــاء منــذ
اخلمس ــينيات أن هن ــاك عالقـ ــة ج ــديرة ابلدراسـ ــة أال وهـ ــي :القلـ ــق والـ ــتّعلم  ،وكش ــفت كثـ ــري م ـ ـن نتـ ــائ
الدراسات النقاب على أن بعض الطالب ينجزون أقل من مستوى قدراهتم الفعلية يف بعـض املواقـف الـيت
تتسم ابلضغط والتقومي كمواقف االمتحاانت وأطلقوا عليها تسمية "قلـ االمتاـا " Test Anxiety

ابعتباره يشري إىل نوع مـن القلـق العـام الـذي يظهـر يف مواقـف معينـة مرتبطـة مبواقـف االمتحـاانت والتقـومي
ب

مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدمة
بصـ ـ ـ ــفة عامـ ـ ـ ــة حيـ ـ ـ ــث ـ ـ ـ ــد الطـ ـ ـ ــالب يف هـ ـ ـ ــذه املواقـ ـ ـ ــف يشـ ـ ـ ــعرون ابالضـ ـ ـ ــطراب والتـ ـ ـ ــوتر والضـ ـ ـ ــيق.
(الضامن.2003.ص . )95

الضرورية إال أن ما
هاما يف حياة الطالب وهي أحد أساليب التقييم ّ
دورا ً
وتلعب االمتحاانت ً
نظرا الرتباطه الشديد
ّيرتبط هبا جيعل منها مشكلة خميفة ومقلقة .ويتخذ قلق االمتحان أمهية خاصة ً ،
بتحديد مصري الطالب ومستقبله الدراسي والعملي ،ومكانته يف اجملتمع  ،ولذلك فهو يعترب مشكلة
حقيقية لكثري من الطالب وأسرهم أيضا  ،بل وابلنسبة للمجتمع  ،مما حدا بكثري من األخصائيني يف

هذا اجملال االهتمام بدراسة قل االمتاا  ( .زهرا .2000.ص ) 95

إجيااب  ،فالقلق الذي يعرتي
إن قلق االمتحان من املواضيع املهمة تؤثر على الطالب سلبا أو ً
أعرضا غري طبيعية كـ ":عدم النوم وفقدان الشهية .عدم
الطالب قبل وأثناء وبعد االمتحاانت قد أيخذ ً
الرتكيز .كثرة التفكري يف االمتحان  .وعدم القدرة على استدعاء املعلومات من الذاكرة  .واالنشغال
ابلنتائ املرتقبة"..كل هذا يربك الطالب ويعرقل أداءه املطلوب يف االمتحان .
ولقد اهتمت الدراسات الرتبوية يف السنوات األخرية ابلنظر إىل العوامل واملتغريات النفسية عند

حتليلها للمواقف واملشكالت التعليمية  ،ولعل من أبرز املتغريات تلك اليت ترتبط بدافعية اإلجناز
الدراسي  .على أن هذه الدافعية تربز كشرط أساسي من شروط التعلم  ،كما أهنا عملية ذاتية ال ميكن
أي نظرية
معرفتها وحتديدها إال عن طريق الفرد نفسه  ،ضف إىل هذا أهنا تعد مفهوما أساسيا يف ّ
تربوية  .وملا كان كل جمال من جماالت احلياة يتطلب أداء  ،فمن الطبيعي أن يلزم ذلك وجود دافع
لذلك األداء وهنا تربز أمهية دراسة هذا الدوافع .
واجملال املدرسي من أهم اجملاالت املؤثرة يف حياة اجملتمعات احلديثة اليوم  ،و اح املؤسسة
التعليمية يف حتقيق أهدافها يكمن يف قدرهتا على االستثمار األمثل للمدخالت التعليمية واليت إن مل
يتوفر هلا طالب تستثريهم دوافع ذاتية للتحصيل والنجاح ال تستطيع تقدمي خمرجات حتقق اآلمال ،
ولذلك حتظى الدافعية ابهتمام ابلغ من الباحثني يف موضوع التحصيل الدراسي ملا هلا من قدرة جيدة

على تفسري كثري من املشكالت الرتبوية والتعليمية  ،فقد أجريت دراسات عديدة للتعرف على العوامل
املفسرة الختالف الطالب يف التحصيل الدراسي .

ج

مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدمة
لقد أثبتت الدراسات أن الدافع لإلجناز مصدر إلحداث تغري كبري يف حتصيل املتعلم  ،فقد
يغري الدافع طالبًا فاشال فيجعله متفوقا ،وقد يكون االفتقار إىل الدافع سبب يف رسوب طالب ذكي
بينما جيعل طالب آخر أقل مقدرة بكثري يؤدي العمل بنجاح .
( ابهي وشليب .1998.ص ) 26

ووجد " اتكنسو " دليال على أن التالميذ ذوي دافعية اال از املرتفعة حيصلون على درجات
عالية يف املدرسة  ،كما أهنم يستجيبون للفشل بطريقة تختلف عن األشخا منخفضي الدافعية حيث
يزيدهم الفشل إصر ًارا أو مثابرة على النجاح يف حني ينسحب منخفضوا اإل از من املوقف ألهنم ال

يثقون يف قدراهتم ( .العبد هللا و اخلليفي  .2001.ص)91

ومن خالل ما تقدم ميكن نستنت أن هناك عالقة وطيدة التفكري – األفكار الالعقالنية -
والرتبية والتعليم والصحة النفسية ،فالتعليم ميد األفراد ابملعارف واملهارات ومنها التفكري العقالين ،الذي
يساعد على اتخاذ القرارات وحل املشكالت ،أم الدافعية لإل از فتعترب كمتغري وسيط بني عملية التفكري
ونتيجة السلوك ،وسالمة التفكري تؤدي إىل سالمة التوقع مما يرفع دافعية اال از بصورة عالية للوصول
إىل فرد حيقق رغباته وحاجياته متمتعا بصحة نفسية جيدة ،تتجاوز قلق االمتحان الذي يؤثر على
العملية التعليمية التعلمية .مكتسبا للمعارف واملهارات اليت تصنع اإلبداع والتميز والنجاح و الذي يعود
على الفرد واجملتمع ابلنفع  ،ولعل هذا االستنتاج األخري كان سبب وراء اختياران للموضوع حتت عنوان
":األفكار الالعقالنية وعالقتها بقل االمتاا ودافعية االجناز لدى تالميذ السنة الثالثة اثنوي "،

لنحاول فيما بعد دراسته على حنو وصفي يكشف العالقة بني متغرياته .

ولقد تناولنا موضوعنا هذا يف أربعة فصول فـالفصل األول  :وهو مدخل للدراسة وعرجنا فيه

على إشكالية الدراسة وتساؤالهتا وأهم الدراسات ذات العالقة مبوضوعنا وفرضيات الدراسة وأهدافها
ومن مث أهم املفاهيم وكذا حدود دراستنا و أمهيتها ،والفصل الثاين فخصصناه لألفكار الالعقالنية أو

بصورة عامة نظرية " إليس ".و الفصل الثالث تكلمنا فيه عن قلق االمتحان  .أما الفصل الرابع
فتناولنا فيه الدافعية لإل از .

د

الباب األول
اجلانب النظري

الفصل األول  :مدخل الدراسة
 أوال :إشكالية الدراسة
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 رابعا :فرضيات الدراسة .
 خامسا  :أهداف الدراسة.

 سادسا :حتديد مفاهيم الدراسة.
 سابعا  :حدود الدراسة
 اثمنا :أمهية الدراسة.
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مدخل الدراسة

أوال :إشكالية الدراسة :

لقد د اه د دتمام ال د دربني ابلتفكد د ق ت د ده ابلس د دلوك اإلنس ددا حيد د يعت ددر د د م د د م
احلضارة نفسها  ،ول راسدة الت دفك م رس دتني مهدا ال دم رسة الفلسدفية و ال رسدة النفسدية ييعتقد

الف س ددفة مث د د ":روبر ررين إ ر رري

" "مر ررا ي ليبمر ررا ""ور تشر ررارل ب ر ر ل " أن احملص ددلة النهائي ددة لل بي ددة

حددوهر
هي":العق د ال د ي يو ددس اصستقصددا  ،مددو أح د الو ددوع وال ددة والع الددة وواسددة التو د
األش دديا وحد د ورها العميق ددة  ،ولا ددوا بتع ددا س لوحه ددا الن ددر الضد دادة  ،وس ددعي مل ددحم لل د د ددو
لل قيقددة
ال د لي  ،ومقددش ش د ي للتنددا ف وللتفك د غ د الددن ل وللت يددمل غ د التسددمل للمعدداي و د
وليسددش للمصدداص ال".صددية " ه د سلهددا مكددوع أساسددية لل"دد.
.2004.ص ، ) 24و ل ددع العكد د م ددو خل ددع يك ددون ال" دد.

العق د

ال قد د

( نش ر ا وخ ررا

ولد د لع ار ددش الفلس ددفة

ب"ك وثيمل ب راسة التفك لا هلا مو يائ ة يمة لصاص األيراد واجلما ا ن ما يكون فك اً يعاص
ن ما يكون فك ا غ يعال
 ،وأيضا لا له مو أ رار ش.صية لع األيراد واجلما ا
ياصهتمام العا ر ق عليل التفك خن هو أساسا مسألة يلسفية  ،وهو أيضا ضية نفسية ،
أشكاص ي ة ابل ار ال.تلفة ق لل النف مث  :لل النف
حي جن أن دراسة التفك أ
اجل" اليت(الكلي )،ال رسة السلوسية  ،ال رسة العريية  ،ال رسة الت ليلية (راجح .1973.ص .) 318

ومبا أن عليل التفك ار ق مرامي ال بية  ،يإن مو وع التقوم ال راسي مو بني الوا يع اليت
رحش نفسها وبقوة ق حق ال بية و لل النف  ،ألنه الوسيلة الوحي ة اليت نقي هبا م ى جناحنا أو
ي"لنا ق ملية التعلل  ،وس ا التأس مو أن العارف والهارا اليت نعتق أهنا سا الفرد لع ح
م"ك ه واختاخ رارا ه وحتقيمل التوايمل الكلي بينه وبني خا ه أو بينه وبني احمليط ال ي يعيش ييه ص أن
ال"ي ال ي صح ه الربني واأل صائيني ق التوحيه واإلرشاد وس العاملني ابل بية والتعليل أن هناك لمل
يصاحب ملية التقوم وه ا القلمل نو ان :

األول  :لمل يعي وهو يع ي غال ية ال ب

وأثنا وبع اصمت ان ،وهو سلوك ر ي مألوف

مادام ق درحا ه الق ولة ويع دايعا اجيابيا وهو م لوب لت قيمل ال ايعية و اإلنتاحية  ،ان ا مو ال أ
السيكولوحي وال ي ين لع أنه  :سلما زاد القلمل ( القلمل ال يعي )زاد مستوى ال سيح واألدا
أما الثاين  :لمل مر ي ا ة خا سانش ه احمل ا

أو اصمت اع أت

ابع الرمسية سد :شهادة

ال اسالوراي  ،وه ا القلمل يكون ل ى ال عف م زما هلل وأثنا وبع ال اسالوراي  ،و ي هر ق شك
م ال سيح سثرة التفك ق اصمت ان والنسيان
أ راض غ يعية سد  ":م النوم يق ان ال"هية
7
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و م الق رة لع است ا العلوما

مو ال اسرة واصن"وال ابلنتائج الر ق ة سلط بعف األيكار

الوسواسية "وه ا ما يسمع بدد"قلق االمتحا " (ف م  .2008.ص .) 21

ن ه ا األ حالة تصس ابخلوف والتو ع  ،أي أنه حالة انفعالية ع ي بعف ال ب
وأثنا وبع اصمت ان مص وبة بتو ر وحتفح وح ة اصنفعال واصن"واص العقلية السال ة ت ا مع
ال سيح ال لوب أثنا اصمت ان مما يؤثر سل ا لع الهام العقلية واألدا اجلي ق مو س اصمت ان
ن مو بني ال ح ا اليت أ رها ال احثون أن الضووط النفسية اليت قع لع ا مل الت مي
سث ة منها األسرية والتمثلة ق رغ ة األسرة ق فو أبنائها وحصوهلل لع أ لع ق ير  ،أو وو ا
م رسية متمثلة ق الناهج ال رسية ون ل اصمت اع والتفا القائل بني ال الب وال رسني والحم ،
واحلر لع م الف" واحلصول لع مع ص سمح هلل بتوحيه حامعي ويمل رغ اهتل  ،س
ه ا ار فاع مستوى موع ل ى بعف الت مي  ،س ه ا الضووط تجس ق م"كلة قلق االمتحا
ومو اجل ير ابل سر أن قلق االمتحا خت ع ال رسة و ار م"ك أير حىت اآلاب واألمها
صو ا خا سانش ه اصمت اع حت د مستق التلمي  ،يهي رك ( اصمت اع ) لع أهنا
مو س هت ي لل".صية  ،ابلن ر التو ع ال ي حياط ابلنجاع والف"

ن قلررق االمتحررا ي هدر لد ى بعددف الت ميد ق شدك أي واست دداب وسسد يسددي ر لدديهل

ييقل مو دايعيتهل ل جناز ال لوب منهل ولعد مدو الن دراي

الديت ثدش مسدألة القلدمل بصدفة امدة

ق

ق آن واح  ،و ن ما يفكر لع حنو

وقلق االمتحرا بصدفة ا دة هدي " الن ريدة اصنفعاليدة العق نيدة  ،ويد سر أ د اب ال رسدة العرييدة
ومنهل " إلي
قد

وغ

" ": Ellisأن اإلنسان سائو ق

سدديكون يعدداص وسددعي ا  ،بينمددا ن د ما يفكددر لددع حنددو غ د

النفسدي "

قد

سي"ددعر ابلقلددمل واص د راب

( املصري .1995.ص  ، ) 09وأن السد ب ق زايدة حد ة اص د راب والقلدمل ند

شد .واخنفا ده ند ش.د د
ال ق – اليت يت ناها

آ د در يعد دود

د د يعة اإلدراك دن و د دريقة التفد دك -الع دق

سما يرى" الربن إلي "  Albert Ellisأن  :هناك أش.ا

أو

يفسرون األح اث مو

حوهلل ،حسب جممو ة مو األيكار والدعتق ا ال ق نية وما يدل مل بدها م دو اي ا ا كون هي
الد دس ولة و مدع ل اص د رااب العدا فية وخلع ألنه ن ما يتق النا اص رااب واصحنرايا اليت
ن وي ليها األيكار ال ق نية ،يإهنل مييلون لكي يص وا مك و ني – وانيني – ديا يني – لقني
8
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–شا ريو ابل نب – غ يعالني – من ويو لع أنفسهل – غ سع ا  ،يإخا حاولوا أن يسا وا
أنفسهل للت.ل مو لع األيكار ال ق نية ييمكو أن يقعوا ية اص رااب اصنفعالية
(ف م  .2008.ص .) 48

ن ن ريدة "إلري " حد بش انت دا ال داحثني والفكدريو والدربني ل راسدة هد ال"دكلة ومدو روادهدا
"اليحياين" حي

ام بع ة وث لع ل ة اجلامعا األردنية ل راسة ه ال"كلة منها  :وير ا ت ار

األيكار العق نية وال ق نية  ، 1985األيكار ال ق نية ن األردنيني واألمريكيني  ، 1978األيكار
ال ق نية ن ل ة اجلامعة األردنية و ة اجلن والت.ص ق التفك ال ق  ، 1989و و
هلدا

مدو

أن األيكدار ال ق نيدة نت"در بدني ل دة اجلامعدة األردنيدة ،وق مدان و د "حسر

"و"اجلمراي" ق دثهل الوسدوم األيكدار ال ق نيدة و

تهدا بد عف التود ا اصنفعاليدة لد ى يندة مدو
ة بني لع األيكار وبني

أن األيكار ال ق نية منت"رة بني ال ل ة ،و وح
ل ة حامعة ابو
اص رااب اصنفعالية دالة حصائياً بني ل ة اجلامعة
(حس واجلماي. 2003 .ص) 216
لق أشاد الع ي مو الرش يو بفا لية ن رية " الربن إلي "  Albert Ellisق فس القلمل

لع أسا انفعايل قلي ،وأن األيكار ال ق نية ول ل ى الع ي مو ووط نفسية ربع وازن
ال".صية ل ى س واح منهل و عر الكفا ة العلمية ،وحت مو دايعية اصجناز ل يهل وه ا يؤثر لع
ال.رحا النو ية للمؤسسا ال بوية األمر ال ي حلب انت اهنا للقيام ب راسة ه ال"كلة لع و
ه الن رية  ،ل ا يإننا مو ل ه ا ال راسة ن رع التساؤص التالية :

.1
.2
.3

اثنيا:تساؤالن الدراسة :

ما م ى ار فاع درحة األيكار ال ق نية ل ى مي السنة الثالثة اثنوي ؟
ة بني األيكار ال ق نية و لمل اصمت ان ل ى مي السنة الثالثة اثنوي ؟
ه هناك
ة بني األيكار ال ق نية ودايعية اصجناز ل ى مي السنة الثالثة اثنوي ؟
ه هناك
نا لع ما حا ق ال اث الن ري لعلل النف و لوم ال بية وح ع أن هناك
و ق ح ود

ة بني الت صي والتفك العق و لمل اصمت ان وال ايعية ل جناز  ،ياهل ف مو التعليل سساب
ال الب العارف والهارا واليت جيب لينا التأس منها و ريمل يا أ لح ليه ابصمت ان ،
وحىت يتسىن لنا بنا معرق راسمي جيب لينا أن جنع مو الكتس ا الق لية من لمل له  ،وق حالة ما
خا منا هب ا القيا (اصمت اع )ووح ع أن ه الهارا والعارف مل ص حناول ق م ال ل
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واصست راك لوا و الضعس  ،ومو ل ه ا األ أت اصمت اع أمهيتها ق حق ال بية والتعليل
 ،ولكو ما صح ه الربون واأل صائيون ق لل النف أن ملية القيا والتقييل كون مص وبة بقلمل
را ه و
أمسه" قلق االمتحا "جيع مو أدا الفرد عيفا  -ق سث مو احلاص  -ص يعك
استع ادا ه ق احلاص العادية وخلع بسب التصورا ال ق نية اليت صاحب المت و حول أمهية
اصمت ان ابلنس ة له ولع ال ي ق منا به سان هو اإل ار العام ال ي ح د لنا ال راسا خا الع ة
مبو وع ثنا و هناك الع ي مو ال راسا اليت ناولش متو ا مو و نا ابل راسة والت لي ون سر
لع س ي التمثي ص احلصر ما يلي :

 اثلثا :الدراسان السابقة :

ام " وندرل ج " 1974ب راسة ه يش

معرية ما خا سانش األيكار غ العق نية اإلح ى "ر

موحودة ل ى األيوانيني  ،و خا سانش موحودة يما هي ه األيكار غ العق نية ؟ و كونش ينة
ال راسة مو  120أيوانيا ومثلهل مو األمريكيني  ،و و لش ال راسة وحود يرو خا دصلة حصائية
بني متوس ا األيوانيني لع مجيع األيكار وسانش أ لع مو متوسط األمريكيني  ،مبعىن أن اجلميع
يق ه األيكار ص أن الفار وا ح ق ال رحة لصاص األيوانيني
ام "ابجري"

Bager

1984

ب راسة األيكار ال ق نية ل ى ل ة اجلامعة وسو كيفهل،

واخنفاض ق ير ال ا ل ى ل ة اجلامعة،و و ييها أن العنا ر ق حتقيمل ال ا ر ط ابأليكار
ال ق نية و هر ن هل لع شك و عا م لقة م الغ ييها ل ى الفرد واآل ريو و لع شك
ا تقاد أبن األمور جيب أن كون بصورة معينة ابإل اية م الوا ص ق نية سل اً حنو ال ا
وو

واص ت ارا

"بي مب "

1984

ق ثه الوسوم ":أتث ا

اإلدراسية ق النايسة الن ومة"

القلمل ( طاهي ، 1995 ،ص ) 33
ام"اليحياين"

1987

ب راسة ه يش

أن هناك

األيكار ال ق نية والقلمل اصحتما ي

ة دالة بني األيكار ال ق نية ومسة

معرية األيكار العق نية وال ق نية ن األردنيني

واألمريكيني ( دراسة ر ثقايية ) و كونش العينة مو  400الب و ال ة مو ب ال اسالوريو ق
اد 1985
حامعة سارولينا ال"مالية واست .م ال اح مقيا األيكار العق نية وال ق نية مو
و و لش ال راسة انت"ار األيكار ال ق نية بنسب الية مقارنة ابألمريكيني وسان األردنيني أسثر
ق لأليكار ال ق نية بوف الن ر و اجلن  ،س ه ا وحود أثر خو دصلة حصائية لعام
الثقاية لع التفك غ العق
10
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1990

حتش نوان األيكار ال ق نية ل ى األمريكيني واألردنيني والصريني

دراسة ر ثقايية ق و ن رية " إلي

" للع ج العق

معرية م ى انت"ار األيكار ال ق نية ل ى ينة مو
وس لع م ى أتث التفك العق
" لأليكار ال ق نية ومو

لع الثقايية واجلن

اصنفعايل وسان اهل ف مو ه ال راسة
ب اجلامعة األردنية واألمريكية والصرية
 ،وخلع مو

ل است .ام مقيا "اليحياين

ل ال ياع اخلا ة ابلعينة األردنية واألمريكية مو دراسة "اليحياين"

1987

حي بلغ د األيراد للعينة األمريكية  440ال ا و ال ة ألم األردنية  400 ،ال ا و ال ة ألم مصرية
 400مو ب حامعة الفيوم  ،ودلش النتائج أن متوس ا درحا العينة األردنية سانش أسر مو
متوسط درحا العينة الصرية  ،وأن متوسط درحا العينة الصرية سانش أسر مو متوسط درحا
العينة األمريكية وه ا يعين أن األردنيني اسر ص ق نية مو األمريكيني
ال راسة اليت ام هبا "إبياهيم" 1990هب ف التعرف

الع ة بني التفك ال ق

مو عحية،

والقلمل والتوحه ال".صي مو عحية أ رى ،ل ى ينة بلوش  213ال اً و ال ةً مو ل ة حامعة الح ازيمل
أسفر نتائج ال راسة و وحود ة ار ا يه جيابية دالة حصائياً بني األيكار ال ق نية مو حهة،
ة ار ا يه سل ية دالة حصائياً بني األيكار ال ق نية
وحالة ومسة القلمل مو عحية أ رى ،ووح
مو حهة ،وحتقيمل ال ا مو حهة أ رى.

التعرف لع الع ة بني التفك ال ق نية مو حهة،
وه يش دراسة "املغييب" 1992
ّ
والتكيس األسادميي مو حهة أ رى ،ل ى ينة بلوش  727ال اً و ال ةً مو ب و ال ا سليا
اجملتمع اخلا ة ال.تل ة مب ينة ّمان ق األردن و أ هر النتائج وحود يرو دالة حصائياً بني
ال ل ة التكيفني وغ التكيفني لع سعة أيكار ص ق نية ل ى أيراد ينة ال راسة سك سما أ هر
النتائج وحود يرو دالة حصائياً بني ال ب ال سور التكيفني وغ التكيفني لع س عة أيكار
ص ق نية ،ووحود يرو دالة حصائياً بني ال ال ا التكيفا وغ التكيفا لع س عة أيكار
ص ق نية أ رى وأ هر حتلي اصحن ار التع د الت رج اخل ي أن هناك سش أيكار ص ق نية يسفر
جمتمعة ما نس ته  0.12مو الت ايو ق التكيس األسادميي لل ل ة
دراسة "فيح "و"عت م"و"العلي "

حي

كونش ينة ال راسة مو

292

األيكار العق نية وال ق نية وال ي أ

1993

بعنوان :لمل اص ت ار واأليكار ال ق نية والعق نية

ال ا و ال ة مو ل ة الثانوية "إربد "و است .م ال احثون مقيا
"اليحياين"  1988ابإل اية
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اص ت ار ،وأ هر نتائج ال راسة وحود يرو خا دصلة حصائية ق متوس ا لمل اص ت ار بني
ال ل ة خوي لمل اص ت ار وبني ال ل ة خوي األيكار العق نية وال ل ة خوي األيكار ال ق نية
و ددام "فرريح ورخرريو "  1993ب راسددة هد يش التعددرف وحددود ددة بددني األيكددار العق نيددة و
ال ق نية مو عحية ،و لمل اص ت ار مو عحية أ رى  ،ل ى ينة بلوش  292لمي اً و لميد ًة مدو
مي ال ار احلكومية مب يندة ربد ق األردن و د دلدش النتدائج لدع و حدود دة دالدة حصدائياً
بني األيكار ال ق نية مو حهة ،و لمل اص ت ار ل ى أيراد ينة ال راسة.
و ام سد مدو "عبرد الري " و"عبرد ه"  1994ب راسدة هد يش التع ّدرف
ق نية مو عحية ،وس مو حالة ومسة القلمل ومرسح الض ط ،ل ى ينة بلوش  428ف ً ومراهقداً مدو
ددة اجليددحة مبصددر و د أ هددر النتددائج وحددود ددة ار ا يدده جيابيددة دالددة حصددائياً بددني األيكددار
ددة بددني األيكددار
ق نيددة مددو حهددة ،وحالددة ومسددة القلددمل مددو حهددة أ ددرى ،ومل د ل لددع وحددود
ق نية ،ومرسح الض ط.
الع دة بدني األيكدار

ال
حماي
ال
ال

امش "جحال " ب راسة

1996

ب راسة سان اهل ف منها معرية م ى انت"ار األيكار العق نية

 ،ومعرية الع ة بني األيكار العق نية وغ العق نية واستمرار
وال ق نية بني أيراد ينة ال
الع ة بني الحوحني أو ي"لها  ،و كونش العينة مو  401ال ة ق خمتلس الس وليا األسادميية ق
مرحلة ال كالوريو  ،وسان د أيراد العينة مو التحوحا  150ال ة  ،و د ينة غ التحوحا
 150ال ة  ،و د ينة ال لقا  101ال ة واست .مش ال احثة مقيا التفك العق وغ
العق

مو

اد "اليحياين" ،و و لش ال راسة

النتائج التالية :

انت"ار األيكار ال ق نية بني ال لقا  ،وأتسي ا ل لع وح يرو خا دصلة حصائية بني
التحوحا وال لقا ق األيكار غ العق نية لصاص ال لقا سما وح يرو خا دصلة
حصائية بني التحوحا وغ التحوحا ق ين األيكار العق نية وغ العق نية لصاص التحوحا
وه ا ين مل لع ال لقا وغ التحوحا  ،وأن ول م ة الحواج يقل مو ين األيكار ال ق نية
سما أن ال ال ا ممو هو يو  22سنة ل يهو اجتا وي حنو األيكار ال ق نية أسثر مو األ راي
ال يت حتش سو  22سنة
أحرى "عبد ه" و"عبد الي "  1996دراسة ه يش

األ فال والراهقني و كونش ينة ال راسة مو

428
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والثانوية ،واست .م ال احثان مقيا األيكار ال ق نية مو
النتائج التالية :

اد ال احثان  ،و و لش ال راسة

 اجملم عة األوىل  ( :مرحلة ال فولة التأ رة )و نش األيكار غ العق نية التالية  :لباصست سان  ،ابتوا الكمال  ،و و ع الكوارث  ،التهور اصنفعايل  ،وجتنب ال"ك و س ا ال"عور
ابلعجح
 اجملم عة الثانية  ( :مرحلة ال فولة ال كرة )وسانش أسثر األيكار دصلة هي يكرة  :ال"عور ابلعجحابتوا الكمال التهور اصنفعايل وهي نف األيكار اليت سانش ابرزة ل ى اجملمو ة األو

 اجملم عة الثالثة  ( :مرحلة الراهقة التوس ة ) وسان أسثر األيكار دصلة ل يها هي يكرة  :لباصست سان ابتوا الكمال ال".صي التهور اصنفعايل يلي خلع يكرة  :اللوم القاسي لل ا
واآل ريو ال"عور ابلعجح تو ع الكوارث جتنب ال"ك وأ ا يكرة اصنح اج ل"اس اآل ريو

ام " االمسي " 1999ب راسة سان اهل ف منها معرية انت"ار األيكار العق نية وغ العق نية بني

ال منني وغ ال منني وس لع الك"س و الع ة بني األيكار ال ق نية واإلدمان  ،و كونش ينة
ال راسة مو  98م مو مو اللت قني مبست"فع األم جب ة  98مو غ اللت قني ابل ار التوس ة
والثانوية الليلي  ،واست .م ال اح
و و لش ال راسة :

مقيا األيكار العق نية وال ق نية

اد "اليحياين"

1985

وحود يرو خا دصلة حصائية بني ال منني وغ ال منني ق األيكار التالية :
 لب اصست سان مو اجلميع ابتوا الكمال ال".صي و ع الكوارث التهور اصنفعايلاص تماد لع الو ابتوا احللول الكاملة اجل ية والرمسية ق التعام اص تقاد
جتنب الصعواب
ابلتفو لع الرأة
 م وحود يرو خا دصلة حصائية بني ال منني وغ ال منني ق األيكار ال ق نية ق األيكارالتالية :
 -لوم ال ا القلمل الحائ ال"عور ابلعجح لة احليلة واصنح اج ل"اس اآل ريو

دراسة " حس واجلماي "

2003

واليت ه يش

الك"س و نس ة انت"ار األيكار ال ق نية بني

ل ة سلية ال بية ،وييما خا سانش درحة ه ا اصنت"ار ختتلس اب ت ف اجلن  ،سما ه يش التعرف
لع الع ة بني يعة األيكار ال ق نية وبعف اص رااب اصنفعالية والتمثلة ق اصست اب ومسة
القلمل و لمل اص ت ار واصغ اب  ،وه ميكو التن ؤ وث األيكار ال ق نية ن ال ل ة مو هلا ،
13

مدخل الدراسة

الفصل األول
و كونش ينة ال راسة مو

204

ومقيا مسة القلمل ال ي أ
العربية " ال ري "  1984مقيا
ال ي أ

ال ا و ال ة  ،ومت ا تيار مقيا األيكار ال ق نية لد"اليحياين"

لل ي ة العربية " غي ب "  1985مقيا مسة لمل اص ت ار ال ي أ
لمل اص ت ار ال ي أ

1985

لل ي ة

لل ي ة العربية " الزهار "  ،ومقيا اصغ اب

لل ي ة العربية " أمري" و"حس " سنة  1989بع ا ت ار

حيته السيكوم ية وبع حرا

النتائج التالية :
العاجلة اإلحصائية مت التو
أن األيكار ال ق نية نت"ر بني ال ل ة بنس ة اوع  10.29ق ح ها األدىن  ،وبني  48.50ق
ح ها األ لع  ،وأن ال سور أسثر مو اإلعث ق يكرة واح ة مو األيكار ال ق نية  ،بينما اإلعث
أسثر مو ال سور ق يكر ني مو األيكار ال ق نية  ،سما غاب أثر اجلن لع انت"ار األيكار
ال ق نية بني ال ل ة  ،وأن الع ة بني األيكار ال ق نية واص رااب اصنفعالية دالة حصائيا ن
مستوى  ، 0.01وس"س حتلي اصحن ار التع د و مكانية التن ؤ وث اص رااب اصنفعالية مو
ل األيكار ال ق نية
أحرى "احملمد "

2003

دراسة اهل ف منها معرية م ى انت"ار األيكار العق نية وال ق نية

ل ى ب سلية العلمني والك"س و م ى يعة الع ة بني األيكار العق نية وال ق نية مع
وحهيت الض ط ( ال ا لي وخلارحي )  ،ومعرية الفرو بني ال ب خوي وحهة الض ط ال ا لي وخوي
وحهة الض ط اخلارحي ق األيكار ال ق نية  ،و كونش ينة ال راسة مو  243ال ا مو ب سلية
العلمني مب اي ة ح ة واست .م ال اح مقيا األيكار ال ق نية

اد "اليحياين"  ، 1985مقيا

وحهة الض ط (ال ا لي – اخلارحي ) اد "سيداي"  1986و و لش ال راسة ما يلي :
انت"ار بعف األيكار غ العق نية ل ى ينة ال راسة  :لب اصست سان ،التهور اصنفعايل،
القلمل الحائ  ،جتنب الصعواب والس وليا  ،اص تماد لع اآل ريو ،ابتوا احللول الكاملة ،اجل ية
والرمسية ق التعام مع اآل ريو
امش " الي يب"  2006ب راسة سان اهل ف مها معرية الع ة بني وحهة الض ط ال ا لي واخلارحي

وس مو األيكار ال ق نية ه ا مو حهة واصح ا النفسي مو حهة أ رى و كونش ينة ال راسة
مو  315معلمة مو معلما الرحلة اصبت ائية مب ينة ين ع واست .مش ال احثة  :مقيا وحهة الض ط
اد "كفايف"  ، 1982مقيا األيكار ال ق نية للمعلمني

النفسي للمعلمني

اد "حممد"  1994و و لش ال راسة
14
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 -انت"ار وحهة الض ط اخلارحية بني أيراد ينة ال راسة بنس ة

22.80

.%

 انت"ار األيكار ال ق نية بني أيراد ينة ال راسة بنس ة وحود ة ار ا يه موح ة بني األيكار ال ق نية ووحهة الض ط اخلارحية ار ا يه اجيابية دالة حصائيا بني وحهة الض ط اخلارحي وبني س مو األيكار
 وحودال ق نية واصح ا النفسي
% 17.77

سما أن ال راسة اليت ام هبا "عبد الفتاح عبد القالر"و" حممدأب

شعي"2007

حتش نوان :

األيكار ال ق نية ل ى ل ة اجلامعا الفلس نية و تها ب عف التو ا  ،وسان مو بني أه اف
ال راسة معرية م ى انت"ار األيكار ال ق نية بني ل ة اجلامعا الفلس نية ق اع غحة ،مت ا تيار
العينة ابل ريقة الع"وائية ال سي ة و كونش العينة مو  244ال ا  89خسور  135،عث  ،أم النهج
يكان النهج الو في الت ليلي ،واست .م مقيا األيكار ال ق نية والعق نية ومقيا الو ي ال يين،
انت"ار األيكار ال ق نية وسانش الفكرة العاشرة " اصنح اج ل"اس اآل ريو
و و ال اح
"األسثر شيو ا بنس ة  ، % 48.70يليها الفكرة احلادية "ر " هناك ح لك م"كلة "بنس ة
 ، % 39.30مو أيراد العينة
دراسة "ف م حممد الرباق

"2008

ابلملكة العربية السعودية واليت سانش حتش نوان التفك

ال ق و ته بتق ير ال ا ومرسح الت كل ل ى ب اجلامعا ابل ينة النورة  ،وسان اهل ف
لع ينة بلوش  305است .م النهج الو في الس ي وسانش
معرية م ى انت"ار التفك ال ق
األدوا مقيا التفك ال ق ومقيا ق ير ال ا ومقيا مرسح الت كل  ،وسانش األساليب
الست .مة  :التكرارا
األيكار ال ق نية بني
حامعة
سما ام "الغامد

 ،ا ت ار (

)  ،ومعام اصر اط" بريس

" وسانش النتائج ؤس انت"ار

ب حامعة ي ة و ب اجلامعا اإلس مية بنسب مر فعة بني
"2009

ب راسة حتش نوان  :التفك العق

والتفك غ العق

ب
ومفهوم

ال ا ودايعية اصجناز ل ى ينة مو الراهقني التفو ني دراسيًا والعاديني مب ينيت مكة الكرمة وح ة ،
وسان اهل ف منها معرية م ى انت"ار األيكار العق نية وغ العق نية وس ا الع ة بني التفك ومفهوم
ال ا ودايعية اصجناز ل ى س مو التفو ني والعاديني  ،و كونش العينة مو  400الب مو ب
الرحلة الثانوية ،واست .م ال اح :
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 مقيا األيكار العق نية وغ العق نية مقيا مفهوم ال ا ل ى الراهقني مقيا دايعية اصجناز ل ى الراهقنيوا تم ال اح

مدخل الدراسة
اد

"اليحياين" 1985

اد ال اح
اد ال اح

2009
.2009

لع أساليب حصائية التوزيع التكراري والنسب ال وية ا ت ار ( ن )  ،معام

ار اط "بريس "  ،حتلي الت ايو أحادي اصجتا
و و لش ال راسة

 -انت"ار التفك العق

النتائج التالية :
بني التفو ني وانت"ار التفك غ العق

بني العاديني

ة ار ا يه خا دصلة حصائية بني التفك ودايعية اصجناز ل ى التفو ني ول ى العينة
 وحة ل ى العاديني
الكلية  ،بينما ص وح
أما ال راسا خا الع ة ب راستنا ييما يتعلمل مبتو لمل اصمت ان يهي لع الن و اآليت :
دام "سيشي وس ل" 1980ب راسدة أتثد لدمل اص ت دار والد سا واصجنداز األسدادميي ل.تلدس النداهج

ال رس ددية لد د ى ال ددا ال رس ددة الثانوي ددة ق الملك ددة الت د د ة ألربع ددة مق ددررا دراس ددية  ،ي ددا القل ددمل
ابست .ام مقيدا لقلدمل اص ت دار  ،واسدت .ام ا ت دار القابليدا العقليدة العامدة و سدمش العيندة ث ثدة
مسددتواي ويددمل درحدداهتل ق لددمل اص ت ددار وهددي  " :ددال  ،متوسددط  ،مددن.فف "سمتو د ا مسددتقلة و
ث ثة مستواي ل سا  ":ال متوسط من.فف"واشدتملش سد حالدة مدو هد احلداص لدع  22ال دة
ق الصس التاسع  ،و أشار النتائج وحود أتث سليب رئيسي لع اصجناز و هر فا بدني القلدمل
وال سا خو دصلة حصائية ق الوا ديع  ،وأن السدتوى األمثد مدو القلدمل اص ت دار يسده اصجنداز ق شدىت
مستواي القابلية
ددام "رل حيرري " 1989بقيددا

لددمل اصمت ددان لد ى ل ددة الرحلددة اإل اديددة هبد ف د

ددة لددمل

اصمت ان ابلت صي ال راسي  ،و أشار النتائج معام ار اط وي بني لمل اصمت ان والت صدي
أندده سلمددا زاد
ال راسددي بلددغ  0.74وهددو خو دصلددة حصددائية ن د مسددتوى  0.01وي" د ه د ا العام د
يح
درحة القلمل زاد احتمال اخنفاض درحة ال الب ق اصمت ان والعك
وأحرى" ال حشي " 1990دراسة و لمل اصمت ان وأثر لع الت صي ل ى ل ة الرحلة الثانوية
ق اجلمهورية اليمنية  ،است .م مقيا
عبد الظاهي ال يب"و ام ال اح
ال اح

لمل اصمت ان

اد " سبيلربجي " وال ي رمجه و ننه "حممد

إب ادة قنينه لع ال ي ة اليمنية  ،ولعرية مستوى الت صي ا تم

لع نتائج امت ان شهادة الثانوية العامة

1990 / 1989
16
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حصائيا ق الت صي ال راسي ل ى ال ل ة خوي لمل اصمت ان الر فع وبني ال ل ة خوي لمل اصمت ان
التوسط لصاص ال ل ة خوي لمل اصمت ان التوسط
وق دراسددة ددام هبددا " أبر مصر ف "  1998لعريددة ددة لددمل اصمت ددان ابلت صددي ال راسددي لد ى
سلية ال بية احلكومية مب اي ا غحة لع ينة ال راسة مو  120ال ة مو ال ا السدنة الرابعدة ق سليدة
ال بية احلكومية است .م ييها ال اح مقيا

اصجتدا حندو اصمت دان الد ي أ د "سربيلبريجي "وآ درون

والعروف بقلمل اصمت ان وال ي أ ه ابلعربية "ليل عبد احلميد عبد احلفري " 1984وا تمد ق يدا
الت ص ددي ال راس ددي ل ددع نت ددائج امت ددان مس ددا من دداهج ال د د لنص ددس الفصد د ال راس ددي األول للع ددام
اجل ددامعي  1997 /1996و د د أ ه ددر النت ددائج ددة موح ددة خا دصل ددة حص ددائية ب ددني ل ددمل اصمت ددان
والت صي ال راسي ق مسدا منداهج ال د ق ال بيدة و لدل الدنف لد ى ال دا السدنة الرابعدة ق سليدة
ال بية احلكومية مب اي ا غحة سما س"فش و يرو خا دصلة حصائية بني ال ا س مدو األ سدام
العلمية واألدبية ق لمل اصمت ان
س

ه ا ال راسة اليت ام هبا "وشيلك "و "كاتز "  1999ق أمريكا واسته يش ختفيف لمل

اص ت ددار وحتس ددني الس ددتوى األس ددادميي لك د م ددو ل ددة الثانوي ددة العام ددة و ل ددة الكلي ددا مم ددو يع ددانون م ددو
عواب عليمية  ،أست .م ا ت ار اجملمو دة الضداب ة الع"دوائية ال دمل ليهدا اص ت دار الق لدي و ال عد ي
مو أحد التعدرف لدع يا ليدة العاجلدة السدلوسية العرييدة لت.فديف مسدتوى لدمل اص ت دار وحتسدني السدتوى
األس ددادميي لل ل ددة الد د يو يع ددانون م ددو ددعواب ق ال ددتعلل وار ف دداع القل ددمل والت ددو ر ق اص ت ددارا ،وبعد د
الت لي أ هر النتائج وحود وا ح ق مستوى لمل اصمت ان لد ى ل دة اجملمو دة التجري يدة ق درحداهتل
ند ما أحددابوا ددو أسد لة ائمددة لددمل اصمت ددان  ،وأن هد ا اصخنفدداض حيد ث سدريعا ند اسددت .ام ال ددر
العريية السلوسية  ،سما أن هناك حتسو مل وظ ق مهارا ال راسة والتق ير الد ايت األسدادميي ند يدا
خلع بواس ة مقيا العادا ال راسية واصجتاها ومقيا "ك بي مسيث " للتق ير ال ا

أما ال راسة اليت رأينا أبهنا خا الع ة مبو وع ثنا و ناولش ال ايعية لاجناز يهي :

ددارن "جررابي عبررد احلميررد "1989بددني الت مي د التفددو ني والتوس د ني والتددأ ريو دراسدديا ابلددرحلتني

اإل ادي ددة والثانوي ددة ب ول ددة ددر ق ال ايعي ددة واصجتاه ددا ال رس ددية وبع ددف مس ددا ال".ص ددية و ددني أن
ال ب التفو ني دراسيا حصلوا لدع درحدا أ لدع لدع سد مدو التوسد ني والتدأ ريو ق الت صدي
ال راسي وخلع ق س مدو التفكد األ دي واحليويدة  ،يدال ب التفدو ني دراسديا حي دون العمد ب رحدة
أسددر  ،ولد يهل د رة لددع اإلجندداز  ،وحي ددون حد ال"ددك الصددع ة  ،ولد يهل حددب اسددت ع قلددي ،
17
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ويستمتعون ابلنا "ا اليت ث فك هل  ،وحي ون التفك ق األيكار اجل ي ة ب رحدة أسدر مدو ال د ب
التوس ني والتأ ريو ق الت صي ال راسي
سما أن دراسة " حمم ل " 1991واليت سان اهل ف منها الك"س و الع ة بني األبعاد التضمنة
ق مقيا ال ايعية ل جناز والت صي ال راسي ل ى ب سلية ال بية و تكون العينة مو  304ال ا
و ال ة مو بني ب السنة الرابعة  160مو ال سور  144مو اإلعث و مت يمل مقيا دايعية
اإلجناز إلجياد الع ة بني ال رحا اليت مت احلصول ليها ق س مو اجلوانب اليت ي"تم ليها مقيا
دايعية اإلجناز  ،والع ل ال اسمي للت صي األسادميي و بينش النتائج وحود ار اط موحب ودال
حصائيا بني ال رحا اليت حص ليها ال ب ق أربعة أبعاد لل ايعية اإلجناز  :لمل الت صي اصجيايب
التوحه حنو الستق النايسة الت كل ق ال ي ة ه ا مو عحية  ،ودرحا ال ب ق الت صي
ال راسي مو عحية أ رى ييما ني م وحود ة دالة حصائيا بني ال رحا اليت حتص ليها
ال ب ق األبعاد األ رى التضمنة ق مقيا ال ايعية لاجناز ودرحا ال ب ق الت صي

ال راسي ( حمم ل.1991.ص)104

و س"س "ماكليالند" وآ رون و وحود

ة اجيابية بني احلاحة ل جناز وس مو التعلل

واألدا والع ي مو الهام  ،حي يتأثر مستوى حتصي ال الب ابحلاحة ل جناز ا ة ن ما كون
ه احلاحة ق روف سمح هلا ابلتوحه حنو اصجناز ق ال روف احملاي ة
(عبد الل يف حممد خليفة .2000.ص )52

ام " حممد رمضا " ب راسة ة ال ايعية ل جناز مبستوى الت صي ال راسي ل ى ينة مكونة
مو  120ال ا ابلرحلة الثانوية ب ولة اإلمارا العربية و ام ال اح بتقسيل أيراد ه العينة
جممو تني  :األو خا حتصي مر فع مو حصلوا لع  % 80يأسثر  ،والثانية خا حتصي من.فف
ممو حصلوا  ، % 60 % 50وس"فش نتائج ال راسة و وحود يرو حوهرية ق ال ايعية لاجناز
لصاص خوي مستوى الت صي الر فع يال ب مر فعو الت صي سانوا أسثر دايعية لاجناز سما
س"فش نتائج ال راسة اليت أحراها " حمم ل عبد القالر " وحود ار اط دال بني درحا النجاع ق هناية

الفص ال راسي  ،وس مو ال موع و الثابرة يالنجاع األسادميي مر ط ابل موع والت م والثابرة مو
الفرد
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مو ل ما ق م ميكننا القول أن هناك ة بني الت صي وال ايعية وبينش بعف الحوااي
واحمل دا اليت مو هلا نفهل سلوك التعلل حي أ ر أن هناك رابط بني احلاحة ل جناز وس مو
التعلل واألدا  ،و ال ب مر فعو الت صي سانوا أسثر دايعية لاجناز وأن النجاع مر ط بك مو
ال موع و الثابرة  ،سما أو ش ال راسا بعف مسا التفو ني يال ب التفو ني دراسيا حي ون
الصع ة  ،ول يهل حب
العم ب رحة أسر  ،ول يهل رة لع اإلجناز  ،وحي ون ح ال"ك
است ع قلي  ،ويستمتعون ابلنا "ا اليت ث فك هل  ،وحي ون التفك ق األيكار اجل ي ة ب رحة
أسر مو ال ب التوس ني والتأ ريو ق الت صي ال راسي  ،و ستثار دايعيتهل للتفو والنجاع مو
زوااي أربع ":لمل الت صي اصجيايب التوحه حنو الستق النايسة الت كل ق ال ي ة "
ومو ل استعراض ال راسا السابقة يتسىن لنا القول أن ير يا ال راسة هي لع الن و التايل:


رابعا :فيضيان الدراسة:

 .1ر فع درحة األيكار ال ق نية ل ى مي السنة الثالثة اثنوي
ة خا دصلة حصائية موح ة بني األيكار ال ق نية و لمل اصمت ان ل ى مي
 .2وح
السنة الثالثة اثنوي
ة خا دصلة حصائية سال ة بني األيكار ال ق نية ودايعية اصجناز ل ى مي السنة
 .3وح
الثالثة اثنوي

 خامسا  :أهداف الدراسة:

ن مو بني األه اف اليت سعع ليها ال راسة هي سالتايل :
 .1الك"س و درحة ار فاع األيكار ال ق نية ل ى مي السنة الثالثة اثنوي
 .2التعرف لع الع ة بني األيكار ال ق نية و لمل اصمت ان ل ى مي السنة الثالثة اثنوي
 .3التعرف لع الع ة بني األيكار ال ق نية ودايعية اصجناز ل ى مي السنة الثالثة اثنوي
 سالسا :حتد د مفاهيم الدراسة :

لق ورد ق دراستنا مفاهيل سن اول أن نتعرض هلا ساآليت :
أ-

تعي ف التفكري :
هو ملية معق ة ومرس ة ت ا

مع مجيع العمليا

العريية والوح انية واجلسمية ومت

مناحي حياة الفرد وهو حسب " عبد ه "و"عبد الي ا " :ملية
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دا لي لألح اث أو األشيا أو وسيلة قلية يتعام هبا اإلنسان مع الو ائع واألشيا واألح اث مو
ل العمليا العريية اليت تمث ق است .م الرموز والفاهيل والكلما "
( عبد ه وعبد الي ا .1996.ص )126

.1

.2

تعي ف األفكار الالعقالنية  :يرى "ألربن ألي " أن عريس األيكار ال ق نية هي  ":لع
األيكار والعتق ا غ العق نية وغ الن قية واليت تميح بع م مو و يتها  ،و كونش بنا لع
و عا و عميما ا ة عجتة و سو ال و وال الوة والتهوي ب"ك ص تسمل مع اإلمكاع
العقلية الفردية واليت ؤثر لع سلوك الفرد يتجع منه مض رًاب مسته القلمل والتو ر"
تعي ف إجيائي األفكار الالعقالنية :جمموع ال رحا

اليت حيص

ليها الف و

نتيجة

استجابته لع ارا مقيا األيكار ال ق نية وال الغ دها  52ارة بد"نعل" أو "ص" ع ع القيمة
 02لاحابة اليت ل لع ول الف و للفكرة العق نية و ع ع القيمة  01لاحابة اليت ل
لع ريف الف و للفكرة غ العق نية  ،وابلتايل يعك ميحان ال رحا للع ارا السال ة أو
العكسية و كون ال رحة ال نيا لع س بع مو األبعاد لد  13هي  04درحا وهي يمة عر و
درحة الية مو التفك العق و نل و ريف اتم للفكرة ال ق نية و كون ال رحة العليا لع س
و نل و
بع مو اإلبعاد ل د  13هي  08درحا وهي عر و درحة الية مو التفك ال ق
ول الف و للفكرة ال ق نية أما ال رحة الكلية اوع بني  52درحة س أدىن ( وهي عر
و ريف الف و جلميع األيكار ال ق نية اليت ميثلها القيا ) و  104درحا س أ لع
وهي عر و ول الف و جلميع األيكار غ العق نية اليت ميثلها القيا

 -تعي ف القلق:

هو رة وح انية غ سارة ميكو و فها أبهنا ":حالة مو التو ر و اص راب و م اصستقرار
واخلوف و و ع اخل ر  ،وين"أ و من ه يكون مبثابة ن ير بفق ان التوازن بني الفرد وال ي ة ويؤدي
سلوك يه ف
-1

ادة التوازن " (سهري أ د  ، 1991 ،ص(387

تعي ف قلق االمتحا  :وق نف

اصجتا ي سر "عبد اخلالق " أن  ":لمل اصمت ان ي لمل ليه

لمل الت صي ق بعف األحيان وهو نوع مو لمل احلالة الر ط مبو س اصمت ان ي
الوا س ق الفرد شعورا ابخلوف واهلل ن مواحهتها (عبد اخلالق ، 1987 ،ص ) 32
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تعي ف إجيائي لقلق االمتحرا  :هدو اسدتجابة أيدراد يندة ال د ابلق دول ألي مدو الفقدرا الديت

-2

يتكون منها مقيا لمل اصمت ان أمام شعورهل ابلو س ب د ":عدرا "أو" أحياع" أو غال دا"  .ويعدر نده
ابل رحا اليت حيصلوا ليها أيدراد يندة ال د  ،حيد عكد هد ال رحدة لدمل اصمت دان لد يهل .
و القيا ث ثي مت رج اوع ال رحة ييه مو  03درحا خا سانش اإلحابة بد" غال ا " ،و  01درحدة
خا سانددش اإلحابددة ب دد"عدرا "  ،سمددا ع ددع ال رحددة  02خا سانددش اإلحابددة ب د "أحيدداع " وب د لع ي د اوع
اجملمددوع الكلددي للمقيددا مددابني ( )279درحددة لددو ل يدده لددمل امت ددان مر فددع و  93درحددة لددو ل يدده لددمل
امت ان من.فف
ن-

تعي ف الدافعية:

لق

م لل ايعية مفاهيل

ة ولع أبرزها مفهوم" العد لي"( 1993ص)39حني أوردها لع

أهنا ":ح ى صائ السلوك اإلنسا وأهنا أ وى ال ا ا النفسية ال ا لية وحه و نسمل بني صريا
الفرد وسلوسه أثنا استجابته مع الوا س والؤثرا ال ي ية احملي ة به و تمث ه ال ا ا ق الرغ ا
واحلاحا والتو عا اليت يسعع ش ا ها وحتقيقها "
-1

تعي ف لافع االجناز  :لق

م ال احثون جممو ة مو التصورا حول ال ايع لاجناز ولع الفهوم

ال ي نرى أبنه أمش هو ما مه "احلجي"(

1996

 )31لع أنه  ":دايع مكتسب مو ال ي ة

وي"تم لع جممو ة مو القوى ( العريية  -انفعالية  -سلوسية ) ي وحه الفرد حنو حتقيمل
األه اف مو ل الثابرة والعم اجلاد وب ل اجله وو ع ط مناس ة تفمل مع الق را "
-2

تعي ف لافع اإلجناز الدراسي :ر ريه" جميد"

1990

لع أنه ":مق ار الرغ ة والنحوع ق ب ل

اجله لألدا الواح ا والهام ال راسية بصورة حي ة " ( جميد  ، 1990ص ) 34
-3

تعي ف إجيائي للدافعية لالجناز :يقص ب ايع اصجناز هو ":ال ا ة أو القوة اليت حترك الكائو

احلي و وحه سلوسه لت قيمل حاحته للم اي ة لع وازنه ال ا لي (النفسي) وهو جمموع ال رحا اليت
حيص ليها الف و نتيجة استجابته لع مقيا ال ايعية ال ي يتكون مو  80ارة منها السال ة
و الوح ة موز ة لع "رة أبعاد  ،وي اوع اجملموع الكلي للمقيا مابني  160درحة لو ل يه دايعية
مر فعة و  80درحة لو ل يه دايعية اجناز من.فضة
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 سابعا  :حدول الدراسة :
أ -احلدول البشي ة  :مت
والعلمي بلغ دها

يمل القايي

44

 -احلدول املكانية :مت

ال ا

78

يمل القايي

لع ينة مو

مي السنة الثالثة اثنوي بفر يه األديب

و ال ة يكان مجايل ينة ال راسة هي
ق اثنوية

08

ماي

1945

120

ب ائرة سي ي يسع وصية

السيلة

ن -احلدول الزم ية :القيام هب ال راسة سان

ل الفص األول مو الوسل ال راسي

2014/2013

ث -احلدول امل ض عية  :ا تصر ال راسة لع و س حتليلي لأليكار ال ق نية ق

ته

مبتو يو هامان ق حق ال بية والتعليل أص ومها ال ايعية لاجناز (ال راسي) و لمل اصمت ان ( ال راسي)


اثم ا :أمهية الدراسة:

سعع ه ال راسة الت قمل مو وحود األيكار ال ق نية و تها بقلمل اصمت ان
ودايعية اصجناز ل ى مي السنة الثالثة اثنوي وصشع أن ه ا اجلانب ين وي لع أمهية س ة سوا
مو الناحية الن رية أو مو الناحية الت يقية.
أ .ال احية ال ظي ة:

كمو أمهية ال

احلايل ق أنه يتناول مو و ا ح ير ابصهتمام وهو األيكار ال ق نية ق

تها أبح أهل الوا يع ال بوية خا األمهية ال الوة أص وهو لمل اصمت ان ودايعية اإلجناز  ،وال ي
ين ر ليه لع أنه م"كلة أسادميية ستوحب الو وف اجلاد ن ها،واليت ؤدي ث يط التلمي واحل
مو ن"ا ه الت صيلي  ،وهو م"كلة حقيقية واحه سث ا مو الت مي ق مجيع الراح التعليمية.
الع ي مو ال احثني لع أمهيتها ق
صي ال راسي وزايدة دايعية اصجناز
الرحلة ال راسية هر ييها ة
اليول واصهتماما ويحداد ييه قييل

 .1ك"س و ن رية األيكار العق نية و ال ق نية واليت أس
فف مستوى لمل اصمت ان  ،وس ا دور ق حتسني مستوى الت
ل ى مي السنة الثالثة اثنوي ،و ا ة ن ما نعلل أن ه
أص وهي مرحلة الراهقة حي ت لور و ت"ك ييها
م"ك
و قوم الق را والكتس ا لت ي ال ريمل حنو الستق
 .2عتر مو ال راسا القليلة ق ال ي ة اجلحائرية ،حي يتضح مو مراحعة ال وث وال راسا
السابقة اليت ناولش م"كلة لمل اصمت ان مل تعرض هلا ق تها ابأليكار ال ق نية ،ابلقارنة مع
ال راسا األحن ية والعربية  ،حي صح نا سثر ال وث األحن ية والعربية اليت ناولش ه ا اجلانب
22
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مث ه ا ال

ب ر أمريقية حصائية وجتري ية  ،ومو هنا يإن هناك حاحة ماسة
اجلحائرية.
 .3أن لمل اصمت ان له ة بكث مو الن راي العامة اليت فسر ملية التعلل واحلفظ والت.حيو
واصست ا والنسيان ق لل النف ،وهو م"كلة حقيقية لكث مو ال ب  ،س ه ا وحود سث
مو ال راسا العربية واألحن ية ،واليت مو شأهنا يصالنا لفهل القلمل بصفة امة
 .4اهتمام ال راسا ال بوية ق السنوا األ ة ابلن ر العوام والتو ا النفسية ن حتليلها
دايعية
التعليمية  ،ولع مو أبرز التو ا لع اليت ر ط ابل وايع وابأل
للموا س وال"ك
اإلجناز
 .ال احية الت بيقية :

ق بي تنا

يفي الهتمني مبجال اإلرشاد ال رسي والقائمني ليه لع الن و التايل :
يإن ه ا ال
 .1التعرف لع ن رية هامة ق اجلانب اإلرشادي سأسلوب يست .م ق رشاد الت مي  .حىت
بتق م ".ي يتضمو وا ًعا ق
سما يهتل ه ا ال
يكتسب الت مي مهارة ح ال"ك
دراسا ح يثة رمبا ستثمر سإرشادا سا ق فف لمل اصمت ان  .أو سمرحع ميكو ال الب
مو ادة قوم أليكار لع و الن رية ال ق نية مما يحي ق وايقه ال راسي ويريع مو ر ه لع
اصجناز
 .2نتائج ه ال راسة في القائمني لع العملية ال بوية وال احثني النفسيني ق و ع الناهج
الناس ة ،ومرا اة احلالة النفسية واصحتما ية اليت يكون ليها ال الب ق ه الف ة احلرحة ،سو ع
ط حية مناس ة ست .م سإس ا يجية و ائية
 .3سا أوليا األمور والربني لكي يتعريوا لع ال وايع النفسية والعقلية واصحتما ية  ،ابإل اية
خلع معرية حاحا وم الب النمو والرحلة اليت مير هبا لمي الثانوي ،ومو العم لع ل ية
ال الب واحلاحا وحتقيقها مو أح أن متر ي ة اصمت ان وهو ي"عر الة نفسية و ص ية هادئة
ومرحية
 .4ال راسة فتح ال اب أما قنني مقايي هامة ق حق لل النف امة وق احلق ال بوي بتق ميها
صست ع لقيا لمل التفك ال ق و لمل اصمت ان وال ايعية لاجناز
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األفكار الالعقالنية

الفصل الثاين :
 أوال :نظرية "إليس "وأسسها :
أ .نظرية "إليس ":

إن املنهج اجلديد يف تناول االضطراابت االنفعالية يقوم على دعائم فلسفية تعود إىل الفلسفة
اليواننية اليت أسسها "زينون " عام  3000ق.م ،ومن أهم هذه املدارس املدرسة الرواقية ،واليت أطلق

عليها املسلمون اسم مدرسة" أصحاب املظلة ".

(احلنفي.1994 .ص ) 473
ويرر أحر اذ هررذا االنرراه أن فسرر ا نسرران عررن ائورردان هرت املسررجولة عررن اعر ل م ا ر ،أ
أن املشررس ت النفسررية تر ررا ابلدر ررة ائسرراس إىل أن الفرررد يقرروم ريررى الواقررا وا قررائق نررا علررى
مقردمات مللوطررة وافااضررات اطجررة ،وهررذا مررا يعر عنر " ابكتيتو

" قولر إ"إن النرراس يوررطر ون لرري

سبب ائشيا ولسن سبب و هات نظرهم اليت يسونوها عن ائشيا "( .جحالن.1994.ص)10
ويذكر "عيد" (.2006ص )46أن البوذيني القدما كانوا يقولون أن انفعاالت ا نسان تنشأ من

طريقة تفسريهم،ولست يلري الفرد من انفعاالت جيب أن يلري من طريقة تفسريه أوال .وفو عن
أتثر"إليس" ابلف سفة القدامى وك اابهتم أمثالإ" مارك

"و"أريلي

" و"كنت "و"شكسبري"،فإن

أتثر ابلعديد من العلما النف واملعاجلني النفسيني والسيما ال ليليني ابلرغم من اعااض على العديد
من آرائهم الع ية ،واليت ترك على اجلانب االنفعايل ابع باره مف اح الشفا وال ليري يف السلوك ،ومن

أ رز من أتثر هبم إ"ألكسندر فرنس ""،كيلي ""،كارين ه راني ""،أدلر"الذ يع ه" إليس "املروج
الرئي

للعالج العقالين فهو الذ يقول إ"إن سلوك الشخص الذ ينبا من أفساره حيدد اناه وحو

ا يا وع ق ابلعامل اخلار ت ،وهو ذلك يؤمن أبن االنفعاالت العاطفية للفرد مرتبطة إرتباطا عوواي

أبفساره ومع قدات " (.مليكة .1990.ص ) 190

وهسذا كانت البداية الفعلية للع ج العق ين االنفعايل على يد العامل ائمريست" إليس "املولود عام
1893يف "بيتسبريج" يف الوالايت امل د ائمريسية ،ووصل على در ة الباكالوري
من امعة نيويورك،مث املا س ري عام ، 1943وشهاد الدك وراه عام
وكانت البداية حتديدا عام

1954

1947

يف إدار ائعمال

يف علم النف االكلينست،

ويث دأ "إليس "ال ول من ال ليل النفست لطريقة ع

ية إىل

طريقة ت ج وحو ائسلوذ املنطقت املع مد على النموذج الفلسفت أكثر من على النموذج النفست .

لقد كان "أليس "يعمل يف جمال ا رشاد امل علق اب يا ال و ية ،ويث كان يع قرد أن املشرس ت

ال رريت يع رراين منه ررا ائزواج ه ررت ن يجر ررة لع رردم ت ر روافر املعلومر ررات واملعرفر ررة املناس رربة ولسن ر ر تنب ر ر إىل أن هر ررذه
25
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املشس ت ال تع هلذا ائ ري فقط ،ل إن عم ه يعانون من اضطراابت عاطفية و عد ذلك حتول إىل
ال لير ررل النفسر ررت  ،مث حتر ررول إىل املدرسر ررة الفرويدير ررة اجلدير ررد وإىل نظرير ررة ال ر ر علم الشر رررطية ،وقر ررد ور رراول
اس خدامها يف إرشاد ا االت اليت عاجلها ،وو هها إىل امل يد مرن االنلمراس يف أنشرطة مناسربة إال أنر مل
يق نرا هبررذا ائسررلوذ مررن العر ج ،لل ررول قناع ر إىل أن ائسررلوذ ال منطقررت والعصر املر علم يف وقررت
مبسررر يس ر مر يف الظهررور ورر ،إذا مل يع ر ز ،وذلررك ئن ائف رراد يس ر مرون يف تع ي ر أنفسررهم ومقرراوم هم
للعر ر ج ،ل ررذا فق ررد ك رران يعل ررم أن مرض رراه ك ررانوا يل ررريون تفس ررريهم لي ف ررق م ررا ائس ررلوذ العقر ر ين يف و ررل
املشس ت وشعر أبن ووايل  %90من الذين عوجلوا هبذه الطريقة أظهروا حتسنا ملموسا ر ل عشررين
(العزة،وعبد اهلادي .1999،ص )137

لسة .
و دأ "إليس "الس ا ة عن هذا ائسلوذ الع

ت اجلديد يف سلسلة من املقاالت عام

،1962وعندما نشر ك ا "السبب واالنفعال يف العالج النفسي "ويث ضم يف حياغ ائوىل أهم
ائس وال صورات واالفااضات اليت ميسن من

هلا فهم نظري الع

االنفعاالت وال فسري .

ية واليت رك ت على الع قة ني
(الشناوي.1994.ص)95

ويشري "بديسكس" و "ابك"(  ) Padesky& beck .2005 . p 17إىل زايد اآلرا اليت

قدمها"إليس"يف تدشني نظرية الع ج النفست املعريف ،وذلك لسون أول من وضا اللبنات ائوىل الن شار
هذا ائسلوذ يف ا رشاد والع ج النفست ،ويف عام

1959

أس

"إليس" معهد ا يا العق نية

 instutueofrationallivingوهت مؤسسة علمية تر وية هتدف إىل تعليم أس ا يا العق نية ،ويف عام
 1968أس "إليس" معهد الدراسات العلمية للع ج النفست العق ين،كما طور" إليس" عام
طريقة

يف الع ج النفست لبعض ا االت

 ."rationalemotivetherapy".ويف حيى عام

1993

مسيت

1976

إ"عالج االنفعاالت ابملنطق"

أعلن "إليس" تليري مسمى هذا االناه من

الع ج العق ين االنفعايل) (R.E.Tإىل الع ج العق ين االنفعايل السلوكت )(R.E.BTوذلك ل أكيد
ال فاعل امل بادل ني اجلانب املعريف والو داين والسلوكت (.مجل الليل .2001.ص (293ومتثل نظرية .

A.B.Cمرك و وهر الع ج العق ين االنفعايل وير "إليس " أن نظام الفرد وتفسريه لألودان
واخل ات اليت مير هبا هت املسجولة عن اضطرا ولي ا وادن ذاهتا أو اخل ات.
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ويقدم " إليس " نظري على الن و ال ايلّ إ

C
C

A
A

B

عالقة خاطئة
عالقة صحيحة

شكل ( :)01يوضح نظرة "إليس "لالضطراب النفسي
( )Aودن حمرك نشط .)B( .نظام مع قدات العق نية ) C( .ن يجة انفعالية ( )Dتفنيد ومناقشة
( ائفسار ال عق نية ) )E(.ائثر ( الص ة النفسية ) .وطبقا لنموذج A.B.Cفإن املشاعر
واالنفعاالت ال تسببها ائودان أو ائعمال و ،السيجة  ،ولسنها حتدن ن يجة لألفسار اليت لدينا عن
تلك ائعمال  ،فري "إليس " أن وني حيدن للفرد عواقب انفعالية موطر ة مثل إاللوب ،العدوان

،قلق ،اك جاذ .فإن ()Aيعد وداث نشطا أو

حمركة هلا داللة (.)Cوابل ايل فإن()Aقد يبدو أن هو

السبب يف إودان الن يجة االنفعالية ،ولسن "إليس "ير أن العاقبة االنفعالية املوطر ة ليست ن يجة
مباشر عن ا دن احملرك ولسن خيلقها إىل ود كبري نظام مع قدات الفرد غري عق نية (،)Bووني يقوم
املعاجل العق ين مبناقشة ودوض تلك املع قدات غري عق نية ()Dفإن العواقب االنفعالية املوطر ة
سوف خت فت وي م ا الفرد ابلص ة النفسية ()Eائثر .

(عبد اهلادي .1997.ص(34 -32

ب .أسس نظرية العالج العقالين العاطفي (:كفايف. 1998.ص ) 234



األسس البي ل جية إ

إن ائس البيولو ية ليست واض ة متاما و لسن "إليس "ير أن السمال ورغبة الفرد يف أن ينج
ائعمال عند أعلى مس و من ا تقان تلك الن عة العامة اليت تساد تسون عند اجمل ما ،يووت أبن هذه
الن عة أساسا يولو يا فطراي ،ويف الوقت الذ حيرص في الناس من البداية على إجناز ائعمال عند
املس و املثايل فإن أغلب الناس هتجر هذا املد ل لعدم قدرهتم على االل ام وللعوامل السثري اليت تقى
وائ دون ذلك  ،على أن عض الناس يبذلون جمهودا مس مرا لست يل موا هبذا املس و  ،ويدفعون مثنا
ابهظا لذلك ،ويسونون أكثر من غريهم تعرضا ل ضطراذ سبب عدم الرضا عن أدائهم وتقيمهم السل
لذاهتم.


األسس االجتماعية :

ت مثل ائس اال ماعية يف ال وازنية اليت ينبلت أن يقيمها الفرد يف ع ق ابآل رين ،فهو
اليس طيا أن يع مد عليهم كثريا ،كما أن ال ينبلت أن يب عد عنهم وينفر منهم ،فالفرد ال يس طيا أن
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يس لين عن اآل رين وعن ال عاون معهم.ولسن ال د أن تسون ل شخصي واس ق ل وقدرت على
االع ماد على نفس ،والفرد املوطرذ هو الذ يه م ابآل رين وآبرائهم أكثر مما ينبلت حبيث يفقد
اس ق لي وشخصي يف سبيل اآل رين ،ومثل الشخص الذ يبقى يف الطرف اآل ر ويقنا نفس أبن
اآل رين أشرار وينبلت اال عاد عنهم أو عدم االه مام هبم .


األسس النفسية :

ت مث ررل ائس ر النفس ررية يف ائو رررف الرام ر  A.B.Cوال رريت أكمله ررا ع ررد ذل ررك ابئو رررف
 D.E.Fويشررري ا رررف  Aإىل ا ررادن املنشررط وهررو املثررري أو املنبر الررذ ي عرررن لر الفرررد ومررن
شأن أن يثري اسر جا ة معينرة  ،وأمرا ا ررف  Cيشرري إىل لعاقبرة أو الن يجرة وهرت االسر جا ة الريت تصردر
عررن الفرررد أو ا الررة الرريت تن ا ر ن يجررة ل عرضر للمثررري املنشررط  Aأمررا ائورررف  Bفهررو العامررل الررذ
ي وس ررط ررني  Aو Cويش ررري إىل االع ق رراد أو املع ق ررد وه ررو عام ررل ه ررام رردا ئن  Cه ررت ا ال ررة ال رريت
ينج هررا الفرررد وت وقررى علررى مررد إدراك ر وفهم ر وتفسررريه للموقررى  ،أ علررى املع قررد  Bفيمررا ي علررق
ابملثري  ،Aويبدأ االضطراذ النفست عندما يسئ الفرد تفسرريه أ املع قرد . Bأمرا ائوردان واملنبهرات
من تصرفات اآل رين وهت امل لري  Aفياتب على سو ال فسري ن ائج سيجة وهو امل لري  Cواليت ت مثل
يف ائعران وتقاوم ائعران ال لري وتس مر يف سرلوك الفررد عرن طريرق عمليرة ال لقرني الرذا ،والريت
ي رردن الفرررد فيهررا مررا نفس ر وررديثا دا ليررا ،موررمون أن ر غررري كررى وفاشررل يف معاجلررة أمرروره  ،رردليل
الن ررائج السرريجة الرريت تعرررن هلررا .والررذ ميسررن أن يعقررد ائمررور إىل در ررة أك ر .وهررذا ا ررديث الرردا لت
امل ورمن ترردين فسررر الفررد عررن ذاتر ميسررن أن يسرون ورراداث منشررطا ديرردا  Aوي سرم ابلسررلبية لينهررت مررن
ل عملية ا دراك Bإىل الن ائج  Cأكثر سو ا وهسذا يد ل الفرد يف دائر ال تنسسر إال ابلع ج .
و املثال ال ايل سيوضح كيفية ودون االضطراذ عند " إليس".

التفكري

االنفعال

السلوك

شكلرقم (:)02يوضح العالقة التبادلية بني التفكريوالسلوك واالنفعال
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 اثنيا :مفاهيم نظرية العالج العقالين العاطفي (:الزي د .1998.ص(264 -255

أ .طبيعة اإلنسان :

يؤكررد "إلوويس " أن ا نسرران يولررد ولدي ر االس ر عداد لي صرررف ابلط رريق ني العق نيررة و ال عق نيررة ،

وتسون تركيب هم البيولو ية على أن يفسروا طريقة مل وية يف مناسبات عديد أو أن يه موا أنفسرهم  ،وأن
يب رراللوا يف ك ررل ش ررت ،وأن يش ررعروا اب اثر الش ررديد ،وي ص رررفوا لرا ررة ش ررديد ئتف ر ائس ررباذ  ،وي ررر

"إلويس "أيورا أن ا نسرران مرن الناويررة اجلنيرة مسر عد ل نفعررال العراطفت واالضررطراذ النفسرت ،مث عررد
الرروالد والنمررو ي عرررن ملواقررى ومث رريات تسرراعده علررى حتقيررق مررا فطررر علي ر  ،ولسررن علررى الرررغم مررن أن

"إلوويس " يررؤمن أن ا نسرران يف عررض ائويرران يسررهل علي ر ال صرررف طفوليررة إال أن ر يقررر أبن علي ر أال
يفعل ذلك .

ب.

العمل العض ي املرتابط:

يفان "إليس " أن ا نسان حبا ة إىل أر عة أمور ضرورية لل يا والسعاد إ ا وساس أو

الشعور  ،االنفعال ،ا ركة والعمل ،ال فسري  ،ويفان "أليس"أن هذه ائمور ائر عة حتدن يف تصرفات
ا نسان م دا لة عوها بعض  ،واندرا ما يس طيا ا نسان أن ميارس أ منها منفرد عن ائ رايت
لذلك فا نسان ي صرف اا ط ومنطقية ،فهو حي وي رك ويفسر ويفعل يف نف الوقت .

ت.

املشاعر املالئمة مقابل غري املالئمة :

املشاعر مهمة وضرورية لإلنسان فهو دوهنا ال يس طيا الشعور ابلسعاد واملرح وا يا اجلميلة
،وهت تسمى املشاعر االجيا ية ،وهناك املشاعر السلبية مثل إا ن و عوها مهم لإلنسان ئن ن يجة

و ود هتديد ا ات ا نسان ائساسية  ،ولذلك فإن "إليس " يفول ممارسة املشاعر ولسن يعارن
املشاعر السلبية  ،ومشاعر ه مية النف اليت تدمر أهداف ا يا والفرح والسعاد ،فاملشاعر اليت تساعد
يف حتقيق أهداف ا يا السعيد تسمى املشاعر امل ئمة ،أما املشاعر اليت تعمل ضد ذلك ف سمى
املشاعر غري امل ئمة .

ث.

مع قات التفكري :

وصر "إليس " معوقات ال فسري يف ث ثة أمور إ

 .1قلة الذكا .
 .2قلة املعرفة سيفية ال فسري الذكت .
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 .3عدم املقدر سبب عدم االت ان على اس خدام الذكا واملعرفة شسل يد.
ويعرف "إليس " عدم االت ان أبن إ"السلوك الل من ائشخاص ائغبيا ".

ج .األمل العاطفي مقابل األمل البدين :
يو د نوعان رئيسيان من ائمل مها إ

 .1األمل البدين إ مثل إ كسر يف اليد وغريه .
 .2األمل النفسي إمثل أن يشعر الشخص أن مرفون من اجلماعة وغريها ،ابلرغم من أن ا نسان
مي لك سيطر ضعيفة على ائمل البدين  ،إال أن مي لك سيطر كبري على ائمل النفست  ،وذلك ئن قلة
ا نسان هبذا النوع من ائمل هو الذ يسبب ل ال عاسة .
ح .التفكري العقالين مقابل التفكري الالعقالين:

يقود إىل ال فاعل امل ئم وي فق ما العواطى اجلياشة  ،ويقود إىل سعاد م ايد وذلك قليل
املشاعر اهلدامة واملوطر ة  ،أما ال فسري غري العق ين واملشاعر غري امل ئمة فأمران ي فقان ،وال فسري
العق ين ل مخ مي ات فأنت عندما تفسر عق نية فإنك إ
 .1تش ق أفسارك أساسا من وقائق موضوعية وليست من نظر شخصية .
 .2تفسريك إذا حتركت على أساس س سون ن يج طة ا يا .
 .3س صل إىل تعريى أهداف وياتك سهولة أكثر .
 .4س قلل من الصراع الدا لت عندك .
 .5س قلل من حدامك ما من تعيش معهم .

خ .وسائل ال ص ل املتكاملة :

توحى نظرية "إليس " أبهنا وسائل إيصالية إدراكية وعاطفية وسلوكية عم ابلقاعد اليت

تقول إ"مبا أن ا نسان ي صرف طريقة عووية (ماا طة ) فيجب توظيى جمموعة من وسائل الع ج ،

ويفان "أليس "أن الناس جيعلون أنفسهم موطرين طرق معقد وهبذا التو د طريقة سهلة لع

هم

و علهم غري موطر ني .

د .أهداف العاجل النفسي :

إن اهلدف ائساست من نظرية "إليس" هو ال قليل من ن عة ه مية النف

إىل فلسفة ويا أكثر واقعية ،وهناك هدفان أساسيان مهاإ
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 .1فض قلق العميل ( لوم نفس )وعدواني ( لوم العميل لآل رين والعامل ).
 .2تعلم العميل طريقة مراقبة نفس وم وظ ها وتقديرها  ،وال أكيد لنفس أن وال ت سن وسوف
يس مر ،لذا فإن اهلدف الرئي من مشاور املرشد النفست هو تعليم العميل كيى ي ر ويناقش
أفساره ال عق نية ،وهناك هدف آ ر مهم على املد البعيد هو مساعد العميل و ،يصبح منخرطا
يف نشاطات تس لرق وق ومشاعره  ،وهذا املبدأ( اهلدف ) هو شبي مببدأ "أدلر "القاضت طوير
اه مام ا ماعت  ،اب ضافة إىل ذلك فإن نظرية "إليس "ت خذ عد أهداف أ ر لص ة العقل مثل
إتو ي العميل نفس نفس  ،وال مل وااله مام ابلنف
واالل ام وا ياز املخاطر وقبول النف كما هت .

وقبول ال و مت واملرونة وال فسري العلمت

ذ .الفلسفة اإلنسانية :

تؤكد نظرية "إليس "أبن طريقة الع ج العق ين هت واود من أكثر الطرق الع

ية منطقية

وذلك ئهنا تقول أن ا نسان ميسن أن يقبل متاما فقط ئن وت ئن مو ود،وجيب على ا نسان أن
يؤكد قيم أب طريقة فا نسان قادر على أن يب سر أهداف نفس وهو ال حي اج إىل الس ر أو غريه

ليع مد علي ،ويؤكد "إليس "أن هذا الشعار ا نساين الو ود

يع

ا مهما كوهنا عقلية منطقية

وعلمية .

ر .من ذج تعليمي :

يؤكد"إليس " أن الع ج يف وهره ي ومن وث العميل على حتليل شخصي

نفس ،ويؤكد

"إليس "أن طريقة الع ج العق ين العاطفت ليست طريقة ميسن ا صول عليها من ائطبا النفسيني
فقط ل على العس فإن ميسن ممارس ها عن طريق ائشرطة واحملاضرات والقصص والندوات ...اخل

ز .طريقة علمية :

لقد أوضح "إليس" نوعني من الع ج النفست علمت وغري علمت ،فهت علمية من انوي ني إ

 .1توحى قو ال جارذ امل سم هبا ملعرفة فعالية ن ائج ع

ها .

 .2أن العميل يعلم كيى يف ص نظرايت عن نفس وعن اآل رين وأن يس فيد من نفس وعن أفساره
،وذلك لست حي فظ ابئفسار الطيبة وينبذ ائفسار اليت تؤد إىل السلبية .
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وسيلة لغ ية(لفظية):
وحى " إليس "نظرية الع ج العق ين العاطفت على أهنا ع ج لفظت  ،ئن املريض يسلم نفس

أبلفاظ معقولة وألفاظ غري معقولة  ،وئن ائفسار تصل إىل الدا ل على شسل ك م ما النف  ،ويع

"إليس "أن من ائمور اهلامة يف عملية الع ج الفهم واملناقشة ونبذ ائساليب الس مية غري العق نية .

ش.

قب ل الذات كما هي :
أود أركان نظرية الع ج العق ين العاطفت هو قبول الذات  ،وهذا خي لى عن اواام الذات

والثقة ابلنف

 ،ويؤكد "إليس "أن تقدير الذات واواامها ي ولد ن يجة اجنازات الشخص ،فسلما زاد

إن اج الشخص وزادت فعالية عمل زاد تقديره لذات واواام هلا  ،أما إذا اس مد الشخص تقدير ذات
من عمل النا ح فإن سوف يعاين من قلة تقدير النف عند الفشل  ،ورغم النجاح الدائم الذ حيقق
الشخص فإن هناك إمسانية للفشل املس قبلت ومعها نقصان يف ال قدير الذات  ،وكما أن " كارل

روجز" ا مببدأ( االجيا ية املشروطة ).فإن " إليس " ا مببدأ ( قبول الذات ال مشروط) وهذا معناه
إ أن يقبل الفرد نفس وو وده وويات دون شروط أو م طلبات .

ص.

دور البصرية :
يقول "أليس " إن صري العميل نفس اليت يس سبها عن طريق ال ليل النفست قد تسون موللة

وغري ح ي ة ئهنا تقود العميل إىل أن يس ن ج أبن ا وادن هت اليت تسبب االضطراابت واالنفعاالت
،وعلى العس

من ذلك فإن " إليس " يع قد أن ا وادن ليست هت السبب ا قيقت النفعاالهتم

وإمنا نظرهتم إىل تلك ا وادن وأفسار هم عنها.

ض.

العالقة العالجية :
ال ت طلب نظرية "إليس " أن تسون الع قة ما املرشد يد و ،تنجح  ،لذا فإن الدف ال ائد

عن وده وال عاطى السبري من قبل املرشد ما العميل قد يؤداين إىل إتسالية العميل  ،لذلك فإن الع ج

العق ين قد ينجح متاما دون و ود ع قة طيبة ني املعاجل والعميل  ،ويقول "إليس " أن طريق يف
الع ج ممسن أن تنجح من ل الشريط والس اذ وو ،ما العميل الذ تو د ين و ني املرشد عداو
رمسية دا .
أو أن تسون ع ق
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ط .العملية اإلرشادية :

العملية ا رشادية من و هة نظر "إليس " عملية نشطة يع مد فيها على املباشر واجملاهبة وعلى

مبدأ السؤال العلمت وال د واملناقشة  ،وميسن وحى العملية ا رشادية أبهنا عملية إنسانية علمية
للوية  ،فاملرشد يعلم العميل كيى ي رك ويناقش أفساره ال عق نية طريقة علمية ومنطقية  ،مما جيعل
املرشد يعلم العميل كيى ي قبل نفس  ،وكيى يفرق ني قبول النف ال مشروط  ،وقبول النف
امل مرك على النجاح فقط .ويف هذا اجملال فإن مجيا جماهبات املرشد تسون وحو ائفسار ال عق نية للمر
وشعوره هب مية النف دال من موا هة شخصي ولوم ذات  ،وجيب على املرشد أن اليسون ودودا أو
دافجا ما العميل ل ال د أن ي ر ائفسار ال عق نية اليت تسبب االضطراذ للعميل .
 اثلثا :األفكار الالعقالنية وفروضها ومسلماهتا :

أ .االفكار الالعقالنية :

لقد أوضح "أليس "إود عشر فسر غري عق نية أو رافية يف اجمل ما ائمريست وهت تؤد

إىل ان شار االضطراابت وأمران القلق وهذه ائفسار هت إ

 .1الفكرة األوىل ":من الضروري أن يك ن الشخص حمب اب أو مرضيا عنه من كل احمليطني به"ير
"إليس"أن هذه الفسر غري منطقية  ،ئن إرضا الناس غاية ال تدرك سهولة  ،وإذا ا هد الفرد يف
سبيل الوحول إليها فقد ي داد اع ماده على اآل رين  ،ويقل شعوره ابئمان وي داد تعرض لإلوباط ورغم
أن من املرغوذ في أن يسون الفرد حمبواب من اآل رين إال أن الشخص العاقل ال يو ت ابه مامات

ورغبات يف سبيل حتقيق هذه اللاية (.كفاين.1990. .ص .(320

 .2الفكرة الثانية ":جيب على الفرد أن يك ن على درجة عالية من الكفاءة واملنافسة وأن ينجز
مايعتربه ذا أمهية وقيمة".هذه الفسر تد ل أيوا يف عداد ائمور حعبة ال قيق شسل كامل
،والنوال صور مندفعة ل قيق ذلك قد يؤد إىل ائمران اجلسمية والنفسية  ،وإىل الشعور ابلعج
والنقص وإىل فقدان الثقة ابلذات إىل ا رمان من االس م اع اب يا الشخصية ،والشعور الدائم ابخلوف
من الفشل  ،أما الشخص العاقل املنطقت فيج هد يف فعل ائفول لذات ولي أن يصبح أفول من
اآل رين وي فوق عليهم ولسن يبذل اجلهد الذ يشعره جيعل مس م ا ابلنشاط كلاية لذات  ،ولي من

أ ل ن يجة أو جملرد مشاهد الن ائج ( .عبد العزيز .2001.ص .(35
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الفكرة الثالثة ":بعض النا يتصف ن ابلشر وال ضاعة أو األذى واجلنب ولذلك هم يستحق ن

أن ن جه هلم الل م والعقاب " .هذه الفسر غري عق نية أو غري منطقية  ،ئن لي هناك معيار مطلق
للص يح واخلطأ  ،فال صرفات وائعمال غري ائ قية هت ن يجة لللبا واجلهل واالضطراذ النفست
أو االنفعايل ،وكل إنسان عرضة للسقوط وارتساذ ائ طا ،وال أنيب والعقاذ ال يؤد عاد إىل
حتسني السلوك ،ويث أهنا ال تقلل اللبا وال ت يد الذكا وال حتسن ا الة النفسية .ويف الواقا أن هذه
ائساليب تؤد إىل سلوك أكثر سو ا وإىل م يد من االضطراابت  ،وائفراد امل عقلون ال يلومون
اآل رين وال يلومون أنفسهم  ،وإذا ما و اآل رون هلم اللوم فإهنم حياولون أن حيسنوا سلوكهم إذ كانوا
اطجني ،أما إذا مل يسونوا خمطجني فإهنم يعلمون أن لوم اآل رين هلم يدل على اضطراذ هؤال  ،أما إذا
ارتسب اآل رون أ طا فإهنم حياولون فهمهم،و إذا كان ممسنا وقفهم على املواحلة يف هذه ائ طا .
أما إذا كان غري ممسن فعليهم أن حياولوا عدم ترك سلوك اآل رين يؤرقهم شد  ،وعندما يرتسبون
أ طا فإهنم يعافون هبا  ،ولسنهم ال ياكون هذه ائ طا ل صبح كارثة أو تشعرهم ابنعدام ائمهية .
(القذايف .2002.ص .(172

 .4الفكرة الرابعة ":إنه من املصائب أو النكبات املؤملة أو الفادحة أن تسري األم ر بعكس ما يتمىن
الفرد أو على غري ما يريده املرء هلا ".ير "إليس"أن هذا ال فسري غري عق ين ئن من الطبيعت أن
ي عرن املر لإلوباط ،ولسن من غري الطبيعت أن ين ج عن هذا ا وباط و ن شديد ويس مر وير ا
ذلك لألسباذ ال الية إ
 ال يو د سبب جيعل ائشيا خت لى عن الواقا الذ هت علي .
 إن االنلماس يف ا ن و الويق اندرا ما يلري املوقى واللالب أن ي يد سو ا .
 إذا كان من املس يل عمل أ شت ابلنسبة للموقى  ،فإن الشت املنطقت الوويد الذ ميسن
عمل هو أن ن قبل املوقى .
 لي من الورور أن يؤد ا وباط إىل االضطراذ االنفعايل طاملا أن الفرد مل حيدد املوقى يف
حور نعل من ا صول على الرغبات أمرا ضرور للرضا والسعاد .
إن الفرد العاقل وامل عقل ي جنب امللاالت يف تصوير املواقى غري السار  ،وأن يعمل دال من ذلك على
حتسينها إن أمسن أو أن يعمل ما يف وسع ل سينها أو أن ي قبلها  ،وقد تؤد املواقى املؤملة إىل
االضطراذ ولسنها ليست مف عة وال تصبح مواقى أو مصائب فادوة  ،وال متثل نسبة إال إذا نظر
إليها املر على هذا الن و ( .كفاين .1999.ص .(321
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الفكرة اخلامسة":أن املصائب أو التعاسة تنتج عن ظروف خارجية (أسباهبا خارجية )اليستطيع

الفرد التحكم فيها ".ير "إليس" أن هذه الفسر غري منطقية ففت الواقا جند قو (ائودان )
اخلار ة عن الفرد من املمسن أن تسون مؤذية أو مؤملة دنيا  ،إال أهنا عندما تسون عاد ذات طبيعة
نفسية ال ميسن هلا أن تسون ضار إال إذا مسح الفرد لنفس أن ي أثر هبا ،كن يجة الس جاابت واناهات
،وذلك وني يوخم ائمور ويهول يف تصور ائودان ون ائجها .
(عبد العزيز .2001.ص .(38

 .6الفكرة السادسة" :األشياء اخلطرة أو املخيفة هي أسباب اهلم الكبري ،واالنشغال الدائم للفكر
،وينبغي أن يت قعها الفرد دائما ،وأن يك ن على أهبة االستعداد مل اجهتها والتعامل معها".ومن
آاثرهاإ
 مينا ال قومي املوضوعت الو مال وقوع شت طر .
 حيول دون ال عامل معها وموا ه ها فاعلية إذا وقعت .
 قد يؤد هذا ال فسري إىل وقوع هذا ا ادن اخلطري .
 ال يؤد هذا ال فسري غري منطقت إىل منا وقوع ائودان القدرية .
 جيعل كثريا من ائودان املخيفة تبدو أك من واقعها .
إن الشررخص العاقررل ( املنطقررت ) يرردرك أن ائ طررار املمسنررة ال ينبلررت توقعهررا صررور تررورن اهلررم
والقلق  ،إن ذلك ال مينا وقوعها ل قد ي يد مرن شرد وقعهرا  ،وقرد يسرون أتثرري القلرق أ طرر مرن أتثرري
ائورردان نفسررها إذا وقعررت  ،ويرردرك الشررخص العاقررل أيوررا أن عررض ائشرريا املخوفررة ينبلررت ال شررجيا
على ممارس ها إن مل تنطو على أضرار ومل تسن هلا مواعفات  ،وذلك لست ت خلص من وف ائشيا

اليت ال ختيى يف الواقا ( .كفاين .1999.ص.(322
.7

الفكرة السابعة ":إنه من األسهل على الفرد أن يتفادى بعض الصع ابت واملسئ ليات

الشخصية وأن يتحاشى الصعاب بدال من م اجهتها ".هذا ال فسري غري منطقت ئن ننب القيام
وا ب غالبا ما يسون أحعب وأكثر إي ما من القيام  ،ويؤد فيما عد إىل املشس ت وإىل
مشاعر عدم الرضا  ،مبا يف ذلك مشاعر عدم الثقة ابلذات  .وا يا السهلة ليست ابلورور ويا
سعيد والشخص العاقل هو الذ يؤد ما جيب علي ،دون شسو أو أمل وي جنب يف نف الوقت
ائشيا املؤملة غري الورورية  ،وعندما جيد نفس مهم لبعض املسجوليات الورورية ،فإن حيلل ائسباذ
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ويد ل يف عملية أتديب ذا وهو يدرك أن ا يا ابملسجوليات وول املشس ت هت ا يا املم عة

(.عبد العزيز .2001.ص .(39
.8

الفكرة الثامنة":جيب على الفرد أن يك ن مستندا أو معتمدا على اآلخرين  ،وجيب أن يك ن

هناك شخص أق ى منه يعتمد أو يستند عليه ".هذا ال فسري غري منطقت ئن ينما نع مد مجيعا على
عونا البعض إىل ود ما  ،إال أن لي هناك سبب للمباللة يف االع ماد على اآل رين  ،ئهنا تؤد
إىل فقد ا رية وحتقيق الذات  ،وتؤد إىل م يد من االع مادية وإىل فشل يف ال علم وفقد ائمان  ،ئن
أحبح حتت رمحة من يع مد عليهم  ،والشخص العاقل هو من يسافح من أ ل حتقيق الذات واس ق هلا
 ،ولسن اليرفض املساعد ل يب ث عنها أوياان إذا او اج إليها  ،وهو يدرك أن اجملازفات على الرغم
من أهنا حمفوفة ابلفشل إال أهنا تس ق املمارسة  ،كماأن ير الفشل يف أمر ما لي شيجا مدمرا
(.القذايف .2002.ص ) 172

.9

الفكرة التاسعة":اخلربات واألحداث املتصلة ابملاضي هي احملددات األساسية للسل ك يف

ال قت احلاضر  ،واملؤثرات املاضية ال ميكن استبعادها ".وهذه الفسر أيوا غري منطقية ئن السلوك
الذ كان يف وقت ما ضروراي يف ظروف معينة قد اليسون ضروراي يف لوقت ا ايل  ،وا لول املاضية
للمشس ت السا قة قد ال تسون م ئمة ك لول للمشس ت ا الية واملؤثرات املاضية قد تؤد إىل
ننب حتديد السلوك كنوع من اهلرذ وال ير  ،وعلى الرغم من حعو ة تلري ماسبق تعلم إال أن ذلك
هام من وياتنا  ،ولسن يدرك
لي مس ي  ،والشخص العاقل أو امل عقل يعاف أن املاضت
أيوا أن من املمسن تلري ا اضر عن طريق حتليل ن ائج املاضت  ،ومت يص ائفسار املس سبة ذات

ال أثري الوار ودفا النف إىل ال صرف طريقة خم لفة يف الوقت الراهن .
(عبد العزيز .2001.ص ) 40
.10

الفكرة العاشرة " :ينبغي على الفرد أن حيزن ملا يصيب اآلخرين من اضطراابت ومشكالت

"يف نطر "إليس " أن هذه الفسر غري منطقية ئن مشس ت اآل رين ال جيب أن تسون مصدر انشلال

للفرد  ،ومن مث جيب أن ال تسبب ل ضيقا ومها  .وو ،عندما يؤثر سلوك اآل رين يف الفرد ما فإن هذا
حيدن من منطلق حتديد الفرد وإدراك ئاثر هذا السلوك  ،وعندما يسون الفرد مه ما سلوك اآل رين
أو موطراب در ة شديد سبب سلوك اآل رين  ،فهذا يعين ضمنيا أن الشخص لي لدي القدر على
ضبط سلوك  .ولسن يف الواقا يقلل من قدرت على ال ليري  .والشخص العاقل واملنطقت هو الذ حيدد
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م ،يسون سلوك اآل رين مؤداب ؟  ،مث حياول أن يساعد اآل رين على ال ليري  ،وإذا مل يسن من املمسن
عمل شت فإن ي قبل املوقى كما هو ويعمل على ختفيى آاثره قدر املس طاع .
(كفايف .1999.ص ) 323

 .11الفكرة احلادية عشرة" :هناك دائما حل صحيح أو كامل لكل مشكلة وهذا احلل جيب
الت صل إليه أو البحث عنه ،وإال فإن النتائج ستصبح مؤملة أو خطرية"  ،هذه الفسر غري منطقية
لألسباذ ال الية إ
 ال يو د ول كامل ح يح ئ مشسلة .
 املخاطر امل خيلة سبب الفشل يف ال وحل إىل ا ل الص يح تع غري واقعية .
 إن السعت إىل السمال يف ا لول ين ج عن ولول أضعى  ،وحياول الشخص امل عقل أن جيد ولوال
ممسنة م ن وعة للمشسلة  ،وأن ي قبل أفولها أو أكثرها واقعية ما ال سليم أبن ال يو د إ ا ة أو ول
كامل ئ مسألة أو مشسلة صور مطلقة .
وير "إليس " أن مثل هذه ائفسار اخلرافية ا ود عشر تساد تسون عامة  ،وعندما ي م تقبلها

أو تدعيمها عن طريق ال لقني الذا تؤد إىل االضطراذ النفست أو إىل العصاذ و ال ميسن العيش هبا
س م  ،فالشخص املوطرذ غري سعيد و هو شخص غري قادر على ال خلص من أفسار مثل إجيب
،ينبلت ي م ،من املفرون " ئن مبجرد أن يع قد هذا الفرد يف هذا الوهم الذ ت ومن هذه ا ميات
فإن يصبح مس هدفا للسبت ،الدفاعية  ،والعدوانية ،والشعور ابئمل  ،وعدم السفا  ،ويصبح غري
منوبط  ،وغري سعيد  .وعلى العس من ذلك إذا اس طاع أن ي رر كلية من كل هذه ائنواع من
ال فسري غري منطقت فإن يصبح من الصعب علي على غري العاد أن يسون شديد االضطراذ من الناوية
االنفعالية أو على ائقل فإن يعلق اضطرا لفا طويلة من الوقت( .عبد العزيز.2001.ص)41-40
وقد أضاف" الرحياين" فسرتني إىل ائفسار ال عق نية وهاتني الفسرتني ال عق ني ني مها إ

 ينبغ أن ي سم الشخص ابلرمسية واجلدية يف تعامل ما اآل رين و ،تسون ل قيمة ومسانة حمامة
ني الناس .
 الشك أن مسانة الر ل هت ائهم فيما ي علق ع ق ما املرأ .
ب .فروض نظرية العالج العقالين االنفعايل :

لقد قدم "إليس" فرون قسمها إىل انبني اجلانب ائول ي علق ابل شخيص واجلانب الثاين

ي علق فنيات الع ج  ،وسن اول من

ل هذا املب ث ال طرق إليهما شت من ال فصيل .
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فروض اجلانب التشخيصي (:عبد العزيز.2001.ص ) 41 -40

 الفرض األول " :التفكري حيدد االنفعال " وفقا هلذا اللرن ير "إليس" أن انفعال الفرد ي دد

طريقة تفسريه  ،ويع هذا الفرن هو أساس هذه النظرية ) )A.B.Cاليت تؤكد أن اخل ليست
السبب يف الن يجة االنفعالية  ،ولسن مع قدات الفرد عن هذه اخل  ،وهذا الفرن هو مرك الع ج
العق ين االنفعايل والع ج املعريف السلوكت .

 الفرض الثاين ":تؤثر داللة األلفاظ واجلمل اليت يرددها الفرد نفسه على انفعاله وسل كه"
وعندما تسون هذه اجلمل غري عق نية فهت تؤد إىل االضطراذ االنفعايل  ،وي ومن الع ج
النفست مساعد ائفراد على ال دن ئنفسهم عق نية وموضوعية .
 الفرض الثالث ":ت جد عالقة بني احلالة املزاجية واملعرفة"

ت وقى ا الة امل ا ية للفرد على مع قدات  ،فعندما يع قد يف أفسار ت سم ابل فاؤل وائمل مييل إىل
الشعور ابلسعاد والسرور ،وعندما ت سم أفسار الفرد ابل شاؤم وفقدان ائمل مييل إىل ا ن واالك جاذ.

 الفرض الرابع ":يؤثر ال عي واالستبصار ومراقبة الذات يف انفعال الفرد وسل كه"يؤثر الوعت
واالس بصار ومراقبة الذات يف انفعال الفرد وسلوك ل ويف تليري السلوك أيوا  ،فيمسن للفرد عن طريق
الوعت ومراقبة الذات أن يلري عض العادات السلوكية السيجة مثل إال د ني وذلك عن طريق وساذ
عدد السجائر اليت يد نها والوعت أبثرها الوار واملدمر للص ة .
 الفرض اخلامس ":يتأثر انفعال الفرد ابلطرق غري اللفطية"ويث تؤثر الطرق غري اللفظية (ال صور
–ال خيل – ائو م) يف انفعال الفرد وسلوك ويف االضطراذ االنفعايل وأيوا يف مساعد ائفراد

على تليري سلوكهم وانفعاهلم واضطراهبم ،ويف هذا ي فق "إليس" ما احملللني النفسني وعلى رأسهم
"فرويد"ولسن خي لى ما "سكنر"الذ رفض النظر للم لريات املعرفية اليت تسمن لى ا شراط
ا رائت .

 الفرض الساد

":ت جد عالقة بني املعرفة واالنفعال والسل ك"من املعلوم أن املعرفة تؤثر يف

االنفعال والسلوك  ،واالنفعال يؤثر يف املعرفة والسلوك  ،والسلوك يؤثر يف االنفعال واملعرفة ويع هذا
الفرن أساس املنظور املعريف ف ميسن فصل االضطراذ االنفعايل عن تفسري الفرد.

 الفرض السابع ":تؤثر العمليات الفسي ل جية على السل ك"عندما يدرك الناس أن انفعاهلم يؤثر
يف عملياهتم الفسيولو ية فإهنم يفسرون ابه مامهم وول هذه العمليات الفسيولو ية مما يؤثر على
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سلوكهم  ،فالاكي على إدراك ومعرفة ردود ائفعال الفسيولو ية  ،جيعل الفرد ال يس طيا تليري عض
هذه الردود مثل إ زايد أو نقص ضلط الدم .
 الفرض الثامن ":تؤثر الع امل الفطرية ابلتعامل مع البيئية والتعلم يف انفعال الفرد وسل كه"
تؤثر العوامل الفطرية ابل عامل ما العوامل البيجية وال علم يف انفعال الفرد وسلوك وكذلك يف االضطراذ
االنفعايل .

 الفرض التاسع ":يؤثر الت قع يف انفعال الفرد وسل كه"يؤثر ال وقا على در ة االضطراذ االنفعايل
 ،ويؤثر على ع قة الفرد ابملعاجل والعملية الع ية  ،فالناس قد يلريون من أفسارهم ومشاعرهم
وسلوكهم عندما يدركون أن اآل رين ي وقعون منهم ذلك و ،ولو كان هذا ائمر ضد اه ماماهتم .

 الفرض العاشر " :يؤثر مركز التحكم يف انفعال الفرد وسل كه" وخي لى هذا ال أثري عما إذا كانت

أفعال ا لفرد وردود أفعال ت م طبقا ل سم الذا  ،أو من مصدر ار ت  ،فعندما يسون مرك ال سم
دا ليا فإن الفرد يسون أكثر اس ق ال يف اختاذ قراره وردود أفعال  ،وعندما يسون مرك ال سم ار يا
فإن الفرد يصبح أكثر اع مادية على اآل رين وأكثر مساير هلم.
 الفرض احلادي عشر ":تؤثر أخطاء الفرد يف انفعال الفرد وسل كه"تؤثر صائص الفرد من دافعية
وسببية وأسلوذ ع و يف و هة نظره حبال الدا لية وناه الناس  ،فائودان اخلار ية عندما يقيمها
الناس على دوافعهم وأغراضهم و مفاهيم زائفة وموللة فس سون وال هم على در ة عالية من
االضطراذ االنفعايل .

 الفرض الثاين عشر " :التفكري الالعقالين يؤدي إىل االضطراب االنفعايل"فالفرد من املمسن أن
يصبح منطقيا عق نيا حيقق قيم ائساسية يف ا يا والسعاد ،أو من املمسن أن يصبح العق نيا
خيرذ تلك القيم وهذا ي وقى على طريقة تفسري الفرد.

 الفرض الثالث عشر ":قدرة األفراد على التقييم"لد الناس ميول فطرية ومس سبة لي

فقط

ل قييم سلوكهم وأدائهم  ،ولسن ل قومي أنفسهم كسل  ،وإذا كان هناك طأ يف تقدير الفرد لذات فإن
هذا ال يؤثر على انفعال وسلوك فقط ولسن يؤد إىل االضطراذ االنفعايل أيوا .

 الفرض الرابع عشر ":تؤثر ميكانزمات الدفاع على انفعال الفرد"فعنردما يردرك النراس أن سرلوكهم
رراطئ وس رريئ ف ررإهنم يرفو ررون االع رااف ئنفس ررهم ولآل ررين أبفس ررارهم اخلاطج ررة أو تص ررفاهتم الس رريجة ،
وابل ررايل يلج ررأ الن رراس الس ر ر خدام العدي ررد م ررن ميسان م ررات ال رردفاع ( ال ي ررر  -إس ررقاط  -كب ررت-
تعويض ).
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 الفرض اخلامس عشر ":قدرة الفرد لتحمل اإلحباط تؤثر يف انفعاله وسل كه " الناس لديهم ميول
فطرية ومس سبة ل مل القليل من ا وباط  ،وابل ايل هم يفولون ائعمال السهلة والبسيطة اليت ال
ت طلب جمهودا كبريا أو وق ا طوي  ،والناس لديهم الرغبة يف حتقيق ا شباع  ،ولسنهم ي جنبون السلوك
الذ جيعلهم حيققون اللذ و الذ ي طلب منهم القدر على حتمل العمل الذ حيقق هلم ذلك ،مما
يؤد إىل مشاعر القلق و االك جاذ ،والع ج الفعال ي ومن مساعد الفرد على حتمل ا وباط وعلى
عمل طط عيد املد ت ومن تلريات يف املثريات غري املرغو ة أو قبوهلا إذا مل تس طا تليريها .

 الفرض الساد

عشر  ":ت قع الفرد للتهديد يؤثر يف انفعاله وسل كه "ال يس جيب الناس

لل هديد عندما يسون وقيقيا فقط  ،ولسنهم عندما ي خيلون أو ي وقعون ظروف ال هديد ومواقف  ،وهذا
يؤد إىل االضطراذ االنفعايل كما لو كانت هناك مواقى هتديد وقيقية .
.2


فروض املتعلقة جبانب فنيات العالج العقالين االنفعايل(:عبد اهلادي.1997.ص)47-42

الفرض األول  " :العالج امل جه الفعال"

يع الع ج املو فنية من فنيات الع ج العق ين االنفعايل فلد ائفراد اناهات قوية فطرية
أو مس سبة نعلهم موطر ني انفعاليا ويعملون صور خم لة وظيفيا  ،وئهنم يفسرون ويشعرون
ويسلسون طرق ت سم قهر الذات وأبسلوذ اهن امت منذ الطفولة املبسر فإهنم ي جهون إىل م يد من
املساعد الفعالة من الع ج النشط املو ذو ال و االجيايب.


الفرض الثاين ":اجلدل واإلقناع "

يع الدوض وا ث فنية من فنيات الع ج العق ين  ،وتس خدم هذه الفنية ما ائفراد الذين
ي مسسون بعض املع قدات وائفسار غري العق نية  ،ويث ين ج عنها املشاعر االهن امية واملدمر
للذات مما جيعلهم غري منسجمني ما الواقا  ،ويعمل املعاجل العق ين على أن يبني هلم كيى أن
مع قداهتم غري العق نية غري حادقة  ،ويوضح هلم أن اس مرارهم هبذه ال عق نيات سوف يسبب هلم
و ما م يدا من اآلالم اليت ال م ر هلا  ،كما جيب على العميل ال خلت عن املع قدات ال عق نية وكذا
السلوكيات املخ لة وظيفيا .
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الفرض الثالث ":ال اجبات املنزلية "

هناك عض ائفراد الذين تعودوا على ال فسري واالنفعال طرق خم لة وظيفيا ويفرطون شعوراي أو
الشعوراي يف ممارسة هذه السلوكيات ع ال من إىل أن ي ولوا إىل طبيع هم ويقاموا ال ليري صعو ة ابللة
وينبلت تو يههم وحو ممارسة فعالة ونشاط معني من أ ل ال خلص من هذه العادات املدمر للذات
،والع ج النفست الفعال يشمل قدرا ال أبس من تعيينات الوا ب املن يل يف حور رانمج تو يهت
إجيايب نشط و ،ي خلى العميل عن سلوك املخ ل وظيفيا عن طريق عض ال مرينات املرتبطة ابل فسري
وال خيل وال صور وتسرار عض املعلومات  ،وول عض ال مرينات اهلادفة  ،إىل تنمية القدر على
ال فسري العق ين يف مواقى ا يا املخ لفة .


الفرض الرابع ":اإلهانة والقصد "

تبسيط أثر ا هانة فنية من فنيات الع ج العق ين االنفعايل  ،ويث مييل ائفراد إىل أن يشعروا
مب يد من االضطراابت وأن يلريوا سلوكهم صور فعالة عندما يظنون أن اآل رين واولوا أن حيطوا من
قدرهم أو يقللوا من أمهي هم وقيمهم  ،كماأن إدراكاهتم لنوااي اآل رين يف إيذائهم أو ا ط من قدرهم
متيل إىل ال أثري فيهم أكثر من إدراكاهتم ابلقدر ا قيقت الذ يسبب اآل رين هلم ،والع ج العق ين
ي مثل يف مساعد العم على أن أي ذوا إهاانت اآل رين جبدية مبالغ فيها ومساعدهتم على قبول

اآل رين طريقة إجيا ية و ،لو كان اآل رين يفعلون ذلك عمدا  ،ويقرر "إليس " إن قليل من مدارس
الع ج الس


تؤكد هذه النقطة رغم أهنا متثل وجر ال اوية يف الع ج العق ين االنفعايل .

الفرض اخلامس " :تفريغ االنفعاالت املختلة وظيفيا "
ير "إليس "أن تفريغ وتنفي

االنفعاالت يعد فنية من فنيات الع ج العق ين االنفعايل ،

و احة االنفعاالت املخ لة وظيفيا مثل اللوب والعدائية واالس يا والليظ والعدوان اجلسمت ويسون ل
آاثر ملطفة تعمل على ختفيى ونقض هذه االنفعاالت ,لسن غالبا ما يس مر ائثر الوراثت الذ مييل
ل قوية الفلسفات أو املع قدات اليت يس خدمها ائفراد خللق هذه املشاعر  ،وير "إليس " أن فلسفة
ماورا اللوب تشمل ائفسار واملع قدات ال عق نية ،ويعمل الع ج العق ين االنفعايل على مساعد
العم على تنمية القدر على ضبط اللوب وال سم يف الذات وال خلص من املشاعر اليت قد تؤد
إىل االس يا وإو ل أفسار أكثر عق نية ناه الذات وناه اآل رين  ،مما يؤد إىل حتني الص ة
النفسية  ،وال قليل من در ة املشاعر الذاتية االهن امية واليت تؤد إىل اللوب والعدوان يف املس قبل .
41

الفصل الثاين :


األفكار الالعقالنية

الفرض الساد  ":اختيار الطرق االجيابية لتعديل السل ك".

يعد تعليم الفرد أسلوذ ا يار الطرق االجيا ية ل عديل السلوك نفس فنية من فنيات الع ج
النفست  ،فرغم عدم و ود ا راد ا ر كما يبدو ورغم أن السلوك البشر قد هددت ئيا العوامل
البيولو ية والبيجية أو أسباذ ال يس طيا الفرد ال سم فيها نسبيا  ،إال أن تو د در ة عالية من
اال يار أو ا راد ويس طيا املساشد عن طريق معايري ال أبس هبا من العمل أن حيدد ئيا طريقة
شعوره وعمل ،وأن يلري عض من اضطراابت الطبيعية واليت مارسوها ملد طويلة  ،وعندما ي خلصون
من الس ل االنفعالية فإهنم يس طيعون أيوا أن حيولوا إمسانياهتم إىل وقيقة واقعية من أ ل م عة أك
ومنو للشخصية  ،ويعمل الع ج العق ين على تنمية مهارات القدر على ان قا السلوك املرغوذ في
ا ماعيا وذلك واسطة تو ي الرغبة وا راد .


الفرض السابع ":ضبط النفس "

وينما يدرك عض ائفراد أن سلوكهم أقل من املرغوذ في وعندما يشعرون أهنم موطر ون
انفعاليا فإن لديهم القدر السبري على ال صميم أبن يلريوا ائنواع امل عدد من ضبط النف أو طرق
ال سم يف الذات لست يصلوا إىل مثل هذا ال لري  ،فهم يف اللالب يعدلون سلوكهم صور أك عن
طريق مبادئ ضبط النف مما لو كان يسيطر عليهم اآل رون أو يو هوهنم  ،ويث تشمل عملية ضبط
النف على عوامل معرفية قوية والع ج النفست الفعال ي سون من مساعد العم على اس خدام قدر
م ئم من ال سم الذا املعريف وإدار الذات .


الفرض الثامن ":تنمية مهارات التعامل مع مصادر التهديد "

أتثر قدر ائفراد على موا هة ا هاد النفست داللة إدراكاهتم عن كيفية موا هة مع قداهتم ،
فمهمة املعاجل العق ين يف مساعد العم هت تعليمهم مهارات واسااتيجيات املوا هة ل تفسريهم
ومفاهيمهم لست ت يد قدرهتم على املوا هة يف ال عامل ما الناس وائشيا صور أفول  ،فرغم قو
الظروف وشد ال هديد إال أن املهارات تلري السلوك  ،فبدال من الصراخ والعويل يف املشاونات اليت
تل ق ابئفراد يقوم املعاجل إيرشاد هؤال ائفراد إىل تس يسات توكيدية للذات دال من ال عامل صور
عدوانية ما اآل رين .


الفرض التاسع  ":التح ل أو التشتت"

حتويل االن باه يعد فنية من فنيات الع ج العق ين االنفعايل ويث مييل ائفراد إىل الاكي أساسا
على شت واود يف وقت واود  ،و ،أهنم إذا أرادوا ال وقى عن الاكي على جمموعة من ائفسار
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املوطر ة مثلإ الف ع من الفشل والرفض أو ا وباط فإهنم يس طيعون أن يلريوا انفعاالهتم وسلوكياهتم
مؤق ا على ائقل وذلك من ل الاكي على املعارف غري مسببة ل ضطراذ مثل إ (السرور –
االسا ا – ائواسي البدنية ) .والع ج النفست الفعال ي مثل يف مساعد العميل على تعلم
مهارات ال ويل املعريف أو تش ت الفسر وهذا الشسل من املعاجلة ميسن أن يؤد يف اللالب إىل
ن ائج ع ية يد يف فض االضطراذ .


الفرض العاشر" :التعليم واملعل مات "

يعمل املعاجل العق ين على تعليم العم أساليب م نوعة من املعلومات وال عليمات اليت
تساعدهم على فهم ما فعلوه زعاج أنفسهم  ،ويسون هذا واسطة طرق معرفية سلوكية م ئمة قد
تسهم يف فض اضطراابهتم االنفعالية .


الفرض احلادي عشر ":اإلحياء و اإلحياء املن م ".

فض قا لية الفرد ل س ثار من اآل رين فنية من فنيات الع ج العق ين االنفعايل  ،فالبشر
ي صفون ابمليل الشديد لل فسري واالنفعال والسلوك وسب ا حيا ات القوية لآل رين  ،وغالبا ما تسون
تلك ا حيا ات ذات ن ائج غري طيبة للفرد واجمل ما  ،ويث أهنم أي ذون مثل هذه ا حيا ات وحيولوهنا
إىل إحيا ات قوية ذاتية  ،مما يؤثر على سلوكهم وانفعاالهتم ويسبب امل يد من ا الضطراذ االنفعايل
املخ ل وظيفيا و حياول املعاجل مساعد العم على حتقيق در ة أقل من ا حيائية و أن جيعلوا
ئنفسهم قدر أك على ال أثر فسريهم القائم على أساس واقعت نري وأقل قدر على ال أثر اب حيا
املطلق لآل رين .


الفرض الثاين عشر ":صياغة النم ذج والتقليد "

تعلرريم الفرررد منرراذج السررلوك ا حيائيررة وتقليرردها يعررد فنيررة مررن فنيررات الع ر ج العق ر ين االنفعررايل ،

ويق رررر"إلو وويس " أن ل ررد الن رراس اناه ررات فطري ررة ومس س رربة ل قلي ررد اآل ر ررين و حمس رراهتم يف أفس ررارهم
وانفعاالهتم وتصرفاهتم وذلك قدر إدراكهرم ل لرك النمراذج وأسرلوذ تقليردها  ،فهرم يلرريون انفعراالهتم
وأعمرراهلم متررث هبررؤال الررذين يرردركون أهنررم منرراذج هلررم  ،وقررد يررؤد ذلررك إىل فررض أو زايد اضررطراهبم
االنفعررايل واسررطة احملاكررا والرريت ت وررمن عمليررات ال وسررط املعررريف  ،ويررث أثرهررا اهلررام و ررود السررلوك
وتدعيم ر  ،وتشررمل تقني ررات املعرراجل العق ر ين مس رراعد العم ر عل ررى اك سرراذ وعررت ن رروعت عررن كيفي ررة
مقدرت ر عل ررى اس ر خدام احملاك ررا ملس رراعدت عررن طري ررق ال قليررد للنم رراذج الس ررلوكية االجيا يررة ووق ررى تقلي ررد
النماذج السلبية .
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الفرض الثالث عشر ":حل املشكالت "

يعد تعليم ائفراد مهارات ول املشس ت فنية من فنيات الع ج العق ين االنفعايل ،فاسر خدام فنيرة
و ر ررل املش ر ررس ت تس ر رراعد العم ر ر ر عل ر ررى ال ر ر ر خلص م ر ررن االض ر ررطراابت االنفعالي ر ررة والس ر ررلوك املخ ر ررل
وظيفيا،وذلررك مررن ر ل اك سرراهبم قرردرات ومهررارات ررل هررذه املشررس ت  ،ويررث أظهرررت الدراسررات
ال وكيدية أن ائفراد الذين لديهم العج يف ول املشس ت مييلون فعر إىل أن يسرلسوا طريقرة مورطر ة،
وتعليم طرق ول املشس ت للعم ميسن أن يُقيد كأسلوذ فعال و صور فعالة .



الفرض الرابع عشر ":لعب الدور واإللقاء السل كي "

إن لعررب ال رردور يش ررمل عناحررر معرفي ررة م مي ر وهررذه العناح ررر تس رراعد النرراس عل ررى أن يل ررريوا مش رراعرهم
وأعماهلم املخ لة وظيفيا  ،ويشمل لعب الدور حتلي معرفيا اتمرا للمشراعر املثرار أثنرا متثيرل الردور وتلرك
العمليررة تشررمل إعرراد البنررا املعررريف الرريت تظهررر ر ات لعررب الرردور فهررت طريقررة أكثررر فعاليررة مررن الناويررة
الع يررة  ،ويررث ي رردد دور املعرراجل النفسررت علررى تعلرريم العمر ملهررارات القيررام ابئدوار و مسرراعدهتم
على اك ساذ ات ومشاعر اجيا ية عن تلك ائدوار و فض مس و املع قدات العق نية ناه عرض
ائدوار اال ماعية .
ت .مسلمات العالج العقالين االنفعايل (:ابراهيم .1990.ص .) 27

 .1يولررد ا نسرران ولدي ر ا مسانيررات ليصرربح عق نيررا واضررح ال فسررري أو غررري عق ر ين مشررو ال فسررري ،
فا نسرران لدير رغبررة قويررة للبقررا  ،مبررا يف ذلررك ن عررة ال فسررري واسر خدام الللررة و ال لررذذ ا سررت واجلنسررت
وا ب وااله مام ابآل رين وحتقيق إمسانيات ,لسنر قرد يصربح مردمرا لذاتر  ،ي هررذ مرن املسرؤولية ويسررر
أ طأه ويطمح يف إجياد كل شت إىل ود السمال .
 .2هنرراك ع قررة م بادلررة ررني املعرفررة واالنفعررال والسررلوك  ،وورر ،نفهررم السررلوك املرردمر للررذات ف ررد أن
نفهم كيى يدرك ا نسان ؟ وكيى يفسر ويسلك و يشعر ؟.
 .3ي أحل ال فسري ال عق ين يف ال علم املبسر غري العق ين الذ ي لقاه الطفل من والدي من الثقافة
اليت يعيش يف إطارها .
 .4ا نسان ويوان انطق وي م ال فسري من ل اس خدام الرموز الللوية وطاملا أن ال فسري يصاوب
االنفعال  ،فاالضطراذ االنفعايل يس مر ابس مرار ال فسري ال عق ين  ،وما ميي ائشخاص املوطر ني
هت أنفسهم  ،إهنم يسهمون يف اس مرار اضطراهبم غري العق ين عن طريق ائفسار الباطلة اليت يرددوهنا
ئنفسهم.
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 .5ال تؤد الوقائا أو الظروف اخلار ية إىل االضطراذ االنفعايل ل االناه يف هذه ائودان وكيفية
إدراكها وال فسري شأهنما مها اللذان حيددان هذا االضطراذ .
 .6ميسن مهامجة ائفسار واالنفعاالت السلبية واملدمر للذات إبعاد تنظيم املدركات وائفسار حبيث
يصبح ال فسري أكثر منطقية وعق نية .
رابعا  :أسباب ظه ر األفكار الالعقالنية :

تلعب البيجة احمليطة ابلفرد دورا كبري يف إكسا ائفسار ال عق نية  ،ومن مث يشسل سلوك أبلوان
م عدد من االضطراذ  ،و ،يس سب الفرد ائفسار ال عق نية من ل وسائط الا ية واليت منها إ
الوالدين  ،املعلمني  ،وائحدقا  ،وسائل ا ع م  ،ومن أسباذ ظهور ائفسار ال عق نية ما يلت إ
أ .أساليب املعاملة ال الدية السلبية :

إن أساليب املعاملة الوالدية السلبية هلا دور كبري يف نشأ ائفسار ال عق نية من ويث اف قار
الع قة ني الوالدين لل فاعل االجيايب واالواام امل بادل فيشعر الطفل ابهن ام الذات ،كما أن الرعاية
الوالدية اليت تؤكد على الرعاية املبالغ فيها يف ال نشجة هت غري ح ي ة ئهنا نعل الطفل ال ي علم كيى
ي عامل ما املشس ت نفس ويشعر ابس ق لي وال حيام قرارات الوالدين أو أوسامهما  ،ائى من
الوقوع يف اخلطأ وغري قادر على الدفاع عن نقس  ،ويث إن الوالدين الذين يظهرون توقعات عالية دا
ت ج وحو السمال ال ائد ي وقعون من أطفاهلم أن يظهروا وانب قو م ايد دون أ وانب ضعى ،
مما يشعر الطفل أن غري قادر على تلبية توقعاهتم  ،و احة عندما يقارنوه على وحو سل ما جناوات

اآل رين  ( .مهدي.1998.ص.)18

كما اتوح أن الوضا ائسر أو الظروف ائسرية السلبية تلعب دور ا يف اك ساذ الفرد ائفسار
ال عق نية  ،ويث تبني أن عض املراهقني من اجلنسني والذين يعيشون مناخ أسر غري عاد ( أ نا
املطلقني والذين ال يعيشون ما والديهم ل ما دائل أ وية ) كانت لديهم أفسار العق نية در ة
مرتفعة ومرتبطة بعض ائعران النفسية السلبية مثل إ الشعور ابالك جاذ النفست املرتفا .
( زهران .2001.ص .)159

ب .املست ى االجتماعي والثقايف :

أشارت الدراسات اليت أ ريت أن ائفراد ذو املس وايت االق صادية واال ماعية والثقافية
امل وسطة ودون امل وسطة ظهرت لديهم و وضوح و در ة عالية عددا من ائفسار ال عق نية أكثر من
ائسر ذات املس وايت االق صادية واال ماعية والثقايف العالية .
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الفصل الثاين :

كما تبني و ود فروق ني اجلماعات العرقية على مقياس ائفسار ال عق نية ،وتوحلت الن ائج أن
ائمريسيني من أحل أسيو لديهم او ماالت ال صديق واالع قاد يف اخلرافات اليت ت علق اب ظ أكثر من
ائمريسيني غري اآلسيويني.
 خامسا  :مسات األفكار العقالنية والالعقالنية :

أ .مسات األفكار العقالنية :

ير "إليس"(  )Ellis . 1997 . p73أن املع قدات العق نية هلا عد مسات أو ممي ات وهتإ

.1

امل ض عية :وي مثل ذلك يف أهنا تش ق من وقائق وأدلة موضوعية ولي من نظر شخصية .

.2

املرونة  :ويث ت شسل يف حور رغبات وأمنيات و تفوي ت التصل إىل املطلقات ال زمة .

.3

تساعد على حتقيق أهداف ا يا .
تقلل من الصراعات الدا لية لد الفرد .
تقلقل من ال صادم ما اآل رين احمليطني ابلفرد.
تساعد على ال فسري يف عد حيغ من االو ماالت .

.4
.5
.6

ب .مسات األفكار الالعقالنية :

عرن "إليس" (  ) Ellis.1997 . p73عض السمات اليت ت مي هبا ائفسار غري العق نية وهت إ

 .1املطالبة  :وي مثل ذلك يف و ود جمموعة من الصيغ والسلمات اليت ت شسل على هيجة مفروضات ،
وذلك انتج عن امليل الشديد للسمال والرغبة يف إجناز ائعمال عند أعلى مس و من ا تقان واملثالية
شسل ال ي م ما إمسانيات الفرد الواقعية  ،ويردد الفرد كلمات مثل إ جيب  ،ينبلت ...،

 .2التعميم الزائد  :وي مثل ذلك يف تبين أفسار عامة نا على

ات حمدود كأن يع قد الشخص أن

فاشل يف كل شت إذا فشل مر واود .

 .3التقدير الذايت  :وي مثل يف ا ديث إىل الذات طريقة اهن امية وسلبية واسطة حياغة مجل سيطة
تس قر يف الشعور أو ال شعور  ،وتع حمسات للمقارنة اليت يقوم هبا الفرد لذات ما اآل رين واليت
تؤد إىل حتقيق تقديره لذات .
 .4الته يل  :وي مثل ذلك يف املباللة يف معىن أمهية ائودان أو اخل ات كأن يشعر الفرد أن عدم
قدرت على حتقيق ما يصبو إلي كارثة عظيمة .
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الفصل الثاين :

 .5أخطاء يف التفسري :وي مثل ذلك يف ال ي ا دراكت وحو ائ عاد السلبية يف اخل ات وهذا اخللل يع
ذات يف ال عامل ما ائودان املخ لفة مثل إ الفشل  ،فقدان ع ي  ،الرفض ...،

 .6عدم التجريب  :وي مثل يف اخلروج ابس ن ا ات اع مادا على أدلة غري كافية وغري جمر ة  ،كأن
يلوب ا نسان ن يجة كلمة أو نظر غاضبة من شخص آ ر  ،وهذه السلمة مل تسن أح مو هة ل
شخصيا .
 .7التلقني ( التكرار ) :وي مثل ذلك يف اس مرار سلطة الفرد عن طريق عملية ال لقني الذا وهت تلك
العملية اليت ي دن فيها الفرد ما نفس وديثا دا ليا مومون أن غري كى وفاشل يف معاجلة أموره ،
دليل الن ائج السلبية اليت تعرن هلا .
 .8السلبية  :فمثل هؤال ائفراد يع قدون أن سبب تعاس هم هو ظروف ارج إرادهتم مثل إ ا ظ
ولي مبقدورهم ال للب علي ئن الظروف أقو منهم .

 .9االهنزامية :هت منط من الشخصية ت جنب حعوابت ا يا دال من موا ه ها  ،وتؤكد على أمهية
عدم الوقوف يف و القو .

 .10االتكالية  :ويث يع مد االتسايل على اآل رين و احة ائقواي ئن هذا ما جيلب ل الراوة يف
أمور ويات .

 .11العجز  :العج هو من ال يس طيا ال خلص من أو ان املاضت وحمو آاثرها و علها يف طت
النسيان.

 .12ضيق األفق :ائشخاص الذين ي صفون ويق ائفق ميلسون ولول اه  ،فهناك ول منوذ ت
لسل مشسلة وإن مل يصلوا إلي حتدن السارثة  ،وهذا يشري إىل ضعى اجلهاز النفست لديهم .

 .13عدم التسامح  :أ أن العقاذ الصارم هو الوسيلة الوويد ل ص يح ائ طا ما عدم القدر
على ملفر ا سا وإن كان اخلطأ سيطا .

 .14شدة احلساسية  :أ أن ائفسار السوداوية عن املخاطر اليت من احمل مل أن يقعوا فيها التفارق
هؤال ائفراد وأن الفشل ي وق أعماهلم .
 .15اإلصرار على القب ل التام  :ير أح اذ مثل هذه ائفسار أن اآل رين جيب أن حيبوهم شسل
مطلق ويسونوا راضني عنهم دائما لض النظر عما يفعلون .
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الفصل الثاين :
سادسا  :حمكات الس اء النفسي عند "إليس":
وضا "إليس " حمسات ي م من

هلا ا سم على السلوك ا نساين من ويث السوا أو االضطراذ

وهت كما يلت إ
 .1اه مام الفرد ذات وحتقيق رغبات املقبولة .
 .2ا صول على االه مام اال ماعت و عل رغبات مقبولة على املس و اال ماعت .
 .3تقبل ا وباط وإمسانية ال عامل مع واقعية .
 .4املرونة يف ائقوال وائفعال .
 .5تو ي الذات واالع ماد على النف .
 .6قا الفرد سعيدا على الرغم من عدم معرف ما حيمل ل املس قبل.
 .7القدر على حتقيق السعاد على املد الطويل .
 .8ال عهد و ذل حماوالت قة .
 .9القدر على ال فسري العلمت .
 .10القدر على موا هة املخاطر .
 .11الواقعية .
 .12تقبل الذات .
 .13الشعور ابملسجولية الذاتية عن االضطراذ االنفعايل وعدم لوم اآل رين أو الظروف البيجية على ذلك.
(حممد زهران.2000.ص ) 113 -112
 سابعا  :قيا األفكار الالعقالنية :
لقررد مت حبررث ائفسررار ال عق نيررة يف كثررري مررن الب ررون العلميررة العر يررة منهررا وائ نبيررة نررذكر منهررا علررى
سربيل ال مثيرل ال ا صرر مرايلت إ"وويسوثيزي

" ، Thyer B . WesThuis .D1987القلرق ك الرة "

"مووال ف" و"سيس و ت" و"ميكليالنوود "  ،Malouff . J :Schutte .Mc Clelland .1992القلررق
واالك ج ر ر رراذ "تشو و و ووال ديزوريلال"  ،Chang.c,D.Zwrilla.1996امله ر ر ررارات اال ماعي ر ر ررة " م و و و و نيت"

و"زويو و و و و ووك"و"وارزك" "،Monti,p,Zwick.w ,Warzk1998ال وافر ر ر ر ر ررق اال مر ر ر ر ر رراعت "واطس و و و و و و ن"
و"مو ريس"،Watson.P,Morrisاللوررب "دو ر س فررورد" "،Douglas Ford "1991وهووارت"
و"ترين و و و و و و و و و و و و و و و وور" و "ك و و و و و و و و و و و و و و و وواردوزو"،Hart,Turner,Cadoza1991والع ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ج املع ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررريف
"ريتشو و و وومان"،Rachman.s1983ع ر ر رردم الق ر ر رردر عل ر ر ررى اختر ر ر رراذ الق ر ر ر ررار امله ر ر ررين "سو و و ووتد "و "ف و و و و كس
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الفصل الثاين :

كروف و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووت"،Stead ,Watson,and Foxcroft1993تق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردير ال ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررذات
"مو وواهي

"و"اديلمو ووان"Edelmann,R1989

،Robertو"شو ركي جو ان

"Juan 1985

،Mayhew.R ,و"دايل"وآ

رررون1983

&

Daly

 ،Shorkey ,و"ميكلينوان"،Mclennan.1989و"اريكسو ن

وآخو و و و و و و و و وورون"،Erickson ,etal"1991و"ب و و و و و و و و و و ل"،Paul"1996مرك ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ال ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر سم "كلو و و و و و و و و ووني
"ولي و ووام"وآ ر رررون"،Klin,William,etal1980و"م و ووارتن"وآ ر رررون،Martin,atal..1991ض ر ررلوط ا ي ر ررا
السالبة"شنج".Chang ,E .1997

وعلى الصعيد العرريب جنرد أن هنراك حبرون كثرري درسرت ائفسرار ال عق نيرة عردد مرن امل لرريات

مث ر ر ر ر ررل اجل ر ر ر ر ررن "الرحيو و و و و وواين" 1987؛" الطيو و و و و ووب" و"الشو و و و و ووي "  1990،؛ "العقو و و و و وواد" و"قو و و و و وواع د"
2001؛"الشريف"، 1997وابل خصص الدراست "الرحياين"1987؛و"الطيب" و"الشي "1990؛و"العقاد"
"و" قو وواع د" 2001؛وابالك ج رراذ "الرحيو وواين

"و"محو وودي"1989

،وابلقل ررق "اب و وراهيم"1990؛"عبو وود ه"

و"عب وود الرمح ووان" 1994؛"ف وورح"وآ رررون، 1993وإبدم رران اهل ررريوين "األمس ووري"،1999وابلس ررلوك اهل ررازم

للر ر ر ر ر ر ر ررذات "العق و و و و و و و وواد" و"ق و و و و و و و وواع د"،2001وابلدمجاتير ر ر ر ر ر ر ررة واملرونر ر ر ر ر ر ر ررة وال صر ر ر ر ر ر ر ررلب "حس و و و و و و و ووب ه

"و"العقوواد"،2000وابئع رران املرضررية "الشمسووان"، 1997وابلسررعاد "مووؤمن"2004ال وافررق الشخصررت
والع و السب لل صيل"ت فيوق"و"درويو ",2000وابسر مرار ا يرا ال و يرة "جحوالن ،1996وأبسراليب
املعامل ررة الوالدي ررة املدرك ررة "اجلو و يف "،2005ومبفه رروم ال ررذات وال و ر ر الشخص ررت "املص ووري"1995؛"عب وود
ه"و"عبوود الرمحووان "1994؛و"الوودويكات"1997؛و"احملموودي" ،2004و قرردير الررذات ومرك ر ال ر سم
"فط م حممد الرباق".2007
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الفصل الثالث  :قلق االمتحان .
 أوال :تعريف قلق االمتحان .
 اثنيا  :مكوانت قلق االمتحان .
 اثلثا:تصنيف قلق االمتحان .
 رابعا  :عوامل قلق االمتحان .
 خامسا  :مسات ذوي قلق االمتحان املرتفع .
 سادسا  :نظرايت قلق االمتحان .
 سابعا  :قياس قلق االمتحان .

قلق االمتحان

الفصل الثالث
 أوال :تعريف قلق االمتحان :

يعتربربقلق ربربملحانتمربربإحلنرب ل رب للحملشربربإ الح ربربيلليوحجههربربإللح تالنيربرب،لوللح ربربيللتظهربربفليللأيلللقرب ل
ن رب لألقربربإملح عربربإ لح ح رب ل ربربإللأع رب للحمل رب للع رب للحختبربربإ لألللحنتمربربإحل لأيلأحلحألش رب إللح ربرب،ي ل
يكوحللق قهمللملوحقفلحانتمإانملعإ يربإللميي ربوحلل ىلل د حكللحملوحقربفللح تقومييرب للع رب للأهنربإللنهرب د وللهربمل
ميي ربربوحل ت ربربوتفللح ك رب للح تما ربربالللحاهتي ربربإمللحافاع ربربإقلوليلحملوحق ربربفلح ربربإ ق ل النتم ربربإانمللألليللنوحق ربربفلل
حانتم ربربإانمللذحهت ربربإلولله ربربملأيش ربربإليعإيش ربربوحللحفشرب رب إامللعق يرب رب لل ربربإ ب للنف ربربال لل ربربو للح ربرب،حمللتش ربربت ل
حفتبربربإههملوللتت رب حخاللن رب للح رت ي ربالللحملط ربربو لل النتمربربإحلللتشربربو لع ي رب ل ق ربربملحانتمربربإحلهربربولح إ رب ل
ح نا ي لأللح ظإهف لحافاعإ ي لأللح توتفلح شإنالح ،يلينتإ لح افدل ين إليقربفليلنوقربفلحانتمربإحل يرب ل

تكوحلق حت لنوض لفمصللتقييمل ل(إبراهيم يعقوب .1995.ص . )324

له،حليعينلأحلق ملحانتمربإحل

هول:ل" إ لن لح توتفللح ق ملتصربي لح اربفدللتربثرفليلع يإترب لح عق يرب للنربإليث رب لذ ربرلد ح رب لل" إيزنك ل"
Eysenkل1979لعرب لأرربربفلق ربربملحانتمربربإحلع رب لح اربربفدلولللأشربربإ ملفتإلقهربربإل ىللأحلح ق ربربمليق ربربالنرب لن ربربتو ل
ح رت يالللحافتبإهلح ،ي ليعتقححلن لح عوحنالحهلإن ليلأدحءلحانتمإحل نقإحل ل
( إبراهيم القريويت ووائل مسعود  .1999.ص)16لللللل
ليظهربربفلق ربربملحانتمربربإحل–يلحألغ رب لحألعربربمل–يلشربربكالفعربربالحفاعربربإقلشربربفخ لولانت رب لع رب لخ ربقحمل
نتع ل يش لولنفتبط لمبوحقربفلحانتمربإحل(.حممك اامك رهكران .2000.ص )96لليوجرب لق ربملحانتمربإحل
رب جإملنتاإلت رب ل ربرب،لحألف ربفحدلوللذ ربربرلألحلد ج رب لح شربربعو ل ق ربربملحانتمربربإحليت رب رفل عوحنربربالع ي رب لننهربربإل:ل
ن رب ربربتو لح رب ربرب ،إءلوللن رب ربربتو لح تمصرب ربربيالوللخفيق رب رب لحا رب ربربت ،إ للحا رب ربربتع حدل النتمرب ربربإحلوللجرب ربربن لح ارب ربربفدول
لح ت صصلح ح لوللحمل تو لح ح لوللح اشالح ح لوللحمل تو لحاقتصإديلحاجت إع ل خلل
ل ربربإلتث رب "لكلككف يمككيمل"لل1980لأترربربألأ رب و لح تنش رب لحأل ربفي لف ربرت ل":لأحلح شربربعو لق ق ربربمليب رب ألن رب ل

حي رب ل يربربإ لح طاربربالولفق رب ليتعربربفابل اشربربالألل صربربعوقملنتكربربف ليلح يربربإ لدلحلأحل رب لن رب لي ربربإع هلألل
يوجه لألليشقع لول ي لي ت ل عرب لحابقءلأ ربإ ي للح ته يرب للح وعيرب لأل نربإلهملفرب قلققيربملفتربإل ل
تتاملن ل غبإهتملولدلحل د ح هملأحلذ ربرليربرتكلاثر حل ربي لع رب لش صربيإهتملتربنعك لق رب لع رب لنرب ل
(مصطفى الصفطي .1995.ص  )72ل

توحفقهمل" ل
لللل ل
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الفصل الثالث

لق لعفقلق ملحانتمإحلن لقبالح بإ ث،لولل وقلف ،فلح بع لننهمل إلي ل :ل

لللللللعربفقل"حممك اامك رهكران"لق ربملحانتمربإحل":لهربولفربونلنرب لح ق ربملحملربفتب لمبوقربفلحانتمربإحل
يرب لتثربربألهرب،هلحملوحقربربفليلح اربفدلشربربعو حلقافالعربإملللحافاعإ يرب للهرب ل إ رب لحفاعإ يرب للج حفيرب لنكرب لتعربربرتيل
توتفللحخلوقلل
ح افدليلحملوقفلح إ مل النتمإحلولأللنوقفلحانتمإحلذحت للتت مله،هلح إ لق شعو للق ل
(رهران  .2000.ص ) 96

ن لحانتمإحل".

يعربفقل"سكييلجرر"للSpielberger

ل1980

ق ربملحانتمربإحلهفرب ل":لشرب لش صربي ليلنوقربفل رب دل

يتكوحلن لحافالعربإملللحافاعربإ لوليط ربملع يرب ليل عرب لحأل يربإحلق ربملح تمصربيالوللهربولفربونلنرب لق ربملح إ رب ل
حملربفتب لمبوحقربربفلحانتمربربإحلولرييرب لتثربربألهربرب،هلحملوحقربربفليلح اربربفدلشربربعو حلقخلربربوقللحهلربربملعنرب لنوحجهتهربربإلولل ذحل
زحدملد جت ل لففدلنإلأدمل ىلل عإقت لع لأدحءلحانتمإحلل إف لح تقإ ت لغألنتالف ل" للللللللللللللللللللللللللل
(عياس الشورجبي وعفاف دانيال .2001 ،ص )209

ليعفقل"لدوسي ل" ل 1980 Dusekلق ملحانتمإحلهف ل":لشعو لغأل إ لولألل إ لحفاعإ ي ل
تالزنهإلنظإهفلفي يو وجي ل لل و ي لنعين ل للت رلح إ لحافاعإ ي ل لففإلح افدليلحانتمإانملح فشي ل
لنوحقفلح تقييملحألخف لل"

(مغاوري مرروق  .1991 .ص

ل

 )95ل

ليعفق لأيشإ ل"ساراسون ل" 1980 Sarasonلهف  :ل" لت ر ل لحا تقإقم ل لح اينوننو وجي لل
لح اي يو وجي للح و ي لح يلق ثلنفتبط ل توق لح افدل اشال"

(عالء ال ين كفايف وآخرون.1990.ص )583

لتعفق ل ل" لاجلاليل ل" ل 1989لق م لحانتمإح لهف ل ":ل إ لشعو لح طإ لق توتف للع لحا تيإحل
فتيق ل صو لحضطفح ليلحجلوحف لحملعففي للحافاعإ ي لولليكوحلنصموقلهعفحابلفي يو وجي للفا ي ل
نعين لق لتظهفلع ي لولأللحي لفإلعن لنوحجهت لملوحقفلحانتمإح لأللت ،فهلهلإلولأللح تثإ لخقحت ل
وحقفلحاختيإ ي

(أنيسة دوكم  .1996 .ص

ل"

 )10لللللللللللللللللل

ليعففرب لح رببع لع رب لأفرب ليشربأل ىلل":لحا ربتقإقملح نا ربي للح ا ربيو وجي لح ربيليف طهربإلح اربفدلربربقحمل
حانتمإحلولفهولعبربإ لعرب ل إ رب لخإصرب لنرب لح ق ربملح عربإ لح رب،يليت يرباللق شربعو لح عربإقللح ربوع لق رب،حملنرب ل
حإل ربربإ لق ي رب لح ربرب،يليظهربربفلغإ بربربإليلحا ربربإزلحملربربن ا ل النتمربربإحلليل ربربالحملهربربإ لحملعففي رب للحأل إدميي رب ل
صا لعإن

( الضامن  .2003.ص  )221ل

لل" لل
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لللللللللللللليتشحلن لح تعإ يفلح إ ق لأحلق ملحانتمإحلعبإ لع لشكالخإللن لح ق ملح عإ لول
يعيش لح ت ي،ليللضعي لحانتمإحلولليتصفلهف ل :ل
 .1إ لحفاعإ ي لجتإهلح ش وطلح نإجت لع لنوحقفلح تقوميل ل
 .2د حكل وحقفلح تقوميي لههنإلنه د ل افدل ل
ليكوحلنصموقل ربربل :ل
 حفع ح لح فح لح نا ي للتوق لح عقإ ل
 ح فغب ليلحهلفل لن لحملوقفل
 حخلوقللحهلملح عظيمل
 دلدلأفعإ لج ي لللف يو وجي ل
 حضطفح ليلحجلوحف لحملعففي ل
ل لليل خربربإ لنربربإل ربرببملفعربربفقلق ربربملحانتمربربإحلل ربربإي ل":ل إ رب لغربربأل ربربإ لتصربربي لأف ربفحدلعين رب لح بم رب ل
ب ل د ح همل وقفلحاختبإ يلع لأف لنص ل ته ي لوللتكوحلنصربمو لقضربطفحقمليلح نربوح ل
حملعففي للحافاعإ ي للحجل ي ل" ل ل

 اثنيا  :مكوانت قلق االمتحان :

لد ح

ل ق لأجفي للد ح إملع ي لنثالل:د ح ل"موريس ل"ل"ولجت" Morris & liebertل1967لل
لسييلجرر

لSpielberger

ل" لساراسون ل"ل" لسييلجرر

 1966للد ح

& Saroson

 1975Speilpergerوللد ح ل"سييلجرر" للاثخفلح ل ل Spielberger &alل 1980ل لول توضيحلحملكوانمل
ح يليتكوحلننهإلق ملحانتمإحلول ي لأ افملفتإل له،هلح ح إمل–ق ت حنهإل تم يالح عإن ل–
ع لأحلق ملحانتمإحليتكوحللأ إ إلن لعإن ،لمهإ:ل ل
حاضطفح ي لأللنإلي
ل

للقافش إ ي لأللحافالعإمللوللحافاعإ ي لأللنإلي

لق عإخاي ل (.علي شعيب.

 .1987ص )298لقإلضإف ل ىلله،ي لحملكوف،لظهفمل ع لحملكوانملحألخف ل ق ملحانتمإحلولنثال

حملكوحلح ا يو وج ل ل(عي املطلب الفريطي  .1998.ص)121للميك لشفحله،هلحملكوانملع لح نمول
حابيتل :ل
ل
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أ .مكون االنشغالية :
ليعفف

" لسييلجرر" ل Spielbergerل1980

هف ل":حهت إ لنعفي لقخلوق لن لح اشا للحافش إ ل

حملعفي ل( لح عق ل) ل و لفتإل لحإلخاإق ل( لح ف و ل)" ( حمم الطيب .1988.ص )12ليت ثا ليل
ح ت رأحملح بي لهل،هلحملشإعفلع لنق لح ش صلع لحإلد حكلح يمل وقفلحاختبإ يللح تاكأل
حملوضوع للحافتبإهللح رت يالللح ت ،فلل الحملشك ل في ت فق لحافش إ لق ،حمللح شرليلنق ت لع ل
حألدحء لحجلي للح شعو لق عقال للع لح كاإء للح تاكأ لي لعوحق لح اشا لنثا ل:فق حح لحملكإف للح تق يفل
(عي املطلب القريطي .1998.ص  )121له،ح لميثالش لح ق مل إلأشإ مل لد ح ل"كاسادي ل"

Cassadyل2001للح يله ف ل ىللح تمقملن لح تقفح لق ملحانتمإحلحملعفيل لفكإف لح نتيق لحا تقفح ل
ح ن يب لمل تو لق م لحانتمإح لحملعفي لله،ح لشبي ل ق م لح ل ( 2001ل )Cassadyللت ع لح عوحنال
حملعففي لدل لحلهإنإليلع ي لح ق ملولألحلح ق مليثإ لعن نإلي كلح افدلنوضوعإلقعتبإ هلنثأحل طفل
فإإلد حكلهنإلع ي للل يطي ل ،لحملثأللح ق ملللللللللللل ل
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل(عالء ال ين كفاين وآخرون .1990.ص .)583

لفتيق ل بموث ل"مان لر"ل"سارسون" ل 1952 Mandler & Sarasonلو لل"واين" ل

1971

Wineل"سارسون" ل Sarasonل ل 1972ل لمتلح توصال ىللح ت حخالح ،يلحي ثليلنوحقفلحانتمإانم لول
ي لينظف ل ىل لح ق م لع لأف ليو لح تقإقم لغأ لننإ ب لحنو لح وحجبإم ل(نهإ لدحخ لنوقفل
حانتمإانم) لنثالحافش إ لق نقإحلأللح تاكأليلتفكلح ح ل خللوله،حلحافش إ ليت حخالن ل
حا تقإقملحملنإ ب ل وحج ل(ليشو لع ي ل)لح شفل ي ل ألدحءلحجلي ليلحانتمإحل ل

( ماهر اهلواري وحمم الشناوي .1987 .ص  )175لللللللللللل

لق لأي ملد ح إمل"موريس" لل"لليجت ل" للل ل Morris & Libertل 1970له،هلح نتإل لفق لقإ ل
ح بإ ث،ل ح ل و لحجلوحف لحافاعإ ي للحملعففي ل ق ملحانتمإانملولفإجلإف لحملعفيللح ،يليط ملع ي ل
" لحافش إ ل" لق لأربت لح ح لح تبإخ لح تبإخإ لعإ يإ لن لحألدحء لحأل إدمي (.ماهر اهلواري وحمم

الشناوي.1987.ص  .)175لل

لعفاب لق نت ل"دوينياشر ل"لاثخفلح

1980 Duffenbacherل

مل ت فلح ح إملح يلتنإل لح عالق ل ،لح بع ي لح إ ق،للحألدحءولج ملأحلنكوحلحافاعإ ي لاليثرفل
ق ق لح ،يليثرفل لنكوحلحإلفش إ ي ل(لحملعففي ل) لللللللللللللللللللللللللل( نسيمة ا اد .2001.ص
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لق لأ ل"لواين ل"ل Wineل ل 1971لن لخال لد ح ت لأحلحابر لح ي ل ق ملحانتمإانملق ن ب ل
ألدحءليلحانتمإانملق ليكوحلهلإلتا أليتصالقافتبإهلول ذليف لأحلح تالني،لذليلح ق ملح عإقليل
حانتمإانمليصبموحلننش ،لولله،هلحا تقإقملغألننإ ب لملوقفلأدحءلنه لحانتمإحلل  ،رلال

وحللقتإل إفيإلألدحءلنه لحانتمإحلفا هإ ( ماهر اهلواري وحمم الشناوي .1987.ص
ل
يكف

)175لللللللللللل ل

ل قرب لأ رب لهربرب،هلح اكربربف ل"مان ك لر"  Mandlerل1975و ذللجرب لأحلحااربربإابلح اعإ يرب لح وظيايرب ليل
ظربربفلقلح ش رب للح ق ربربملوانجت رب لع رب ل ربربوحلح ت يربرب،ل ىللح ربربتع إ لنصربربإد لنعففي رب ل رب د ل لهربرب،هلح نتيق رب لال
تتنربربإملنرب لنربربإلأشربربإ ل يرب لح كثربربألنرب لح بربربإ ث،ليل ربربوحلح ق ربربملفإعربربالع رب لحمل ربربتو لحملعربربفيلولفيعقربرباللح تالنيربرب،ل
ع لح ربتع إ لح ع يربإملحملعففيرب لنثربال:لح ربتع إ لقوحعرب لننطقيرب ل،ت ارب لولح ربرتجإنلنربإلمتلختالينرب ليلح رب،ح ف ل
فتيق لفش همليلتف ياللحفتبإههمليلحمله لفظفحل ت حخالح ،يلحي ثلهلمل ل
( نسيمة ا اد .2001.ص .)97

لحملال ظل نتإل لح ح إمليتب،ل لأحلحملكوحلحملعفيل ق ملحانتمإحليشت لحافتبإهلدحخالنوقفل
حانتمإح لليثرف لع لحألدحء لو للا لتوج لعوحنا لأخف لخإ مل لنوقف لحانتمإح لق ليكوح لهلإ لح ب ل
حأل ثفليلح تاإنلن تو لح ق مللحا تقإ ل الفش إ لغألح عوحنالحملفتبط لقا تع حدل النتمإحلولألحل
ق ملحانتمإانملميثالنشك لذحملتنونل و ل بألوللأحلح عالق ل ،لق ملحانتمإانمللحألدحءل منإله ل
يلجالءلننهإلدح لل
ل

و يإملحخلإص لقا ت ،إ ل ل

ليق ل" كولر ل"ل"هوالن" ل ل MQuller &Holahanل ل 1980لتا أح ل وك لحا ت ،إ لع ل
ح تاإنلق ملحانتمإحللحااإابلحألدحءوليت ثاليلأحلح تقإقملحافش إ لح نإش ليلنوقفلحانتمإحلول
ملحملتالحي للع لحإلع حدلحجلي ل النتمإح (.ماهر اهلواري وحمم الشناوي
منإله لفتيق ل كالن لح ق ل

.1987.ص  )176لله،حليعينلأحلح ت ي،لح ،يل ي لنهإ حملح ت ،إ لعإ ي ليكوحلق لأع لفا لجي حل
النتمإحللميك لأحليعإيشلد ج لأقالن لحافش إ لأرنإءلنوقفلحانتمإحلفا لوللق تإقل ي لحفتبإهل
أع لمله لحانتمإحل ل

ب .مكون االنفعالية :

يعفف " لسييلجرر ل" Spielbergerل 1980لهف ل ":دلدلح اعالح يلتص لع لحجلهإزلح عصيبلح ،حيتل
فتيق ل ش لتقومي ل"( ماهر اهلواري وحمم الشناوي .1987.ص )179ل لفيشألنكوحلحافاعإ ي ل ىلل
ح إ لح وج حفي للحافاعإ ي لحملصإ ب للح نإجت لع لحإلر لح ت قإلي للح يله لعبإ لع لحإل
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لح شيملح ،يليشعفل لح افدليلنوحقفلح تقوميل( سي الطواب .1992.ص  )153ل للله،حلميثال إ ل
ح ق مل إلألضمهإلسييلجرر ل Spielbergerلل ذليعتقلق ملحانتمإحل إ لتت رفل فدلدلح اعالح عإخاي ل
لح يلتنت لن لحا تقإقملغألحملنإ ب ل وحقفلحملتص لفإ (علي شعيب .1987 .ص  )299للي ،ف"ل
أمح عيادة ل"ل"لنييل الزهار"ل ل 1987ل لأحلنكوحلحافاعإ ي ليثديل ىل لزايد لحإلر ل تمقيملأدحءلنفتاعإل
ذحل إحلنالزنإل إلر لحملنإ ب لول الأحلح تطفقليلحإلر للحافاعإ ليتعإ ابلن لحألدحء ل

(عي هللا الصايف .2002 .ص  )74ل

لتوصال"نعمان ل"لن لخال لد ح ت لح يلهت قل ىللنال ظ لت أحملح إ لحافاعإ ي لقبا للأرنإءل
ل ع لح قيإ لقاختبإ حملولل ،حلنعفف لح عالق ل  ،له،هلح إ لحافاعإ ي للفتإل له،هلحاختبإ حملح فايضي ل
العيبل ف لح ي لولأ ملأحللضعي لحانتمإحلتثرفليلحجلإف لحافاعإقل الع لولله،حلحجلإف ليثرفل
بإلع لأدحءلح الع ليلحانتمإانملح فايضي ل للللللللللللللللللللللللللل(نسيمة ا اد .2001،ص

)130ل للللللللللللللللل

لحجلإف لحافاعإق ليثرف لي لمجي لحجلوحف لو لا ي إ لحجلإف لحملعفي لو ل ي لأ م لد ح ل

"كالينسميث ل"ل"كابالن"ل ل  Kleinsmith & Kaplanلل ل 1963ل لأحلحملع ونإملح يليت قهإلح افدليل
أرنإءلحافاعإ ليكوحلت ،فهإلح او يلضعيفلولله،حليفج ل ىللنإلأر هلحافاعإ لن لحضطفح للتشتي ل
( حمم شريف .1995.ص  )124ل

الفتبإهل

ليله،حلح ص دليث ل"لابديل ل"ل Baddleleyل ل 1986لهحلفظإ لع الح ،ح ف ل ي لق ل د ل
يتعإنالن لع يإملقصأ للختالي لحملع لونإمليلفا لح وق لليلأيل ظ لزنني لول إليث لأحلح وضعي ل
ح تقيي ي ل( لحانتمإح ل) ليكوح ل ألففحد لذلي لح ق م لحملن ا لق لع ا لجي ل ،ح ف ل ا لحملهإ لللللللللللل
(لح وحجبإمل)ليلحانتمإحلن لذليلح ق ملحملفتا لولألحل ع لأجالحءلح ،ح ف لتتعطالق هتإلع لح ع ال

( حمم شريف .1995.ص )126للللللللللللللللل

إلأ ل"سييلجرر" ل Spielbergerللأحلحألش إللح ،ي ل يهملق ملحنتمإحلعإقلينظفلحل ىللنوقفل
حانتمإح لع لأف لهت ي لش ص لهلم لو للهم لي لنوحقف لحانتمإح لغإ بإ لنإ ليكوفوح لنتوتفي لخإلا،ل
لعصبي،للن تثإ ي لحفاعإ يإلوللذ رلفتيق لخقهتملح إ ق لوللح يلتثرفليلحفتبإههمللتت حخاليلتف يالهمل
أرنإء لحانتمإانم ل ل(عي هللا الصايف .2002 .ص  )74له،ح ليعين لأح لح إ لحافاعإ ي لح ي لميف لفإل

ح تالني ،لتثرف لع لح نإ ي لحملعففي لهلم لو ل ي لتت حخالي لتف يالهم لفتشت لحفتبإههم لأرنإءلح قيإ لمبهإ ل
حانتمإحلوللينعك لذ رلع لأدحلهمل النتمإح للل
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أ -املكون الفيسيولوري :

يت ثالفي إليرتت لع ل إ لح ق ملن لح تثإ ل قهإزلح عصيبلحمل تقال(لح ال حدي ل)ولممإ ليثديل
ىللت أحملف يو وجي لع ي لننهإل:لح تاإنلض لح لوللحفقبإابلح شفحي،لح نوي لوللزايد لضفقمل
ح ق لل فع لح تنا للح عفقلولليصإ له،هلح ت أحمل دلدلفعالج ي لنثال:لح تعإ لحألي يلول
ح ثيإح لو لاثا لي لحأل تإق للح فقب للح ظهف لو لحإلغ إء لو لجاإق لح ام لو لح تبإك لحملع ل

خل ل ل(عي

املطلب القريطي .1998 .ص)122للي،ه ل ع لح بإ ث،لأنثإ ل"روبش"لRue Buchللل 1963ىللأف ل
":ميك لمتياللح ق مل صو للحضم لع لحاضطفحقملحألخف ل ل وجودل لحملصإ بإمل لح ا يو وجي ل" لل للل(
أشرف شربت وحمم االوة .2003.ص  .)90لل لحملال ظل لأحل له،ه ل لحملكوانملنت حخ لن ل عشهإل
ح بع لولليثرفل اللح لع لحابخفلولإبد حكلح افدل النتمإحل وقفلنه دل وللتكوي لتصو حمل
لحعتقإدحم لغأ لعقالفي لع لحانتمإانم لن لش هنإ لأح لت تثأ لحجلهإز لح عصيب لح ال حدي لح ،ي لحيف ل

اهلييواثالموس لحملتصا لمبف ال لحافاعإ لو لليثدي له،ح لحافاعإ ل ىل لتنبي له،ح لحجلهإز لو للتظهف لأعفحابل
عشوي لنثال:لحا تعإ لولح ثيإحلولحابا لولح ص حنل

خلل(.عي املطلب القريطي .1998.ص

)129ل

ل توضيحلع اله،هلحملكوانملح ثالر لأرنإءلح تعإنا لن لحانتمإحلقعتبإ هلن لح وضعيإملح شإغط لح يل

يعيشهإلح ت ي،ل لف تعفابلمنوذملل"شفاررار"للاثخفلحل Schwarzerللحملشتملن لح تقييملحملعفيل الفاعإ ل
لح ش

لح ،ي ل ده ل" لالرروس" ل Lazarusل لن ل دنإمل لناهو لح عقال لحملكت

لح ،ي ل ده ل ل"ل

سليغمان ل" Seligmanيشف وح لن لخالهلإ لحملفح ا لح ي لميف لفإ لح ت ي ،لحملقبا لع لحجتيإز لحانتمإحل
لحملوص ل ق ملله ل :ل
.1

مرالة التح ي :ليت

لح اشالع لح ت ي،لغألأحله،حلحألخألحيتاظلق ثق ليلق ت لع ل

نوحجه لح وضعي ل ل
.2

املرالة األوىل للتم ي :لتظهفله،هلحملف لعن نإلي كلح ت ي،لأحلحمله لحملط و لنن لصعب لج حول

فيشعفلق توتفللح ق مللولل كن ليبق لح ثق ليلفا لليوحصالفشإخ ل ل
.3

املرالة الثانية للتم ي  :ل لزدايد لح ق م لح ،ي ليشعف ل لح ت ي ،ل ع لا ليت

لن لق ت لع ل

نوحص لح نشإطلفيب أليشرليل نكإفيإت للأدحل لوللق تإقليكوحلتاكأهل صو حليلح اشاللح ت وقلنن ل
ولله،حلح تاكأليفهق لليوص ل ىللح عقاللوللتظهفلحاضطفحقملحافاعإ ي للح ا يو وجي ل ل
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مرالة يق ان التحكم :لليشعفلح ت ي،ل ع لح ق لع لح تمكمليلح وض للق تإقليوقفلجه هل

لاليوحصالح نشإطلحملط و لنن لولحألنفلح ،يل عالح اشاليظهفل ( .رهية خطار .2001 .ص  .)57ل
ليوضربربحللهربرب،حللح ن ربربوذملللع ربرباللهربرب،هللحملكربربوانمللح ثالر رب للأرنربربإءلأدحءلحانتمربربإحلولريي رب للحي رب ثلل
أرنإءللنوحجه للحملوقفلحاختبإ يلح تقييمللح يبل وقفلولفي كللأحللحملوقفللصربع لللتظهربفلنشربإعفل
ح ق مللح تربوتفلل عرب لحملصربإ بإملح ا ربيو وجي لللليربنعك لذ ربرلع رب لح تاكربألليصرببحلننشرب اللق اشربال ل
له ربرب،هلحا ربربتقإقملغ ربربألننإ ربربب لملوق ربربفلأدحءلنه رب رب لحانتم ربربإحلل ربرب ،رلاليك ربربف لح وقرب رب لح ك ربربإيلألدحءل
حانتمإحل ل
 اثلثا:تصنيف قلق االمتحان :

ق رب لأر ربفلح ق ربربملع رب لأدحءلح اربربفدليل،ت ربربفلحألع ربربإ للصربربإ لنوضربربوعإل ع رب دلن رب لح ح ربربإملولفق رب ل
ألضم له،هلح ح ربإملننرب،لزنرب لخويربالخبيعرب لح عالقرب لحملنمنيرب ل رب،لح ق ربمللحألدحءلوللننرب،لنربإليقربف لنرب ل

مثإف،لعإنإلألضحل الن ل"ليركسل"ل"دودسون"لSyerkes & Dedsonل1908لأح":ل ر لح ق ملعن نإل
تكربربوحلنن اشرب لأللغإلبرب لفرب حلح اربربفدليكربربوحلضربربعياإلأللغربربأل ربربفءلول ربرب ،رلفرب حلحإلر لعنرب نإلتكربربوحلقويرب ل

جرب رب حلفرب رب حلحألدحءليترب رب هو ل.

( ع ككالء الك ك ين كف ككاين وآخ ككرون  .1990 .ص .)580له ربربولأن ربربفلي ربربهال

نال ظت رب ليلحتربربإاملح ح ربربي لخإص رب ليل ربربإ لحانتمربربإانملولفإ ت يربرب،لح ربرب،يليكربربوحلنط نربربإلج رب حل ىلل
فتيق لحانتمإحل ب لرقت لح الحل ليلفا لولألل ب ل دعإل ل هو لحملقف حملح ح ي لولف فرب لي ربته،ل
فربرب،هلحملقربربف حمللاليربرب،ح فهإلجي رب حلولق تربربإقلينع رب لن ربربتو لح ق ربربمل ي رب لألليكربربإدلفيت رب ألأدح هلع رب لن ربربتوحهل
حملعفلقل للفا لح نتيق لقرب ثل ت يرب،ل ذحلق رب ليلتقرب يفلصربعو لحملقربف حملح ح ربي للنوقربفلحانتمربإحول
لق الن لرقت ل نا لوللق تإقلف حلن تو لح ق مل ي ل أتا ل ىللد ج ل بأ لولليربن ا لن ربتو لأدحلرب ل
أيشربإلعرب لحمل ربتو لحملعربربفلقلعنرب ل أنربإل ذحل ربربإحلن ربتو لح ق ربربملنتو ربربطإلأللنعترب الف فرب ل عربالح ت يربرب،ليقرب ل
أفشالأدحءلممك لوللي ت ال نكإفيإت ل ىللأقص لد جرب لممكنرب ل لل رب ،رليكربوحل ق ربملأترربألع رب لحألدحءليل
حانتم ربربإحل(لح ترب رب رألحملي ربربفل)لل(ح ترب رب رألحملع ربربوقل)ول يرب رب ل ربربإحل مإل رب رب لح فحلرب رب لح ربربيلق ربربإ لف ربربإل"لألك ككجتل

"ل"هككاربر"لHarbber

& Albertل1960لأرفهربربإليلح ت ييربربالل ربرب،لفربربوع،لن رب لح ق ربربملحاختبربربإ يل:لح ق ربربمل

حمل ربربإع ل(لحملي ربربفل)وللح ق ربربملحملعربربوقل(لحملع ربربفل)ولل ربربحلح بإ ثربربإحليلتصرب يملأدح ل قيربربإ ل ربربالننه ربربإلول ربربإل
أ ربربافملد ح ربربته إلعرب لفتربربإل لتت ثربرباليلأحلح ق ربربملحمل ربربإع ليربربثديل ىللقصربربيالنفتا رب لول ين ربربإليربربثديلح ق ربربمل
حملعوقل ىللقصيالنن ا ل

( مسيحة إمساعيل .1994.ص

لح تالني،ل ل
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ليله،حلح ص دلتث ل"لسامية القطان "ل 1981للأحلنعظملحمل ح لع ملح نا لأمجع لع لأحل
ح ق ملحملفتا لهولح عإلملحأل إ ل كال إزلأللأدحءليل،ت فلحتإاملولا ي إل إ لحانتمإانملل
ألف ليكفلق لح ت ي،لع لح ع اللح تعإنالحإل إ يلن لحانتمإحلوللع لح عك لن لذ رلف حلح ق مل
حملعت ليعتقلمبثإ لخإق لت ف لح ت ي،ل ىللح ع اللحألدحءلحجلي ل ل (مصطفى الصفطي .1995.ص .)73

لنإليث له،هلح عالق لهولفتإل لح كثألن لح ح إملننهإل:لد ح "للسييلجرر"ل  Speilbegerل
1962ولل"لسييلجررل"ل"لكوتزماير"  Speilbeger & Kutz myerل1959ولل"سارسون"لل1960وللل"ل
وميرل" 1970 Weimerوللل"رانيسل"Janice

1996

لولل"بنجامني"للBenjamin &Alلل1981للول

ل"سي الطواب"لل1992للغأهإلفق لألضم له،هلح ح إملأحلح تالني،ل صا لعإن لللح ،ي ليعإفوحل
ن لق م لحانتمإح لحملفتا ل إح لن تو لأدحلهم لنن اشإ للحي وح لد جإم لنن اش ل ( عي هللا
الصايف.2002.ص  (.)76سي الطواب  .1992 .ص(،)157حمم الطيب .1988 .ص .)11
لأشإ م لد ح إم لأخف لننهإ ل :لد ح ل"راردي ل"ل"سييلجرر"  Guadry & KSpilbergerل
1971لل ل ىلللجودلعالق لننمني ل ،لح ق مللح تمصيالولأيلأف ل إلزحدلح ق ملق لح تمصيال ىللأحل

يصالح ق مل ىللن تو لنع،ل ع هليشعفلح تمصيالقزدايدلح ق م ( كمال مرسي .1982.ص )161للل ل

لللللللله،حلنإ ليث هل"لدنكن" ل 1981 Dunkinلهحلن تو لح ق مل وحءل إحلنن اشإللأللنفتاعإل
يعتق ل إ لعإ لق ق م ل ل( مصطفى الصفطي .1995 .ص  )76لفإ ق م لعن نإ ليكوح لنفتاعإ لألل
نن اشإل تكوحل لاثر ل ي لع لح افدللعن نإليكوحلنعت الف ف ليعتقلمبثإ لدحف ليفف لن تو لأدحءل
ح افدل للميك لأحلفوضحلح عالق ل ،لح ق مللحألدحءليلح شكاللح تإقل:ل ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

موقف امتحان

إدراك ما إذا كان
املوقف يتضمن
عناصر اخلوف
والتهديد

املوقف ال يتضمن
عناصر اخلوف
والتهديد
املوقف يتضمن
عناصر اخلوف
والتهديد

شعور مرتفع
باخلوف والتهديد

قلق شديد
جدًا

أداء منخفض
جدًا

الشعور متوسط
باخلوف والتهديد

قلق
متوسط

أداء مرتفع
جدًا

عدم الشعور
باخلوف والتهديد

قلق منخفض
جدًا

أداء منخفض
جدًا

الشكل رقم (  : ) 03يوضح العالقة بني القلق واألداء يف موقف االمتحان
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لع ي لميك لتصنيف لق م لحانتمإح لن ل ي لأترأه لع لن تو ل لأدحء لح افد ل وحجبإت للنهإن ليل
حانتمإحل ىللق ،ل :ل
أ .قلق االمتحان امليسر :

هو لق م لحانتمإح لحملعت لذل لحألرف لحا إ ي لحمل إع لو للح ،ي ليعتق لق قإ لدحفعإ لي ف لح ت ي،ل
ح للحمل،ح ف للحا ت ،إ للح تمصيالحملفتا لوللينشط للحياالهلع لحا تع حدل النتمإانمللليي فل
أدحءلحانتمإحولأيل إل إف لد ج لح ق ملنتو ط لليلح لدلحملعت ل إحلأترأهإلأقف ل ىللح تي أل
(.عالء ال ين كفاين وآخرون .1990 .ص  )581ل

ل" لرينا آرمين

اريز" لArmindariz

لل

 1998ولف حلق ملحانتمإحلحملعت لن لح ق لع لح تمكمليلحافاعإاملح إ ب ليثدايحل ىللق ،ل
( حمم اام رهران .2000.ص )98

حألدحءليللحانتمإحل
ب .قلق االمتحان املعسر :

لهو لق م لحانتمإح لحملفتا لو لذل لحألرف لح يب لحملعوق لو ل ي لتتوتف لحألعصإ لليالدحد لحخلوقل
لحافالعإملللح فهب لوللليثألح تقإقملغألننإ ب لولممإليعوقلق لح ت ي،لع لح ت ،فللح اهملوليف ك ل
،لي تع ل النتمإحلولليع فلأدحءلحانتمإحل( حمم اام رهران .2000 ،ص  .)98لليال ظلأحل

ق ملحانتمإحلحملفتا ل(حملع فل)لي لثرفل بإليلح تمصيالح ح

لليلأدحءلحانتمإحلقملقإ ف لن لق مل

حانتمإحلحملعت ل(حملي فل) (حمم الطيب  .1988.ص  )11لق تإقلفهولغألضفل يلولل  ،رللج ل
تفشي هللعالج ل ل ل

 رابعا  :عوامل قلق االمتحان :

حلن لح عوحنالح يلتثرفليلق ملحانتمإحلنإلي ل :ل

أ .املستوى االقتصادي واالرتماعي :

يت رف لق م لحانتمإح لقمل توايم لحاقتصإدي للحاجت إعي ل ألففحد لو لفق لأ م لح ع ي لن ل
ح ح إملأحلحألففحدلح ،ي لينم لحلن لحمل توايملحاقتصإدي للحاجت إعي لح فيإلتكوحلد جإهتملع ل
نقإيي لق ملحانتمإحلأع لن لد ج لحألففحدلح ،ي لينم لحلن لحمل توايملحاقتصإدي لح ع يإل ل ل
ليتاملنإ ل بملن لنإ لتوصال ي ل"لسريفا ستايا ل"لاثخفلحل" 1980 Srivastavaليلد ح تهملع ل

ق ملحانتمإحللح تمصيالح ح لحأل إدمي ل ح ت،ليلحمل تو لحاقتصإديللحاجت إع ل للج لحلأحل
حمل تو لحاقتصإديللحاجت إع ليفتب ل إ يإلق تمصيالح ح ل افدليل ،لأ تب ل بيإل ج لق ملل
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حانتمإح لو ل ا لأح لح نتإل لمل لتظهف لففلقإم لذحم لدا ل صإلي لي لد ج ل لق م لحانتمإح ل ذح لت أل
حمل تو لحاقتصإديلللحاجت إع لن لعإ ل ىللنن ا

( علي شعيب .1987.ص  )278له،حليتامل

ن لفتإل لح ح لح يلقإ لفإلل"يلينج"للاثخلفلحل Willing & Alل ل 1984ل ي للج لحلأحلحألففحدلذلللل
ق م ل لحانتمإحل لحملن ا لهملن لأ فلذحملن تو لحجت إع لنفتا لليقاوحلع ل لد ل لح تق ي إملل
حاقتصإدي لدحخالحتت ل لللللللللللللللللللللللللللللللللللل( حمم اام رهران .2000.ص )144

ل  ،رليتشحلن لد ح لقإ لفإل"لعلي شعيب ل"ل 1987ل لع لق ملحانتمإحللعالقت ل بع ل
حملت أحمللن لأنث تهإل:لحمل تو لحاقتصإديللحاجت إع ولللج لأحلهنإكلعالق لل تبإخي ل إ ب ل ،لق مل
حانتمإح للحمل تو لحاقتصإدي للحاجت إع و لأي لأح لح تالني ،لذلي لحمل تو لحاقتصإدي لحاجت إع ل
حملن ا لحيص وحلع لد جإم لعإ ي ليلق ملحانتمإح لليا فله،حلع لأحلحأل ف لح اقأ لا لتت ت ل
قا تقفح لحملإديللحملعنويولممإل ع هإلقفللع لدف لألادهإل ىللح تع يملدفعإلينعك لع لفا يإهتم لول
ل شكالل
إ لأهنإ لتاتقف ل ىل لننهقي لتنظيم لألقإم لحمل،ح ف لأل نإلهإو لأل لع لح ت ال لح وق لحمل
إي ل إلتوصال ىللأحلحأل لحألني للغألح عإن لت إهمليلزايد لد ج لق ملحانتمإحل لأ نإلهإ ل
لف فلذ رلهحللحأل لغألنثه لع يإلللظيايإلللالت تطي لأحلتوح ل يإ لأ نإلهإلح تع ي ي للالخطو ل
حملف لح يليتق نوحل يهإ لفه لق ق لع يهمل وحءل إفوحليلحنتمإحل نهإي لح عإ لأللحنتمإحل نهإي لح اصا لللل
( علي شعيب .1987.ص .)296ل ل
ق لأربت ل ع لح ح إملع للجودلعالق ل ،لق ملحانتمإحللحمل تو لحاقتصإديلحاجت إع ل
وللن لأهمله،هلح ح إملد ح ل"لانتوسلل"للل"ررينيفررل"WEntwisal & Greenbergerلل1972لل
ح ،ححلتوصاللن لخالهلإل ىللأحلق ملحانتمإحلاليفتب لن لحمل تو لحاقتصإديلحاجت إع لح ،يلينت ل

( علي شعيب .1987.ص )302ل ل

ي لح افدل ل

ليتشحلن لخال لله،هلح ح إمللجودلتعإ ابل ينهإلولفبعشهإليث لح عالق لح إ ب ل ،لق مل
حانتمإحللحمل تو لحاقتصإديلحاجت إع للح بع لحابخفلعك لذ رلولل  ،رلحن لليلأن لح إج ل
ل
ىل لد ح إم لتقو ل شب له،ح لحملت أ لع لح بي لحجلالحلفي لو ل ىت ليت ىن ل بإ ث ،لأخ ،له،ح لحملت أ ليل
د ح إهتملع ل الح عال للتطبيملنقإيي لحمل تو لحاقتصإديلحاجت إع ل ت لن لح تكإفثليلأففحدل
ح عين ليلمجي لريورهمل ل ل
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قلق االمتحان

املستوى ال راسي :

ق لأ ملح ح إملأحلق ملحانتمإحلاليربت رفلقملف لح تع ي ي للالقمل تو لح ح لوفهول
ظإهف لعإن لعن لمجي لح تالني،لولل ك ليالدحدلن توحهلأ ثفل ع لح تق ليلحمل تو لح ح لليلحملف ل
ح تع ي ي لفظفحل الايد لتعق لحملهإ لحخلإص ل كالنف لأللن تو للزايد للع لل د حكلح ت ي،لمل و يإت لول
ي لتشألد ح ل"هيل ل" ل 1972 Hillل لأف ":ليب ألظهو لق ملحانتمإحليلح صفلح ثإينلح ت حل لمثل
يتالحي لت

يإل ن ل ع لأخف

( مغاوي مرروق .1991ص  )94ل

ل"

لق ل إل ل ع لح بإ ث،لد ح لح ق مليل،ت فلحمل توايمللحملفح الح تع ي ي لل يإحلح افلقليل
ن تو لق ملحانتمإحل ،له،هلحمل توايمل للن لح ح إملح يث ليله،حلحتإ لنإلقإ ل ل"لحممود

حممود" ل 1992لح ،ي له ق لن لخال لد ح ت ل ىل ل إل لح تعفق لع لن تو لق م لحانتمإح لعن ل
ح طال و لمث ل يإح لن لحختالق لن تو لح ق م لقختالق لحملف لح تع ي ي لل ع لحملت أحم لحألخف ل
،يل
مش لح عين ل179لخإ بإلن لح  ،و لحختألحل طفيق لعشوحلي لمثلخبملنقيإ لحاجتإهلحنولحانتمإانملح ل
وف ل"لسييلجررل"لSpielbergerللل1980للتوص لح ح ل ىللع لفتإل لن ل ينهإلع للجودلففلقل

،لح طال لح ثإفوي،للح طال لحجلإنعي،ليلق ملحانتمإحولف فلح بإ
حانتمإانملظإهف لعإن لعن لمجي لح طال ل لح نظفلع لن توحهمل لل

له،هلح نتيق ل كوحلحخلوقلن ل

(نسيمة ا اد.2001 .ص

)128للل ل

ك لقصال"لسي الطواب ل"ل 1992لع لفتإل ل،ت ا للذ رلن لخال لري لقإ ل لع لق مل
حانتمإح للح  ،إء للحمل تو لح ح للعالقته إ لق تمصيا لحأل إدمي ل طال لحجلإنع لن لحجلن ،ل
للجودلففلقلجوهفي ل ،لنتو طإملد جإملل الن لح طال ل
ل
لأختقلح افابلح ثإينلح ،يلفصلع لع
لح طإ بإمليلق ملحانتمإحللفقإلاختالقلحمل تو لح ح لوللتوصال ىللأف ليوج لأترأل لي ل عإنال
حمل تو لح ح ل الأحل له،هلح افلق لمل لتصا ل ىللد ج لح ا لحإل صإلي لنإع حلح افلقل ،لحمل تو ل
حألل للح فح ولفه لدح لعن لحمل تو ل 0.05للف فلح بإ لح نتيق لع لأف ل إلخإ لف لرت لح تمإقل
ح طإ لقجلإنع لللحج لضفل لق  ،لفا لع لخفيم لح وحجبإم لأل لح بموث لل لحانتمإانم لزحدمل
د جإت ليلق ملحانتمإحل ل ل

ل

ل

ل
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التخصص ال راسي :

تشأل ع لح ح إمل ىللأحلح ت صصلح ح ليع لن لح عوحنالح يلق لتثرفليلن تو لق مل
حانتمإحلول ي لتث له،هلح ح إمللجودلففلقل ،ل ع لح ت صصإمل إألد يللح ع ليلح تنبثل

ق ملحانتمإحلوللن لأمههإل:لد ح ل"لعلي شعيب ل" ل 1987لح يلهت قل ىللنعفف لح افلقل ،لأففحدل

ح ق ،لح ع للحألد يل طال للخإ بإملح ثإفوي لح عإن لمبك لحملكفن ليلد ج لق ملحانتمإحل لفتوصال
خال لحختبإ لح افضي لح فح ع ل ىل لأح لح ت صص لح ح ل(ع ل/أد ي)ي إهم لي لح تنبث ل ج لق مل
حانتمإحل صإحللح ت صصلح ع ل للف فلح نتيق ل كوحل ع لح ت صصإملح ح ي ليلح ثإفوي لح عإن ل
تب ل لي لفظف لخالفإ لأ ثف لصعو لن لح ت صصإم لحألخف لو لفطال لح شع لح ع ي لينظفلح ل ىلل
ختصصهملع لأف لأصع لن لفظأهليلح شع لحألد ي ل (.علي شعيب .1987.ص  )310ليل ،ل
تشأل ع لح بموثل ىللفتإل ل،إ ا لله لأحلق ملحانتمإحليكوحلأع ل

لتالني ،لحألق إ لح ع ي ل للن لأمههإل:لد ح ل" لكامل عويضة ل ل" ل 1996ل ل و لعالق لق مل

نن ل

حانتمإحلمب تو لحألفكإ للحجلن للح ت صصلحأل إدمي ل
مش

لتالني،لحألق إ لحألد ي ل

لح عين ل 292لخإ للخإ ب لو للأ ت

لح بإ

لخ ب لح ثإفوي لح عإن لمب ين لأرب -حأل دح-لل

لنقيإ ل" لسوين ل" ل ق م لحاختبإ لن لتعفي ل

"أبورينة ل"ل"الزغل ل"لتقنين لع لح بي لحأل دفي لوللتوص لح ح ل ىللفتإل لن لأمههإللجودلففلقليل
د جإملق ملحانتمإحلتعال ل ت صصل صإحللحألد ي.

ث.

(كامل عويضة  .1996 .ص )84

الذكاء:

ي ب ل ل لأح لن تو لق م لحانتمإح ليتم د ل

لد ج لح  ،إء لو ل ي ل ين لفتإل ل ع ل

ح ح إمللجودلح تب ل ل يبل ،لق ملحانتمإحللح  ،إءل للن لأمههإلنإلتوص ل ي لد ح ل"ييشرل
"ل"أوريل"لFisher & Aweryللل1973للن لفتإل لولتت ثاليلحااإابلق حملح تالني،ليل إ لح تاإنل

(توييق أمح .1989.ص  )78لللللللللللللل

ق ملحانتمإح ل

إلتوصال"لريفل"ل"دميل" Ziv & Demلل1975لن لخال لد ح ته إلح يلهت قل ىلل شفل

ح عالق ل ،لح ق مللح تمصيالح ح

لن لأخ،ل ع،لحاعتبإ لعإنالح  ،إءللتوصال ىللأحلهنإكلعالق ل

عك ي ل ،لح ق مللح  ،إءلول غملأهنإلمللتك لذحملدا ل صإلي ل

(نسيمة ا اد.2001.ص)113ل ل

لتوصا لأيشإ ل"داام علي الكيال" ل 1967لن لخال لد ح ت لح ي لأجفي لع لخ ب لجإنع ل

"دنفر"للل فابلقيإ لح ق مليلعالقت ل طبيع لح إ لح ،هني لولخبق لح ح لع لعين لتتكوحلن ل81ل
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خإ بإلصناوحلن لخال له،هلح جإمل ىلل وعت،ل:نفتاع للنن اش ليلح ق مل خبملح بإ

لحختبإ ل

ح ق ملح صفيح ل رب ل" لاتيلر ل"لن إلالجفحملحملإءلل(رالثلجفحمله قإ ل،ت ا )يط لن ثهإلولريي ليتمل
ح صو لع لنق ح لنع،لن لحملإءليلرالثلجفحملولذ رل قيإ لحملفلف لح ،هني ل لأيلخفيق ل اله،هل
حمل إلالح إ ي ل لتوص لح ح ل ىللع للجودلففقل ،لذليلح ق ملح عإقللحملن ا ليلح و ل
حملعطإ ل غملأحلذليلح ق ملحملن ا ل إفوحلذليلنفلف لأ ثفلنقإ ف ل ،ليلح ق ملحملفتا
( داام الكيال

.1990.ص)10ل ل

إ له ف لد ح ل"ماري ل" ل ل 1969ل ىل لنعفف لح عالق ل  ،لق م لحانتمإح للح تمصيا للمش ل

لد جإملح  ،إءل ىللأ ل وعإملوللمتلح ت ح لنقيإ لح ك ي ل
عينتهإل 96لخإ بإلمتلتق ي همل
حألنفيكي ل قيإ لح  ،إء لو للقيإ لح ق م ل وح ط لحختبإ لق ملحانتمإح لو للق لأظهفم لح نتإل لأحلأدحءل
ح طال لنفتاع لح ق مل إحلأع لن لأدحءلح طال لنن اش لح ق مليل وع لح طال لنفتاع لح ل ،إءلول
لح عك لصميحلق ن ب لت وع لح طال لنن اش لح  ،إءل
ج .اجلنس :

ل

(أنيسة دوكم .1996.ص  )15ل ل

ق لأربت لح ع ي لن لح ح إمللجودلح افلقل ،لحجلن ،ليلق ملحانتمإحلولل ك لهنإكلن ل

يفج له،هلح افلقإمل ىللخبيع لتكوي لحجلن ،للخصإلصه إل للنإليث لذ رلقو ل"لن ا أيكلل"Eakelلل
 1965لهح ":لح افلقل ،لحجلن ،ليلظإهف لح ق مليصع ل فهنتهإللن لحملتاملع ي لع ونإلأحلح بنإمل
ي هالع يه لأ ثفلن لح بن،لحاعرتحقلق ق ملولأنإلح  ،و لفيتوق لننهملأحلي كوحلنثال:لح فجإ لمبعىنل
أح ليتصففوح ل شقإع " ل ل( مغاوري مرروق .1991.ص )98لله،ح ليعين لأح لحإلانث لأ ثف ل حد ليل

حا تقإ ل ربل"فعمل"ع لنقيإ لق ملحانتمإحلولأ لح  ،و لأقالح تقإ لل لحلصعو ليلحاعرتحقل
ق ق ملولألهنمليفلحلأف ليشعفلليق الن لذ و هتمل ل
لن لح ح إملح يلأ ملذ رل:لد ح ل"لسييلجرر ل" ل Spielbergerل 1980لح ،يلأشإ ل ىلل

أحلحإلانثلل إفوح لأع لن لح  ،و ليلن تو لق ملحانتمإحل ن ب لترتحلحل ،ل"ل 3لل 5لد جإملع ل
نقيإ لق م لحانتمإح ل رب":سييلجرر" لSpielbergerو للذ ر لع لعينإم لمش

لخ ب لح ك يإم للخ ب ل

حمل ح لح ثإفوي لولل  ،رللج لأحلنتو لح جإملح يل صالع يهإلح  ،و لق ن ب ل ج لح ك ل
ق ملحانتمإحلن لخ ب لحمل ح لح ثإفوي ل إف لأ ثفلح تاإعإلن لنتو لح جإملح يل صالع يهإل
ل

ح  ،و لن لخ ب لح ك يإمل للللللللللللللللللللللل
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 ،رلتوص لد ح ل"لكوش ل" Couchل ل 1983ل ل ىلللجودلففلقلذحملدا ل صإلي ل ،ل
ح  ،و للحإلانثلن لخال لحجلإنع ليلد ج لق ملحانتمإحلحمل إع ل ع لتطبيملنقيإ لق ملح تمصيال
ف ق لألضم لح نتإل لأحلح  ،و لتاوقوحلع لحإلانثليلق ملحانتمإحلحمل إع لوليل ،لأحلحإلانثل
أظهفحلتاوقإلع لح  ،و ليلق ملحانتمإحلحملعوقل لللح تنتق لح ح لأحل اللن لفونلح ق مللجن ل

ح طإ ليفتبطإحلن ل عشه إلح بع لل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل(علي شعيب.1987 .ص  )301ل

لقإن ل"لهامجي ل" Hembreeل ل 1988ل تم يالفتإل ل 562لد ح لمت ليل إ لق ملحانتمإحل
لحفته ل ىللفتإل لننهإل:لأحلحإلانثلأع ليلن تو لق ملحانتمإحلن لح  ،و لوللأحلح افلقلص أ ل ،ل
حجلن ،ليلق ملحانتمإحليلح نوحملحأللىللن لحملف لحا ت حلي ولمثلتتالحي لت يإللتب ل ،لحجلن ،ل
ذ لهتإليلح صفلحخلإن لحا ت حل لليلح صفلح ثإين لح ثإفويلولمثلتتنإقصله،هلح افلقلت يإليلهنإي ل
(علي

حملف لح ثإف لوي للنإل ع هإل ل

شعيب.1987 .ص  )310ل

لقإ ل"لحمم الطيب" لل 1988ل ح لن تو لق ملحانتمإحل ،لخال ل يإملجإنع لخنطإلول
لأخ،لعين لقوحنهإل 100لخإ بإللل 100لخإ ب لن ل ال ي لن ل يإملح ط للح صي للح رت ي للح ال حع ل

ل ع حد لح اني ،لح تقإ ي ،لو للخبم لع لح عين لقإل لق م لحانتمإح لح ي لأع هإ ل" لسييلجرر" ل
Spielbergerلأشإ م لفتإل لح ح ل ىل لزايد لنتو

لق م لحانتمإح ل

لحإلانث لي ل ا ل ي لع ل

ح  ،و لليلفا لح ك ي ل(.حمم الطيب .1988.ص )11للتتاملح نتإل لح إ ق لن لفتإل لد ح ل"لهورنل

"ل"دولنجر"لل Horn & Dollingerل 1989لح يلأجفي لع لعين لقوحنهإل119لذ و للل117ل انثلول
لح ت ن لح ح لنقيإ لق ملحانتمإحل

لحاخاإ ل رب"ساراسون"لل Sarasonلأشإ ملح ح ل ىلل

لجودلففلقل ،لحإلانثللح  ،و ليلق ملحانتمإحل صإحللحإلانث

( مغاوي مرروق .1991.ص .)82

لأيشإلتوصا"لمغاوري مرروق"لل 1991لن لخال لد ح ت لع لعين لقوحنهإل 100لت ي،ح للل100ل
ت ي ،لن لح صفلح فح لحا ت حل لوللح ت

لنقيإ لق ملحانتمإحل ألخاإ ل رب"ساراسون ل"لاثخفلحلل

(TAS)Sarason & Alول ح لح افلقل ،لحجلن ،ليلق ملحانتمإحل لتوص لح ح ل ىلللجودل
ففلقلجوهفي ل ،لحجلن ،ليلق ملحانتمإحل صإحللحإلانث ل
( مغاوي مرروق
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ليتشح ل لممإل بملأحلحإلانثله لحألع لي لن تو لق م لحانتمإحلع لن تو لح  ،و لللتا فل
ه،هلح نتإل لع لأحلحإلانثل ،ليشطف انل ىللنوحجه لنوحقفلحانتمإانملف هن لحيإل لمحإي لأفا ه ل
ن له،ه لحملوحقف لح ي ليشعفح لههنإ لنه د ل ل ،لحهت لليكوح لذ ر لع لخفيم لح تكيف لح يب للح شعو ل
قخلوقلح ش ي لولليفحفمله،حلنظإهفلحفاعإ ي للفياليو وجي ل لله،حليعينلأحل اللحجلن ،ليعإينلن لنشك ل
ق ملحانتمإحلولليالدحدلن توحهلعن لحإلانثلأ ثفل .ل
ح .الفشل ال راسي:

ل ق ل ين ل ع لحألريإثلأحلق ملحانتمإحليفتب لقااإاب لن تو لح تمصيالح ح

يثدي ل ىل لتكفح لح ن لح ح ي لأل لح ت ف لح ح

لح ،يل

لو لله،ح لنإ لأ ه ل ربرب"االقالن ل"ل"مانستي "لل

 Callaglanet & Mansteadل 1983ل قوهلملأحل":لق ملحانتمإحليفتب لربق لح اشاليل يإ لح ت ي،ل
لتكفح

( نسيمة ا اد .2001 .ص )119

لنفحملح اشال"

لتوصال"سنكلر ل" ل Sinclairل 1971ل ىللأحلن تو لق ملعن لح تالني،لح ،ي لتف لوحلح ثإفوي ل ب ل
تكفح لح ف و لأع لنن لعن لح تالني ،لحمل ت في لي لح ح ل ل ل إ للج "ساراسون ل"ل"هيل ل" ل
Sarasin & Hillلل1971لأحلن تو لح ق ملعن لح تالني،لح ،ي ليعي لحلصاوفهملح ح ي لأع لنن لعن ل
ح تالني ،لح نإجم ،ل لي لد ح ل"كاتيل ل" ل Cattellل ل 1966لل  ،ر لد ح ل"برادشا ل"ل"رودي ل"

 1971Gaudshaw & Bradshawلع لتالني،لح صفلح تإ لوللتفحل لأع إ همل ،ل 14للل 16ل ن ل
وتب،لهل إلأحلن تو لحا تع حدل ق ملعن لح تالني،لح اإش ،لأع لنن لعن لح تالني،لح نإجم،ل ل

(كاظم ويل آغا .1988 .ص  )18ل

ليتشحلممإ بملأحلن تو لح ق مليفتا ل ع لح اشا لأ ثفلنن ل ع لح نقإحلوللأحلق ملحانتمإحل
نوجودل ل إف لح تالني،لل ك لمب توايمل،ت ا ل للع ي لملليفحع لنت ألحإلعإد ليلحختيإ لح عين لول ال
متلنفحعإ لح ج لح يلحيصالع يهإلأففحدلح عين لع لنقيإ لق ملحانتمإحل ل
خ .عادات االستذكار :

عوحنالحملثرف ليلح تاإنلأللحااإابلن تو لق ملحانتمإحللذ رلأحل
لتع لعإدحملحا ت ،إ لن لح ل
ح كثألن لح تالني،لح ،ي ل يهملعإدحملد ح ي ل بي لولريي لالأيخ،لحلح ح لن خ،حلج ايل القبال
حانتمإحل ارت لق ي لولحألنفلح ،يليثديل ىلللتفح ملحملوحدلح ح ي ل ىتلمتثالذ رلعب إل بأحلع يهملول
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لن لمث ليشعفلح لق توتف للحخلوق لن لحانتمإانم ل لأنإ لح تالني ،ل يهم لعإدحم لد ح ي ل إ ي لوريي ل
ي ت ،فلحلد ل هملقفتظإ لخوح لح عإ لف هنملاليشعفلحلق ق مل
لنإليث لذ رلد ح ل"ويتمايز ل" للل Wittmaierل1972ل لح يلألضم لأحلح تالني،لح ،ي ل يهمل

ق م لعإ لي لحانتمإانم لتكوح لنهإ حم لحا ت ،إ ل يهم لذحم لن تو لنن ا لع لذلي لح ق مل

حملن ا ل ل() Wittmaier. 1972 . p 352لل  ،رلألضم لد ح

ل"ميتشلل"ل"لأنجل"ل Mitchell

 & Engل 1972لأحلخا لق ملحانتمإانمل ي لض إانل تم ،لحألدحءلحأل إدمي ل ذحلجتإه نإلن تو ل
عإدحملحا ت ،إ

ل للل ل

ل

ل

ل( ماهر اهلواري وحمم الشناوي

.1987.ص  )175ل

له ف لل  ،رلد ح ل"لعي الرمحان عيسويل" ىللنعفف لن لتطبيملح طإ لحجلإنع ل شفلطل
ح تمصيالحجلي ل للحعت لع لعين لن ل300لخإ بإللخإ ب لن لجإنع لحإل كن ي للمتلتطبيملح تبيإحلن ل
 12ل ثحا ليتع م لق ق م لحانتمإح للنعوقإم لح ح لو للأعط ل نإ له،ه لح ح لنثشفحم لهح ل وحقل
فصفلعين لح بم لاليب لحلحاهت إ لقا ت ،إ ل اليلح نصفلحألخألن لح عإ لح ح لولليثج وحل
حا تع حدل ىتلح شهفلحألخألن لح عإ لح ح ل ل

(ابسم السامرائي وشوكت اهليارعي .1986.ص  )118ل

لي لد ح ل" لركراي امح ل" ل 1986لح ي لهت ق ل ىل ل إد لح عالق ل  ،لق م لحانتمإح للحملهإ حمل
ح ح ي لللح تمصيالح ح ل لعين لتت فلن ل325لخإ بإللخإ ب لوللح ت لنقيإ لق ملحانتمإحل
قإ ل تعفيب للتقنين لع لح بي لحملصفي لوللقإل لق ملحانتمإحللنقيإ لحملهإ حملح ح ي للتوصال ىللأف ل

توج لعالق ل بي ل ،لق ملحانتمإحللنهإ حملح ح للحا ت ،إ ل لل(ركراي أمح .1986 .ص  )150لللللللللللللل
للللللي لد ح لقإ ل ل"كوش ل"لاثخفلح ل لل Cauch & Alل ح لح تقإ يفلح ،حتي ل و لق مل

حانتمإحللعإدحملحا ت ،إ ل عين لن لخال لحجلإنع للعالق لذ رلق تمصيالح ح ل يهمل توص ل
ح ح ل ىللأحلح طال لح ،ي ل يهملق ملضإ ل(نع فل) إفوحلع لعك لن لح طال لح ،ي ل يهملق مل
صم ل(ني ف)وللذ رليلعإدحملح ت ،إ هم

(الشناوي ري ان وعي هللا ابراهيم .1990 .ص  )220ل

لأربت لللد ح لل"دوديلل" Dudleyل1986للأحلهنإكل ثأحلن لحملشكالملحأل إدميي للنشكالمل
ح نقإحلحمل

رب لتربفتب ل عربإدحملحا ربت ،إ لنثربال:لتنظربيملح وقرب لل يايرب لحا ربت ،إ لقبربالحانتمربإح لليتاربمل

نإل بملن لفتإل لد ح ل"لماهر اهلواريل"ل"حمم الشناويل"ل1987لح يلمت لع لعين لتترب فلنرب ل70ل
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خإ بربربإلق ربربملع ربربملح ربربنا ل ك ي رب لح ع ربربو لحاجت إعي رب ل ي رب لخبق ربوحلع ربربيهملنقيربربإ لحاجتربربإهلحنربربولحاختبربربإ لن رب ل
ع رب رب رب رب حدهملوللنقي رب رب ربربإ لح ع رب رب ربربإدحمللحاجتإه رب رب ربربإملح ح رب رب ربربي لن رب رب رب رب ل ع رب رب رب رب حدل"عك ك ك ككادل األشك ك ك ككولل"ل"مك ك ك ككاهر

اهلككواري" لألضربربم لح ح رب لأحلهنربربإكلعالق رب لعك ربربي ل ربرب،لق ربربملحانتمربربإحللعربربإدحملحا ربربت ،إ ولأيلأحل
د جإملق ملحانتمإحلتالدحدل إلق لد جإملح طال لع لعإدحملحا ت ،إ

ل لل

(ماهر اهلواري وحمم الشناويل

.1987ص )171

نإءلع لنإل بم ليتشحلأحلق ملحانتمإحليفتب ل بإل عإدحمللنهإ حملحا ت ،إ لولليعينله،حل
أح لح تالني ،لح ،ي ليتبعوح لعإدحم ل ي لي لح ت ،إ هم لليثج وح لحا تع حد ل النتمإح ل ىت لقف لفرت ل
حانتمإانمليفتا لن تو لق ملحانتمإحل يهملولله،حلي ت ع لح تاكأليلخا لن تو له،حلح ق مل
لتفشي ه لع لخفيم ل فحن لع لعإدحم لحا ت ،إ للنهإ حم لحانتمإح ل لله،ح لنإ ليتم لتنإل لي له،حل
ح بم ول ت ايفلن ل له،حلح ق ملح ،يلأصبحلظإهف لننتشف لعن لح وحدلحألعظملن لح تالني،ل ل
 خامسا  :مسات ذوي قلق االمتحان املرتفع :

حلح ح إملح يلقإ لفإلح بإ ثوحل و لق ملحانتمإحلولتوص ل ىللفتإل لميك لن لخالهلإل

لصفلحألففحدلذليلح ق ملحملفتا ل للق ل إل "لدييفيول"لل1984 Depreeuwلأحلحي دلح قلفيالحمل يالل
تالني،لحملفتاع،ليللق ملحانتمإحلوللتوصال ىللأهنمليتصاوحل رب :ل
 ح تاإنلق ملح ل(لح ق ملح عإ ل)
 ع لحا تقفح لح عإخا ل
 ش ي يلح إ ي ل
 إفوحلأ ثفلحفطوحلي ل
 د جإهتملعال النقإيي لح ق ملعإ ي لنإع حلنقإيي لح ق ملحملي فل
 حإلففحطلليلجإف لحاضطفح ي ل(لحافش إ ي ل)


ل ل

ضعفلح ثق لق نا للح رتددل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل( علي شعيب  1987.ص )302
لليف "لساراسونل"لSarasonلل1980لأحلحألففحدلح ،ي ليعإفوحلنرب لد جرب لعإ يرب لنرب لق ربملحانتمربإحل

يتصاوحلمبق وع لن لحخلصإلصله ل :ل
 ينظفلح افدل ىللحملوقفلحاختبإ يلع لأف لنوقفلصع لولليتش لعنإصفلح ته ي ل للح تم يل
ق حت
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 يف لح افدلأف لغأل فءلأللغألقإد لع لأحليقو لمبإلينب لأحليقو ل ليلحملوقفلأللأحلأدح هل ي ل
ع لحمل تو لحملط و ل
 يف ال لح افد لع لح عوحق لح وخي لحملرتتب لع لع لح كاإء ليلحألدحء ل ا لن لح رت يال لع لحألدحءل
لق ين
 شعو لح افدلح قويل ع لح فضإلولله،حليثرفلأترأحل بيإلع لأدحل للقيإن لمبتط بإملحملوقفل
يتوق لح افدلح اشالول إليتوق لحااإابلتق يفلحابخفي للح رتحنهمل ل(عالء ال ين كفاين وآخرون

.1990.ص )583ل ليف لأيشإل"سييلجرر"ل Spielbergerلل 1980للأحلحألففحدلح ،ي ليعإفوحلد ج لعإ ي ل
ن لق ملحانتمإحليت ياللحل رب:ل
 ي وحلحملوحقفلحاختيإ ي لع لأهنإلنه د ل ش صي ل
 غإ بإلنإليكوفوحلنتوتفي ليلنوحقفلحانتمإحل
 ح تقالهلملح ،حيتليل إ ل بي ل


يتشت للحفتبإههملللتف يالهملأرنإءلحانتمإحل للللللللللللللللللل( حمم الطيب .1988ص .)11

ل للي ،ف ل"ع انن يرج ل"ل" لع انن عتوم ل"ل"نصر العلي ل" 1993لأح لحألففحد لح ،ي ليت ياللح لن ل
د ج لعإ ي ليلق ملحانتمإحليقشوحل ثأحلن للقتهملقبالحانتمإحللخال للهمل:






ننالعقوحل و لأدحلهمللياكفلحليلأدحءلحابخفي ل
ياكفلحليلح ب حلالح يلميك لح قوءلل يهإليل إ ل خاإقهمليلحانتمإحل
تنتإفمل شكالنتكف لنشإعفلح عقالللع لح كاإي ل
يتوقعوحلح عقإ للفق ححلحا رتح للح تق يفل

تنتإفمل دلدلفعاللنظإهفلحضطفح لفياليو وجي ل،ت ا ل لللللللللل( عي هللا الصايف .2002.ص .)75
لق ل ،ل"مان لرل"ل Mandlerلل1968للأحلنفتاع لح ق ملهلملنيكإفالنإملق ي لحملقإلن ل عقاللألل

ح ته ي لوللهملدحل إليلنوحجه لعإمللالمي كوحلفي ل و يإملح كب لأللحجتنإ لح ته ي للح عقالولله،حل
يب،لأحلأ إ ي لحملقإلن ل يهملضعيا لول ضإف ل ىللأهنملأرنإءلحانتمإحل ذحللح تع وحلأ إ ي لحملوحجه ل
ف هنإليلأغ بهإلن لفونللتعقياليلل ل

لتوصال"ساراسون" لل Sarasonلل 1975لل ىللأحلحألففحدلذليلح ق ملحملفتا ليت ياللحل نظإ ل لدل

تم يالحملع ونإملوللأ ثفلصال للأقالع قإلنقإ حلمبن اش لح ق مل ل
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ي لد ح ت ل ىللأحلهثاءلحألففحدلاليشإ وحليلح ق ملول إلأهنمل ذحلخألحل ،لحاتصإ لقابخفي لألل
حجتنإفملف هنملياش وحلحاجتنإ ل لليشأل"تيي






ل"ل"رانز"ل"رانز"1988 Tipek . Ganz & Ganzل

ىللأحلذليلح ق ملحملفتا لي لع يهملح تاكألح يبلأرنإءلأدحلهمل النتمإحل لل ع همليف اللحلع ل
خوفهمل الن لأدحلهمل للن ل ،لت رللحألفكإ لح بي لح يليفددهإلح تالني،للتثديل ىللفش همل غملل
أهنملي تطيعوحللح ت إ لنثهالملد ح ي للمتكنهملن لح نقإحل له ل :ل
الميكينلح قيإ لف،حلحانتمإحل
أانل لن تع حل اإي ل
حأل تإذليفحقبينل

حجل ي لأهن لقب ل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل( عي هللا الصايف .2002.ص  )77لللللللللللللل
لأضإقل"مجال العيسوي ل"ل"اسن اثن"ل 1996للل ىللذ رل ع لح صاإملله لأهنمليقشوحل
لقتإل بأحللهمللياكفلحليلحانتمإحلنقإ اللق لأقاليلح تمشأل لوللهملأ ثفلت يبإلع لح ل ل ل

للج ل"يامور ل"ل 1993 Famoseللأحلحألففحدلذليلح ق ملحملفتا ليفجعوحللح اشاللح نقإحل ىلل

عوحنالخإ جي لولممإل ع هملذليلنف اللقكملخإ ج ل.

( نسيمة ا اد .2001 .ص  )100ل

إللج "لسييلجررل"لSpielbergerللل1980للأحلق ملحانتمإحليالدحدلق ن ب ل تالني،لح ،ي ل
تشألتط عإهتمل ىللد ح لجإنعي ل تمقيملأه حفهمل.

(حمم الطيب .1988.ص )70ل ل

لتوصال"ررين ل" ل Greenل 1980للن لخال لد ح ت ل ىللأحلذليلق ملحانتمإحلحملفتا لي ألحل
جإقهتملللللريقملأع لن لذليلح ق ملحملن ا لولل ك لن لت إليلف ب لح ت ألحإل إ يلعن لح ا ت،ل

(ذليلح ق ملحملفتا للح ق ملحملن ا ل)ل(.أمح عودة .1988.ص .)70له،هلح

إملت إع ليلح تعفقل

ع لح تالني،لح ،ي ليعإفوحلن لنشك لق ملحانتمإحل قيإ ل ت خالمل شإدي لمل إع لهثاءلول إل
متك لن لتش يصلحملشك لن لأجاللصفلح عالمللحملنإ ل ل
 سادسا  :نظرايت قلق االمتحان :

ق ل إل ل ثأ لن لح نظفايم لح يث لتا أ لحإل إز لح يئ لحملفتب لق ق م لح عإق لي لحانتمإحل
لتنإل له،حلحملوضونلن لع لجوحف ل ح لأترأهلع لن تو لأدحءلح افدل للتت ثاله،هلح نظفايمل
في إلي ل:ل ل
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أ .نظرية الت اخل :

فتيقرب ل بمربربوثلل"مانك لر"ل"ساراسككون"لMandler & Sarasinل1952لولل"ساراسككونل"لاثخربربفلحل
Sarasin &Alلل1972ول1980لولل"وايككنل"Wainللل1971ول1980لقإن رب لفظفي رب لق ربربملحانتمربربإحل صربربا ل
أ إ ي لع لمنوذمللح ت حخالولل أملأحلح ت رألح فلي ل ق مليلحملوقربفلحاختبربإ يلهربوليلدخربو للأترربأل
خف لول ي لينت لح ق ملح عإقلح تقإقملغألنفتبط لقملهإ لحملط و لنثال:عرب لح رت يرباللوللحمليربال
علوحنالأ ل
حنولحألخطإءلأللحا تقإقملحملف ال لحنولح ،حمولح يلتتنإف للتت حخالن لحا ربتقإقملح شربفل ي لحملفتبطرب ل
قملهإ لحأل إ ي لذحهتإلوللح يله لضفل ي ل ال إزلح طي ليلحملوقفلحاختبإ يل للل
(ماهر اهلواري وحمم الشناوي . 1987.ص .)175

حلحابر لح ي ل ق ملحانتمإانملق ليكوحلهلإلتا أليتصالقافتبإهل ذليف ل"واينل" Wainلأحل
ح تالني ،لذلي لح ق م لح عإق ل النتمإح ليصبموح لننش  ،لليق وح لغإ بإ لحفتبإههم ل  ،لحألنو لحملفتبط ل
قمله لأللحألنو لحملفتبط لق ،حملوليل ،لأحلحألففحدلحملن اش،ليلق ملحانتمإحلغإ بإلنإيف اللحلع ل

(سي الطواب .1992 .ص )154لللللللللللللللل

حألنو لحملفتبط لقملهإ لحملط و لفق ل ج لأ قل.

للفقإل وجه لفظفل"واين ل" Wainف حلحافتبإهليلنوقفلحانتمإحلنوزنل ،لح تقإقملنفتبط ل
قمله لحملط و ليلحملوقفلحاختبإ يلوللح تقإقملغألنفتبط لقمله لولله لح تقإقملح ق مل لفا ل
إ لحألففحدلذليلحمل توايملح عإ ي لن لق ملحانتمإحلختصصل ي لل بأ لن لحافتبإهل ىللحا تقإقمل
غألحملفتبط لقملهإ لحملط و لولات ،ل ي لق ي لن لحا تقإقملحملفتبط لقملهإ لذحهتإلولحألنفلح ،يليثديل

للهل ىللخا لحا إزلحأل إدمي لعن لهثاءلح تالني،ل لللللللللللل(سي الطواب .1992.ص  )155للللللللللللللل

لق تإقلفن وذمللح ت حخاليارتابلأحلأترألق ملحانتمإحلع لحألدحءلحي ثليلنوقفلحانتمإحل
فا ولأيلأحلح ق مليلأرنإءلحانتمإحليت حخالن لق لح ت ي،لع لأحلي رتج لحملع ونإم لحملعفلف ل ول
لي ت نهإ ل طفيق لجي

للح تعإنا لن لق م لحانتمإح ل

له،ه لح نظفي ل إ ليفحهإ ل"الرروسل

"ل"ديلوجنس" لل 1983 Lazarus & Delongsلتت ثاليلأف لنإل حليتعفابلح ت ي،لملوقفلحنتمإحل ىتل
يقو ل ع ي لتق يفلنعفيل يبليت حخالن لحملهإ لحملط و لألدحءلحانتمإحل (مىن ب وي .2001 .ص
 )161لولق لقإن لد ح إمل ثأ لن لنث هإل:د ح إمل"موريس ل"ل"ليجت" Morris & Libertل1970ل
لأي ملح نتإل لحملتوصال يهإله،هلح نظفي ل ل

(ماهر اهلواري وحمم الشناوي .1987.ص .)175لللللللللللللللللل
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ب.نظرية جتميز املعلومات :
لفقإلهل،هلح نظفي ليعودلقصو لح تالني،لذليلح ق ملح عإقليلحانتمإحل

ل"بنجامنيل"لزنالل ل

Benjamin & Alلل1981ل ىللنشكالمليلتع ملحملع ونإملأللتنظي هإلأللنفحجعتهإلقبالحانتمإحلألل
ح ت عإلهإليلنوقفلحانتمإحلذحت لولأيلأهنمليفجعوحلحاااإابليلح تمصيالعن لح تالني،لذليلح ق مل
ح عإقليلنوقفلحانتمإحل ىللقصو ليلع يإمل"لالتشفف ل"لولأللتنظيملحملع ونإملأللح ت عإلهإليل

نوقفلحانتمإح ل (سي الطواب .

.1992ص  )155لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللل

لق ل إل ل الن ل"بنجامنيل"ل"مكشنيل"ل"لني"ل " Benjamin.Mckeachine & Linل1987للل
ح تمقملن لفإل للمنوذمللجتهياللحملع ونإمليلتا ألحإل إزلح يئل تالني،لأصمإ لح ق ملح عإقليل
حانتمإح لع لخفيم لح ت ح لأ و ليقي لتنظيم لنوحد لح ح ل تالني ،لذلي لح ق م لح عإق ل طفيق ل
نبإشف لولليلنوقفل قيق ليلقإع لح ح ل لق لأشإ مله،هلح ح لأحلح تالني،لذليلح ق ملح عإقل
يلحانتمإحل يهملقصو ليلتنظيملحملوحدلح ح ي لولنقإ ف لق تالني،لحابخفي لذليلح ق ملحملن ا لول
لول
أيلأحلهثاءلح تالني،ل ي ل يهملح ق لع لتنظيملناإهيمله،هلحملوحدل ىتليلحملوحقفلغألح تع ي ي ل
إل ين لح نتإل لأحلح تنظيملح يئليفتب لقا إزلحأل إدمي لح شعيفلوللهل،حليب للأحلأ لأ بإ ل
ه،حلحا إزلحأل إدمي لح يئلعن لح تالني،لذليلح ق ملح عإقليلحانتمإحليعودل ىللعإدحملد ح ي ل ي ل
لقصو ليلتع مللتنظيملحملوحدلح يل بق لد ح تهإل للللللللللللللللللللللللل(سي الطواب

.1992.ص )157للللللللللللللللللل

ت.نظرية القلق ال ايع :
تا فله،هلح نظفي لق ملحانتمإحلع لأ إ لح لحف لحملفتبط لمبوقفلحانتمإحللتع الع لأ إ ل
للح تثإ لحا تقإقملحملنإ ب ل وقفلوللق لتثديليلح نهإي ل ىللحألدحءلحملفتا لوللف،حليع ال
ح ق مل حف للظيات لح تثإ لحا تقإقملحملنإ ب لملوقفلحانتمإحل للي عمله،حلح ن وذملللجه لفظفل
"اتيلو ل"ل"سينس ل" Taylor & Spenceل لح يلتقو لع لأ إ لأحل ق ملخإصي لح ف لح ،يليوج ل
(مصطفى الصفطي .1995.ص )75

ح وكلوللي ف لح افدل ع اللح نشإط

لأ ل"اتيلو ل"ل"سينس ل" ل Taylor & Spenceي لفظفيته إ ل -لالقلق وال ايع ل -لأح لشعو ل
ح ت ي ،لق ق م لي لحانتمإح لصا ل

ن لت فع ل ىل لق  ،لأدحل لو لفيمصا لع لد جإم لنفتاع ل ل

(كمال مرسي .1982.ص )159له،ح ليعين لأح لهنإك ل ل  ،لح حف لح ،ي لي ف لح ش ص ل ع ال
لح نشإطلللح ق مولأيلأحلحإلف إحلعن نإليكوحليلنوقفلحختبإ يليشعفلق ق ملح ،يلحياالهلع ل إزل
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نهإن ل نقإحل(مسيحة إمساعيل.1994.ص )52لق لأجفي لد ح إمل ثأ لع لعالق لح ق ملق تمصيال
ح ح ليلحانتمإحليلضوءلناهو له،هلح نظفي لوللأشإ ملفتإلقهإل ىلللجودلعالق لنوجب ل ،لح ق مل

لأدحءلحألع إ لوأيل إلزحدلح ق ملزحدلق لحألدحءلوللف فلح بإ ثوحله،هلح عالق ليلضوءلفظفي ل"هلل"

Hilلخلا لح حف ل للأشإ ملفتإل لأخف ل ىلللجودلعالق لننمني ل ،لح ق مللح تمصياليلحانتمإحلول
أيل إلزحدلح ق ملق لح تمصيال ىللأحليصالح ق مل ىللن تو لنع،ل ع هليشعفلح تمصيالقزدايدل
ح ق مل لف فلح بإ ثوحله،هلح عالق ل نظفي ل"هبل"لHipليلعالق لح حف لقألدحءللح يلتقو لأحلحمل تو ل

حألنثال حف لهولح و ل ل ل

ل

للللللل(كمال مرسي .1982.ص )160لللللللللللللللللللللللللللللللل

ث.نظرية القلق املعوق :
تا فله،هلح نظفي لق ملحانتمإحلع لأ إ لأحلشعو لح ت ي،لق ق مل ع لينش ال ق ق لأ ثفل
ن لحفش إ لقإلجإ لع لأ
 )159للح ق م ل

لحانتمإحلفيمصالع لد جإملنن اش ل (.كمال مرسي

.1982 .ص

له،ح لح ن وذمل ليع ا ل عوق ل وك لح ت ي ،لو ل ي لأح لحافش إ لق ليثأل

ح تقإقملننإ ب لأللغألننإ ب لملوقفلحانتمإحلوللق ليثديله،حل ىللحااإابلن تو لأدحءلح ت ي،لول

لي تن له،حلح ن وذملل ىلللجه لفظفل"تشايل "لل Childللولح يلتقو لع لأحلح ق مل مإفالليلنوقفل
ح ع الوللق ليثألح تقإقملنالل ل ع الأللح تقإقملالعالق لهلإلق ع

ال لللللللللل ل

(مصطفى

الصفطي.1995 .ص  )75ل

لق لأجفي لد ح إمل ثأ لع لعالق لح ق ملق تمصيالح ح ليلحانتمإحليلضوءلناهو له،هل
ح نظفي لوللن لأنث تهإل:لد ح ل"لبرود هفستل" Braud & Hurstللد ح ل"لمونتاكو"Montaquoلول
لأشإ ملفتإلقهإل ىللأحلح ق مليعوقلح تمصياليلحانتمإحلولل إل إف لحمله لصعب ل إلزحدلح ق مل
لأعإقلح ت ي،لع

(كمال

لحألدحءل ل

مرسي .1982.ص  )160ل

ن لخال لعفابله،هلح نظفايمليتشحللجودلتعإ ابلقإلمل ينهإلولفكاللح لتف اللع لجإف ل
نع،وللهت الحجلوحف لحألخف ل لفنظفي لح ت حخالتف اللع لح ق مليلعالقت لقافتبإهلولأنإلح ثإفي لفرت الل
ع لح ق مليلعالقت ل تقهياللحملع ونإملوللأنإلح ثإ ث لفا فملح ق مل حف ل ألدحءللحا إزلوللح فح ع ل
أمللأحلح ق مل عوقل ألدحءلخإص لي لحمله إملح صعب ل ل الأحلح قيق للتك ليلأحل ونله،هل
ح نظفايم لنك ل بعشهإ لح بع لي لتا أ لق م لحانتمإح لح ،ي ليعتق لدحفعإ لعن نإ ليكوح لنعت ال
لنتو طإل لليكوحلنعوقإل ذحل إحلنفتاعإل لل ي لحي ثلت حخال ،لح تقييملح يبل ،حمللنوقفل
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حانتمإحلل ،لأدحءلحمله لولفيتشت لحافتبإهللينع لح رت يالللحي ثلح اشاليلأدحءلحمله لولقإلضإف ل
ىللح عإدحملح ح ي لح ي لوللح يلتثديل ل هإل ىللقصو ليلتع ملحملع ونإمللتنظي هإللنفحجعتهإل
لح ت عإلهإليلنوقفلحانتمإحل ل
 سابعا  :قياس قلق االمتحان:

فشربربط لح بمربربوثلح تقفيبي رب ل ربربو لح ق ربربملننربرب،لننتصربربفلح قربربفحلح عش ربفي ل ع رب لأحلفشربربفمل"رانيككت
تيلكورل" Janet Taylirل1951نقيربإ لح ق ربملح صربفيحلل(.Manifest ansciety scaleككاظم ويل آغكا
.1988.ص ، )10للتف اللحاهت إ ليله،هلح اربرت لع رب لقيربإ لح ق ربملح عربإ للخإصرب ليلنف رب لح طاو رب لول ال
أحل"لانيكز ونك ر" Neighswonderلل1971للألضربحلأفرب لاإفرب لحاهت ربإ لح كبربألح رب،يلأ رب حهلح بربإ ثوحل
ق ق ربملح عربإ لظهربربفلأيشربإلحاهت ربربإ لح ن ربيبلهفربوحنلأخربف لنرب لنثربربال:لق ربملحانتمربربإحل شربكال رب دلنرب لح ق ربربمل

( علي شعيب .1987 .ص  )297ل

حملفتب لمبوحقفلح تقوميللح تق يفل

ذ لتشأ ل" لليلى عي احلمي " ىل لأح لحهت إ لح ع إء ل قيإ لق م لحانتمإح ليعود ل ىل لأمهي له،حل
ح عإنالحملوقا لح ،يليت خاليلق ي لد ج لح افدللليثرفليلأدحل ليلنوحقفلح تقوميل ( عي هللا الصايف
.2002.ص )74لوللق لأع ملنقإيي لع ي ل قيإ لق ملحانتمإحلولليلنعظ هإلذحتي لح تقفيفلوللن ل
أشهفله،هلحملقإيي لنإلي  :ل

 تقفيفلذحيتلع لق ملحانتمإحلل (Test Anxiety Self Reportحمم اام رهران.2001 .ص
)106


تبيإحل"لمان لر"ل"ساراسون" ق ملحانتمإحلthe questonnaire Mandler – 1952

(.sarason test Anxietyنسيمة ا اد .2001 .ص .)106
 نقيإ ل ق ملحانتمإحل ألخاإ للضع ل"لساراسونل"لاثخفلحل sarason & Alلل1960ل The

)TASC(Test Anxiety Scole for Childrenل

( اسني الكامل .1984.ص )07

 نقيإ لق ملحانتمإحلن ل ع حدل"لعلي شعيبل"لليتكوحلن لمخ لعوحناله ل:حخلوقللح فهب لن ل
حانتمإح لو لح ش لح نا ل النتمإح لو للحخلوق لن لحانتمإانم لح شاوي ل لح صفحن لح نا
حملصإ ل النتمإحلوللحاضطفحقملح نا ي للحجل ي لحملصإ ب ل النتمإحل

(علي شعيب .1987.ص .)305
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 قإل لق م لحانتمإح ل( Test Anxiety Inventory )TAIو لليعفق لأ يإان لق م ل"نقيإ ل

حاجتإه لحنو لحانتمإح ل"لضع ل ل" لسييلجرر ل"لاثخفلح ل ل Spielberger & Alولق لأع ه لق ل

ح عف ي ل"أمح عي اخلالق ل"ولأع ه لأيشإ ل"نييل الزهار"و للأع ه ل  ،ر ل"ماهر اهلواري ل"ل"حمم
الشناوي"و للأع ت ل  ،ر ل"ليلى عي احلمي "ليقي لحافالعإمل لل لحافاعإ ي ل لح ت

لي لع ل

د ح إملننهإل:لد ح ل"عي هللا الصايفل"ل2002لولد ح ل"سي حممود الطواب" 1992ل
 حختبإ لح ق م لحمل

ل ف لح ثإفوي لن ل ع حد ل"اسنني الكامل ل"ليتكوح لن لأ ع لأ عإد له ل

:حألعفحابلحجل ي ل ق ملوللق ملحانتمإحلوللع لحمليالح ح لوللح قبو لحاجت إع ل.
(اسني الكامل .1984 .ص )07
 نقيإ لق ملحانتمإحل( The Test Anxiety Scale)TAIلضع ل"لساراسون ل"ل sarason

لأع هلق

لح عف ي ل"أمح عودة ل"ل"حممود عكاشة"ل"حممود عوض هللا"ل"اسن عالم"ولل  ،رل

أع هل"رشاد دمنموريل"ل"م ات عي احلمي "

(أمح عودة .1998.ص )72

 نقيإ ل"لسوين"ل وكلق ملحانتمإحلل The Suinn Test Anxiety Behaviour

 نقيإ ل" ليري بني" ل ق م لحانتمإح  The FriedbenTest Anxiety Scaleللضع ل"إيزاك
يري مان ل"ل"راكوب بين اس ل" ل Friedman & Bendasللن لنقإيي

لح افعي  :لحازد حءل

حاجت إع للحإلعإق لحملعففي للح توتف
 نقيإ لحافالعإملل–لحافاعإ ي ل( إ لق ملحانتمإح)ل FThe Worry – Emotionality State
Measur ofTest Anxiety

 نقيإ لق ملحانتمإحللضع ل"رشاد دمنموريل"ل"م ات عي اللطيف"ل1990ل
 نقيإ لق ملحانتمإحللضع "لإبراهيم يعقوبل"ل1994ل

 نقيإ لنثأحملق ملحانتمإحلن لحملوحدلح ح ي للضع ل"صاحل

مرسي"ل1997

 نقيإ لق ملحانتمإحللضع ل"حمم اام رهران"لل1999ل
(حمم اام رهران .2000.ص )102
لحملال ظلع لحملقإيي للحاختبإ حملح يلأع مل قيإ لق ملحانتمإحل ثأ للنتنوع لوللق لمش لأ عإدل
ع ي لولممإليث لأمهي له،حلحملت أللخطو لأترأهلح كبألع لحإل إزلح ح للأدحءلح افدليلحانتمإحليل
،ت فلحملفح الح تع ي ي للح ع ي ل ل
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 أوال  :تعريف الدافعية :

اُ مبف عوا اام ،يل اعااُ عاات حااد َ اات عو اام
أ .لغةةة :مجعهااد افع ااي فماام ىن اات حعااُ عوالدَا ،
يجع ه َااا الادك.فع " اع عي "  Motivationهلد جاوف
م عوةفس حيث ن
َام ا ،ي مبف َ،ادك  Tomoveف
عألسبدب مبف عوعوعحت عحملماة و فعت مبف عوس وك .

ب .اصطالحا :وقام زعا عم اد
َ ةبأ أب ع قب عو دوي و طو

ا ع ااداع ا

عول ا عوينيةيا  Moveفعوا نعا
حمدفو ىنمَم
ت ا عس عومع عي
( خليفة .د ت.ص )68

اد عواةفس ام عسا عومع عيا حا مب "فةايكي " Fayniki

1960

م عوةفس سوف نعدف " بعصر الدافعية "( .عارف.1987.ص )07

ف ي د َ م سةلدفل دض اعض عو عد َف و مع عي حن عوةدحي عالصطيحي وعت مبمههد :
نعدَااف "عبةةد الةةر

عةةد " ف "حم ة الةةدي ت ة " حيااث َعد ااد عومع عي ا أبمااد  ":و ا حاان

عوظدفف عومعخ ي فعخلد جي عو ىندك عوفدا حن مبجت إ داة عو وعز عووي عخات".
(عبد الر عد وحم الدي ت .1984 ،ص .)20
َوضااه مااوع عو عدَااف مب مةاادك وعحاات اعخ يا فمبخااد ،خد جيا ل نع اات ا عسا د ة فنةبيااه سا وك
عوفاادا ولاام َحَاات حدو ا عو ااوند عوا َ ااعد ااد ل فو بقااد
ىنمث ن يج و حن ع ؤثدعت عخلد جي فعومعخ ي .

عووضااي ع ااح ف ع س ا قد .دومع عي ا ف قااد وااووُ

فَعدف "جابر عبد احلميد جابر" عومع عي أبمد ":حدو يحَوووجي اعخت عوفدا جتع ه َةحع

إىل عوقيد أبنوعع حعية حن عوة دطل فهتمف عومفع ي إىل ي حدو عو وعز وم ،عولدئن فخت يصه حن حدو
م عو وعز " (.جابر عبد احلميد جابرل )1989

فَعدف "ت ما ج رج خ ري" عومع عي أبمد ":عوطدقدت عولدحة ةم عولدئن ع م عو ىن ه
عوقيد اس وك حعني حبيث َ لن اعممد حن عو ليف حي عوبيئ ويلقق حن خيهلد مبممع د حعية ".

(ت ما ج رج خ ريل  .1996ص .)80

مبحد "مصطفى زيدان" فعووي ال خي ف ع ًريع
عوطدقدت عو ندسم و لدئن ع م مبممع ه فغداينه و لقيق عو وعز عومعخ م مبف هتيأ وه مبحسن نلييف مملن
نعدَفه و مع عي ن سداقه هو َع ربمد":

(حممد مصطفى زيدان .1983 .ص )76

حي عوبيئ عخلد جي .
فمبشااد "خليفةةة" ( د ت.ص  )70-69إىل
عومع ي مبف عومع عي فذوُ

عوةلو عو ديل :
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اادف " ي ة

"  Youngعومع عي ا حاان خاايل عحملااماعت عومعخ ي ا أبمااد ":حدو ا عس ا د ة

فنوند اعخ م ن ري عوس وك فنم عه إىل ىنقيق ممف حعني ".

دف " ماسل "  Maslowعومع عيا أبماد  ":خدصاي ةا ا فحسا دة فح مارية فحدعبا ف دحا

أتثريع عت مبحوعل عولدئن ع م ".
متد س ً
اادف "هة "  Hebbعومع عيا أبمااد  ":مبثااد اامثني حساايني مهااد عوو يفا ع عد يا عوا نوجااه
عوس وك فف يف عو يقظ مبف عالس د ة عو متم عوفدا اطدق ع دع ".

اادف "بة " Bakعومع عيا أبمااد  ":ن ااري إىل عحملااماعت ع دويا ويخ يااد ( عو وجااه ) فع اادادة

فقوة عوس وك ع وجه حنو عهلمف ".
ع د مبفضه " كاتل "ف" كلني " مب و مع عي ثيث جوعنب ن ت

عآليت :

األول  :ع يت ا لت ن قدئم وبعض عألشيد اف عوبعض عآلخد .
الثاين  :إ هد حدو عنفعدوي خدص اب د ح فحم ،أتثريه .
الثالث  :عالنم دع إىل

و حن عأل عدل ذعت ممف فغدَ .

دف "حممد زيدان " ( .1984ص  )36عومع ي أبنه  ":حدو سيوووجي فنفسي اعخت عوفدا
جتع ه َةحع إىل عوقيد أبنوعع حعية حن عوس وك عجتده حعني فهتمف عوامفع ي إىل خفاض حدوا عو اوند وام،
إزعو عوظدفف ع رية فإشبدع
عولدئن ع م فخت يصه حن حدو م عو وعز ل مبي مب عولدئن ع م َع ت
عومع ي عووي َدعه ".
ادف" العةديل "(.1983ص  )93عوامفع ي أبماد  ":إحام ،خصادئس عوسا وك ع نساد فمبماد
مبقااو ،عوطدقاادت عوةفسااي عومعخ ي ا نوجااه فنةسااق اااني نصااد دت عوفاادا فس ا وعه مبثةااد عس ا جدا ه حااي ع وعقااف
فع ااؤثدعت عوبيئيا ا عحمليطا ا ا ااه فن اات م ااوه عوطدق اادت عودغب اادت فع دج اادت فعو وقع اادت عوا ا َس ااع إىل
إشبد هد فىنقيقهد "
عومع ي ةم" مكس " (.1998ص ":)60حدو نفسي اعخت عوفدا جتع ه َةاحع إىل عوقياد أبناوعع

حعية حن عوس وك

مبحاد "ية

عجتده حد فذوُ خلفض عو وندعت وم ،عوفدا فخت يصه حن حدو م عالنحع ".
" يعد هااد أبماد " يا عسا د ة فىندَااُ عوسا وك مبف عوع ات ل فنعياايم عوة اادط إىل
( مكص ر وآخرون .1989.ص )110

عو قم فنةظيم منوذج عوة دط ".
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َعاادف " جنةةاي " ( .1997ص  ) 27عواامفع ي أبمااد ":

و ا حاان عوقااو ،عحملدع ا عو ا نبعااث عوة اادط

عولدئن ع م ف نبممب عوس وك فنوجهه حنو ممف مبف مبممعف حعية ".

نعدَف "ماري " ف"وليام" ف"روبرت" فقم د وع عومع عي أبمد ":حدوا حاد ح لادي فنفسامل

فعوااوي َااؤاي إىل ق ادع صااد و لدع ا مبف و قيااد ا اام حاادل فمااوع َااؤاي إىل اااول جهاام ي ا م ف لاادي
و وصول إىل عألممعف ع دجوة " .
فحن عات حاد نقام ميلةةاد ع باد مبمشات عو عاد َف عوساداق و مع عيا نعدَاف "ت فية مرعة " ف "أ ةد

بلقيس" أبمد ":ن ُ عوقوة عووعني عو ىندك س وك عوفدا فنوجهه و لقيق غدَ حعيةا ي اعد اب دجا

عووعنيا إويهااد مبف أبمهي هااد ع داَا مبف ع عةوَا ابوةسااب وااهل فنسا د مااوه عوقااوة عحملدعا اعوعحاات نةبااي حاان عوفاادا
(ت في مرع وأ د بلقيس.)1996 .
نفسه مبف حن عوبيئ ع داَ مبف عوةفسي عحمليط اه".
َ بااني ممااد نقاام مب عومع عي ا ماام قااوة ذعني ا نةبااي حاان عوفاادا نفسااه نة ا اان غب ااه شاام حعااني
َ ااعد أبمهي ا ل ع اات ا ىندَااُ سا وعه فنوجيهااه حنااو عهلاامف ع دغااوبل ع ااد مب مةاادك وعحاات اعخ يا
ختا ااس عوفا اادا نفسا ااه عا ا ا :حدجدنا ااهل فحيووا ااه فعم دحدنا ااه  ...ل ف وعحا اات خد جي ا ا حميط ا ا اا ااه عا ا ا  :عألشا اايد
فعألشخدص فعأل لد  ...نقو ابس د ة موه عوقوة ولم ن بي غب عوفدا فحدجدنه جتده موع عو م .
فممد َيحظ حقات عوبايا ف ام عواةفس مب مةادك حان َاد ،أب مةادك خ اني ااني حفهاو عومع عيا
فحفهو عومع ي ل هت موع عوطدح صليه ؟ فمت عوفصت ااني ع فهاوحني نظادي حان مبجات عوم عسا ؟ مب مبناه
نطبيقم جيعت حن عت حفهو مبفجه عس د حقت عوباي ف م عوةفس ؟.
ت .الفر بني الدافعية والدافع :

َدفل عوبعض حن عوبدح ني ح ت "اتيكس ن " عو ييح اني حفهو عومع ي  Motiveفحفهو

عومع عي  Motivationا مبسادس مب عوامع ي ماو  ":عسا عمعا عوفادا وباول ع هام مبف عوساعم سابيت
ىنقيق مبف إشبدع ممف حعني ل مبحاد حدوا اخاول ماوع عالسا عمعا مبف ع يات إىل حياح عو لقياق عوفع ام مبف
عوصدَه إ ذوُ َع عومع عي اب بد مد ي ن ط " ل فَ عب عوبد ث اف عً مد حعداو عومع عي ل
إذ مبنه َ ري إىل حمفحعت عوبيئا عخلد جيا ع ساد مة ا نة ايني عومع عيا ساوع يسايوووجي مبف عج د يا .
فنقااف ع لد االت ع دوي ا فعوبقاام عأح ا هلااوه عوبوع ااث  .يعاام عوةجاادح فعو ااهدة ح ا ي حاان عوبوع ااث عواامع ي
وإلجندز  .ف ضو ذوُ إ ع دج نة أ وم ،عولدئن ع م ن يج حدحدنه حن شم حعني .فَبنب
ذوُ مب عومع ي عووي َعبئ طدق عولدئن ع م فَوجه س وعه حن مبجت عووصول إىل عوبد ث ( عهلمف ) .
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فذوُ ع د مو حوضه

عو لت عو ديل :
احلاجة

تعبئة الطاقة
الــــــــــدافع

الباعث :
(اهلدف )

تـوجـــــــيه
السلوك
اشباع احلاجة:

اإلحباط

(خفض الطاقة )

شكل رقم ( :) 04يوضح العالقة بني املفاهيم الثالثة "احلاجة والباعث والدافع
ف عودغم حن حمدفالت عوبعض عو ييح اني ع فهوحني إنه ال َوجم ح عآل حد َرب حسأو
عوفصت ايةه د فَس خم حفهو عومع ي ع دعاف فهو عومع عي فإ عدنت عومع عي مم ع فهو عألع د
وحي .
فَ ري ( ي س 2004 .ة.ص  )15إىل مب ":حفهو عومع عي مبع د عنسد د فمشوال حن حفهو

م عوةفس ع عدصد حعةيني مهد :
عومع ي فَس خم حفهو عومع عي
 .1بد ة ن حةظوح حن عوعوعحت ع سبب و س وك ل فمةد نمخت حفدميم عاا :ع دجدت فعومفع ي
فعألممعف فع قدصم فعوط وحدت .
عس د ة فحسدنمة عوة دط عوس وعم حس و ،حعني .
 َ .2ي ن فصفد و ع ي عو نع ت
دومع عي مم مج حن عألسبدب ذعت عوصيم مبف عوطداي عوةفسم فعو نفسد س وك ع نسد حن حيث
امعَ ه فعجتدمدنه فن دطه .
ف يه ند ،مبنه

ضو ذوُ ف ةم عس خمعحةد ألي حن ع فهوحني " الدافع " مبف "الدافعية

" إنةد نقصم شيئد فعحمع  .لت حن ع فهوحني فجهد وع
 اث يا :ع امل استثارة الدافعية :

فعحمة .

أ .املكبه أو املثري :فَع ذوُ إا عك عوفدا و م عووي َدَمه فشعو ه اب دج إويه.

ب .الدافع أو احلافز :فَقصم اه عوطدق مبف عوقوة عو ىندك عوس وك و عد ابودغب
ت .الغاية أو اهلدف :فَقصم اه عو م عووي عد سبب
عو وعز فعووي َدفل عوفدا ىنقيقه ويس عيم نوعزنه.
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فموه عوعوعحت ال نةطبق عت دال حبيث مب مجيي عأل دعا نس د افع عهمل فولن َ فادفنو
حس وايت عومع عي ومَهم ف حم ،عس د هتدل ع د مبمام َ فادفنو طدَقا عالسا جدا و اري مبف ع ةباه
ف مبس وب نمطي ذوُ عوةقس ف طدَق ىنقيق عهلمفل فَعاوا عات ماوع إىل وعحات حةهاد حاد ماو اعخ ام
َ ع ق خبصدئس عأل دعا فمسدهتم عو خصاي عادوفدفا عوفداَا عوقدئ ا اياةهمل فحةهاد حاد ماو خاد جم فع ات
عوبيئ عحمليط م اصف دح عد وع ح ع داَ فع وعقف ع حبدطي فعألشيد ع وعا  ...حاي حعد ا حقامع
(ت في مرع أ د بلقيس)1996 ،

حد ن وع د يهد حن ع فح فعس د ة عومع عي .
 اثلثا :وظائف الدافعية وتصكيفها و ظريتها :
مب -وظائف الدافعية وف ائدها:

عوس وك ع نسد ل فميلن عوقول
نسهيت ه ةد وبعض ع قدئق عحملرية
نسهم عومع عي
ا لت د مب عومع عي حه و فسري ي عو عحَح فىنمَم ع عحزعت فنوجيه عوس وك حنو ممف حعنيل
س وك
ي ضبني ع ري (ىنلم ع ريعت ابوس وك) فع دادة
فع سد مة عو ميريعت عو نطدمب
حعني ح َ م عجندزه .عووُ إنةد ن صدف داة حيدنةد عويوحي فعأنةد ن قم حنو حلد حد(مبي مب
طدفو فق د حعيةدل فن ةدفل ف ق فق د فنل ب صفل مبف مبع د
س وك ع نسد مداف) قم جن س
فنيعهد حم ف مث نيي يه طداعد ادَماي فندس هل الشُ مب عت موه عأل عدل قم حمثت فنظ ت
اسبب فجوا ممف ةم ع نسد ل فووال عومع ي عوعديل و لقيق موع عهلمف د حمث ذوُ ع ه.
(عالو ة.2004 .ص)25

عجندز ت حدل ف اد عدنت ع دادة حن
ع د مب عومع عي ن عب عومف عألمم ح دادة ع نسد
مب يت ع قدَيس ع س خمح نقمَد حس و ،عومع عي ةم موع ع نسد ل إ عومع عي وع ع عُ ىنقق
مب اي ف دئف ئيسي ل فمم:

 " .1الدافعية تستثري السل ك" دومع عي مم عو ىنث ع نسد

عوقيد اس وك حعنيل حي مبمد قم

ال نلو عوسبب حمفث ذوُ عوس وك .فقم اني د عوةفس مب مب يت حس و ،حن عومع عي
(عالس د ة) و لقيق ن دئ عجيداي مو ع س و ،ع وسني .فَمث ذوُ أل ع س و ،ع ةخفض حن عومع عي
َؤاي عوعداة إىل ع ت ف م عالم د ل ع د مب ع س و ،ع دنفي ن ع م ع عقول َؤاي إىل ع نفدع
عوق ق فعو وندل ه د دحي س بيد عوس وك ع نسد .
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" .2الدافعية تؤثر يف عية الت قعات اليت حيملها الكا تبعا ألفعاهلم و شاطاهتم "فابو ديل إمد نؤثد
حس وايت عوط وح عو َ يح د عت فعحم حةهم .فعو وقعدت ابوطبي
فعوف ت عو عد ع نسد قم نعدض هلد.

" .3الدافعية تؤثر يف ت جيه سل ككا حن املعل مات اليت يت ج

يق فثيق خبربعت عوةجدح

عليكا االهتمام هبا ومعاجلتها"ل فنموةد

عوطدَق ع ةدسب وفعت ذوُ .إ نظدَ حعد ع ع وحدت ند ،مب عوط ب عووَن ومَهم اع عي دوي
و ع م َة بهو إىل حع يهم مبع د حن زحيئهم ذفي عومع عي ع مني و ع م (فعالن بده ع د مو حع و حسأو
ضدف َ جمع اخدل ع ع وحدت إىل عووععدة عوقصرية فعوطوَ ع م .)،ع د مب مؤال عوط ب َلونو
عوعداة مبع د حيي إىل ط ب ع سد مة حن عآلخدَن إذع عح دجوع إويهد .فمم مبع د جمَ حمدفو هم ع داة
عوم عسي فىنوَ هد إىل حداة ذعت حعُل امال حن عو عدحت حعهد سطليد فحفظهد حفظد آويد.
مباع جيم ةمحد َلو
حد نقم حن ف دئف دومع عي نؤاي إىل حصول ع نسد
اةد
سبيت ع دل :مب عوع دل ع م و ني
حم و د حنوه .فحن ع يحظ موع عجملدل – دل عوع ت-
و ع ت مم مبع د عوع دل عج هداع فمب ي هم مباع .

ب -تصكيف الدوافع:

فجمت مة نصةيفدت و مفع ي مبمههد عو صةيفدت عو ةدئي فحن مبشهد حن قدل وع عو صةيف مو

"م راي"  Morayعووي َقسم عومفع ي إىل صةفني مبسدسني مهد:
.1

الدوافع الفسي ل جية (األولية) :

مبمد ندنبني اب دجدت ع نسدني عومعخ ي ل مبي مبمد طدَ َووم عوفدا فمو ححفا
فعو نعدف
د هتمف إىل حفظ اقدئه علدئن حمل فحن مبح ذوُ :ع وعل عوعطشل ع ةس  ...فن صف أبمد
ح بع اني عولدئةدت ع ي ل فإشبد هد َلو حبدشدع ولن خم فد طدَق ه حن عدئن آلخدل ع د مبمد
افع ي ةا غم أتثدمد ابو ع م.
.2

الدوافع الكفسية (الثا ية):

مبمد ندنبني حبدجدت ع نسد عخلد جي مبي ويس هلد مبسس يحَوووجي ألمد
فعو نعدف
حل سب ل ن أثد اد َ قده عوفدا حن خربعت عو ع م ن يج نفد ه حي عوبيئ عالج د ي عحمليط اه .فنوصف
موه عومفع ي أبمد ختس ع نسد اف ع يوع فإشبد هد َلو اطدَق غري حبدشدة فمم نقسم إىل
قس ني:
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 دوافع فسية اجتماعية :ع يت عوفدا إىل نلوَن عوعيقدت عالج د ي ل حي ه إىل عوسيطدةل أتعيم
عووعت ..

 دوافع ذاتية شخصية :فمم ىنقيق عوفدا ووعنه حن خيل عومع ي إىل عالجندز عد دج إىل عوةجدحل
ع دج إىل عالحبع ل ع دج إىل عالن د ...
فاووُ ميلن عوقول أب عوفدا مي ُ افع اي مبفويا يحَوووجيا نةباي حان حدجدناه عألسدساي علادئن
حم حبدج وألعت فعو ادب فعألحان ...ل ع اد مي اُ افع اي ةنوَا ن ع اق حبدجدناه عخلد جيا مبي ااد َلسابه
حاان حميطااه عخلااد جمل فماام اااووُ افع ااي نفسااي فعج د ي ا فافع ااي ذعني ا شخصااي  .ف ا مااوع عألساادس
عنط قت مة نظدايت و فسري عومع عي ل فم حد ن ت موه عوةظدايت ؟

ت -ظرايت الدافعية:

وقم زعا عالم د ابومع عي

نظدايت م عوةفس

عوقد عوع دَن ف حفدميم عومع عي نؤوف

مبجحع ح لدح حي عول ري حن نظدايت م عوةفس اعدح فعو ع م فعو خصي خبدص ( .زيدان.1996 ،ص
 )33فعومع س وةظدايت عو ع م فعومع عي جيم ما عبريع حن عالجتدمدت فع مع س عوةظدَ عو ن فدفت
نفسريعهتد وقيداي ح عماة نع رب اع عي عالجندز فعحمة حن مبمههد ل فخي ف عألسدس عووي اةيت يه ن ُ
مبسدس س وعم مبف إنسد مبف
مبسدس حعد فعوبعض عآلخد َب
عوةظدايت بعيهد َبُ
(احلامد .1996 .ص )135

عج د م.

فسةس عدض مبمم عوبلوث ف عوفدفض عألسدسي وةظدايت خم ف
.1

نفسري عومفع ي

ظرية الغرائز :

فحن ا دة موه عوةظدَ " ماكدوجال "ف"كاتل "ف"ماسل "ف دفض عوةظدَ ع د َ م :


عومفع ي عو نوجه س وك عوفدا فس وك ع د ن صف ابوع وحي

اف سداق نع م ف نس

عوةوع فعوفطدَ ل مبي نظهد

ابومدعئح مبف ع يت عوفطدي ةم "ماكدوجال "ف عومفع ي عوفطدَ عو دنوَ ةم

" كاتل " فعومفع ي عوبيوووجي ةم "ماسل " .


ولت غدَحة نوع خدص حن عالنفعدل ن يح اه ن غريمد .

.2

ظرية الفعل املكعيس :

(زيدان .1984 .ص )25

فصدحبهد "جاثري" فعوفدفض عألسدسي هلوه عوةظدَ ع د َ م :
َ ووم عولدئن ع م فمو ححفا ادافا مب عدل طدَ ميلن عس د هتد إذع فجم ع ري ع ةدسب فمم آوي ويس
وإلنسد إ عاة يهد.
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وصت عو يد عوعصيب عوةدن إىل ي مبف
 نقو عأل عدل ع ةعلس ابس قبدل ع ري اوعسط ع وعس مث َ، ،
ابودا ع ةدسب و ري ن طدَق نق س فمتما و عي مبف زاياة دعزعت عوممة .
غمة قو ا
(زيدان .1984 .ص ) 26
 عوس وك ع عقم مو و حن افا عأل عدل عوبسيط .
.3

ظرية االستقالل الذاي ال ظيف للدوافع :

صدحبهد " ألب رت " فعوفدفض عألسدسي هلوه عوةظدَ مم :
 س وك عوبدوغ خي ف افع عه ن س وك عوطفت حن حيث نةوع س وعه فنعما مبممع ه .
 ال َوجم داع َ د د افع عه د .
َ فسد س وك عوبدوغ حسب افع عه ع دوي ن طدَق حيووه ف غبدنه فمبممع ه فعجتدمدنه عوةفسي فمب
افع عه ع دوي قم عنقطعت ص هد اب دضم فعس ق ت ف يفيًد .
.4

الكظرية الديكاميية:

فصدحبهد " وودورث " ف دفض موه عوةظدَ :
إ عولدئن ع م وه افع ي فحدجدت فمم ن بي ن طدَق عوة دط عووي َقو اه عولدئن ع م
عوبيئ عو ن ط ب عجتده وعقف عو ليف حي عوبيئ فحد يهد حن مبشيد فعالجتده عهلمف مبي عوقيداة
عومعخ ي عو نوجم اني س س ح ةو حن عوة دط ن جه حنو ممف فعحم .
.5

الكظرية ال ظيفية :

فمبصلد د " روبكس ن "ف"كار "ف دفض موه عوةظدَ مم :



عولدئن ع م نفد ت حس د حي عوبيئ عو َعيش يهد .
ع حسدس ابودغب إشبدع حدج حعية مو حدو حن عو وند فعوق ق ل فَقو عولدئن ع م اة دط

حعني مف إشبدع حدج ه  .إزعو
.6

ظرية اجملال :

ا ا ا ا ا ا ا عو وند فعوق ق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا عو ليف حي عوبيئ

فصدحبهد " ليفني " ف دفض موه عوةظدَ مم :


س وك عوفدا = وعحت ن ع ق ابوفدا نفسه × وعحت نوجم

عوبيئ عخلد جي عو َوجم يهد عوفدا=

دل حيدة عوفدا .
دل حيدة عوفدا مم عوبيئ عوةفسي مبي عوبيئ ع وضو ي عوطبيعي ع د َمعهد عوفدا فَفه هد
 عوبيئ
فَدعمد حن فجه نظده مو فقت حعني .
 خت ف عوبيئ عوةفسي حن دا إىل آخد ع د مبمد خت ف عوفدا نفسه حن فقت إىل آخد .
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 ال ميلن هم س وك ع نسد فافع عه حد مل َةظد إىل عجملدل عول م عووي َعيش يه عوفدا فعووي
َؤثد فَ أثد اه .
عومع ي طبقد وةظدَ عجملدل ال خيدج ن عونه حدو نوند ن ري عوس وك ( .زيدان .1984 .ص ) 07


.7

ظرية الدوافع الالشع رية :

فصاادحبهد "فروي ةةد" حيااث ن ااد ،عوةظدَ ا عو ل ي ي ا مب جوعنااب عوس ا وك ع نس ااد حاام وع اب ااد ح
ع ةسم فع د ح عوعمفع ل مبي مب عومفع ي عويشعو َ مم عوا نفساد عول اري حان مبمنادط عوسا وك ل
عو ا ال نس ا طيي نفسااريمد ااامفع ي اادمدةل ع ااد مبمااد نؤعاام ا عخل اربعت ع بلاادة عو ا َ عاادض هلااد عوطفاات
عوصمري فقم ناةعلس ا عوسا وك ع سا قب م واهل فهلاوع جياب مبخاو ماوه عوةظدَا اعاني عال باد نظادع اد هلاد
حن مبمهي نفسري افع ي عوفدا.
مبحد دفض موه عوةظدَ هم :
َ وجم س وك عوفدا نو ني حن عومدعئح :
 عومدعئح ع ةسي فندحم إىل ع ب فع ةد فع يدة فعوبةد فعوة و . عومدعئح عال معوي فندحم إىل عو خدَب فع وت .مبسدس مب عت س وك وه مبسبداه إ مل نلن موه عألسبدب شعو َ
 حبممب ع ي فعووي َقو
حعدف هم مبسبدب الشعو َ غري حعدف وم ،عوفدا نفسه .
.8

الكظرية االرتباطية (السل كية):
نع موه عوةظدَ ا فسري عومع عي

ضو نظدايت عو ع م ذعت ع ةل عوس وعمل مبف حد َط ق

يهااد ااداة اةظادايت املثةةري –االسةةتبابةل ااري ،مبصاالدب مااوه عوةظدَا أب عواامع ي َسا ري ن اادط عولاادئن
ع م فَدعه فنس ةم

ذوُ إىل نظادايت عوا ع مل فَعام "ثرو ةداي " حان مبفعئات ع ةادفوني هلاوه ع سادئت إىل

حبممب عحملدفو فعخلطأ عأسدس و ع م ف ساده اقادنو عألثادل حياث َاؤاي ع شابدع عواوي َ او عالسا جدا إىل
نعااام مااوه عالسا جدا فنقوَ هادل حااني َااؤاي عالنح اادج مبف اام ع شاابدع إىل إضااعدف ن ااُ عالسا جدا .
( ش اي.1997.ص)107

مباع
مبسدس نظدي حفداه مب عومع عي حدو نسيطد
فخيص موه عوةظدَ مبمد نقو
عوفدا ف متيت أل نلو عس جدا حس دة حدمون اعحز حعني ل فاووُ َقب مباعؤه الس جدا حد فنلدع ه
هلد اب صول

(احلامد .1996 .ص )376

حعحز.
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الكظرية اإل سا ية :

َد ،مبصلد د أب عومع عي  ":حدو عس د ة اعخ ي ىندك ع ع م الس ميل مبقص طدق ه
حوقف نع ي م َ بك يه فَهمف إىل إشبدع افع عه و عد فصيدن ىنقيق عووعت ".
فقم جد ت نظدَ "ماسل " عدا

مبي

مبصلدب نظدَ ع ري فعالسا جدا حان عوسا وعيني عواوَن

قاادووع أب س ا وك عوفاادا حاام وع ادغب ااه و ا خ س حاان حدو ا عو ااوند ف اام عو اوعز عو ا َ ااعد ااد ةاام
عس د نه اةبه حعنيل فوقم نب "ماسل " حدجدت عوفدا
اجتاه التقدم حنو احلاجات

( ) Iland Viau, 1994

حاجات
املعرفة والفهم

عقلية

حاجات حتقيق الذات

حاجات تقدير الذات

اجتماعية
اجتاه الغلبة والسيطرة

مدحه ع عدفف د ع

دجدت.

حاجات احلب واالنتماء
احلاجات األمن

شـخصية

احلاجات الفيسيولوجية

شكل رقم (  :)05يوضح هرم "ماسلو " للحاجات
( عبد اللطيف حممد خليفة .2000.ص ) 120
فَد" ،ماسل "  Maslowأب س وك عأل دعا ف ع ه افع ي ندنبني إبشبدع عووعت عووي َ طو
ويصت إىل حفهو ىنقيق عووعت ل حيث مب عأل دعا َوومف فومَهم افع ي اعخ ي هتمف إىل ىنقيق عووعت

ل فَؤعم " ماسل "مبنه إ مل َ لقق وأل دعا إشبدع حدجدهتم عويدف َ إمم ون َ عدفع ا لقيق ذفعهتم ل
(الغامدي .2000 .ص )69
فطو "ماسل " نظدَ عومع عي ع داع

حفهو ع دج ل لدفل ع جدا

عوسؤعل  :حد

عووي َفح ع نسد ويقو ابو م ؟ .مب نعدض عوفدا خ ف ع دجيدت عو خصي َع رب مبمم حصم
و مع عي .

فَد" ،ماسل " مب مةدك افع ي مبفوي فمبخد ،ةنوَا ل دوامفع ي عألفويا مام عوا جتعات ع نساد قادا ًع
اماع قبات مب َةفاو اه فَبدشادهل
مب َةفو قدع عت اعخ ي فع ي فمدا ل اعُ مبنه َيي مبحدحه مم ًد حم ا
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أل مااوه عوقادع عت ماام عوا نوجااه سا وعه فنم عااه حنااو ىنقيااق مبممع ااهل فع اارب عايا حاان عو ااوند فحدوا اام
(ت في مرع وأ د بلقيس.1996 ،ص)54
عالنحع فطدَق عو خ س حةهد افع ي ةنوَ .
 ن م ج ع دجدت مد َبممب اب دجدت عألسدسي عألفويا عويزحا وبقاد ع نساد ل حام ،مبمهيا مبف حام،ضدف ة مبف حم ،إ دح موه ع دجدت.
 َ قاام عوفاادا إشاابد ه و لدجاادت ااام ع اب دجاادت إىل عألحااد د دجاادت عالج د ي ا ل مث حدجاادتعو قمَدل فمبخريع حدجدت ىنقيق عووعت.
 إ ع دجادت غاري ع ابع امة طوَ ا ل مبف عوا َعاد عوفادا حان صااعوا مجا إشابد هدل قام نااؤاي إىلإحبدط فنوند حدا قم َسبب آالحد نفسي  .فَؤاي عألحاد إىل عوعمَام حان عووسادئت عوم د يا عوا مت ات افا
مب عادل َاادفل عوفاادا حان خيهلااد مب َ اام نفساه حاان مااوع ع حبادطل فَااما "ماسةةل " حدجاادت ع نسااد

مخس حس وايت دألفىل ع دجدت عوفسيوووجي فمت ت نقط عوبمعَ

مد "ماسل "ل فن لما

عألعتل

ئا عويا د ت عوو يفيا ل
فعو دب فع بس لفعوةو  ...عخل ل مبحد عو دني هام ع دجادت عألحةيا فع ا
فعالسا قدع فعو لاد حان عخلاوفل فع دجا إىل عو ةظايم فعوقاوعنني عوا ىناما ع ساؤفويدت فعووعجبادتل فعو دو ا
ع دجاادت عالج د ي ا عد ااب فعو عاادطف فعالن ااد حيااث ميياات عوفاادا إىل نلااوَن عوعيقاادت عالج د ي ا
عووا فعو عدطف فَسع جيدا حلدنا هلاد ضا ن ع د ا عوا َع ات حعهاد ل مبحاد عودعاعا هام
عوقدئ
حدجدت خدص اب لدن فعو قمَد فميلن إا ععهد حن جدنبني:


جا

داخل  َ :ع ق اب لدن عووعني ل فع دجدت ع ع ق ابو ق

عوةفس فعالس قيلل فعوقم ة

عالجندز فعألمهي فع عد .



جا

خارج  :فَ ع ق ابوس ع فع دج أل َلو و فدا فضعد عج د يد حقبوالل فعو قمَد حن طدف

عآلخدَن فعسب عحبع عآلخدَن .ل فعخلدحس ع دجدت عخلدص ا لقيق عووعت :فمت ت ق ع دجدت

مد "ماسل " فمم ن ع ق اب دجدت عخلدص اةجدح عوفدا
نطوَد شخصي هل فعوقم ة

عو عبري ن ذعنهل فممد س قم عنهل فحوعص
( ل كيا هامش . 2003 .ص) 120

ع امعع فعالا لد .

فنوضه "ابه أميكة "( . 1999ص  )18مب " ماسل " فضي نظدحد مدحيد سبد يد و لدجدت
َ وي ع دجدت عخل س عوسداق اب ضد إىل :

حدجا اادت املعرفة ةةة والفهة ةةم فما اام مبفىل حدجا اادت عوة ا ااو فن ا ا ت حدجا اادت حا ااب عالس ا ا طيع

فعالع دف فعودغب

عع سدب فنع م ع عد لفحاجات اجلمالية فمم مبقت ع دجدت فضاوحد
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عهلدحم وا"ماسل " فمم نوجم وم ،اعض عأل دعا فنةب ق ن سعم عوفدا فن اوقه و ةاوعحم ع دويا ع ع قا
اوعنه .

فَ ااد" ،ماس ةةل " مب ع دج اادت عوا ا أتيت

عألشااخدص ذفي عوصاال ع ياامة قاادا َن

ق ا ا عهل ااد م اام عوا ا جت ااوب عن ب ااده عوف اادال ف ي ااه ااإ
ا عالن قاادل صااعواع

س ا ه عهلدحاام مبي حاان ع دجاادت

عوفيحَوووجي ا إىل ىنقيااق عوااوعتل ف غاام ذوااُ إال مب نظدَ ا "ماسةةل " مل خت ااو حاان عوةقاام ذوااُ مبنااه ال ميلاان
عوفصت اني حدجدت ع نسد ألمد ح معخ ل دوفدا َس طيي مب َقق عألحن وةفسه فَقق ذعنه حن خيل
إجندزعنه نفس عووقت.
عوع ي عو ع ي ي جنم مب عوةجدح فعالجندز َ لقاق و طايب إذع مبنيلات هلام
فا طبيق موع عالجتده
عوف اادص ع ةدس ااب ش اابدع حي ااوهلم ف غب اادهتم ع ةدس ااب وق اام عهتم فعس ا ا عمعاعهتم ل فابو ااديل ااإ إش اابدع ن ااُ
ع دجدت ومَهم سي لةهم حن ىنقيق ذفعهتم اب ن دج فع اامعع ل اد ع م َادفل قام عسا طد ه عسا د
عاات إحلدنيدنااه عووعني ا و لقيااق عوةجاادح فىنقيااق عوااوعت فحاان ع ؤعاام مب قاام عت عأل ادعا خت ااف فعوفاادص
ع دح هلم خت ف مبَيد حد جيعت عوفدا اعئ د سعم حس د و لقيق ذعنه .
ابعا  :الدافعية لإلجناز:
ر ً
نظد عومفع ي ع نسدني ل حيث حظم اقم عبري حن عم د
َع رب عومع ي وإلجندز مبحم ع وعنب ع ه
عوع د اب بد ه مبحم ع عدمل ع يحة و م عس فعوبلث اَةدحيلي عو خصي فعوس وك فحن مبادز عوع د

عومع سني وه "هكري م راي" عووي َع رب مبفل حن عس خم حصط ه ع دج وإلجندز فقم مت عس بمعل
حصط ه ع دج إىل حصط ه عومع ي حن طدف عوعدمل "ماكليال د"

1953

حيث مل خي ف حعُ عومع ي

وإلجندز وم" ،ماكليال د" د َقصم "م راي" افهو ع دج وإلجندزل دذع نقصم ابومع عي وإلجندز؟
أ -تعريف الدافع لإلجناز:
َعاادف "م ة راي" ع دج ا وإلجناادز أبمااد ":غب ا عوفاادا فحي ااه حنااو نااوويت عوعقباادت ألاع شاام
صااعب أبقاات قاام حاان عووقاات حسا خمحد عاات حااد ومَااه حاان فقاات فح اادادة فعس ا قيوي ل فن ااو د مااوه ع دج ا
ام جا حدنفعا واام ،حاان َلااد لو ويلوناوع ع قمحا ل فحاان َلساابو قاام ع عباريع حاان ع اادلل فحاان َققااو
ع س ليت فحن َ سو حعياد حدنفعاد جامع ألاعئهام ل فمبفوئاُ عواوَن َياعو ع جنادز مام د شخصايد هلامل
فَة ااأ اع ااي ع جناادز اان حدجاادت ح اات :عوسااعم ف ع عو فاوال ىنقيااق عألماامعف عوساادحي ل عوةجاادح ع هااد
ع سد ل فموع عومع ي ويس ضدف اي ام ج فعضل ويس دع ع يدة .
(جمدي أ د عبد هللا .)176 .2003 .
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فَعدف"ماكليال د" عومع عي ويجندز أبمد ":عألاع

ضو حس و ،حمما ويح يدز فعو فوا ".

فقم وةد "ماكليال د" نعدَفد آخد مبف اه ع داه عووي صم وه
عوفدا و قيد اهدحه
".

 1961أب عومع ي وإلجندز ":مو حدج

فجه مب يت ممد مبجنح حن قبت الفد ة فاسد فأبقت جهم مملن فأب يت ن يج

َعدف "مرزو عبد احلميد"عومع ي ويجندز أبنه :عودغب ع س دة و سعم إىل عوةجدحل
عوعقبدت الفد ة فأبقت قم مملن حن عووقت فع هم فأب يت

فإجندز عأل دل عوصعب ل فعو م ب

(عبد اجمليد مرزو )1990 ،

حس و ،حن عألاع .

َعدف "الزايت" عومع ي ويجندز أبنه ":اع ي حدعب َوجه س وك عوفدا َلو

جلد

عألن ط عو

نعم حعدَري ويح يدزل فعو نلو حعدَري عوةجدح فعوف ت يهد فعضل مبف حممفاة ".

(الزايت فتح مصطفى.1990 ،ص.)25

َعدف "اليتاين" عومع ي ويجندز أبنه" :سعم عوفدا وبعيح ع هم فعالن بده فع دادة ةم عوقيد ابأل ادل
عوصعب فعو م ب ا عوعقبادت الفاد ة مبسادع فقاتل فأبقات جهامل فمب يات ن يجا ل فعودغبا ع سا دة
عوةجدح و لقيق حس و ،ط وح حدنفيل فعوةيدل فع ةد س حن مبجت ا وغ عالح يدز".
(اليايف ممدوح عبد املكعم.1990 ،ص)32
فَؤعم "أتيكس ن" نعدَفه و مع ي وإلجندز أبنه ":عس عمعا نسيب
عوفدا فح دادنه سبيت ىنقيق عوةجدح عووي َبنب ةه نوع حن ع شبدع ".

عو خصي َما حم ،سعم

ىنمَمع سم عوفدا ألممع ه
فمبشد "هليبارد"فآخدف نعدَفه و مع ي وإلجندز عنه َع
ً
حعدَري عو فوا فعالح يدز"( .خليفة .1995.ص)36
ف دف "أ د عبد اخلال "

1991

فعو فوا مبف عألاع عووي ىنمثه عودغب
دف "عبد اللطيف خليفة":

عومع ي وإلجندز أبنه ":عألاع

عومع عي ويجندز أبمد نع ":عس عمعا عوفدا و ل ت

ع سؤفوي لفعوسعم حنو عو فوا و لقيق مبممعف حعية لفع دادة فعو م ب
نوعجهلفعو عو أبمهي عوححن فعو خطيني و س قبت".
مبفضه "فارو م

سى"1991

ضو حس و ،عالح يدز

(عبد اخلال .1991 ،ص)45

عوةجدح".
1995

ضو

مب عومع ي ويجندز مو ":عودغب

فمو ممف ذعيت َة ني عوس وك فَوجههل فَعم حن ع لو ت ع ه و ةجدح
89

عوعقبدت فع ليت عو

(خليفة.1995.ص)121
عألاع ع يم فىنقيق عوةجدح.
عوع ت"(.م سى.)1991 .
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حن خيل عس قدعئةد فدميم عومع عي وإلجندزل خندج ابعض ع وعنب عألسدسي ومع عي عالجندز فمم :
 .1ىنمَم عوفدا ألممع ه ضو حعدَري عو فوا فعالح يدز.
 .2عو خطيني و س قبت حبدص فعالم د اوضي عوبمعئت فا عس هد.
 .3حقدفح عويموط عالج د ي فضموط عوع ت عو قم َ عدض عوفدا هلد.
 .4عخ يد قد عوع ت حن عخلربع فعألشخدص ع داَن اعيمع ن عجملدح .
 .5ع يت إىل فضي حس وايت حدنفع عألاع فعوسعم حنو ىنقيقهد.
 .6عألاع ضو عودغب عوةجدح فعالس قيل فعو ق ابوةفس.
 .7اع ي ع جندز ممف ذعيت َة ني عوس وك فَوجهه حنو ىنقيق عوةجدح عوع ت.
حت ع ليت فعوعقبدت عو نوعجه عوفدا.
 .8عس عمعا عوفدا و ل ت ع سؤفوي فع دادة
 .9حةد س عآلخدَن فحمدفو عو فوا يهم.
ن دئ عآلخدَن ا لت حبدشد فحة ظم.
 .10حمدفو عو عدف
 خامسا  :مي انت الدافعية لإلجناز وأ اعها والع امل املسببة هلا :

أ -مي انت الدافعية لإلجناز :
َما" أوزوبل " Osobleحلو ت عومع عي وإلجندز حن ثيث حعطيدت فمم :
 .1احلافز املعريف  :فَعرب ةه اسعم عوفدا شبدع حدج ه حن عوفهم فحت ع ليت فعخلربة ألمد نعيةه
ىنسني عألاع الفد ة دوي .

 .2تيريس الذات  :اعُ غب عوفدا

عووصول إىل عهل فع لدن فع دعح عالج د م ن طدَق مباعئه

ع يح فع ح ابو قدويم عألعداميي ع عبف د.

 .3دافع اال تماء  :فَ ت

سعم عوفدا و لصول

عال بعف فعو قمَد ابس خمع جندحه عألعداميم

فخم ف عألاع فأييت مةد اف عووعومَن ع صم مبفل شبدع حدجدت عالن د ل مث اف عألطدعف ع خ ف
عو َ عدحت حعهد عوفدا ل فَع م يهد نلوَن شخصي ه فحن ايةهم ع ؤسسدت عو ع ي ي ع خ ف .
مبحد ابوةسب واا"عمران "

( كامل حممد ع يضة )1996 ،
1980

مع ي ع جندز ن دج ن ثيث حلو ت مبف مباعدا حيث َفبض مب عت

اعم مبف حلو َعطم حةطق س وعي نفسد عالخ يف حن شخس إىل آخد فموه عألاعدا عو يث مم :
.1

البعةةد الشخص ة  :فَ اات مااوع عوبعاام

حمدفو ا عوفاادا ىنقيااق ذعنااه ع دوي ا حاان خاايل عالجناادز ل فمب

اع عي ه ذعني  - .إجندز حن مبجت عالجندز  -حيث َاد ،عوفادا مب عالجنادز ح عا يلاما ذعناه ل فماو َهامف
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اووُ إىل ع جندز عخلدوس عووي خييي و قدَيس فع عدَري عووعني عو خصي فَ ياح عأل ادعا حان مبصالدب
موع ع س و ،عوعديل موع عوبعم اب نفدع حس و ،عت عوط وح فعو ل ت فع دادة.
مجيي ع دعني عجملدالت
 .2البعد االجتماع :فَقصم اه عالم د ابو فوا ع ةد س
ع خ ف لع د َ ي ن موع عوبعم مبَيد ع يت إىل عو عدف حي عآلخدَن حن عجت ىنقيق ممف عبري اعيم
ع ةدل.
.3

بعد املست ى العايل م االجناز:فَقصم اه مبصلدب ع س و ،عوعديل

عالجندز مف ع س و ،ع يم

(جمدي ا د عبد هللا.2003 .ص) 87

فع دز عت حد َقو اه حن ت.

حن خيل عت حد نقم حن ىنمَم عوبدح ني لو ت عومع ي ويجندز جنم مب عت موه ع لو ت
فعألاعدا قم عس و بت حعظ هد

ذوُ عو قسيم عووي قمحه "اوزيل"

ويجندز َةظ ه ثيث مباعدا ل ه فَ لما س وك عوفدا اةد
ع د ح ع عد ل نوجيه عووعت فاع ي عالن د .

1969

قم مبشد إىل مب عومع ي

يهد ل فموه عألاعدا مبف ع لو ت مم

ب -أ اع الدافعية لالجناز :

حيح " فريوف "  Veroffاني نو ني حن اع عي عالجندز مهد :
.1

دافع إجناز ذاي َ :ةبي حن اعخت عوفدا ل فذوُ ابال دا

خربعنه عوسداق ل حيث جيم ووة

عالجندز ل فعووصول إىل عهلمف ل ريسم وةفسه حن خيل ذوُ مبممع ًد جمَمة إبحلدنه ا وغهد .
.2

دافع اجناز اجتماع  :خييي عدَري فحقدَيس عجمل يل فَبممب ابو لو

سن ع م س عالا معئي ل

حيث َةمح عومع عد عووعيت فعالج د م وي لت اع ي إجندز ح لدحت َة و حي نقم عوسنل فعوع
ع حسدس ابو ق
ت-

عوةفسل فعالس فداة حن عخلربعت عوةدجل وألقدع ( عيمة الشماع.1977.ص )163

الع امل املسببة لدافعية اإلجناز ( :جمدي ا د عبد هللا.2003 .ص) 131-124

َد" ،أتيكس ن" مب عوةح مبف ع يت و لصول
مبنااه خي ااف ةاام عوفاادا عووعحاام
اه حد فموه عوعوعحت مم:
.1

عوةجدح مبحد ح ع مل فماو خي اف ااني عأل ادعا ع اد

حوعقااف خم ف ا فمااوع عواامع ي َ ااأثد اعوعحاات ئيس ا ثاايث ةاام قيااد عوفاادا

الدافع لل ص ل إىل الكباح :

إ عأل ادعا خي فااو ا جا مااوع عواامع ي ع ااد مبماام خي فااو ا جا اع عهاام و جةااب عوف ااتل اان
ع لن مب َوعجه داَن نفاس ع ه ا َقبات مبحاممهد ا مباعئهاد حب ادس متهيامع و ةجادح يهادل فَقبات عو اد
اطدَق َدفل حن خيهلد جتةب عوف ت ع وقي .إ عوةح و جةب عوف ت ةم عوفدا عو اد مبقاو ،حان عوةح ا
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و لصيت عوةجدحل فموه عوةح عوقوَ و جةب عوف ت نبمف ح ع ن يج حدف عوفدا خبربعت ت ح لاد ةل
فىنمَمه ألمامعف ال ميلان مب َققهاد .مبحاد ةامحد نلاو عح ادالت عوةجادح مبف عوف ات مملةا اإ عوامع ي
و قيد اوع عوةاوع حان ع ه ادت َع ام ا عخلاربعت عوساداق ةام عوفادا فال َادنبني ا ادفط عوةجادح عوصاعب
ع دنبط ا ُ ع ه .
.2

احتماالت الكباح:

إ ع ه اادت عوسااه عوا ال نعطاام عوفاادا عوفدصا و اادف خااربة جناادح حه ااد عدناات ا جا عواامع ي
و لصاايت عوةجاادح ع وجااواة ةاامه  .مبحااد ع ه اادت عوصااعب جاامع اإ عأل ادعا الَاادف مب ةااممم عوقاام ة ا
مباعئهد  .مبحد حدو ع ه دت ع وسط إ عوفدفا عووعضل ا ج اع ي ىنصيت عوةجدح نؤثد عألاع
ع ه ا لت فعضه فح فدفت ا فدفت عومع ي .
.3

القيمة الباعثة للكباح :

َع رب عوةجدح – حم ذعنه – حاد حعل ف نفاس عووقات اإ عوةجادح ع ه ادت عألع اد صاعوا
َ لت حد حع ذع أتثاري مبقاو ،حان عوةجادح ع ه ادت عألقات صاعوا ع جداا ا قادعت مبع اد صاعوا ل
فاام ع جدا ا ا ق ادعت عخ بااد حاادل ااإ عوفاادا عوااوي جييااب ا  45قاادة حاان عالخ بااد جندحااد َع اات
 3قدة قني ل مبحد حن حي عو طبيق غد عوصف إ
علد ح مبقو ،حن حد ح عوةجدح وفدا جييب

"أتيس ة ن " َااد ،أب عوعوعحاات عو يث ا سااداق عوااوعد ميلاان مب نقااو ،مبف نيااعف حاان خاايل ع د ساادت
عو ع ي يا ل اد هم مب َع ات ع ع اام ا نقوَا عح ادالت عوةجاادح ل ف إضاعدف عح ادالت عوف اات ل فمب
َع اات ا نقوَا اع ااي عو لصاايت ةاام طياااه حاان خاايل حاادف مم خباربعت عوةجاادح ل فنقاام حه اادت يهااد
ا ج حعقوو حن عو لمي ل فنلو قدا و لت .
 سادسا  :حمددات الدافعية لإلجناز ومظاهرها وخصائص الشخص املكبز:

أ -حمددات الدافعية لالجناز:
مبثبت عول ري حن عوع د عا"ماكليال د"ف" رتب ت م"ل مب عومع عي ويجندز ىنما اعمة حصدا حن ايةهد :
.1

أسالي التكشئة األسرية :

ن ري عوم عسدت عو قد د"ماكليال د"ف مجد ه

جدحع "وسليان"

1953

إىل فجوا ع نبدط

قوي اني مبسدويب عود دَ عألسدَ فقوة اع ي عالجندز وم ،عألطفدلل قم فجم مب عألطفدل ذفي اع ي
عالجندز ع دنفيل َ صف فعومَهم ابألفنوقدعطي ف يهم وألطفدل ف م ع دَ ل فع يت إىل ع مهدل...فقم
قم حعدحت عال نبدط اني قوة اع ي عوطفت فشعو ه اب مبابه مو نفسه اا  0.49فمم مب حعدحت ع نبدط
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ميلن عووصول إويه لفَ ةدقس موع ع عدحت ع د زعا شعو عوطفت حبب فنقبت مبايه وه .دومع عي ويجندز
حسب "ماكليال د" نحاعا ةم عوطفت ع د عزاعا شعو ه اب مهدل فنبو فعومه وهل ي جأ عوطفت اووُ إىل

حمدفو إادعز فن بيت شخصي ه اد ي عو لمي فاعلس ذوُلع د زعات عود دَ عوطفت ن حممد مبا،
عووعومَن فزاياة عو وععت فحن مث عخنفدض حن حس و ،اع ي عالجندز.
ذوُ إىل عال دا
ع د مبعم ذوُ "ك كس "  coxحيث فجم اب مةدك يق عجيداي اني قوة عومع ي فحقمع
ع ط بدت فع سؤفويدت عو َ ل هد عوطفت

عوبيت ل ل د زعات فعجبدنه حنو عوبيتل ع نفي اع ي

عالجندز ةمه ( عيمة الشماع،1977،ص  ،)160فاووُ ميلن عوقول أب اع ي عوطفت إىل عال دا
نفسه فنل يفه أباع حهدحه ووحمه مبي ابس قيوي َؤاي إىل عوحاياة

عومع عي ويجندز .فنييف " عيمة

الشماع " أب نم يم ذوُ عوس وك عووي مبجنحه عوفدا عجيدايد اب ةا لفإ هد ع ب َؤاي إىل نع م عومع ي
فنقوَ ه فاعلس ذوُ إذع مل َ ق عوطفت ن جيعد مبف عقبع عالجندز ع يم ابوعقدب إ عومع ي قم ال
َ لو وم ،عوفدا مبف قم َلو ضعيفد.
.2

اسالي الرعاية يف اجملتمع ودافع االجناز:

نوصت "وايكت " عىل ع ":مةدك ع نبدطد دويد اني قوة عومع ي
ع بلد فع ح

نداي عوطفت

عجمل ي فعو أعيم

عالس قيل

ذوُ عجمل ي" ( عيمة الشماع،1977،ص )165ل فثبت ذوُ حن خيل

عوم عس ع قد ن عو قد د "برادبرن" اني عجمل عني عوبعم ف عألحدَلمل ففجم مب اع ي عالجندز وم،
عألحدَلد مب حةه وم ،عألندعك ةم ضبني عوعوعحت ع خ ف عألخد ،ل وضي و ني حن عأل دعا
نيم عجمل و عألفىل عووَن عنفص وع ن آابئهم حةو سن عودعاع د ف دشوع حعهم ن سم ع يدة يه
اب دَ فال فجوا يه ألي ح س نيل فنيم عجمل و عو دني مبفوئُ عووَن اقوع حي آابئهم ل وجم مب نسب
 % 67حن عووَن عنفص وع ن عألب عد اع عهم ويجندز قواي لاية د فجم مب  %35قني حن عووَن اقوع
( عيمة الشماع ،1977،ص)166

حي آابئهم عد اع عهم ويجندز قواي.

ف يه إ عومع عي ويجندز نقو ،فنحاعا سوع عنطيقد حن عألسدة مبف عجمل ي ع د زعا عو أعيم
عس قيوي عوطفت سن حبلدة فعس خمع عو مة فع ح نداي ه.
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دور املدرسة يف تي ي دافع االجناز:

ن عب ع م س اف ع مدحد نة ي عوس وك ع دنبني ابالجندز مبف دق ه فذوُ حن خيل مة وعحت حةهد:
 ع سدفعة فعو جيي اني عو يحيو دح فاني ع ةسني خدص ل حيث جنم مب اعض ع م سني مييحف اني

(ليكدا دافيدوف.1980.ص.)96

ن يو فآخد فموع حد خيفض حن حس و ،اع عي عالجندز.

 عس د ة عو يحيو فنة يطهم حن خيل نقمميهم عوم فس اطدعئق نم َسي عدو (ن ط ).
(حممد الصاحل حثرويب)1997.

 ختصيس حصس حن عورب ح عوم عسم و قيد اة دطدت مم ع ف ند هي ل و لمَم طدق عو يحيو
عو ن مت ع صس عو م َسي .
 إ طد عوفدص و يحيو و عبري ن آ عئهم فمب لد مم فنة ي حوعمبهم فقم عهتم  .ن جيي ع ةد س اني
عو يحيو فَقوي اع ي عالجندز ومَهم .
ممااد ساابق نس ا ة مبنااه إىل جدنااب اف عألساادة فعجمل ااي

نلااوَن عومع عي ا واام ،عوفاادا املدرسةةة ماام

عألخااد ،هلااد اف عبااري مااوع عو ااأ ل فذوااُ حاان خاايل عو ساايري ع ياام و اام س اااد َ ا ي حااي عو يحيااو
فحمدفو ن جيعهم فنم يم فنعحَح س وعيدهتم عوةدجل  .فاعم عو عدض حملماعت مبف ع صدا عو نة أ حةهد
عومع عي ا وإلجن اادز ل ح ااد م اام ع ااؤثدعت عوس ا وعي مبف عولوعش ااف ( ع ظ اادمد ) عو ا نسا ا مل ااد ا فج ااوا
عومع عي ؟ .
ب -مظاهر الدافعية لالجناز :

مةدك ح بدَة و مع عي وإلجندز حمامد اعض عوع د ( عومني ل مدندي ل َونغ )...
ن خصهد

(عبد الر

ع مفل عو ديل :
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حسب "ج زيف ك هني"
( عومع ي وإلجندز )

الدافعية لإلجناز
حسب "هكري
م راي"
( ع دج وإلجندز )

حسب "ي غ "
( عومع ي إىل
ع جندز)

 -إجندز ع هد ع س

 -سعم عوفدا إىل

 -عودغب

ابوصعوا

عوقيد ابأل دل
عوصعب .

ع هم ع وجه إىل
مبممعف اعيةهد .

 -مباب

حعد

ع وعنب ع داَ فعوفلدَ  - .نةدفل عأل لد
فنةظي هد اسد
 حمدفو عو م بفاطدَق عس قيوي
صعوا مبف عوصعدب
اس و ،حدنفي حن
عو فوا.

اقم ع حلد .

اول

 حمدفو عو م بعوصعدب
عو ىنول اني

حسب "حم الدي "

( عومع ي إىل ع جندز
فعوبةد عوةفسم فعومع عم )
 -عودغب

ىنقيق

إجندزعت اب زة .

حسب "هرما س "
( عومع ي إىل
ع جندز)

 حس و ،عوط وح. -عوس وك ع دنبني

 -عوع ت عومؤفب .

اقوة ع خدطدة .

 -ىنقيق عووعت .

 -ع دعك عالج د م

 -عو ل م اقوة عوعحمي .

.

عوفدا فمبممع ه .

 -ختطم عوفدا د

 ع دادة . -نوند

عوع ت .

 -إا عك عوححن .

َقدا ه حن قبدت .

 -عو وجه إىل

 -عووصول إىل حس و،

ع س قبت .

حدنفي حن مبي دل
حن عجملدالت ع يدة .

 عخ يد عود يق . -س وك عو عدف .

 -نفوا عوفدا

 -س وك عالجندز .

ذعنه .
 حةد س عآلخدَنفعو فوا يهم .
 عزاايا نقمَد عوفداووعنه

ع مفل قم ( َ : ) 01وضه حظدمد عومع عي وإلجندز
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ت -خصائص الشخص املكبز :
ميلن مب ن س خصدئس عو خس ذي عومع ي وإلجدز ع دنفي ي د َ م :

 .1املغامرة احملس بة :

َ جةب عوفدا ذف ع جندز ع دنفي عوقيد ابأل دل عو ن صف اب مدحدة فعو َدنبني جندحهد ف هد اعوعحت
خد ج ن ىنل ه ل هو َيي مبحدحه مبممع د ح وسط عوصعوا ل ف ةمحد نلو إحلدني عوةجدح يهد
اةسب عبرية ل إنه َقبت يهد أبقص جهم مملن و لقيق مبقص حد ميلن حن إجندز .

( إبراهيم زك قش ش وصفاء األعسر.1983.ص)212

.2

حتمل املسؤولية  َ :جه غدوبد عأل دعا ذي عالجندز ع دنفي إىل عوقيد ابأل دل عو ن ط ب حةهم

ع سؤفوي .

 .3حتديد املسار يف ض ء املعرفة املباشرة للكتائ  :مييت عأل دعا ذي عومع ي ويجندز ع دنفي إىل حعد
نعمَت س وعهم ف موع عوصما َد،

ن دئ مب دهلم اصو ة و َ حيث َسد ممم ذوُ

"

ماكليال د" مب ذفي عومع ي ع دنفي َ جهو إىل إاع ة عأل دل مبع د حن عأل دل عألعداميي ل ذوُ أل
عألفىل نلو يهد عوة دئ فعضل فحبدشدة اية د خي ف عألحد حي عو دني ع د مو ع دل

.4

عو م َس .

استيشاف البيئة احمليطة  :دو خس ع ةجح َه م ابس ل دف عوبيئ عحمليط اه ل هو َه م ابوسفد

فا جدَب مبشيد جمَمة ويس فداة حةهد ل فجتدَب حهد عهتم و لقيق مبممع هم إبنقد .

(إبراهيم زك قشق ش وصفاء األعسر.1983.ص.) 214

إضد إىل حد سبق إنةد جنم مب عألشخدص ع ةجحَن َه و ابو فوا ووعنه ال و وعب عوةدن ةه ل
ع د مبمم َؤاف حد َسةم إويهم حن عألافع عو ن يه هلم دص عو فوا ل ع د َدفوو عو للم
حس قب هم فعو خطيني وه ل ال مب َبعوع حصريمم دض و قم فعوصم مبف و لظ .ع د مبمم َ عدف
اسد حدف عووقت ل فمبنه ويس ومَهم عووقت عولد جندز مب دهلم .
( رجاء حمم د أب عالم .1984.ص) 94
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 سابعا  :ظرايت الدافعية لالجناز :
أ -ظرية "ماسل " :" Maslaow Theory

حاان عوةظ ادايت عو ا عم اات ابواامفع ي نظدَ ا مااد "ماسةةل " و لدجاادت ل فنفاابض مااوه عوةظدَ ا مب
مةاادك ناام ج مدحاام و لدجاادت ل فمب عوةاادس

ع دجدت عووعني فَس ةم إطد " ماسل "

حماايني عوع اات َاام عو وااألاع ابودغبا

إشاابدع

و ا حاان

ثيث ع بعضدت مبسدسي :

 .1البشر كائكات ُحمتاجةُ حن ع لن مب نؤثد عح يدجدهتد
نؤثد عوس وكل مبحد ع دجدت ع بع ي نصبه اع ع و س وك .

س وعهد فع دجدت غري ح بع قني

.2

ترت

احلاجات حس

أمهيتها بممب ابألسدسي ح ت  :عوطعد فع أف ،إىل ع دعب ح ت  :عووعت

فعالجندز .
.3

يتقدم اإل سان للمست ى التايل م اهلرم مبف حن ع دجدت عألسدسي و دعب قني ةمحد نلو

إشبدع
عألقت ام ج ضعيف ل مبي مب عو خس عوعدحت َدعح مبفال
ع دج عومنيد قم مت إشبد هد
عوو يف قبت مب َ م نوجيه عوس وك ع م وع حنو إشبدع حدج إجندز عوع ت
ع دج ع ع ق ابألحد
( سيزالق .1991.ص ) 93

اةجدح .

فعقبح "ماسل " مخس ئدت و لدجدت مت ت ندنيب عألمهي ابوةسب و فدا فقم مت ىنمَممد ع د َ م:
 احلاجات الفيسي ل جية  :Physiological Needsفمم ع دجدت عألسدسي و فدا عد دج إىل
عوطعد فعو دعب فع أف ،فعو خ س حن عألمل مبف جتةبه ف مةدك حدجدت ةنوَ ن ت :حلد عوع ت ف
عالم د ابودعنب ف دفف عوع ت عألسدسي ح ت  :عو م ئ فعو ليف فحدع ق نوع د عوطعد .فموه
ع دجدت مت ت قد مة عهلد  ( .سيزالق .1991.ص ) 94



حاجات السالمة واألم

 :Safety Needsفنةعلس

ع دج و لد حن عو همَم فعووقدَ

مبسدس مبمد ن ت
حن عخلطد فع وعاث فمبحن عوبيئ ل مبحد حلد عوع ت ري ،عأل دعا موه ع دجدت
دفف عوع ت عآلحة فعوحاياعت عودعنب فعألحد عوو يفم فقم حقبول حن ع حعاي ع ضد ي و و ري
حدجدت عوصل فع دَ فعو قد م ( .املرجع الساب .ص ) 95



احلاجةات االجتماعيةة واال تمةاء  :Love and Belonging Needsفن ا ت ماوه ع دجادت

ع دج إىل إقدح يق صمعق فعن د خديل حن عو فد يت ع دضي حي عآلخدَن ل فنابجم ماوه ع دجادت
ع ةظ اادت إىل عالم ااد ابو فد اات ع لااد حااي زحااي عوع اات فع ش ادعف ع ه ا م ابوعاادح ني فعوقبااول حاان
عآلخدَن .
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حاجةةات الةةذات واملركةةز واالح ةرتام  :Self-Esteem Needsفندعااح ا حدج ا عح ابع

عوااوعت فعالح ابع حاان قباات عآلخ ادَن جن ادزعت عوفاادا فع دج ا إىل نة ي ا شااعو عو ق ا ابوااةفس فعال بااد ل
فَاامث إشاابدع مااوه ع دجاادت حاان خاايل ىنقيااق مبف إجناادز حه ا حعية ا اةجاادح فنقاامَد عآلخ ادَن هااد عت
فقم عت عوفدا مباع ت ح ري وإل جدب فعس خمع عألوقدب عوربعق .


حتقي الذات  :Self-Actualizationفمت ات مب ا حسا و،

ماد ع دجادت فمام ع دجا إىل

مب َقااق ع ااد ذعنااه فذوااُ ابالسا فداة عوقصااو ،حاان عوقاام عت فع هااد عت فع حلااد تل فَسااع عألشااخدص
عواوَن نسايطد اايهم حدجا ىنقيااق عواوعت إىل عوبلااث ان حهاد ن لاام ،قام عهتم فحهااد عهتم فنسا ه هلاام
ابو طو فعس خمع مبسدويب عا لد َ فنو د دص عو قم عوعد فعوة و عووعيت .
فنوضه "ابه أميكة "( .1999ص  )18مب "ماسل " فضي نظدحد مدحيد سبد يد و لدجدت

َ وي ع دجدت عخل س عوسداق اب ضد إىل :


حاجةات املعرفةة والفهةم  :Needs Know and Understandفمام مبفىل حدجادت عوة او

فن ت حدجدت حب عالس طيع فعالع دف فعودغب عع سدب فنع ام ع عد ا فماوه ع دجادت ويسات
حوجااواة مجيااي عأل ادعا فإ فجاامت مااوه ع دجا اصااو ة قوَا إمااد نلااو حصاالوا ابودغبا عوبنيااب
فعو ةظيم فعو ل يت فإا عك عوعيقدت .


فضوحد
حاجات اجلمالية  :Aesthetic Needsفمم مبقت ع دجدت
ً

عو ةظيم عهلدحم

وا"ماسل " فمم نوجم وم ،اعض عأل دعا فنةب ق ن سعم عوفدا فن وقه و ةوعحم ع دوي ع ع ق اوعنه
فَموت " ماسل "

ذوُ أب عألطفدل عألصلد َبمف مبع د مجدال .

فَد " ،ماسل "

موع عوبنيب و لدجدت مب ع س وايت ع دوي و لدجدت نظهد نبد د فىن ت

حلدمد ع د نقم عوفدا عوة و فعوةي د س و ،عألفل حن ع دجدت عوفسيوووجي َظهد حي امعَ
عو وعيل
ع يدة فَ ت حلد عوصمع ة عومع عي مث ال ن بث ع س وايت عو دوي حن ع دجدت ابوظهو
فنل سب عوصمع ة فعحمة اعم عألخد ،ح نصت إىل حس و ،ىنقيق عووعت وم ،عوفدا عوةدض ح صم ةً
أتثريع اع عي عوفدا .
افع عه اية د نلو ع س وايت عوسداق
عو وعيل مبقت ً
ب -الكظرية املعرفية لة"فريدري هرزبرج ":
ند ،مب

عوة دط عوعق م و فدا َحفاه امع عي ذعني ح أص

يه ( .عبد اجمليد ش اي،

.1997ص )671عو ع نسد خم وا دقت َس طيي عختدذ قدع عنه حنو حد َدغب
عومفع ي عومعخ ي Antérnal Motivation
98
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ع وضوع مبف عوع ت ع ةجح اف عودجوع إىل عوعوعحت عخلد جي ل فع دل
ابودغب عألاع فع قبدل
ذوُ حب عالس طيع هو اع ي حةب ق حن ذعت عوفدا .فمةدك مبشلدل مَمة حن عوةظدايت ع عد ي عو
عم ت ام عس عومع عي وإلجندز وعت مبمههد نظدَ عوعدح ني وا"فريدري هرزبرغ".
قد "فرديري

ا عس مبجدعمد ا ة ي نظدَ ه عو مبط ق يهد ظرية

هرزبرغ" اةد

العاملني عوعوعحت عومع عي ف عوعوعحت عووقدئي  .فعس طدع مب َ وصت إىل عوفصت اني نو ني حن ع د د
عومع ع  :عودضد ف عالس يد  .فمب عوعوعحت ع ؤاَ إىل عودضد خت ف متدحد ن عوعوعحت ع ؤاَ إىل عالس يد
ع د َ يه عو لت عو ديل:
Motivators
العوامل الدافعة

الرضا

Satisfaction

Dissatiosfaction

العوامل الوقائية

عدم االستياء

Hygiene Factors

No Dissatisfaction

استياء

Dissatisfaction

شكل رقم (:)06يوضح العالقة بني الرضا و االستياء حسب وجهة نظر "هرزبرغ".
(ل كيا هامش .2004 ،ص)111
فمهد :
.1

ضف إىل موع أتعيمه

مب مةدك

و ني حن عوعوعحت عو قم َقدا هد عوفدا

عو ةظيم

اجملم عةة األوىل  :فَط اق يهاد الع امةل ال قائيةةة فمام ن اداه حاي حدجادت ع سا وايت عوسااف

مااد "ماسةةل " .فف يفا مااوه عوعوعحاات ماام حةااي "عةةدم الرضةةا" فولةهااد ال نااؤاي

حاام ذعهتااد إىل عودضاادل

اعااُ آخاادل هاام نصاات ابومع عي ا إىل ا ج ا عوصاافد عوةظااديل فنع اارب "حةةد أمةةان" ةااي مبي نااوع حاان مبن اوعع
عومع عي عوس بي .
.2

اجملم عة الثا ية :فمم وعحت َط ق يهد الع امل الدافعة فمم عو نحفا عوفدا ابومع عيا ل فن اداه

حااي حدجاادت ع س ا وايت عوع يااد
ال وايت
جهم ومَه.

مااد "ماسةةل " .فطبقااد هلااوه عوةظدَ ا ااإ عوفاادا الااام مب َلااو حق ةعااد

هل اعُ مب َ ي ن عوع ت نو ًاد حان عو لامي فعوصاعوا حا ،ميلان ا اي عوفادا وباول مبقصا
(ل كيا هامش .2004ص)112

فن ت عوعوعحت عووقدئي مبف عوصلي ( عألحد عوو يفم .عودعنب .دفف عوع ت .ع دعح .سيدس عو دع .
نو ي ع شدعف عوف .نو ي عوعيقدت عو خصي اني عوححي فع د ني فع دؤفسني.ع حعاي ع ضد ي ) .اية د
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عوو يف .

عوعوعحت عومع ع مبف وعحت عودضد ن ي ن( ع جندز .عو قمَد .حهد عوع ت .ع سؤفوي  .عو قم
عوة و فعو طو عووعيت ).

وقم حظيت نظدَ "هرزبرغ" ال ري حن عم د عوع د عوس وعينيل فع د مو ح وقي قم ف ات ن دئ
حؤَمة فمبخد ،غري حؤَمة هلوه عوةظدَ فمبفضلت اصو ة خم ف حد َ م:
 .1قم َسبب دحت حعني (ح ت عودعنب) عو عو ابودضد يةدت حد ي د َسبب شعو ع اعم عودضد
ةم يةدت مبخد.،
 .2عو عو ابودضد مبف م عودضد قم َلو ن دجد وع د عوعدحت فحس وعه عو ةظيم.
عألاع ععوعحت
 .3عأل دعا قم خي طو حداني سيدس عو دع فمبس وب ع شدعف حي قم هتم عخلدص
حسبب و عو ابودضد مبف م عودضد.
فحن ع يحظ مب مةدك ن داه اني نظدَ ع دجدت وا" ماسل " فنظدَ "هرزبرغ "

ي عوعوعحت

عومع ع ةم " هرزبرغ " متدثت ع دجدت عوع يد ةم " ماسل " ل فعوعوعحت عووقدئي مبف عوصلي

هرزبرغ " مت ت ع دجدت عومنيد ةم " ماسل ".

ةم"

( املشعان .1993 .ص )59

ت -ظرية الدرفري : Alderfer Theory
فحن ع معخت ع مَ و مع عي فعو نسع إىل أتسيس ع دجدت ع نسدني

مبفضدع نةظي ي

نظدَ " الدرفري " فمم ن خس مد " ماسل " إىل ثيث ئدت و لدجدت مم عوبقد فعالن د فعو طو .
.1

حاجةةات البقةةاء  : Existance Needsماام عألشاالدل ع خ فا و دغباادت عوفيحَوووجيا فع داَا
عحملايني عو ةظي اام عاا :عألجااد فع احعاي ع داَا و ع اات ل

ح ات  :ع ااوع فعوعطاش فع ااأف ،ل ماوه عوفئا جنااممد

فنقدات موه عوفئ ع دجدت عوبيوووجي فاعض حدجدت عوسيح ةم " ماسل ".

.2

حاجةات اال تمةاء : Related Needsفن ا ت عات ع دجادت عخلدصا ابوعيقادت عو خصاي حاي

يا ا نب اادال ع ااد د ح ااي عآلخ ادَن
عآلخ ادَن حل ااد عوع اات فَ وق ااف م ااوع عوة ااوع ح اان ع دج اادت ا
و لصااول ا عودضااد ل فمت اات مااوه عوفئا حدجاادت عألحاان فع دجاادت عالج د يا فاعااض حدجاادت نقاامَد
عووعت ةم "ماسل ".
.3

حاجةات التطة ر : Grawth Needsفمام عات ع دجادت عوا ن يا ن جهاوا عوفادا ع وجها جناو

ىنقيااق عو طااو ع باامع مبف عو ااوعيت عوو يف ا فَة ا إش اابدع حدجاادت عو طااو ة ام نااويل عو ااخس ه ااد ال
ن ط ااب قااني عسا خمع عوفاادا وقم عنااه ابولدحاات ااات قام ن ط ااب مبَيااد نطااوَد قاام عت جمَاامة ومَااه ل فن ابه
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حدجدت أتعيم عووعت فاعض حدجدت نقمَد عووعت فعالحبع هلاوه عوفئا  .فنقاو نظدَا عوبقاد فعالن اد
ثيث دفض مبسدسي :
فعو طو
 ع د عخنفيت ا ج إشبدع مبي حدج حن ن ُ ع دجدت زعات عودغب يهد – مبي إشبدع ع دج –
ي :ع د ق ت ا ج ع شبدع دجدت عوبقد عوو يف ح ي ":عودعنب " زعات عودغب ط ب موه
ع دجدت .
 ع د مت إشبدع حدجدت ع س و ،عألاىن عجتهت عودغب إىل ط ب حدجدت ع س وايت عوع يد – مبي
حدجدت
عش معا عودغب  -ل د مت إشبدع حدجدت عوبقد و فدا عوعدحت عادألجد عش مت عودغب
عالن د
 ع د ق ت ا ج إشبدع ع س وايت عوع يد عجتهت عودغب إىل إشبدع حدجادت ع سا وايت عوامنيد – مبي
ع حبدط مبف عوف ت إشبدع ع دج  -ل ع سبيت ع دل ع د ق ت ا ج إشبدع حدجادت عو طاو ح ات
" :عوو يف ا عو ا ن ل اام ،عوق اام عت " ن يج ا م ااوه عودغب ا إىل إش اابدع حدج اادت عالن ااد ل ح اات  :إش اابدع
( سيزالق .1991 .ص )102

حدجدت عوعيقدت عو خصي .
ث -ظرية احلاجات لة"ماكليال د":

نع رب نظدَ "ماكليال د" مبحم ،نظدايت عالس د ة عووجمعني ل حيث نقو موه عألخرية
مبسدس ع بعض مب مبشلدل عوس وك عووي َقو د عولدئن ع م مم عو ىنقق ع شبدع فمت ت حصم
عوسدف وهل مبحد مبشلدل عوس وك عو َ جةبهد مت ت حصم عوييق وهل فهلوع دالنفعدل حمما حهم و س وك

ع م وع( .عبد احلليم حمم د السيد وآخرون.1990،ص )187دو وقي وع عو بدَن قم َلو حفدحد مبف
حؤ دل سهي مبف حعدقي حسب ا جدنهل فولم َس د عوس وك جيب مب نلو ا ج ه حع مو .
فَد" ،م راي"  Morayمب ع دج إىل ع جندز نةم ج ىنت حدج مبخد ،مبمشت فمم ع دج

إىل عو فوا فعو امف مد ن فدع إىل ثيث حدجدت ئيسي َقف "ماكليال د" يهد فَع ربمد مبقسد
(ي غ .1961 ،ص )94

عوعوعحت ع نسدني و مفع ي:
.1

احلاجة إىل السلطة ومراكز القيادة يف العمل :دوفدا اطبيع ه َسع اعئ د و لقيق عو فوا

فذوُ حن خيل ع صول
ع دغوا .

عوع ت

عوس ط و أثري

عآلخدَن فنوجيه س وعهم فىندَله حنو عألممعف

 .2احلاجة لالستعراض :فمم غب عوفدا و ظهو
ا ج جتع ه َ ت عوصمع ة اعخت ع ةظ .

حيمع عوع ت حن خيل إجندز مب دوه فىنسيةهد إىل
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احلاجة إىل اإلجناز :فمم مت ت عوقو ،فع هوا عو َبوهلد عوفدا حن مبجت ىنمي عوعوعئق فعوعقبدت عو

نقف مبحد إجندز ع ه دت عوصعب ل مبي ىنقيق عودضد حن خيل إجندزمم أل دهلمل

حني َد" ،ماكليال د"

مب ع دج وإلجندز ندنبني اعوعحت مبخد ،ح ت :عو هدة فع دج إىل ع دَ فعوسيطدة فحس و ،عوط وح ف

موع قم عم م "ماكليال د" اوضوع ع دج إىل ع جندز نظدع د وه حن مبمهي

نفسري س وك عال دعا جتده

مبممع هم فمب ط حفهو عومع ي امال حن ع دج ل إال مب ع عُ مبف ع قصوا اقم نفسهل دومع ي وإلجندز

نلوَن ع بعضم َع عو عو مبف عووجمع ع دنبني ابألاع حن حيث ع ةد س وب وغ حعدَري عالح يدز( .م سى

وآخرون )1988 ،فموع عو عو إحد َعرب ن عألحت

عوةجدح وب وغ عوفدا حدععح عالح يدزل فإحد عخلوف

حن عوف ت مبثةد سعم عوفدا و لقيق عو فوال فنع رب موه نقط عن قدل "ماكليال د" حن ىنمَم عومع عي
اب دج إىل ىنمَممد ابو وقي ع فبضل دوم ي وإلجندز وع ع عُ وه يق اس و ،عوط وح وم ،عأل دعال
فموع ع س و ،وه يق فثيق خبربعت عوةجدح فعوف تل فعخل في عالج د ي عالق صداَ وأل دعال هةدك
عدت مبخد،
غدع
عدت ن جي مب دعامد ابول ع هم عوع ت و لقيق ع لدن فع لسبل
هت ت مب دعامد فال ن جي غب هم حنو عوع ت فع لسبل فهلوع جيب مب َلو عوفدا اني حس و ،عوط وح
فحس و ،عألاع عوفع م ح وسطًد و لقيق ع جندز ل الحدنفعد يصعب عووصول إويه فال حةخفض قت
مبمهي ه .ع د مبعم "ماكليال د"

مبمهي عومع ي وإلجندز

عس د ة عوة دط ع ع ق ابوس وك مبف ابو صد دت

ع دنبط اب يت إىل اول ع هم حن مبجت ىنقيق عوةجدح فعو فوا.
فملوع نع رب نظدَ "ماكليال د"

ا ج عبرية حن عألمهي

ىندَُ س وك عوفدا فنوجيهه

قصم عووصول إىل عو فوا .إال مب عووي ميلن حيحظ ه مو مب "ماكليال د" ع م

نفسري س وك

اع ي ع جندز ابو لمَمل مبي مب عومع ي عووحيم عووي َدك ن دط عوفدا مو عووي َهمف
ع نسد ل
إىل ع جندزل إال مب س وك عوفدا ىندعه و افع ي مبخد( ،عدومفع ي عوفيحَوووجي ).
ج-

.1

ظرية الت قع والقيمة لة"فييت ر فروم" و " اتيكس ن ":

ظرية "فييت ر فروم" :
َع رب "فيت ر فروم" حن عوبدح ني عووَن مبسه وع ا لت عدل

ىنمَم حفهو عومع عي ل قم فضي

نظدَ عصط ه يهد بكظرية الت قع .ف موه عوةظدَ حن مبحمث نظدايت عومع عي فمبع دمد قبوال حن
عوةدحي عوع ي اني عوبدح نيل فمم مبع د عوةظدايت فضوحد فاق
حيث نطبيقدهتد ع يمعني  .فحي و موه عوةظدَ مو:

102

نفسري س وك عوفدا فافع عه فحن

الدافعية لإلجناز

الفصل الرابع

قوة عو وقي أب ذوُ عجملهوا مبف عوع ت
مب قيد عوفدا اجهوا مبف ت حد اطدَق حعية ل َع م
غب عوفدا ن ُ عوة دئ  .فاعُ آخد مب قوة ع فح ةم
س بعه ن دئ حعية ع د َع م مبَيد
حم ،نوقعه عوةجدح و وصول إىل ذوُ ع جندزل
عو خس وبول ع هم عويز جندز ت َع م
فموع مو عو وقي عألفل
عو د

نظدَ "فروم" .فإذع حقق عوفدا موع ع جندز هت سيلد أ مب الل فموع مو عو وقي

ةم "فييت ر فروم" .إذ ةظدَ ه نةطوي

نو ني حن عو وقي (ل كيا هامش .2004.ص.)123

 الت قةةع األول :فَدجااي إىل قةد ا عوفاادا فع قااداه أب عوقيااد اس ا وك حعااني ساايؤاي إىل ن يج ا حعية ا ل
عاد و ف عواوي َع قاام أبناه دحاات جيام فقادا
اني ع هم فعالجندز.

ا ع جنادز إذع حاادفل ذواُل فماوع عو وقااي َوضاه عوعيقا

 الت قع الثاين :فمو نقمَد عوفدا و ة دئ ع وقع وووُ عوس وكل مبي حدذع سيلصت اعم إمتد

ي

ع جندز .دوعدحت ح ي َ سد ل إذع حققت إن دج حعني هت سأحةه حلد أة مب ال ؟  .فموع عو وقي َوضه
عوعيق اني إمتد ع جندز فع لد أة عو سيلصت يهد عوفدا.

إ عومع عي و ع ت حسب "فروم" مم ن دج نفد ت ثيث ةدصد:
 -القيمة  :فنمل

عالجتده ع جيديب مبف عوس يب عووي َلونه عوفدا حنو عوة يج عو َ لصت يهد.

 ال سيلة  :فنع عوعيق ع مع اني ن يج ع هم ع بوفل فن يج مبخد،ل دوعدحت َم ك مب ع همعووي َبووه َؤاي عي إىل مباع جيمل فمب ذوُ عألاع َسد م

ع صول

 -الت قع  :فَ ري إىل حم ،عالح دل عووي اوجبه َ لصت عوعدحت

عوبقي ع ة واة.
ع س و ،ع ط وب حن عألاع

اعم قيدحه جبهم حعنيل مبي مب عوعدحت َ سد ل ن جمف ،ع هم ع بوفل حن حيث ىنقيق عألاع  .ف نةس
نظدَ "فروم"

.M= E . V . I

.2

مب عومع ي وبول ع هم مو حصي ضدب عت حن عو وقي ف عووسي فعوقي :

ظرية " اتيكس ن ":

وقم مت نطوَد عوة وذج عوقد مي وةظدَ عو وقي وا"فروم" حن طادف "اتيكس ن"  Atkinsonفعواوي
مبسس نظدَ ه ضو عت حن نظدَ عو خصي ف م عوةفس عو جدَيب ل ففضي نظدَ عومع عي ويجندز
إطااد حةل اُ " عو وقااي – عوقي ا "فع اابض اف عوص ادعع اااني ع دج ا ويجناادز فعخلااوف حاان عوف اات ل
مبي فقات حماما
حس مب غب عوفدا عألاع
فَقو موع عوة وذج ع بسني وةظدَ عو وقي
إا ععاه عوقي ا عوةسابي واألاع
مبممع ه عخلدص (عألممعف عو َسع و لقيقهد) ف
نع م

103

الفصل الرابع
عوس ااي

الدافعية لإلجناز

و لقي ااق م ااوه عألم اامعفل ع ااد َ ي ااه

اطدَق حبسط

و مدَ

جهد الفرد

عو االت عآليت ف عو ااوي مي اات نظدَا ا عو وق ااي

ف َوضه خصدئصهد ف مبممع هد عودئيسي (ل كيا هامش .2004.ص)127
أداء الفرد

أهداف فردية ( الرضا)

املكافات التنظيمية

الشكل رقم" :"07يوضح نظرية التوقع خصائصها وأهدافها الرئيسية.

ع د قد "اتيكس ن "إبوقد عويو
مب خمدطدة ع جندز
دحي

ت حد ىنمامد مب اع

خبصدل عوفدا ف

وعحت حةهد  :دح ني َ ع قد

َدنبطد خبصدئس ع ه مبف عوع ت ع دعا إجندزه ل ري " ،اتيكس ن " مب مةدك حن عأل دعا

عووَن َع و


عوعوعحت عحملماة وإلجندز عوقدئم

ع خدطدة ل فمبشد إىل

دل عو وجه حنو ع جندز مهد :

الع امل املتعلقة خبصال الفرد :

 الكمط األول :عأل دعا عووَن َ س و اب نفدع ع دج ويجندز (Motiveto Achieve )MS Successمبعرب حن عخلوف حن عوف ت ( )MAF

 الكمط الثاين  :عأل دعا عووَن َ س و اب نفدع عخلوف حن عوف ت Motiveto Avoid Failure(  ) MAFاب قد ن اب دج ويجندز ()MS

فَ فد ت عت حن حس و ،ع دج ويجندز فحس و ،عخلوف مبف عوق ق حن عوف ت ع د
عو ديل :
 عوة طد عألسدسيني حن عأل دعاعوة ني

عومع عي وإلجندز ( :خليفة .د،ت .ص )114 -112
حس و ،ع دج وإلجندز حس و ،عوق ق حن عوف ت

 .1عومع ي وإلجندز مبعرب حن عومع ي
و لدشم عوف ت MS> MAF
 .2عومع ي و لدشم عوف ت مبعرب حن عومع ي
وإلجندز فعوةجدح MAF > MS

عو لت

حدنفي

حةخفض

حةخفض

حدنفي

جمفل قم ( َ : )02وضه عوة طد عألسدسيني حن عأل دعا

104

عومع عي ويجندز

الدافعية لإلجناز

الفصل الرابع
 الع امل املتعلقة خبصائص املهمة :
حم نعبري " اتيكس ن " مةدك حوقفد مبف ح مريع َ ع قد اب ه
عال بد مهد :
-

 Taskجيب مبخومد

العامل األول  :عح دوي عوةجدح ( Probability of Success )PSفن ري إىل عوصعوا

ع مع و ه فمم إحم ،حمماعت ع خدطدة .

 -العامل الثاين  :عوبد ث

عالم د عومعخ م مبف عووعيت ألي حه

 Task Incentive for Successفمم ن ري إىل

عه

ابوةسب و خس فَ أثد عألاع

حه حد ابوبد ث و ةجدح

ع ه لفقم نةدفل "اتيكس ن "عوبد ث و ةجدح

حه

عوبد ث َلو حدنفعد ةمحد ن حعَم صعوا ع ه

ل فقم خلس " اتيكس ن " عوعيق اني عوعوعحت عحملماة

حد ()IS

يق ه اصعوا ع ه فع بض مب

و مع عي وإلجندز اب عداالت عودايضي ع د َ م:


امليل لتحقي الكباح  Mendency for Success )MS( :فَ ري إىل اع عي عومخول مبف

عوبم حوقف عالجندز فَ لما موع ع يت ا يث وعحت مم :
عومع ي إىل ا وغ عوةجدح .Motiveto Achieve Successفعح دوي عوةجدح Probability of
عوةجدح مباع حه حد .Task Incentive for Success
.Successف قي عوبد ث
فاووُ إ ع يت إىل عوةجدح مو ن يج نفد ت موه عوعوعحت عو يث ف رب ةهد " اتيكس ن " اب عداو

عو دوي  :امليل إىل الكباح = الدافع إىل بل غ الكباح × احتمالية الكباح × قيمة الباعث للكباح
(خليفة .د،ت .ص )117 -115
 امليل إىل حتاش الفشل Tendency to Avoid Failure :

َااد " ،اتيكس ة ن " مب عأل ادعا ع ااوجهني ااامع ي ع ياات إىل ىندش ام عوف اات َاامخ و ع وقااف فواامَهم

عوق ق فعخلوف حن عوف ت ل فع يت إىل عوف ت َلف عوبد ث و ةجدح فَؤثد سا بد ا عوامخول حوقاف
ع جناادز ف ا مباع عوفاادا مااوه ع وعقااف ل فع ياات إىل ىندشاام عوف اات مااو حمصا ثيث ا وعحاات حاامامد "
اتيكس ن "ع د َ م :

عواامع ي إىل ىندشاام عوف اات Motiveto Achieve Failureل ف عح دوي ا مبف نوقااي عوف اات
Probability of Failureل فقي ا عوبد اث و ف ات .Incentive Value of Failureف ياه اإ

ع ياات إىل ىندشاام عوف اات ( )TAFمااو ن يجا و فد اات عوعوعحاات عوسااداق فقاام اارب " اتيكس ة ن " اان ذوااُ
اب عداو عو دوي :
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امليل إىل حتاش الفشل = الدافع إىل حتاش الفشل × احتمالية الفشل × قيمة الباعث للفشل
(خليفة .د،ت .ص ) 120 -119
فو قمَد ن مبف حمص عومع عي وإلجندز
اوجه د حنن حبدج إىل عت حن :
. Tendency for Success
 ع يت إىل ا وغ عوةجدح -ع يت إىل ىندشم عوف ت . Tendency for Failure

Resultant Achievemet Motivatation

وامليل الكهائ حن م قف اإلجناز = امليل إىل بل غ الكباح  -امليل إىل حتاش الفشل .

فنظدع أل قي ع يت و لدشم عوف ت (  )TAFاعئ د س بي إ ع يت عوةهدئم حنو حوقف
ً
عوةلو عو ديل :
ع جندز َ م نقمَده
حمصلة أو انت الدافعية لالجناز = امليل إىل بل غ الكباح  +امليل إىل حتاش الفشل .

د مب  :امليل إىل حتاش الفشل = ( عومع ي إىل ا وغ عوةجدح × عح دوي عوةجدح × قي عوبد ث
و ةجدح ) ( +عومع ي إىل ىندشم عوف ت × عح دوي عوف ت × قي عوبد ث و ف ت ).
( املرجع الساب .ص ) 121 -120
ح-

ظرية العزو يف جمال التكبؤ ابلكباح والفشل :

قد "ويكر" فزحي ه ( ) Weiner .et al .1971ادعجع مب لد ف ع بعضدت "أتيكس ن " فعو
ن ت مب ع يول ع وجه حنو عهلمف نس د ح ع صول يه ل فعوف ت ميلن مب َؤاي إىل ندك
عوع ت مبف إ داة عوةظد فع دادة مباع عوع ت ح عووصول إىل عهلمف  .فحن خيل حبممب عو يز ميلن
عو ةبؤ اد إذع عد عو خس سوف َعحف عوةدن إىل سبب اعخ م مبف خد جم .حيث مبفضه "ويكر

"ف"ك كال "( ) Weiner & Kukla.1970ل مبنه ةمحد َةجه غدوبي عألشخدص

مباع حه حد ل

إ ع بلوث سوف مييت أل َعح ،جندحه إىل سبب خد جم ( مبمد حه سه ) .مبحد حني َف ت
عومدوبي إنه َعحي ه إىل سبب اعخ م ( مب غيب ).إذ دو يز َؤاي إىل حف خد جم  .فعال قدا

إىل عو يز َؤاي إىل حف اعخ م  .وقم ع ط "وايكر"( ) Weiner .1974اعمَن و سببي :
.1


مركز السببية  : Locus of Causalityفَ ري إىل فجوا نو ني حن ع حع عت :
االعزاءات الداخلية  :فن

ت

مجيي عألسبدب عومعخ ي ح ت  :ع دالت عالنفعدوي  .مسدت

عو خصي .عالجتدمدت .عوقم عت .عوظدفف عوصلي ....عخل .
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االعزاءات اخلارجية  :فن ي ن عألسبدب عخلد جي ح ت :عويموط عالج د ي ل فطبيع ع وقف

عالج د م .فعوظدفف عالق صداَ ...عخل .
.2

الثبات – عدم الثبات  : Stabiliy - Instabilityقم نبني مب حسأو عو بدت فعو مري خت ف

خبصوص عألسبدب عخلد جي ن عومعخ ي  .هةدك اعض عألسبدب عخلد جي عو ن سم ابو بدت ( عوقوع م
فعوقوعنني )فاعيهد عآلخد ابو مري ( عوظدفف عالق صداَ فعالج د ي عحمليط ابوفدا )ل فنفس عو م
ابوةسب وألسبدب عومعخ ي َ سم اعيهد ابو بدت فاعيهد عآلخد ابو مري .
ف ضو ع خطني عووي قمحه " ويكر" إ مةدك مب اع مبنوعع حن عوعحف حيث ع هد نظم عت حن
يق هد ابو بدت – ف م عو بدت ع د مو حوضه

عألسبدب عومعخ ي فعخلد جي

عو لت عو ديل :

مركز التحكم

صعوبة املهمة

القدرة

احلظ

اجملهود

ثابت
غري ثابت

الثبات

داخلي

خارجي

الشكل رقم ( :)08يوضح خمطط تصنيف العزو عند " واينز".
فقم مبضدف "ويكر " اعم ذوُ اعمع ةوًد مو عوقم ة
مبمد ختيي و للم عوفدا فاعيهد عآلخد ال خييي و لل ه  .دوسبب عومعخ م غري ةات
نمعهد
ح ت :عجملهوا ميلن عو للم يه ابوحاياة مبف عوةقصد مب عوسبب عومعخ م عو دات ح ت ( :عوقم ة ) ن
عو للم ل هةدك اعض عألسبدب عو

عوصعب عو للم يه  .موع فقم مبفضه " ويكر" ف"ك كال " مب ع حع عت عوسببي عو َقو د عأل دعا
ع دج ويجندز َعحف مبي جندح و عوعحت
خت ف ابخ يف حس و ،عومع عي  .دأل دعا ع دنفعو
عومعخ ي ح ت  :عجملهوا فعوقم ة  .حني َعح ،عأل دعا ع ةخفيني ع دج ويجندز و عوعحت عخلد جي
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ح ت  :عخنفدض صعوا ع ه

فع ظ  .فسةعدض ي د َ م الح دالت عوعحف ع لة فعوة دئ ع بنب

يهد ع د مبفضلهد " ويكر" فذوُ ع د

ع مفل عآليت:

آة س وعي حفبض

عوة دئ ع عد ي فعووجمعني ع فبض

 .1سبب حف عوةجدح

.1مب .فجمع عجيديب حدنبني

و جهوا عو خصم
حقدات عوعوعحت عوبيئي
(صعوا ع ه )

ابالجندز .
.1ب.فجمع س يب حدنبني
ابوف ت

.2

عالس جدابت ع عد ي ع لة
عوة دئ
نحعَم عوس وك
ع وجه حنو
عالجندز

سبب حف عوةجدح

إىل عخنفدض صعوا
عه /
مبف عوقم ة عوعدوي

.2مب .نحعَم
عه

عو وقي

.3سبب عوف ت إىل ع ظ .3مب .ع قدا عوةقس
عه
مبف عال قدا إىل عجملهوا  .عوةجدح
 .4سبب حف عوف ت
إىل عخنفدض عوقم ة /مبف
ع نفدع صعوا ع ه

.4مب  .نقس
عه

عوةجدح

نوقي

عو وقي عوةجدح

ال نمري

عوس وك ع وجه حنو
عالجندز

نةدقس عوس وك ع وجه حنو عالجندز
فعالس جدابت

جمفل قم ( َ: ) 03وضه عآلة عوس وعي ع فبض فعوة دئ ع عد ي فعووجمعني عحمل
ع عد ي ع لة
ف ضو موع ع مفل َ يه مب حف عوةجدح و فدا ذعنه َبنب يه عو عو ابوفخد فعوسعداة
فعالجندز لفابو ديل نحاعا عح دوي س وك عالجندز فعوةجدح  .فنقم ح ت موه عوة دئ عو فسري ع عد ووجوا
حيت قوي وم ،حدنفعم ع دج ويجندز حنو عو وجه وعقف عالجندز  .فذوُ ألمم َع قمف أب جندحهم
حس م حن قم عهتم ف هواعهتم  .فابو ديل دالجندز مبع د نم ي د هلم  .ع د مبفضلت ن دئ عوم عس عو
قد

د " ك كال" مب عأل دعا ع ةخفيني

ع دج ويجندز َةظدف إىل عوف ت

و قم ة ل ف حقدات موع مييت عأل دعا ع دنفعني

ع دج ويجندز إىل إا عك عوف ت
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و جهوا  .فوووُ هم َدفوو اول ع حَم حن ع هم فَ دادف غم عوف ت ع لد ال قدامم أبمم ع د
حدفووع فص وع إىل عهلمف ع ة وا فحققوع عوةجدح .
فنبني مبَيد مب حف عوةجدح مبف عوف ت نؤثد ا مة فجمع عوفدا فخربعنه  .دوعحف عومعخ م َؤاي
إىل حدو فجمعني عجيداي فخربعت سد ة ابوةسب و فدا  .فحمَ د قد عت حن "ويكر"ف"ترويب" اعمة

ا عسدت حس مة حن نظدَ عوعحف  .فحدفل عت حةهم اني خمطني عووعت ابالجندز فا عس عسبعنيجيدت
حعد ع ع وحدت .فعسبعنيجيدت عوبلث عوسبيب فخصدئس عووعت ع ةجحة  .فمبشد موع عوبدح د إىل
مب ع مث ع ومدي فع هم ابوةسب و وعت ع ةجحة مو ع مث عووي ميلن شدحه فنفسريه ل أل ح ت موه
عألحمعث نة ني عت حن خمطني عووعت فعووعت ع ةجحة  .ع د مبفضلت مب عوفدفا عوفداَ ادفز مبف
حدعحَ حفهو عووعت ع ةجحة ندجي إىل عوفدفا اع عي عالجندز .
فاني "ويكر " مب عألشخدص ذفي عومع عي ع دنفع ويجندز فمم

حم قووه ذفي عووعت

ع ةجحة عو ن سم ابوربفز فع دعحَ فَس خمحو عسبعنيجيدت خم ف حعد ع ع وحدت ةم عألشخدص
ذفي عومع عي ع ةخفي ويجندز ( ذفي عووعت ع ةجحة غري عوبد زة فغري ع دعحَ ).
 اثمكا  :التعلم ودافع االجناز :

عو ع م ةم"جيلف رد" حد مو إال نمري

عوس وك ن

ن عس د ة فموع عو ميري

عوس وك قم

َلو ن يج ألثد حةبهدت اسيط فقم َلو ن يج وعقف حعقمة ل فمةدك شدفط مبسدسي
عو ع م فعوعوعحت ع ؤثدة يهد ل ح ت مبمهي فجوا اع ي َم ي عوفدا حنو مبممعف حعية .

ي

(حمم د.2000.ص )19

وقم فجم مب عومفع ي ن عب عو م عول ري

عجملدل عوباوي حيث مبمد نؤثد

عألاع عوطييب

( الطريري .1998.ص )555

دل عو لصيت عوم عسم .

فَوعد ( امساعيل وجابر.1995.ص  )40مب مةدك سبي مسدت و خصي ن عب اف ع حه د
غد عوم عس فمم ع د مبف امد "فارهنام ودجي ري" " Farnhanm & Diggaryع دادة .عولفد ة
.عوق ق .عوة و .عالجيداي .نقمَد عووعت .فمبخري،ع عومع عي .
ف عودغم حن مب اف عومع عي عو ع م ال َقت ن اف عت حن عووعد فعوقم عت عوعق ي إ مل
حوجهد إىل حبث فا عس اف عومع عي عو ع م
َلن مبعرب إال مب عالم د اووُ عومف اممب حمًَد ل فعد
ً
(الزايت.1996 .ص )449
ع نسد فخدص اع عي عالجندز .
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فَع رب عومع ي ويجندز خيل سةوعت ع م س فعحم حن عومفع ي عهلدح عو نوجه س وك عوفدا حنو
ىنقيق عو قبت مبف جتةب م عو قبت ع وعقف عو ن ط ب عو فوا ل فووع ال َلو حن عومدَب مب َصبه
عومع ي ويجندز قوة حسيطدة حيدة عو يو ل فَوصف عو يحيو ذفف عومع ي ويجندز ع دنفي أبمم ميي و
قم عبري حن عوةجدح ع ري حن ع وعقف ع خ ف .
إىل اول حمدفالت جداة و لصول
(زيدان.1997 ،ص )229

ف يه قم مبثب ت عوعمَم حن عوم عسدت مب اع ي ويجندز حصم حمعث نمري عبري
ع ع م ل قم َمري عومع ي طدوبًد دشيً يجع ه ح فوقًد ل فقم َلو عال قد إىل عومع ي سبب
طدوب ذعم ل اية د جيعت طدوب آخد مبقت حقم ة ال ري فَؤاي عوع ت اةجدح .

ىنصيت
سوب

( ابه وشليب .1998.ص )26

اويي
ففجم " اتييكس ن" ً
ع م س ل ع د مبمم َس جيبو و ف ت اطدَق خت ف ن عألشخدص حةخفيم عالجندز حيث َحَممم
عوةجدح حني َةسلب حةخفيوع عالجندز حن ع وقف ألمم ال َ قو
عوف ت إصدع ًع فح دادة
مب عو يحيو ذفي اع عي عالجندز َص و

قم عهتم .

ا جدت دوي

( العبد هللا و اخلليف .2001 .ص )91

فع مَد ابووعد مب عومع ي ويجندز ويس حن عو دفط عويدف َ وبم عو ع م لسب ات إنه حن
ضدف ي ويح فدظ ابم د ع ع م فزاياة جهمه فمةدك عوعمَم حن عوبلوث نوص ت إىل مب عومع ي ال
ع ن دج مبَيد ل دومع ي عوقوي
َحَم عودغب زاياة عوع ت فع ن دج لسب فولةه َحَم حن عوقم ة
غدوبًدً حد َؤاي إىل ندعيح عالن بده فأتخري هو عو عب يةجم ن ذوُ ع ن دج .
( ابه وشليب .1998.ص )27

إ نعحَااح اع ااي عالجناادز وام ،عو يحيااو ابألساادويب عوا عقبحهااد عوباوَااو عااإايغهم اب وضااوع ع ادعا
ا عس ا ه حسااب ًقد فنوضاايه مبممع ااه فإحاامعث نم اريعت عوظاادفف ع داَ ا و وقااف عو ع ي اام فإة ة عومم ا
فخفااض حسا و ،نااوندمم عوةفساام جيع هاام َسااعو و لقيااق حدوا ناوعز عواامع ي ابسا ةفدا خاربعهتم فمباةيا هم
ع عد يا ا ممد سا ا مبس اادويب فعسا ابعنيجيدت مبخ ااد ،ل ع ااأ َع اامووع فَم ااريفع ح اان عسا ابعنيجيدهتم مبف َل اافوع
ياادت فمب لااد جمَاامة ممااد َااؤاي إىل إ ااداة اةااد فنةظاايم عخل اربعت نةظي ً ااد ذعنياااد ل ممااد َااؤاي و ليااف

ع سدمم

( رداد .2000.ص )65

عو طو ع عد .

فقاام مب هاادت ا عساادت مَاامة مب حاان عااد ذع اع ااي قااوي ويجناادز َا ع م عالسا جدابت اصااو ة مبساادع
حن مبصلدب عومع ي ع ةخفض ويجندز ل فولةه حاي ذواُ ال ميلان ع لام أب عأل ادعا حان مبصالدب عوامع ي
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عوقااوي ويجناادز َلااو مباعئهاام مب ياات اطدَق ا ن قدئيا عاات عأل اادل ل ااإمم قاام ال َ فوقااو عأل اادل
شم حن عو لمي  .فوووُ حن عويز مب َس د عومع ي ويجندز ةممم .
عودفنيةي عو ال نةطوي
فنؤعم "األعسر" فآخدف (.1983ص  )23مب زاياة شمة عومع عي ويجندز ةم طيب ع مع س ال َبناب
يهد ابويدف ة حصول ماؤال عوطايب ا ا جادت مب يات ع م سا ل اات إ زاياة عومع عيا ميلان مب
َبنب يهد نةوع عالم دحدت ف دالت عالح يدز .
فاوجااه اد قاام ع اافت ن اادئ عوم عساادت عوسااداق اان ح مااري عواامع ي ويجناادز مي اات مبمهيا عباارية اااني
عوعوعحاات ع ااؤثدة عو لصاايت عوم عساام  .قاام نلااو واام ،عوطدوااب قاام ة ق ي ا حةدسااب ل ف اادفف ايئي ا
فمبسدَ جيمة ل فحي ذوُ قم َف قم عوطدوب إىل عومع عي ويجندز ل دو فوا عوم عسم ال َ وقف قاني ا
إحلد ت عوفدا عوعق ي ل ات مو ن يج عوعمَم حن عوعوعحت عوةفساي فعالنفعدويا فعالج د يا فعالق صاداَ ل
فموع حد مبفضله"جك "  J.Jungحن مب عوس وك عألعداميم و طدواب َ اأثد ابوعمَام حان عوعوعحات اعياهد
َم م موع عوس وك فَحَم عدوي ه ل فاعيهد عآلخد َ عد ض حعه فَؤثد يه س بيد .
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فذوُ ع د مو حوضه

( عبد اللطيف حممد خليفة .2000.ص ) 56

عو لت عو ديل :

األثـــــــر

األسباب

السلوك األكادميي للطالب :

القدرة األكادميية

كمية الدراسة .الصف الدراسي
مستوى العناية .مقدار التعلم ).

دوافع مؤدية لالجناز األكادميي :

االهتمام الذاتي بالتعلمالعوامل اخلارجة "املدح .التقدمالدراسي .الوظيفة املفضلة .ضغوط
الوالدين .حتاشي الفشل...اخل.

دوافع متعارضة مع لالجنازاألكادميي :

االهتمامات االجتماعية (.احلفالت.الرحالت...اخل)
-االهتمامات الرياضية واجلمالية.

العوامل الوجدانية :

البيئة الفيزيقية ( املناخ .املنطقة السكنية:قرب املنطقة أو بعدها عن سطح البحر
احلالة اجلسمية والصحية احلالة االنفعالية أو املزاجية :القلق.االكتئاب.النشوة ....اخل.
 البيئة االجتماعية :تأييد األقران.املنافسة .نوعية األوامر ...اخل
.

شكل رقم ( :) 09يوضح العوامل املؤثرة يف األداء األكادميي
للطالب
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الفصل اخلامس  :الدراسة االستطالعية واألساسية للبحث .
 أوال  :الدراسة االستطالعية .
 اثنيا  :الدراسة األساسية .
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الفصل اخلامس
أوال  :الدراسة االستطالعية:



سنحاول من خالل هذا املبحث معرفة اهلدف من الدراسة االستطالعية و التعريف أبدوات
الدراسة مث نقوم حبساب اخلصائص السيكومرتية ألدوات الدراسة يف البحث احلايل .
أ -هدفها :من بني األهداف اليت سعينا ألجلها يف الدراسة االستطالعية هي كالتايل :
.1
.2
.3

التحقق من مالئمة املقياس للبحث احلايل ومدى فهم التالميذ لفقراته ومصطلحاته .
اكتشاف بعض جوانب القصور يف املقاييس .
حتديد الوقت املستغرق يف عملية التطبيق .

.4

التمرن على إجراءات تطبيق املقاييس .

.1

مقياس األفكار الالعقالنية لـ"الرحياين " .1985

ب -التعريف أبدوات البحث :لقد استخدمنا يف دراستنا احلالية ثالث مقاييس وهي :
.2
.3

مقياس قلق االمتحان لـ"حممد حامد زهران " .1999
مقياس الدافعية لالجناز " الغامدي " .2009
وسنحاول التعريف هبا من خالل هذا البحث :
.1

مقياس األفكار الالعقالنية لـ"الرحياين ":1985

ومن خالل هذا املبحث سنحاول التعرف على مقياس األفكار الالعقالنية وطريقة اإلجابة عليه
وتصحيحه وأهم خصائصه وصدق وثبات هذا املقياس يف دراسات سابقة .

 التعريف مبقياس األفكار الالعقالنية :

وضع "إليس " إحدى عشر فكرة وأضاف هلا "الرحياين"فكرتني عام

1985

يرى أهنما منتشراتن يف

اجملتمعات العربية مها :

 -ينبغي للشخص أن يتصف ابجلدية والرمسية يف معاملة اآلخرين حىت تكون له قيمة أو مكانة حمرتمة.

 الشك أن مكانة الرجل هي األهم فيما يتعلق بعالقته ابملرأة .وبذلك يتكون هذا املقياس من  13فكرة فرعية تشتمل كل منها على أربعة فقرات نصفها اجيايب
يتفق مع الفكرة ونصفها اآلخر سليب خيتلف معها وينقضها ووزعت فقرات املقياس على  52عبارة
واليت مت ترتيبها على حنو يضمن تباعد العبارات اليت تقيس البعد الواحد وذلك حسب اجلدول التايل :
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مضمون الفكرة
من الضروري أن يكون الشخص حمبواب من كل احمليطني به

األوىل

( طلب االستحسان من اجلميع )

جيب على الفرد أن يكون كف ء أو منجزا بدرجة عالية حىت ميكن اعتباره شخصا مهما

الثانية

 (.ابتغاء الكمال الشخصي ).

بعض الناس أشرار وجبناء يستحقون العقاب والتوبيخ .

الثالثة

( اللوم القاسي للذات واآلخرين )

من املصائب الكربى أن تسري األمور بعكس ما يتمىن الفرد .

الرابعة

( االعتقاد لتوقع الكوارث )

اخلامسة
السادسة

املصائب والتعاسة تعود أسباهبا للظروف اخلارجية .
( التهور االنفعايل ).

األشياء املخيفة تستدعي االهتمام الكبري هبا بشكل دائم .
( القلق الزائد )

من االفضل جتنب الصعوابت بدال من مواجهتها

السابعة

( جتنب الصعوابت واملسؤوليات )

جيب اعتماد الشخص على اآلخرين وأن يكون  ،وأن يكون هناك من هو أقوى مين

الثامنة

ليعتمد عليه ( االعتماد على اآلخرين ).

األحداث املاضية تقرر السلوك يف احلاضر والميكن جتاهلها أو استئصاله .

التاسعة

( الشعور ابلعجز ).

ينبغي للشخص أن حيزن ملا يصيب اآلخرين من مشاكل واضطراابت

العاشرة

(االنزعاج ملشاكل اآلخرين ).

احلادية عشر
الثانية عشر
الثالثة عشر

يوجد حل دائم ومثايل لكل مشكلة البد من إجياده
( ابتغاء احللول الكاملة ).

ينبغي للشخص ان يتصف ابجلدية والرمسية يف تعامله مع اآلخرين حىت تكون له قيمة
ومكانة حمرتمة بني الناس واآلخرين.

أرقام الفقرات اليت تقيسها
املوجبة

السالبة

14-01

40-27

41-28

15-02

42-29

16-03

17-04

43-30

44-31

18-05

45-32

19-06

20-07

46-33

47-34

21-08

22-09

48-35

49-36

23-10

24-11

50-37

25-12

51-38

( اجلدية والرمسية يف التعاملمع اآلخرين )

الشك أن مكانة الرجل هي األهم فيما يتعلق بعالقته مع املرأة
(االعتقاد بتفوق الرجل على املرأة ).

52-39

26-13

جدول رقم ( )04يوضح  :عبارات مقياس األفكار الالعقالنية ومضموهنا واملوجبة والسالبة
منها عشر( الرحياين.1985 .ص.)197
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 طريقة االجابة على مقياس األفكار الالعقالنية :

تكون االجابة عن فقرات املقياس املكونة من" "52فقرة إما بــ"نعم" وذلك حينما يوافق املفحوص

على العبارة ويقبلها  ،أو بـ "ال " حينما ال يوافق املفحوص على العبارة  ( .الرحياين.1985 .ص.)198
 طريقة تصحيح مقياس األفكار الالعقالنية :

تعطى القيمة  02لإلجابة اليت تدل على قبول املفحوص للفكرة الالعقالنية وتعطى القيمة
لإلجابة اليت تدل على رفض املفحوص للفكرة غري العقالنية  ،وابلتايل يعكس ميزان الدرجات
للعبارات السالبة أو العكسية .
الدرجة الدنيا على كل بعد من األبعاد لـ  13هي  04درجات وهي قيمة تعرب عن درجة عالية من
التفكري العقالين وتنم عن رفض اتم للفكرة الالعقالنية .
01

الدرجة العليا على كل بعد من اإلبعاد ل ـ  13هي  08درجات وهي تعرب عن درجة عالية من
التفكري الالعقالين وتنم عن قبول املفحوص للفكرة الالعقالنية .
الدرجة الكلية ترتاوح بني  52درجة كحد أدىن ( وهي تعرب عن رفض املفحوص جلميع األفكار
الالعقالنية اليت ميثلها املقياس ) و  104درجات كحد أعلى ( وهي تعرب عن قبول املفحوص جلميع
األفكار غري العقالنية اليت ميثلها املقياس ).
 خصائصه مقياس األفكار الالعقالنية :

يستخدم هذا املقياس يف أغراض تشخيصية  ،فهو يكشف عن األفكار غري العقالنية اليت
يتمسك هبا الفرد ويؤيدها وتؤثر يف تقوميه لألحداث اخلارجية  ،وابلتايل تعترب مسئولة عن اضطرابه

النفسي وفقا ألحدث النظرايت السلوكية املعرفية  ( .الرحياين.1985 .ص.)198

 صدق وثبات مقياس األفكار الالعقالنية لـ " الرحياين" يف دراسات سابقة :
 صدق مقياس األفكار الالعقالنية:قام "الرحياين" 1985بعرض املقياس على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف علم النفس
وتبني أن املقياس يتمتع بدالالت صدق منطقي بلغت  % 90بني احملكمني وذلك على صدق الفقرات
يف قياس البعد الذي وضعت لقياسه  ،كما ثبت أنه يتمتع بدالليت صدق جتريبية ظهرت يف قدرة
املقياس على التمييز بني العصابيني واألسوايء  ،حيث دل حتليل التباين على وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى  0.01بني متوسط درجات العصابيني ومتوسط درجات األسوايء على
الدرجة الكلية للمقياس  .وكذلك دلت نتائج التحليل التمييزي على أن مجيع أبعاد االختبار تتصف
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ابلقدرة على التمييز بني األسوايء والعصابيني حيث تراوحت قيم (ف) ملعامالت التمييز بني
و 17.3مبستوايت داللة تراوحت بني 0.05و. 0.01
أيضا قام " الشيخ "

1986

3.94

بعرض املقياس على مخسة من أساتذة علم النفس ابجلامعات

املصرية حيث بلغت نسبة االتفاق بني احملكمني
البكالوراي والليسانس % 90
وبينت الدراسة اليت قام هبا "فرح" وآخرون

% 80

1993

وبلغت نسبة االتفاق بني طالب وطالبات

أن املقياس أظهر القدرة على التمييز بني فئتني

من ذوي القلق املرتفع وذوي القلق املنخفض وهذا يدل على صدق املقياس.

ك ــذلك ق ــام "االمسـ ــري" 1999بع ــرض البن ــود عل ــى جمموع ــة م ــن احملكم ــني تكون ــت م ــن

14

متخصصا يف قسم علم النفس جبامعة أم القرى وكلية املعلمني يف كل مـن مكـة املكرمـة والطـائف  ،وعـدد
م ــن الع ــاملني بقس ــم إرش ــاد الط ــالب مدارة تعل ــيم مك ــة املكرم ــة إض ــافة إىل ع ــدد م ــن املتخصص ــني يف
اإلرش ــاد مبستش ــفى املل ــك عب ــد العزي ــز جب ــدة  .وتراوح ــت نس ــبة االتف ــاق ب ــني احملكم ــني عل ــى م ــا نس ــبته
%91.70و % 96يف مناسبة العبارات ووضوح الصـياغة ،كمـا تراوحـت نسـبة االتفـاق بـني احملكمـني علـى
عب ــارات املقي ــاس م ــن حي ــث احلك ــم عل ــى ك ــل عب ــارة  -ه ــل ه ــي عقالني ــة ام غ ــري عقالني ــة – م ــابني
%85.70

و (.% 100الرحياين.1985 .ص.)199

 ثبات مقياس األفكار الالعقالنية :قام " الرحياين " 1985حبساب الثبات عن طريق إعادة االختبار تراوحت معامالت الثبات
للدرجات الفرعية مابني  0.45و  0.83مبتوسط مقداره  . 0.70وحينما حسب معامل الثبات على
أساس الدرجة الكلية للمقياس بلغ معامل الثبات  . 0.85كذلك مت حساب معامالت الثبات عن
طريق االتساق الداخلي ابستخدام ألفاكرونباخ وتراوحت قيم الثبات ألبعاد املقياس ل ـ  13مابني
 0.54و0.91

مبتوسط مقداره .0.79أما معامل الثبات احملسوب على أساس الدرجة الكلية فبلغ

 0.92وبلغ معامل االرتباط يف دراسة "الشيخ"  1986بني التطبيق األول والتطبيق الثاين
بفاصل زمين مقداره

15

يوما بني التطبيقني كذلك قام " االمسري "

الثبات عن طريق التجزئة النصفية حيث بلغ معامل الثبات

0.66

"و"براون "الستجاابت جمموعة الدراسة تراوح معامل الثبات بني
األمسري "

1999

 ،ودراسة " احملمدي "

2004
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وبعد التصحيح مبعادلة" سيربمان

0.80

على البيئة احمللية واستخدم يف عدة دراسات حملية سابقة كدراسة

1991

0.91

وذلك

و  . 0.85ليتم تقنني املقياس

"جحالن"1996

 ،ودراسة "

( الرحياين.1985 .ص .)200مما جيعل الباحث
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يستخدم املقياس نظرا ملا يتمتع به من مستوى عايل من الصدق والثبات  ،ولتطابق اجملتمع احمللي
لعينات مع الدراسات املذكورة سلفا .
.2

مقياس قلق االمتحان لـ"حممد حامد زهران ":1999

ومن خالل هذا املبحث سنحاول التعريف مبقياس قلق االمتحان وطريقة اإلجابة عليه
وتصحيحه وأهم خصائصه وصدق وثبات هذا املقياس يف دراسات سابقة .

 التعريف مبقياس قلق االمتحان :

مقياس قلق االمتحان من إعداد "حممد حامد زهران"  1999أعده لقياس قلق االمتحان يتكون من
93

فقرة موزعة على ستة أبعاد وهي :
األبعاد

العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

رهبة االمتحان

-17-16-15-14-13-12-11-10-09-08-07-06-05-04-03-02-02.-01
26-25-24-23-22-21-20-19-18

ارتباك االمتحان

.45-44-43-42-41-40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27

توتر أداء االمتحان

60-59-58-57-56-55-54-53-52-51-50-49-48-47-46

انزعاج االمتحان

.72-71-70-69-68-67-66-65-64-63-62-61

نقص مهارات االمتحان

.86-85-84-83-82-81-80-79-78-77-76-75-74-73

اضطراب أخذ االمتحان

.93-92-91-90-89-88-87

جدول يوضح ( : )05أبعاد مقياس قلق االمتحان وعبارات كل بعد .
(سليمة ساحيي.2004.ص)104
 طريقة اإلجابة على مقياس قلق االمتحان :
تكون اإلجابة على املقياس كالتايل :
 -إذا رأى املفحوص أن العبارة ( تنطبق عليه ) يضع عالمة (×)حتت العمود ( غالبا ).

 إذا رأى املفحوص أن العبارة (تنطبق عليه بدرجة متوسطة) يضع عالمة(×)حتت العمود(أحياان). -إذا رأى املفحوص أن العبارة ( تنطبق عليه اندرا ) يضع عالمة (×)حتت العمود ( اندرا ).
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طريقة تصحيح مقياس قلق االمتحان :

املقياس ثالثي متدرج ترتاوح فيه الدرجة من

درجات إذا كانت اإلجابة بـ" غالبا "  ،و  01درجة

03

إذا كانت اإلجابة بـ"اندرا "  ،كما تعطى الدرجة  02إذا كانت اإلجابة بـ "أحياان "
مقياس قلق االمتحان
ميزان العبارة

اندرا

أحياان

غالبا

تقدير العبارة

01

02

03

جدول رقم ( :)06يوضح ميزان تقدير الدرجات على مقياس قلق االمتحان
وبذلك يرتاوح اجملموع الكلي للمقياس مابني  279درجة ملن لديه قلق امتحان مرتفع و  93درجة ملن
لديه قلق امتحان منخفض .
 خصائص مقياس قلق االمتحان :
لقد أثبت الدراسات قدرة املقياس على التمييز بني التالميذ والطلبة من ذوي قلق االمتحان
املنخفض وأقراهنم من ذوي قلق االمتحان املرتفع  ،ضف إىل هذا أهنا أعطت صورة تفصيلية عن
اجلوانب اليت ترفع من قلق التالميذ أثناء أو قبل أداء االمتحان .من خالل األبعاد اليت صاغها
(سليمة ساحيي.2004.ص)105

"حممد حامد زهران"

 صدق وثبات مقياس قلق االمتحان لـ"حممد حامدزهران " يف دراسات سابقة :
 صدق مقياس قلق االمتحان :اسـتخدم معــد املقيــاس عـدة أســاليب يف دراســة خصائصــه السـيكومرتية منهــا :صــدق احملكمــني
والصدق العاملي ،وصدق االتسـاق الـداخلي وعتـع املقيـاس بدرجـة عاليـة مـن الصـدق(،حممـد حامـد زهـران

.2000.ص )103كمــا قــام " أمحــد عــودة " بتطبيــق مقيــاس قلــق االمتحــان واحملــك يف نفــس الوقــت قــدم
املقياس أوال واستغرق تطبيقه  30دقيقة ،مث قدم احملك واسـتغرق تطبيقـه  10دقـائق ) .واسـتخدمت طريقـة
االرتباط بني املقياس وحمك خارجي يتمثل يف مقياس قلـق االمتحـان ( اختبـار  )TASلــ"سراسـون" ترمجـه

أربــع صتصــني يف القيــاس والتقــوا الرتبــوي  ،ووفــق " أمحــد عــودة "بــني تلــك الرتمجــات ووضــعه يف صــورته
النهائية حبيث أصبح حيمل

33

عبارة بدال  37عبارة وطبـق الباحـث االختبـار علـى  82طالبـا وطالبـة مـن
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طــالب اجلامعــة واكــد الباحــث مــن صــدق وثبــات االختبــار ابســتخدام الصــدق التالزمــي وبلــغ معاملــه
(أمحد عودة .1988.ص )72
0.73و"الفاكرونباخ " . 0.81

وقامت الطالبة" سليمة ساحيي "  2003جامعة ورقلة ،بدراسة صدق مقياس قلق االمتحان لــ"حممد

حامد زهران " التمييزي والتالزمي على عينة بلغ عددها  80من أقسام الثانية اثنوي علوم طبيعة واحلياة
بثانوية حممد العيد آل خليفة ،ففي الصدق التمييزي استخدمت املقارنة الطرفية على عينة التقنني ،
ابلنسبة للمقياس ككل وأبعاده الستة ،كما استخدمت النسبة التائية حلساب داللة الفروق بني متوسطي
 %27األعلى واألدىن من الوسيط وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
 0.01بني لـ  %27األعلى واألدىن من الوسيط على أبعاد مقياس قلق االمتحان واملقياس ككل  ،مما
يؤكد القدرة التمييزية للمقياس  .أما الصدق التالزمي فقد طبق احملك على  30تلميذ وتلميذة من السنة
الثانية اثنوي ومت حساب ثباته ابلتجزئة النصفية وبلغ  0.43وبعد التصحيح مبعادلة سيربمان براون بلغ
معامله

0.60

 ،وحسب صدق احملك أبسلوب املقارنة الطرفية فبلغت قيمة " ت

"9.05

 ،كما أن

معامالت االرتباط بني مقياس قلق االمتحان أببعاده واحملك ( اختبار )TASكانت كلها دالة عند
مستوى

0.01

مما يؤكد عتع املقياس ابلصدق احملكي ( .سليمة ساحيي.2004.ص)108-107

 ثبات مقياس قلق االمتحان :استخدم "حممد حامد زهران " طريقة "ألفاكرونباخ"حلساب ثبات املقياس  ،وكان معامل
الثبات  0.96وهو معامل مرتفع  ،ودال عند  0.01مما يؤكد ثبات املقياس .كما قامت الطالبة" سليمة
ساحيي "

2003

جامعة ورقلة ،حبساب معامل الثبات على عينة التقنني وذلك بطريقتني ومها ثبات

االتساق الداخلي بطريق " ألفاكرونباخ" وإعادة التطبيق بعد مرور ثالث أسابيع فكان املقياس يتمتع
مبستوى عايل من الثبات الذي أمكن االستدالل عليه من نتائج إعادة التطبيق ومن خالل معامالت
" الفاكرونباخ " اليت بلغت يف حدها األعلى  0.93واألدىن  0.65عند مستوى الداللة . 0.01
(سليمة ساحيي.2004.ص)109
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مقياس الدافعية لالجناز " الغامدي":2009
 التعريف مبقياس الدافعية لالجناز ":

قام الباحث "الغامدي" 2009ببناء مقياس دافعية االجناز عند املراهقني يف البيئة السعودية ويتكون
املقياس يف صورته النهائية من  80عبارة موزعة على  10أبعاد وذلك على النحو التايل :
العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

األبعاد

املوجبة

السالبة

العدد

السعي حنو التفوق

39-28-19-10-01

70-60-45

08

التخطيط للمستقبل

74-65-56-40-29

26-16-06

08

املثابرة والنضال

41-30-20-11-02

71-61-51

08

أداء االعمال بسرعة وإتقان

75-66-57-46-31-21

62-27-17-07

10

الشعور ابملسئولية

32-12-03

72-52-44

06

الثقة ابلنفس وامتالك القدرة

76-58-47

36-18-08

06

املكافآت املادية واملعنوية

48-37-22-13-04

79-63-53

08

املنافسة

77-68-59-49

42-34-24-09

08

االستقالل

50-38-23-14-05

80-69-54

08

التغلب على العوائق والصعوابت

78-73-67-64-55

43-35-33-25-15

10

جدول رقم (: )07يوضح أبعاد مقياس دافعية االجناز والعبارات السالبة واملوجبة حتت كل بعد

( الغامدي.2009 .ص)213

 طريقة اإلجابة على مقياس الدافعية لالجناز :
تكون اإلجابة على املقياس كالتايل :

 -إذا رأى املفحوص أن العبارة ( تنطبق عليه ) يضع عالمة (×)حتت العمود ( تنطبق ).

 -إذا رأى املفحوص أن العبارة ( تنطبق عليه بدرجة متوسطة) يضع عالمة (×)حتت العمود (تنطبق

بدرجة متوسطة ).

 -إذا رأى املفحوص أن العبارة (ال تنطبق عليه) يضع عالمة (×)حتت العمود (ال تنطبق عليه).
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 تصحيح مقياس الدافعية لالجناز :

املقياس ثالثي متدرج ترتاوح الدرجة فيه من  03درجات حيث تنطبق العبارة على املفحوص إىل
 01درجة حيث ال تنطبق العبارة على املفحوص هذا ابلنسبة للعبارات املوجبة  ،أما العبارات السالبة فيتم
عكس ميزان التصحيح حبيث أيخذ املفحوص  01درجة حني تنطبق عليه العبارة وأيخذ  03درجات
حني ال تنطبق عليه العبارة كما هو يف اجلدول التايل :
مقياس دافعية االجناز للمراهقني
ميزان املوجبة

تنطبق تنطبق بدرجة متوسطة
02

03

العبارات السالبة تنطبق تنطبق بدرجة متوسطة
02

01

التنطبق
01

التنطبق
03

جدول رقم (  : ) 08يوضح ميزان تقدير الدرجات على مقياس دافعية االجناز

( الغامدي.2009 .ص.)214

 صدق و ثبات مقياس الدافعية لالجناز:
 صدق مقياس الدافعية لالجناز:
قام" الغامدي " ابلتحقق من املقياس حيث مت عرضه يف صورته األولية على جمموعة من احملكمني
املتخصصني يف علم النفس جبامعة أم القرى إلعطاء مالحظاهتم سواء من حيث انتماء العبارات لألبعاد
أو من حيث مناسبة ووضوح صياغة العبارات  ،أو إلضافة وتعديل بعض العبارات  ،وقد قام الباحث
حبذف عبارات حمدودة جدا وإعادة صياغة للبعض اآلخر واليت قلت درجة اتفاق احملكمني حوهلا عن
 % 80كما قام الباحث حبساب االتساق الداخلي وذلك على اجلانبني ليتضح أن قيم االرتباط بني
العبارات وأبعادها تراوحت بني  0.307و  0.079أما قيم االرتباط بني العبارات واملقياس ككل
فرتاوحت بني  0.410و  , 0.079أما ارتباط األبعاد مع بعضها البعض ومع املقياس ككل فقد تراوحت
بني  0.440و  0.766أما قيم االرتباط الكلي فرتاوحت بني  0.602و , 0.762وهي مجيعها قيم تتمتع
بدرجة عالية من الصدق ومجيعها دالة إحصائيا عند مستوى . 0.01
( الغامدي.2009 .ص)214
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 ثبات مقياس الدافعية لالجناز :

أعاد " الغامدي "الباحث تطبيق املقياس على العينة االستطالعية نفسها بعد فرتة زمنية
مقدارها أسبوعني فوجد أن معامل الثبات بني التطبيقني  ،0.778كما قام الباحث بقياس الثبات ملقياس
الدافعية واحملسوبة بطريقة ألفكرونباخ 0.877و التجزئة النصفية حيث دلت يف اجلزء األول على
 0.772أما اجلزء الثاين  0.757وهي تدل على ثبات جيد للمقياس مما جيعل الباحث مطمئنا
الستخدامه يف الدراسة احلالية  (.الغامدي.2009 .ص)215

ت -إعادة حساب اخلصائص السيكومرتية ألدوات البحث :

حرص ــنا من ــا عل ــى أن تك ــون األدوات املس ــتخدمة يف حبثن ــا ه ــذا مالئم ــة أله ــداف البح ــث ،هل ــا
املواصــفات العلمي ــة الــيت جتع ــل مــن نتائجه ــا تتمتــع ابملص ــداقية ،أعــدان حس ــاب اخلصــائص الس ــيكومرتية
ألدوات حبثنا وهي:
.1
.2
.3

مقياس األفكار الالعقالنية لـ"الرحياين " .1985

مقياس قلق االمتحان لـ"حممد حامد زهران " .1999

مقياس الدافعية لالجناز "الغامدي " .2009

وقد كانت النتائج على النحو التايل :
.1

صدق وثبات مقياس األفكار الالعقالنية يف الدراسة احلالية:

للتأكد من توافر اخلصائص السيكومرتية للمقياس يف الدراسة احلالية فقد مت تطبيق املقياس على
عينة استطالعية قدرها  60تلميذا يف السنة الثالثة اثنوي وتنوعت العينة بني اآلداب وفلسفة والعلوم
جتريبية وكانت النتائج كالتايل :
 صدق مقياس األفكار الالعقالنية :

قام الباحث حبساب االتساق الداخلي وذلك على جانبني :ارتباط كل عبارة مع الفكرة التابعة
هلا ومع املقياس ككل  ،وارتباط كل فكرة مع األفكار األخرى ومع املقياس ككل.
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 ارتباط كل عبارة مع الفكرة التابعة هلا ومع املقياس ككل :واجلدول رقم ( )06يوضح ذلك :القيم اإلرتباطية بني :
الدرجة الكلية ل ـ العبارة
للمقياس
الفكرة

01

0.298

0.270

0.338

0.304

0.789

0.452

0.427

0.698

الدرجة الكلية ل ـ العبارة
للمقياس
الفكرة

02

الفكرة

03

الفكرة

04

0.314

0.421

0.499

0.585

0.432

0.608

الفكرة

05

0.412

0.356

0.321

0.502

0.462

0.632

0.705

الفكرة

06

0.343

0.420

0.313

0.622

0.5780

0.567

0.424

الفكرة

07

0.377

0.420

0.320

0.580

0.446

0.710

0.731

الفكرة

08

0.372

0.840

0.377

0.447

0.505

0.457

0.534

07

العبارة

20

العبارة

33

العبارة

47

0.266

0.361

0.410

0.371

0.807

0.670

0.732

0.648

08

العبارة

21

العبارة

34

العبارة

48

0.529

0.578

0.374

0.446

0.570

0.734

0.705

0.677

الدرجة الكلية ل ـ العبارة
للمقياس

06

العبارة

19

العبارة

32

العبارة

46

0.398

الدرجة الكلية ل ـ العبارة
للمقياس

05

العبارة

18

العبارة

31

العبارة

44

0.375

الدرجة الكلية ل ـ العبارة
للمقياس

04

العبارة

17

العبارة

30

العبارة

43

0.475

الدرجة الكلية ل ـ العبارة
للمقياس

03

العبارة

16

العبارة

29

العبارة

42

0.354

الدرجة الكلية ل ـ العبارة
للمقياس

41

0.370

الدرجة الكلية ل ـ العبارة
للمقياس

02

العبارة

15

العبارة

28

العبارة

0.279

0.274

الدرجة الكلية ل ـ العبارة
للمقياس

01

العبارة

14

العبارة

 27العبارة40

09

0.418

العبارة

22

0.325
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35

0.472

العبارة

الفكرة

01

49

0.361

الفكرة

02

0.323

الفكرة

03

0.386

الفكرة

04

0.425

الفكرة

05

0.349

الفكرة

06

0.403

الفكرة

07

0.427

الفكرة

08

0.399

الفكرة

09

0.361
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09

0.752

الدرجة الكلية ل ـ العبارة
للمقياس
الفكرة

10

الفكرة

11

0.353

0.477

0.331

0.593

0.551

0.646

0.641

الفكرة

12

0.275

0.327

0.424

0.487

0.595

0.591

0.637

الفكرة

13

12

العبارة

25

العبارة

38

العبارة

52

0.365

0.361

0.328

0.327

0.606

0.733

0.671

0.474

الدرجة الكلية ل ـ العبارة
للمقياس

11

العبارة

24

العبارة

37

العبارة

51

0.431

الدرجة الكلية ل ـ العبارة
للمقياس

العبارة

23

العبارة

36

العبارة

50

0.392

الدرجة الكلية ل ـ العبارة
للمقياس

10

0.701

0.713

0.548

13

العبارة

26

العبارة

39

العبارة

53

0.402

0.398

0.475

0.338

0.832

0.593

0.756

0.728

الفكرة

10

0.224

الفكرة

11

0.242

الفكرة

12

0.362

الفكرة

13

0.247

جدول رقم (  : )09يوضح قيم االتساق الداخلي لعبارات مقياس األفكار الالعقالنية مع البعد ومع
املقياس الكلي لعينة الدراسة االستطالعية ( ن = ) 60
يتضح من اجلدول رقم ( )09أن قيم االرتباط بني العبارات واألفكار ترتاوح بني
رقم (  )13مع الفكرة الثالثة عشر –االعتقاد بتفوق الرجل على املرأة-يف احلد األعلى،ومابني 0.424
للعبارة رقم (  )43مع الفكرة الرابعة –االعتقاد لتوقع الكوارث -يف حدها األدىن .
أما قيم االرتباط بني العبارات واملقياس ككل فقد تراوحت بني  0.840للعبارة رقم ()19
مع املقياس ككل يف احلد األعلى،ومابني  0.270للعبارة رقم ( )14مع املقياس ككل يف حدها
األدىن.
ويتضح من اجلدول رقم ( )06أن قيم االرتباط بني كل عبارة والفكرة التابعة هلا وبني العبارات
واجملموع الكلي للمقياس تتمتع بدرجة جيدة من الصدق إذ كانت كلها دالة إحصائيا عند مستوى
الداللة 0.01
0.832
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 ارتباط كل فكرة مع األفكار األخرى :واجلدول (:) 10الفكرة

الفكرة

01

02

الفكرة
03

الفكرة
04

الفكرة
05

الفكرة
06

اجملموع

الفكرة

الفكرة

13

07

الفكرة

12

الفكرة

الفكرة

11

08

الفكرة

10

الفكرة

الفكرة

09

0.690

0.448

0.431

0.376

0.464

0.346

0.347

0.494

0.194

0.459

0.608

0.362

0.291

0.319

0.381

0.435

0.352

0.361

0.455

0.418

0.352

0.435

0.289

0.383

0.557

0.276

0.496

0.316

0.422

09

الفكرة

08

الفكرة

الفكرة

07

0.418

0.615

0.321

0.561

0.428

10

الفكرة

06

الفكرة

الفكرة

05

0.530

0.289

0.441

0.311

0.321

11

الفكرة

04

الفكرة

الفكرة

03

0.330

0.263

0.428

0.271

0.290

0.267

12

الفكرة

02

0.261

0.256

0.373

0.368

0.390

0.236

0.264

13

الفكرة

01

الفكرة

رقم الفكرة

0.302

0.284

0.569

0.341

0.439

0.327

0.393

0.421

0.277

0.471

0.395

0.287

0.285

0.391

0.481

0.521

0.648

0.314

0.425

0.511

0.418

0.264

0.383

0.403
0.456

0.398

0.432

0.299

0.554

0.477

0.297

0.281

0.487

0.631

0.654

0.456

0.332

0.453

0.239

جدول رقم ( : )10يوضح قيم االتساق الداخلي ألبعاد األفكار الالعقالنية ببعضها لعينة الدراسة
االستطالعية ( ن = )60
يتضح من اجلدول السابق أن قيم االرتباط بني كل فكرة واألفكار األخرى ترتاوح بني 0.261
الرتباط الفكرة األوىل مع الفكرة الثانية وبني  0.690الرتباط الفكرة اخلامسة مع الفكرة السادسة .
ويتضح من اجلدول كذلك أن القيم االرتباطية بني األفكار مع بعضها البعض وبني اجملموع
الكلي للمقياس كانت تتمتع بدرجة جيدة من الصدق عند مستوى الداللة . 0.01
 ثبات مقياس األفكار الالعقالنية :
للتأكد من ثبات املقياس قمنا خبطوتني مها :
 إعادة تطبيق االختبار :
طبقنا االختبار على العينة االستطالعية مث أعدان التطبيق بعد فرتة زمنية قدرها أسبوعني ووجدان أن
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معامل الثبات هو  0.941وهو معامل ثبات جيد .

 قمنا حبساب معامل" ألفكرونباخ "والتجزئة النصفية على عينة الدراسة االستطالعية وكانت النتائج
كما يلي :
عدد بنود املقياس
الكلية
60

للجزء
01

للجزء

30

الثبات بطريقة التجزئة النصفية

الثبات
ألفاكرونباخ

02

0.963

30

ارتباط
اجلزئني

سربمان براون

جتمان

0.933

0.730

0.609

ألفا للجزء
01
0.674

ألفا للجزء

01

0.669

جدول رقم ( :)11قيم الثبات الكلي ملقياس األفكار الالعقالنية
احملسوبة بطريقة " الفاكرونباخ " والتجزئة النصفية لعينة الدراسة االستطالعية ( ن = )60

يتضح من اجلدول السابق أن قيم الثبات بطريقيت "ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية تدل علـى ثبـات
جيد للمقياس مما جيعلنا مطمئنني الستخدامه يف الدراسة احلالية .

 .2صدق وثبات مقياس قلق االمتحان يف الدراسة احلالية:
 صدق مقياس قلق االمتحان :

للتأكد من صدق املقياس قمنا حبساب قيم االتساق الداخلي لألبعاد مقياس قلق االمتحان
فيما بينها ومع املقياس الكلي التابع هلا لعينة الدراسة االستطالعية ( ن = : )60
القيم اإلرتباطية األبعاد وفيما بينها ابلدرجة الكلية :
تسلسل األبعاد

رهبة

االمتحان

رهبة االمتحان

ارتباك

االمتحان
0.770

ارتباك االمتحان

توتر أداء

االمتحان

انزعاج

االمتحان

نقص مهارات
االمتحان

اضطراب أخذ
االمتحان

0.798

0.740

0.686

0.468

0.885

0.886

0.881

0.635

0.927

0.818

0.735

0.859

0.760

توتر أداء االمتحان
انزعاج االمتحان
نقص مهارات االمتحان

0.620

اضطراب أخذ االمتحان
الدرجة الكلية

0.513

0.585

0.513

0.470

0.518

0.497

جدول رقم (:)12يوضح قيم االتساق الداخلي لألبعاد مقياس قلق االمتحان فيما بينها
مع املقياس الكلي
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من خالل اجلدول ()12يتضح أن قيم االتساق الداخلي بني األبعاد تراوحت مابني 0.859لـ"بعد
انزعاج االمتحان " مع بعد " نقص مهارات االمتحان "يف حدها األعلى .و 0.468لـ"بعد رهبة
االمتحان " مع"بعد اضطراب أخذا المتحان "يف حدها األدىن .
كما اتضح أن قيم االتساق الداخلي بني الدرجة الكلية و األبعاد تراوحت مابني 0.585لـبعد"
ارتباك االمتحان " ابلدرجة الكلية يف حدها األعلى .و 0.470لـبعد "انزعاج االمتحان " مع الدرجة
الكلية يف حدها األدىن .
 ثبات مقياس قلق االمتحان  :للتأكد من ثبات املقياس قمنا خبطوتني مها :

 إعادة تطبيق االختبار :طبقنا االختبار على العينة االستطالعية وكان قوامها  60تلميذا مث أعدانالتطبيق بعد فرتة زمنية قدرها أسبوعني ووجدان أن معامل الثبات هو  0.800وهو معامل ثبات جيد .
 مت حساب معامل"ألفكرونباخ"والتجزئة النصفية على عينة الدراسة االستطالعية وكانت النتائج كمايلي:
عدد بنود املقياس
الكلية
60

للجزء

للجزء

01

02

30

30

الثبات
ألفاكرونباخ
0.748

الثبات بطريقة التجزئة النصفية
ارتباط
اجلزأين
0.730

سربمان
براون
0.985

ألفا للجزء

ألفا للجزء

01

01

0.885 0.800

0.448

جتمان

جدول رقم ( :)13قيم الثبات الكلي ملقياس قلق االمتحان
احملسوبة بطريقة " الفاكرونباخ " والتجزئة النصفية لعينة الدراسة االستطالعية ( ن= )60
يتضح من اجلدول (  )13أن قيم الثبات بطريقيت "ألفا كرونباخ" والتجزئة النصفية تدل على
ثبات جيد يسمح لنا ابعتماده يف احلالية .
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صدق وثبات مقياس الدافعية لالجناز يف الدراسة احلالية:

.3

 صدق مقياس الدافعية يف الدراسة احلالية :
للتأكد من صدق املقياس قمنا حبساب قيم االتساق الداخلي لألبعاد مقياس الدافعية لالجناز
فيما بينها ومع املقياس الكلي التابع هلا لعينة الدراسة االستطالعية ( ن = : )60
القيم اإلرتباطية األبعاد وفيما بينها ابلدرجة الكلية :
السعي حنو التفوق

التخطيط ملستقبل

املثابرة والنضال

أداء األعمال بسرعة وإتقان

الشعور ابملسئولية

الثقة ابلنفس

املكافأت املادية واملعنوية

املنافسة

االستقالل

السعي حنو التفوق

التغلب على العوائق

تسلسل األبعاد

0.582

0.275

0.491

0.522

0.521

0.354

0.367

0.265

0.523

0.415

0.503

0.415

0.457

0.273

0.396

0.356

0.612

0.656

0.506

0.601

0.394

0.320

0.276

0.618

0.521

0.422

0.561

0.257

0.314

0.553

0.441

0.429

0.260

0.386

0.493

0.432

0.381

0.450

0.514

0.451

0.300

0.491

0.419

0.455

التخطيط ملستقبل
املثابرة والنضال
أداء العمل بسرعة واتقان
الشعور ابملسؤولية
الثقة ابلنفس
املكافآت املادية واملعنوية
املنافسة
االستقالل

0.308

التغلب على العوائق
الدرجة الكلية

0.2
95

0.283

0.300

0.363

0.233

0.258

0.600

0.430

0.440

0.468

جدول رقم ( )14يوضح  :قيم االتساق الداخلي لألبعاد مقياس الدافعية لالجناز فيما بينها مع املقياس
الكلي
من خالل اجلدول يتضح أن قيم االتساق الداخلي بني األبعاد تراوحت مابني
0.651لـبعد"املكافآت املادية واملعنوية " مع بعد"أداء األعمال بسرعة وإتقان "يف حدها األعلى
.و 0.265لـبعد" السعي حنو التفوق " مع بعد" االستقالل "يف حدها األدىن .
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كما اتضح أن قيم االتساق الداخلي بني الدرجة الكلية و األبعاد تراوحت مابني  0.233لـبعد"
الشعور ابملسئولية " ابلدرجة الكلية يف حدها األدىن .و 0.468لـ"بعد التغلب على العوائق " مع
الدرجة الكلية يف حدها األعلى .

 ثبات مقياس الدافعية لإلجناز يف الدراسة احلالية :

للتأكد من ثبات املقياس قمنا خبطوتني مها :
 إعادة تطبيق االختبار :
طبقنا االختبار على العينة االستطالعية وكان قوامها  60تلميذا مث أعدان التطبيق بعد فرتة زمنية
قدرها أسبوعني ووجدان أن معامل الثبات هو  0.674وهو معامل ثبات جيد .
 مت حبساب معامل" ألفكرونباخ "والتجزئة النصفية على عينة الدراسة االستطالعية وكانت النتائج كما
يلي :
عدد بنود املقياس
الكلية
60

للجزء

للجزء

01

02

30

30

الثبات
ألفاكرونباخ
0.941

الثبات بطريقة التجزئة النصفية
ارتباط
اجلزأين
0.895

سربمان
براون
0.944

جتمان
0.942

ألفا للجزء

ألفا للجزء

01

01

0.773

0.624

جدول رقم (:)15قيم الثبات الكلي ملقياس الدافعية لالجناز
احملسوبة بطريقة " الفاكرونباخ " والتجزئة النصفية لعينة الدراسة االستطالعية ( ن = )60
يتضح من اجلدول( )15أن قيم الثبات بطريقيت "ألفا كرونباخ"والتجزئة النصفية تدل على ثبات
جيد يسمح لنا ابعتماده يف احلالية .


اثنيا  :الدراسة األساسية للبحث :

من خالل هذا البحث سنحاول التعرف على املنهج املستخدم وعينة الدراسة و األدوات
املستخدمة وكذا األساليب اإلحصائية اليت مت إتباعها .
أ -املنهج املستخدم :
مبا أن طبيعة املوضوع هي اليت تفرض على الباحث إتباع منهج معني يساعده على كشف ما ذهب
إليه يف فرضيات حبثه  ،ومبا أن املراد يف دراستنا العالقة بني املتغريات كان املنهج الوصفي هو
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األنسب لبحثنا هذا ،و الذي يعرب عنه "حممود عبد منسي" بــ ":الطريقة اليت ترتبط ظاهرة معاصرة
بقصد وصفها وصفا دقيقا وتفسريها تفسريا علميا " (.حممود عبد املنسي.2002.ص)201

ب -جمتمع البحث:

.1

كيفية إجراء إختيارها :

إن جمتمع البحث يتكون من التالميذ األقسام النهائية من التعليم الثانوي العام والتقين ،حيث بلغ
تعداد اجملتمع األصلي للدراسة 275تلميذا  ،وبطريقة عرضية كانت العينة قد تشكلت من شعبيت
آداب وفلسفة وكذا العلوم ،بواقع 56من تالميذ اآلداب وفلسفة  ،و  64من تالميذ العلوم جتريبية
.فكان عدد العينة  120تلميذا .وابلتايل عثيلها حبسب املعادلة يكون على النحو التايل :
275

120

س

%100

س

=

.2

120×100

=%43.63

275

خصائص العينة :

 اجلنس :حيث اعتربان عامل اجلنس ضروري حىت تكون النتائج قابلة للتعميم .
 العمر الزماين :ترواح بني  21- 17ابلنسبة لآلداب وفلسفة مبتوسط قدره  18.15أما ابلنسبة للعلوم
جتريبية فهو أيضا يرتاوح بني

21 -17

مبتوسط قدره

18.30

 التخصص :تنوع تشكيل العينة بني شعبيت اآلداب وفلسفة والعلوم جتريبية ،واجلدول التايل يوضح
جمتمع دراسة:
العدد

ذكور

إانث

التخصص آداب وفلسفة

62

12

50

التخصص علوم جتريبية

58

30

28

اجملموع العام

120

44

78

اجلدول رقم ( :)16يوضح تشكيل عينة الدراسة
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ت -أدوات البحث :

مبا أن متغريات الدراسة قد أخذ حيز كبري يف الرتاث السيكولوجي فقد مت استخدام ثالث
مقاييس لدراسة فرضيات موضوعنا أال وهي :
 -مقياس األفكار الالعقالنية لـ"الرحياين " .1985

 مقياس قلق االمتحان لـ"حممد حامدزهران " .1999 مقياس الدافعية لالجناز "الغامدي " .2009وقد مت إعادة حساب خصائصها السيكومرتية على عينة استطالعية وأشارت النتائج إىل أن
صدقها وثباهتا مما يسمح لنا ابستخدامها للتحقق من الفرضيات اليت حنن بصدد دراستها والوقوف على
نتائجها .
ث -األساليب االحصائية :

لقد مت استخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية وهي :
 .1املتوسط احلسايب .
.2

معامل االرتباط لـ"كارل برسون ".

.3

معامل االرتباط " ألفاكرونباخ ".

وقد استخدمنا نظام  spssيف عملية احلساب .
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أوال:عرض وحتليل نتائج فرضيات البحث
-1

عرض وحتليل النتائج املتعلق ابلفرضية األوىل:
نصت الفرضية األوىل على :

ارتفاع درجة األفكار الالعقالنية لدى تالميذ السنة الثالثة اثنوي .

للتحقق من صحة هذه الفرضية قمنا حبساب املتوسط احلسايب جملموا األاراا القععققعنية ولر
اررة على حدى و اجلدول اقم ( )01يوضح ذلك :
املتوسط احلسايب

الرتبة

الفكرة

األفكار الالعقالنية

01

طلب االستحسان من اجلميع

6.73

09

02

ابتغاء الرمال الشخصي

6.82

07

03

اللوم القاسي للذات واآلخرين

6.70

11

04

االعتقاد لتوقع الروااث

6.95

05

05

التهوا االنفعايل

6.57

13

06

القلق الزائد

6.92

06

07

جتنب الصعوابت واملسئوليات

6.71

10

08

االعتماد على اآلخرين

6.80

08

09

الشعوا ابلعجز

6.62

12

10

االنزعاج ملشاك اآلخرين

7.55

01

11

ابتغاء احللول الراملة

7.53

02

12

اجلدية والرمسية يف التعام مع اآلخرين

7.12

04

13

االعتقاد بتفوق الرج على املرأة

7.52

03

اجملموا العام لألاراا القععققعنية

90.53

جدول ()17يوضح:املتوسط احلسايب جملموا األاراا القععققعنية وترتيبها
يتضح من اجلدول اقمم( )17أن قيممة املتوسمتات احلسمابية يف األارماا القععققعنيمة لمدى عينمة البحم
قد بلغت 90.53وهي أعلمى ممن املتوسمط احلسمايب الفرضمي السمتجاابت أامراد العينمة علمى مقيما األارماا
القععققعنية واملقدا ب م ، 87كمما يشما اجلمدول أن قيممة املتوسمتات احلسمابية يف كم ارمرة العققعنيمة علمى
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حدى قد جتاوزت متوسط الفرضي املقدا ب  6وقد جاءت حمصواة ما بني  6.57كحد أدىن عند الفرمرة
اخلامسممة -التهمموا االنفعممايل -أممما احلممد األعلممى اقممد بل م  7.55عنممد الفرممرة العا ممرة – االنزعمماج ملشمماك
اآلخرين ،-أما ترتيب األاراا اران على النحو التايل:
 -1الفررة العا رة  -االنزعاج ملشاك اآلخرين -
 -2الفررة احلادية عشر  -ابتغاء احللول الراملة -
 -3الفررة الثالثة عشر  -االعتقاد بتفوق الرج على املرأة -
 -4الفررة الثانية عشر  -اجلدية والرمسية يف التعام مع اآلخرين -
 -5الفررة الرابعة  -االعتقاد لتوقع الروااث -
 -6الفررة السادسة  -القلق الزائد -
 -7الفررة الثانية  -ابتغاء الرمال الشخصي -
 -8الفررة الثامنة  -االعتماد على اآلخرين -
 -9الفررة األوىل  -طلب االستحسان من اجلميع -
 -10الفررة السابعة  -جتنب الصعوابت واملسؤوليات -
 -11الفررة الثالثة  -اللوم القاسي للذات واآلخرين -
 -12الفررة التاسعة  -الشعوا ابلعجز -
 -13الفررة اخلامسة  -التهوا االنفعايل -


إىل هنا ميرن القول أبن النتائج املتعلقة ابلفرضية األوىل تشا إىل حتقق هذه األخاة.

-2

عرض وحتليل النتائج املتعلقة ابلفرضية الثانية:
نصت الفرضية الثانية على :

وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية موجبة بني األفكار الالعقالنية وقلق االمتحان

لدى تالميذ السنة الثالثة اثنوي .
وللتحقق من هذه الفرضية مت حساب االاتباط ب م"كارل بريسون" بني داجات أاراد عينة البح
على مقيا األاراا القععققعنية وداجاهتم على مقيا قلق االمتحان.
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وكانت النتائج كما هي يف اجلدول اقم()18
الفكرة

قلق االمتحان مستوى الداللة

األفكار الالعقالنية

01

طلب االستحسان من اجلميع

0.437

0.01

02

ابتغاء الرمال الشخصي

0.109

غا دال

03

اللوم القاسي للذات واآلخرين

0.500

0.01

04

االعتقاد لتوقع الروااث

ّّّ0.382

0.01

05

التهوا االنفعايل

0.220

0.05

06

القلق الزائد

0.320

0.01

07

جتنب الصعوابت واملسئوليات

0.482

0.01

08

االعتماد على اآلخرين

0.397

0.01

09

الشعوا ابلعجز

0.390

0.01

10

االنزعاج ملشاك اآلخرين

0.324

0.01

11

ابتغاء احللول الراملة

0.194

0.05

12

اجلدية والرمسية يف التعام مع اآلخرين

0.441

0.01

13

االعتقاد بتفوق الرج على املرأة

0.237

0.01

اجملموا العام لألاراا القععققعنية

0.969

0.01

جدول رقم( )18يوضح :قيم االاتباط ومستوى الداللة بني األاراا القععققعنية وقلق االمتحان
لدى أاراد عينة البح (ن =)120
يتضح من اجلدول اقم( )18أن قيمة معام االاتباط بمني داجمة األارماا القععققعنيمة كرم لمدى أامراد
عينممة البحم و داجممة قلممق االمتحممان بلغممت  0.969وهممي قيمممة موجبممة دالممة إحصممائيا عنممد مسممتوى
وهذا وما يدل على وجود عقعقة ااتباطيه موجبة بينها .
كممما يشمما أيضمما إىل وجممود عقعقممة ااتبمماط موجبممة دالممة إحصممائيا عنممد  0.01بممني قلممق االمتحممان لممدى
أا مراد عينممة البح م وك م مممن األارمماا القععققعنيممة التاليممة:الفررة األوىل  ،الفرممرة الثالثممة  ،الفرممرة الرابعممة ،
الفرمرة السادسمة  ،الفرمرة السمابعة  ،الفرمرة العا مرة  ،الفرمرة الثانيمة عشمر  ،الفرمرة الثالثمة عشمر  ،حبيم
بلغ ممت مع ممامقعت االاتب مماط عل ممى ال تي ممب ، 0.390 ، 0.397 ، 0.482 ، 0.320 ، 0.382 ، 0.500 ،0.137
 0.237 ، 0.441 ، 0.324وهي قيم دالة عند املستوى . 0.01
0.01
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أما الفررة اخلامسة و الفررة احلادية عشر اقد بلغت معامقعت االاتباط على ال تيب
وهي قيم دالة عند مستوى .0.05

0.220

،

0.194

ويف حني تبني من اجلدول اقم( )02عدم وجود عقعقة ااتباطية بني قلق االمتحان والفكررة الثانيرة -
ابتغاء الرمال الشخصي -حي بلغت قيم معام االاتباط  0.109وهي غا دالة
تشا النتائج السابقة املتعلقة ابلفرضية الثانية إىل حتقق هذه األخاة جزئيا.
 -3عرض وحتليل النتائج املتعلقة ابلفرضية الثالثة :
نصت الفرضية الثالثة على :
وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية سالبة بني األفكار الالعقالنية و الدافعية لالجناز لدى
تالميذ السنة الثالثة اثنوي .

ولتحقق من هذه الفرضية قمنا حبساب معام االاتباط لم"كارل بريسون" لدى أاراد عينة البح يف

األاراا القععققعنية وداجاهتم على مقيا
اقم(:)19
الفكرة

الدااعية لقعاجاز وكانت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول

األفكار الالعقالنية

قلق الدافعية لالجناز مستوى الداللة

01

طلب االستحسان من اجلميع

0.411

0.01

02

ابتغاء الرمال الشخصي

0.183

0.01

03

اللوم القاسي للذات واآلخرين

0.463

0.01

04

االعتقاد لتوقع الروااث

0.344

0.01

05

التهوا االنفعايل

0.121

غا دال

06

القلق الزائد

0.288

0.01

07

جتنب الصعوابت واملسئوليات

0.490

0.01

08

االعتماد على اآلخرين

0.428

0.01

09

الشعوا ابلعجز

0.434

0.01

10

االنزعاج ملشاك اآلخرين

0.328

0.01

11

ابتغاء احللول الراملة

0.231

0.01

12

اجلدية والرمسية يف التعام مع اآلخرين

0.446

0.01

13

االعتقاد بتفوق الرج على املرأة

0.224

0.01

اجملموا العام لألاراا القععققعنية

0.964

0.01

جدول رقم( : )19يوضح قيم االاتباط ومستوى الداللة بني األاراا القععققعنية و الدااعية لقعاجاز
لدى أاراد عينة البح (ن=)120
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يتضح من اجلدول اقم ( )19أن قيمة معام االاتباط بني داجة األاراا القععققعنية كر لدى أاراد
عينة البح وداجاهتم على مقيا الدااعية لقعاجاز قد بلغت  0.970-وهي قيمة سالبة دالة إحصائيا
عند مستوى  0.01وهذا ما يدل على وجود عقعقة ااتباطيه سالبة بينهما.
كما يشا أيضا إىل وجود عقعقة ااتباطيه سالبة دالة عند مستوى  0.01بني الدااعية لقعاجاز لدى
عينة البح وك من األاراا القععققعنية التالية :
الفررة األوىل  -طلب االستحسان من اجلميع  ، -الفررة الثانية -ابتغاء الرمال الشخصي -
،الفررة الثالثة  -اللوم القاسي للذات واآلخرين ، -الفررة الرابعة  -االعتقاد لتوقع الروااث  ، -الفررة
السادسة -القلق الزائد  ، -الفررة السابعة  -جتنب الصعوابت واملسؤوليات  ،-الفررة الثامنة -
االعتماد على اآلخرين  ، -الفررة احلادية عشر  -ابتغاء احللول الراملة  ،-الفررة الثانية عشر -
اجلدية والرمسية يف التعام مع اآلخرين ، -الفررة الثالثة عشر  -االعتقاد بتفوق الرج على املرأة ،-
وقد بلغت معامقعت االاتباط على ال تيب - ، 0.465 - , 0.437- , 0.483- ، 0.270 - ، 0.444 -:
 0.282 - , 0.458- , 0.354- , 0.516 -, 0.497- , 0.323- , 0.436وهي قيم دالة عند مستوى الداللة
0.01

يف حني تبني من اجلدول اقم( )19عدم وجود عقعقة ااتباطيه بني الدااعية لقعاجاز والفررة اخلامسة
"التهور االنفعايل" حي بل االاتباط  0.089وهو غا دال .
تشا النتائج السابق املتعلق ابلفرضية الثالثة إىل حتقق هذه األخاة جزئيا.

اثنيا :مناقشة النتائج وتفسريها

أ-مناقشة وتفسري النتائج املتعلقة ابلفرضية األوىل :

أ اات النتائج املتعلقة ابلفرضية األوىل إىل:

ارتفاع درجة األفكار الالعقالنية لدى تالميذ السنة الثالثة اثنوي على مقياس األفكار الالعقالنية
وأتيت هذه النتيجة متفقة مع ما توصلت إليه دااسات سابقة يف هذا السياق مث دااسة
"الرحياين" ،1987دااسة "جحالن" 1416هم ودااسة " االمسري "  ،1999ودااسة " احملمدي " 1424هم،
ودااسة "اليويب" 1427هم  ،إذ تشا مجيع تلك الدااسات إىل انتشاا األاراا القععققعنية ،وأتيت هذه
النتيجة أيضا متفقة مع اإلطاا النظري لنظرية " الربت إليس " كما أ اات دااسة "عبد هللا وعبد

الرمحن" 1996إىل انتشاا األاراا القععققعنية يف مرحلة املراهقة املتوستة .
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تبين األاراد لألاراا القععققعنية إىل نوعية أساليب التنشئة األسرية و النظم الثقااية

واالجتماعية السائدة يف اجملتمع  ،حي تقوم بدجممه يف اإلطماا الثقمايف العمام ممن خمقعل تدايبمه علمى طمرق
التفرا السائدة وغر املعتقدات الشائعة يف نفسه أثناء املراح املبررة من عمره .
كما ميرننا القول أن غياب املؤسسات املدنية الفاعلة يف اإلطاا االجتماعي (النوادي ,دوا الثقااة

 .اجلمعيات املساجد......اخل)  ،ساهم بشر كبا يف ااتفاا داجة األاراا القععققعنية ومل يعد هناك
معايا للمواطنة تفرضها هذه املؤسسات ب أصبح الفرد خيتاا منوذجه بنفسه وذلك النعدام املرجع الذي
يستند اليه (املرجع الفرري).
كما إن الوسائط الترنولوجية كم  :االن نت والفضائيات سامهت إىل حد كبا يف انتشاا األاراا
القععققعنية وذلك من خقعل العزلة اليت تفرضها هته الوسائ ايستواد منها الشخص أاراا ال متت
لواقعه بصلة ايتشبع هبا وحياول أن جيع مما يراه أاقعم ومسلسقعت  ....هداا له اغم اختقعف الثقااة
واجلنس والداينة  ،اهذا الغزو الثقايف ساهم يف التشويش على املنظومة االجتماعية والثقااية ليحدث اراغا
اوحيا يعرب عنه أبزمة اهلوية جع من الفرد يتقمص خصية غاه منسلخا من أصالته وماضيه أمام
ضعف املداسة املنوطة هبا القيام هبذا الدوا أوال مث القنوات الفضائية احمللية اليت من مهامها إعتاء الوجه
احلقيقي للمواطنة من خقعل البدائ املقدمة.
القصوا يف التوعية الدينية ساهم بشر كبا يف انتشاا األاراا القععققعنية خاصة عندما تعلم أن

ج األاراا القععققعنية ميرن لنا الوقاية منها عن طريق مبادئنا اإلسقعمية االتحلي ابألخقعق احلميدة
ميرن له احلد وبشر هنائي من األاراا القععققعنية.
كما أن نسبة األمية املرتفعة لدى اآلابء واألمهات واليت كان التعليم احد نتائجها اهو مل يقف
جبدية وصرامة أمام استفحال بعض الظواهر كالعنف املداسي والرسوب والتسرب وصعوابت التعلم
،ممأدى إىل تنامي األاراا القععققعنية الن الشخص األمي ال يستتيع انه يقوم بعملية التحلي وال كيب
لألاراا ايعمد إىل قبول ك اررة على أساسا أهنا صحيحة من دون إمعان النظر و الفحص .
كما أن اجلو السياسي يف اجلزائر قد لعب دواا يف ااتفاا األاراا القععققعنية كانت هلا تداعيات

على البنية الثقااية و االجتماعية كاخلوف والقلق و عدم االطمئنان ومازالت تظهر ااتداداهتا إىل اليوم يف
مظاهر عديدة كالعنف اللفظي والبدين اإلدمان اجلرمية ......خاصة إذا علمنا أن عينة الدااسة كانت
من مواليد  1996 -1992أي يف قلب التوتر السياسي احلاص آنذاك .
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ب -مناقشة وتفسري النتائج املتعلقة ابلفرضية الثانية :
أ اات النتائج املتعلقة ابلفرضية الثانية إىل :

وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة موجبة بني األفكار الالعقالنية وقلق االمتحان لدى تالميذ السنة
الثالثة .
وجاءت هذه النتيجة متفقة مع ما توصلت إليه الدااسة اليت قام هبا " فرح "وآخرون ،1993
وموازية للدااسة اليت قام هبا "عبد الرمحن"  ،1994و"آل حيي "  " ، 1989ابجري" . 1984
ويرى الباح أن سبب وجود عقعقة بني األاراا القععققعنية وقلق االمتحان ميرن إمجاله يف اآليت :
-1

األفكار الالعقالنية ذات الداللة اإلحصائية املوجبة مع قلق االمتحان :



ااتباط موجب للفكرة األوىل – طلب االستحسان من اجلميع – وقلق االمتحان :

ويعزو الباح همذا االاتبماط كمون الفكررة األوىل  -ممن الضمرواي أن يرمون الشمخص حمبمواب ممن كم
احمليتني به  -تتأثر أبسلوب التنشئة األسررية ،القمد أ ماا "كلرري فهريم " 1980أن الشمعوا ابلقلمق يبمدأ
مممع بدايممة حيمماة التفم وقممد يتعممرل للفشم أو للصممعوابت مترممراة يف احليمماة دون أن جيممد مممن يسمماعده أو
يوجهمه أو يشمجعه  ،حيم أن بعمض اآلابء يسمتخدم التهديمد والوعيمد ألبنمائهم هبمدف حتقيمق نتمائج تتفممق
مممع اغبمماهتم  ،دون إدااكهممم أن ذلممك أتثمما ي م ك آ اا سمميئة ت منعرس ابلسمملب علممى مممدى ت موااقهم  .مممما
جيعم االمتحممان يرممون مصممحواب ابنعممدام الراحممة وتوقممع العقمماب  .ويرممون االمتحممان حمممك ملرانتممه وتقممدير
األسري واالجتماعي .

كممما أن اخلمموف مممن الفشم واالنشممغال املعممريف حممول نتممائج اإلخفمماق ( الرسمموب ) مشمماعر هلمما أتثرريات

السررلبية علممى مقممداة الشممخص علممى اإلدااك السممليم للموقممف االختبممااي والتفرمما املوضمموعي واالنتبمماه
وال كيز والتذكر وح املشرلة  ،ايستغرقه االنشغال ابلذات والشك يف مقداته على األداء اجليد والشعوا

ابلعج ممز وع ممدم الرف مماءة والتفر مما يف عواق ممب الفشم م مثم م  :فق رردان املكان ررة والتق رردير (.عب ررد امل ل ررب
القري ي.1998.ص.121مرجع سربق ذكرر ) وحنمن نعتقمد أن الفكررة األوىل  -ممن الضمرواي أن يرمون
الشخص حمبواب من كم احمليتمني بمه  -هلما القموة علمى اسمتثااة همذه دواامع وإحمداث التمأثاات السملبية .ممما
جيع االاتباط وااد بني الفررة األوىل وقلق االمتحان .


ااتباط موجب للفكرة الثالثة – اللوم القاسي للذات واآلخرين – وقلق االمتحان :

ويعممزو الباحم هممذا االاتبمماط كممون الفكرررة الثالثررة  -بعممض النمما أ مراا وجبنمماء يسممتحقون العقمماب
والتوبيخ –تقوم بتحفيز إحدى املروانت األساسية لقلق االمتحمان وهمو مكرون االنشرلالية حيم تولمد
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اس ممتجاابت غ مما مناس ممبة حن ممو الواجب ممات ( تش ممر مه ممام دخيل ممة عل ممى موق ممف االمتح ممان ) وتت ممداخ م ممع
االستجاابت املناسبة للواجب -يشوش عليه – والضرواية لألداء اجليد  .ولع مايولمد همذا االنشمغال همو
مرحلة املراهقمة كوهنما مرحلمة حرجمة أو مرحلمة األزممات واملشماك وذلمك بسمب طبيعمة التغماات النمائيمة يف
جوانب الشخصية املختلفة  ،االتحدايت واملتالب األساسية اليت يواجهها املراهمق جتعلمه يتعمرل لضمغوط
نفسممية  ،ومممن هممذه املتالممب حتقيممق عقعقممات انضممجة مممع الرامماق  ،وحتقيممق هويتممه وتنميممة املعممايا والقمميم
األخقعقية  ،واحلاجة للمركز االجتماعي  ،واختاذ القرااات اليت تتعلق مبستقبله املهين والذي يعد ممن املهمام
الرئيسية للمراهق  ،والذي جيعله موجها بضغوط من قب احمليتني به ( مرسي.2002.ص)28-25


ااتباط موجب للفكرة الرابعة – االعتقاد لتوقع الروااث  -وقلق االمتحان :

ويعزو الباح همذا االاتبماط املوجمب كمون الفكررة الرابعرة–إن ممن املصمائب الرمربى أن تسما األمموا
بعرممس م ممايتمد الفممرد–ترا ممع مممن داج ممة قل ممق االمتحممان ل ممدى التقعميممذ وجتعله ممم يتصممفون ابلعج ممز وع ممدم
الرفاية  ،ويتوقعون العقاب واقمدان االحم ام والتقمدير  ،وينزعجمون ممن أدائهمم ويفرمرون يف أداء اآلخمرين
وه م ممو م م مما أ م مماا إلي م ممه "ع ر ررد ن فرر رررح "و"ع ر ررد ن عت ر ررو "و"نص ر ررر العل ر رري" (. 1993عل ر رري رر ررعيب

.1987.ص)302
ضممف إىل هممذا أن هممذه الفكرررة الرابعررة–إن مممن املصممائب الرممربى أن تسمما األممموا بعرممس مممايتمد
الفممرد– يممزداد أتثاهمما كلممما ااتبتممت بعممادات االسممتذكاا خاصممة السمملبية منهمما األمممر الممذي يممؤدي إىل تمراكم
الداو واليت تشر بدواها عبئا كباا علميهم وممن مث يشمعرون ابلتموتر واخلموف ممن االمتحمان اينشمأ توقمع
ممما ال يتمممد الفممرد ،وهممذا ممما هممدات إليممه الدااسممة المميت قممام هبمما " عبررد الرمحرران العيسرروي "حينممما أااد أن
يعرف مدى تتبيق التالب اجلمامعي لشمروط التحصمي اجليمد  ،وأعتمت لنما الدااسمة مؤ مرات ابن نصمف
عينة البح ال يبدون االهتمام ابالستذكاا إال يف النصف األخا من العام الدااسمي  ،ويؤجلمون الدااسمة
حىت الشهر األخا من العام الدااسي  (.ابسم السامرائي و وكت اهليازعي.1989.ص)118


ااتباط موجب للفكرة اخلامسة – التهوا االنفعايل  -وقلق االمتحان :

ويع ممزو الباحم م ه ممذا االاتب مماط ك ممون الفك رررة اخلامس ررة –املص ممائب والتعاس ممة تع ممود أس ممباهبا للظ ممروف
اخلااجيممة –جتع م مممن التلميممذ يركممز علممى األ ممرال (مرتممب  ،جهمماز إعممقعم آيل  ،غراممة منفممردة للمراجعممة
...اخل ) ويهم املضمون ( معاجلة الضعف القاعدي يف املواد  ،تنظميم أوقمات املراجعمة  ،حتضما المداو
...اخل )  ،وبعبااة أخرى يركز على الوسائ املساعدة على النجما يف مقها املمادي  ،وينسمى حماولمة بنماء
مرتسباته القاعديمة وتقويمة اسمتعداداته الداخليمة  ،وهمذا مما جيعم املسمتوى االقتصمادية واالجتمماعي عامم
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مبا ممر يف ااممع قلممق االمتحممان  ،القممد أكممدت بعممض الدااسممات"علرري ررعيب

1987

علممى وجممود عقعقممة

ااتباطيممه سممالبة بممني قلممق االمتحممان واملسممتوى االقتصممادي واالجتممماعي  ،أي أن التقعميممذ ذوي املسممتوى
االقتصادي املنخفض حيصلون على داجات عالية يف قلمق االمتحمان .ويفسمر همذا علمى أن األسمرة الفقماة
ال تتمتممع ابالسممتقراا املممادي واملعنمموي  (.علرري ررعيب .1987ص.296مرجررع سرربق ذكررر ).كممما أن "

فرراموز"  1993أ مماا إىل أن ذوي القلممق املرتفممع يرجعممون الفش م والنجمما إىل عوام م خااجيممة  ،مممماجيعلهم
ذوي مركز حترم خااجي ( نسيمة حداد.2001.ص .100مرجع سبق ذكر )


ااتباط موجب للفكرة السادسة – القلق الزائد  -وقلق االمتحان :

ويعزو الباح هذا االاتباط كون الفكرة السادسة –األ ياء املخيفة تستدعي االهتمام الربا به
بشر دائم– جتع التلميذ يستحضر خرباته الشخصية يف املواقف االختبااية  ،ومدى أمهيتها ابلنسبة
إليه  ،واآل ا االجيابية والسلبية بعد املروا على هذا املوقف  ،ومن مث يشر تصوا عن األ ياء اليت
يرغب أن حيص عليها واأل ياء اليت خيشى وخياف الوقوا ايها  ،لذا اجد أن مستوى قلق االمتحان
يزداد كلما زاد مستوى التلميذ الدااسي نظر لزايدة تعقد املهام اخلاصة بر مرحلة ،أو إىل زايدة وعي
وإدااك التقعميذ ملسئولياهتم  ،القد أكد "سيد ال واب " 1992على وجود أتثا ائيسي لعام املستوى

الدااسي على قلق االمتحان (.سيد ال واب.1992.ص .173مرجع سبق ذكر ) وهو ما يعرس القلق
الزائد الناتج عن اخلربة املرتسبة ومتتلبات املستوى الدااسي الذي يعرس نضج الوعي لدى التقعميذ .


ااتباط موجب للفكرة السابعة – جتنب الصعوابت واملسئوليات  -وقلق االمتحان :

ويع ممزو الباح م م ه ممذا االاتب مماط املوج ممب ك ممون الفكر رررة السر ررابعة – م ممن األاض م م جتن ممب الص ممعوابت
واملسئوليات – جتع التلميذ يتجنب املهمام الميت تتتلمب الصمرب وال كيمز  ،ومبما أن املقمراات الدااسمية تتسمم
ابل اكمية اإن هذا اهلمروب يفمرز نموا ممن الم اكم المذي يمزداد كلمما زاد معمدل النفموا ممن الصمعوابت  ،ممما
يممؤدي إىل ااممع مسممتوى قلممق االمتحممان ،ايسمماهم يف تصممدا مرتسممباته القاعديممة وال يسممتتيع مسممايرة املقممرا
الدااسي  ،لذلك اجد بعض التقعميذ الذين لديهم هذه الفررة ثقتهم أبنفسهم ضعيفة .


ااتباط موجب للفكرة الثامنة – االعتماد على اآلخرين  -وقلق االمتحان :

ويعزو الباح هذا االاتباط املوجب كون الفكرة الثامنة – جيب اعتماد الشخص على اآلخرين
وأن يرون هناك من هو أقوى منه ليعتمد عليه – جتع من الشخص يف تبعية مستمرة لآلخرين غا
قادا على حتم مسئولياته وح مشاكله ابختاذ القرااات سواء خاطئة أم صحيحة  ،ايتعلم تصحيح
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األختاء ويستفيد من الصحيح مما يعزز ثقته بنفسه اينخفض مستوى قلق االمتحان  ،ويوار الوقت
واجلهد الذي كان يقضيه وهو منشغ ابلتفرا مبن يساعده على مهامه .


ااتباط موجب للفكرة التاسعة – الشعوا ابلعجز  -وقلق االمتحان :

ويعزو الباح هذا االاتباط كون الفكررة التاسرعة– األحمداث املاضمية تقمرا سملوك احلاضمر وال ميرمن
جتاهلهمما أو استئصمماهلا – ت م ك مجلممة مممن املعتقممدات اخلاطئممة والمميت حتممدد جمممرى التفرمما يف ذات التلميممذ ،
ايعتقد أن ما حص معه يف املاضمي (اجما – اشم ) قمد يترمرا ،ولقمد بينمت األحبماث أن قلمق االمتحمان
يرتبط ابخنفال مستوى التحصمي الدااسمي المذي يمؤدي إىل الترمراا السمنة الدااسمية أو التسمرب الدااسمي

 ،وهذا ما أكده "االقالن "و"مانستيد" 1983بقوهلم ":قلق االمتحان يرتبط خبربة الفش يف حياة التلميذ
وترراا مرات الفش " (.نسيمة حرداد .2001ص.119مرجرع سربق ذكرر )وهمذا مما يعرمس وجمه العقعقمة
بممني الفرممرة التاسممعة وقلممق االمتحممان  ،ضممف إىل هممذا أن اخل مربات تتممداخ مممع موقممف االمتحممان وتولممد
اسممتجاابت غمما مرتبتممة ابملهممام املتلوبممة  ،وابلتممايل يتممأثر انتبمماههم وينقسممم بممني األممموا املرتبتممة ابملهمممة أو
األموا املرتبتة ابلذات  ،وهذا ما يؤدي يف النهاية إىل قلق امتحمان عمايل  ،همذا مما تفسمره نظريمة التمداخ

الم م مميت قامم م ممت علم م ممى أحبم م مماث "مانر ر رردلر"و"ساراسر ر ررون"1952و"واير ر ررن"(.1971مر ر رراهر اهلر ر ررواري و مر ر ررد
الشناوي.1987.ص.175مرجع سبق ذكر ).


ااتباط موجب للفكرة العا رة – االنزعاج ملشاك اآلخرين  -وقلق االمتحان :

ويعممزو الباح م هممذا االاتبمماط املوجممب كممون الفكرررة العا رررة– ينبغممي للشممخص أن حيممزن ملمما يصمميب
اآلخرين من مشاك واضتراابت – جزء من البيئة اليت يعيش ايها التلميمذ  ،وكمما نعلمم أن اإلنسمان يمؤثر
يف البيئممة ويتممأثر هبمما  ،والفرممرة العا ممرة كمعتممى اجتممماعي ميرممن هلمما أن تشممغ حيممز اإلدااك لممدى التلميممذ
اتممؤثر علممى انتبمماه  ،ايخصممص هلمما حيممز كبمما مممن االهتمممام يف حممني تممرك مسمماحة ضمميقة للمهممام املرتبتممة
ابالمتحمان ممما يعيمق األداء األكمادميي  ،وهممذا مما تفسمره نظريمة التمداخ  .ليتضممح لنما أن هنماك عقعقمة بممني
الفررة العا رة وقلق االمتحان .


ااتباط موجب للفكرة احلادي عشر – ابتغاء احللول الراملة  -وقلق االمتحان :

ويعممزو الباح م هممذا االاتبمماط املوجممب كممون الفكرررة احلررادي عشررر – يوجممد ح م دائممم ومثممايل لر م
مشرلة البد من إجياده – جتع من استجابة التلميمذ للمواقمف االختباايمة وحم املشمرلة مييم إىل التعقيمد
وال كيممب ال البسمماطة والوضممو  ،اترلممف الوقممت واجلهممد ل اممع بممذلك مسممتوى الضممغط والقلممق مممما يممؤثر
رجعمما السممبب إىل اكممون التلميممذ
سمملبا علممى الفعاليممة الو،يفيممة  ،ويؤكممد علممى هممذه الفرممرة "مانرردلر"ُ 1975م ً
143

عرض وحتليل ومناقشة النتائج وتفسريها

الفصل السادس

إىل اسممتعمال مصممادا معرايممة حمممددة  ،حيم يعجممز التقعميممذ عممن اسممتعمال العمليممات املعرايممة كمم:استعمال
قواعد منتقية خمتلفة .اس جاا مامت ختزينه يف الذاكرة نتيجة اشلهم يف تركيمز انتبماهم يف املهممة وللتمداخ
الذي حدث هلم(.نسيمة حداد.2001.مرجع سبق ذكر ).


ااتباط موجب للفكرة الثانية عشر – اجلدية والرمسية يف التعام مع اآلخرين  -وقلق االمتحان:

ويعزو الباح هذا االاتباط املوجب كون الفكرة الثانية عشر – ينبغي للشخص أن يتصف ابجلدية
والرمسية يف تعامله مع اآلخرين حمىت ترمون لمه قيممة ومرانمة حم ممة بمني النما – جتعم ممن الشمخص يركمز
علممى الشممر ويهمم املضمممون  ،ااملعممايا الريفيممة المميت يضممعها والمميت حتممدد عقعقتممه مممع اآلخمرين تقيممد مممن
حريتممه  ،وجتعم مممن خرباتممه وجتاابممه أقم مممن أقرانممه كونممه ال يسممتفيد مممن تصممحيح أختممأه  ،مممما جتعم لديممه
صممعوبة يف التواص م وصممقعبة يف السمملوك واقممدان املرونممة المميت تسمماعده علممى التوااممق النفسممي واالجتممماعي
والدااسممي اجليممد  ،وكممما نعلممم أن الوسممط املداسممي يتتلممب مهممااات التواص م واقممداهنا يعممين ااتفمماا داجممة
القلممق وابلتممايل تتممأثر مجيممع العمليممة التعليمممة هبممذا املعتممى  ،انجممد التقعميممذ الممذين يعتقممدون ابلفرممرة الثانيممة
عش م ممر مييل م ممون إىل االنت م مواء والعزل م ممة وه م ممي م م ممن ص م ممفات ذوي قل م ممق االمتح م ممان  .حس م ممب م م مما ا م مماا إلي م ممه
"ديبرييو".1984

(علي عيب.1987.ص .302مرجع سبق ذكر ).

 ااتباط موجب للفكرة الثالثة عشر  -االعتقاد بتفوق الرج على املرأة  -وقلق االمتحان :

ويعممزو الباحم هممذا االاتبمماط املوجممب كممون الفكرررة الثانيررة عشررر  -ال ممك أن مرانممة الرجم هممي األهممم
ايممما يتعلممق بعقعقتممه ابملمرأة-جتعم التلميممذ يقمموم بعمليممة إبمراز للممذات علممى حنممو خيتلممف عممن اجلممنس األخممر ،
ايرون من نتائجها عدم إعتاء االمتحان القمدا الرمايف ممن االهتممام ،وترمون ممن بمني سملوكيات التلميمذ
اليت ميرن مقعحظتها هي القعمباالة واالستهتاا ،يف حني اجد العرس لدى التقعميذ الذين مل يتأثروا هبمذه
الفررة يتصفون ابجلد واحلرص على إعتاء األاض  ،ولقد اثبمت الدااسمات وجمود امروق بمني اجلنسمني يف
قلممق االمتحممان ،وهنمماك مممن يرجممع هممذه الفممروق إىل طبيعممة ترمموين اجلنسممني وخصائصممها  ،وممما يؤكممد ذلممك
الدااسممة المميت قامممت هبما "لينرردا أيكررل" 1965أبن الفممروق يف قلممق االمتحممان يصممعب برهنتهمما  ،ومممن املتفممق
عليه عموما أن اإلانث يسه عليهن االع اف ابلقلق  ،أما المذكوا ايتوقمع ممنهم أن يسملروا مثم الرجمال
 ،مبعد يتصراوا ابلشجاعة  ،واالع اف ابلقلق يضعف ويقل من ذكواهتم.
(ملاوري مرزوق.1995.ص.98مرجع سبق ذكر ).
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الفكرة الالعقالنية غري دالة إحصائية مع قلق االمتحان :



عدم ااتباط الفكرة الثانية – ابتغاء الرمال الشخصي – وقلق االمتحان :
ويعممزو الباحم عممدم االاتبمماط كممون الفكرررة الثانيررة  -جيممب علممى الفممرد أن يرممون كممفء أو منجمزا

بداجمة عاليمة حمىت ميرمن اعتبمااه خصما مهمما –ممن منظموا التقعميمذ ال تعمين االاجماز املعمريف والفرمري بم
االاجمماز املممادي  ،وأن املرانممة االجتماعيممة حتممددها القمموة املاديممة مثم  :املسممرن  ،السمميااة  ،املممال  ...اخل ،
ولرون قلق املسمتقب يف همذه املرحلمة يبمدأ أتثماه علمى حيماة و خصمية التلميمذ  ،امان اإلجابمة عمن السمؤال
الممذي يتعلممق ابالاجمماز واملرانممة هممو العمم .ولقممد أ مماات"سررامية لرراح" 1992إىل أن العمم هممو األسمما
الذي يبح عنه ك

اب واتاة وهو أسا التقمدم  ،ولمه أثمره علمى االتمزان النفسمي  ،اهمو يعمين الشمعوا

ابألممن والثقممة ابلمنفس ،أم البتالممة اهممي ممن املعوقممات المميت هتمدد أمممن وسممقعمة واسمتقراا الشمماب  ،وتسممبب
البتالة للمجتمع العديد من االحنراامات الفرريمة والسملوكية  :انجمد االغم اب والتشماحم واإلحبماط والقلمق
والقعمبمماالة و القعمسممئولية والقعأم م يف املسممتقب ( سررامية لرراح.1992.ص.)77-76ولع م علممم التقعميممذ
هبذا الواقع هو من عزز لديهم التصوا القائم على املادية ال الروحيات .ضف إىل همذا أن نظريرة الردريفر
ميرممن هلمما أن تفسممر لنمما وجممه العقعقممة بممني الفكرررة الثانيررة وقلررق االمتحرران  ،القممد قامممت هممذه األخمماة
بتلخميص سملم "ماسرلو" للحاجمات وقسممت احلاجممات إىل ثمقعث ائمات همي :البقماء واالنتمماء والتتمموا ،
ومممن بممني اروضممها األساسممية هممي  :كلممما مت إ ممباا حاجممات مممن املسممتوى األدىن اجتهممت الرغبممة إىل طلممب
حاجات املسمتوايت العليما بدايمة ممن حاجمات البقماء مث االنتمماء مث التتموا  .وهبمذا ميرمن القمول أن تفرما
التقعميممذ مممازال يم او يف احلاجممات الممدنيا أي املاديممة منهمما ومل يص م حممد التتمموا املبممدا وأتكيممد الممذات ،
وابلتايل مل اجد عقعقة بني الفكرة الثانية وقلق االمتحان .

ت -مناقشة وتفسري النتائج املتعلقة ابلفرضية الثالثة :

أ اات النتائج املتعلقة ابلفرضية الثانية إىل :

وجررود عالقررة ارتباطيرره ذات داللررة سررالبة بررني األفكررار الالعقالنيررة والدافعيررة لالجنرراز لرردى تالميررذ
السنة الثالثة اثنوي .
وجاءت هذه عرس ما توصلت إليه الدااسة اليت قام هبا " اللامدي "  ،2009حي أ اات إىل أنه
ال توجد عقعقة ذات داللة إحصائية بني األاراا القععققعنية والدااعية لقعاجاز.
ويرى الباح أن سبب وجود عقعقة بني األاراا القععققعنية وقلق الدااعية لقعاجاز ميرن إمجاله يف
اآليت :
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 .1األفكار الالعقالنية ذات الداللة اإلحصائية السالبة مع الدافعية لالجناز :


ااتباط سالب للفكرة األوىل – طلب االستحسان من اجلميع – والدافعية لالجناز:

ويعزو الباح هذا االاتباط السمالب كمون الفكررة األوىل  -ممن الضمرواي أن يرمون الشمخص حمبمواب
من ك احمليتني به – تتتلب الوقت واجلهد لبلوغها  ،إن مل نق أهنما مسمتحيلة ،كمون أن النما خيتلفمون
يف بنممائهم الفرممري والوجممداين  ،ايعمممد الشممخص لتريممف نفسممه واممق اهمممه لشخصممية ك م واحممد  ،وهممذا
األممر يرهقمه وجيعم ممن خصمه ضمعيف بسمبب عممدم وضمو مبادئمه وقيممه الشخصمية والميت علمى أسسممها
حت ممدد مرانت ممه االجتماعي ممة  ،ولع م أه ممم النت ممائج ال مميت مير ممن أن حتدث ممه الفر ممرة األوىل ه ممي أن يق م ممعواه
ابألمممان ويممزداد تعرضممه لجحبمماط ويلجممأ أغلممبهم لقعنت مواء  ،مممما يعممين أتثممر الدااعيممة لقعاجمماز لممدى ه ممؤالء
األ ممخاص وتممدنيها  ،ولع م القلممق اخللقممي اخممذ حي مزا هاممما يف تفاعلممه مممع الفرممرة األوىل ،ويعتقممد "عبررد

اللفررار "و"عبررد السررال "أن هممذا األخمما عممادة م ما ينشممأ مممن اخلمموف مممن الوالممدين وعقاهبممما  ،ألن األان
األعلممى يهممدد األان يف ااترمماب اع م معممني يتعمماال مممع مع ممايا الوالممدين ويظهممر العقمماب يف ص ممواة اإلمث
واخلج .
(عبد اللفار وعبد السال .1976.ص.)123

 ااتباط سالب للفكرة الثانية – ابتغاء الرمال الشخصي – و الدافعية لالجناز :
ويعزو الباح االاتباط السالب كون الفكرة الثانية  -جيب على الفرد أن يرون كفء أو منجزا بداجة
عاليممة حممىت ميرممن اعتبممااه خصمما مهممما – تسممتثا اغبممة التلميممذ يف أن ينجممز األعمممال عنممد أعلممى مسممتوى
ممن اإلتقممان  ،اممإن أغلممب النمما هتجممر هممذا املممدخ لعممدم قممداهتم علممى االلتمزام وللعوامم الرثمماة – املاديممة
واملعنوية  -اليت تقف حمائقع دون بلموذ ذلمك  ،علمى أن المبعض عنمدما يلتزممون هبمذا املسمتوى يمداعون انما
ابهظمما ويرون موا أكثممر مممن غمماهم عرضممت لقعضممتراب  ،بسممبب تش متت عمليممة التفرمما بممني البح م عممن
معايا األمهية ومعايا الرفاءة يف االاجاز واألصعب من همذا أن كليهمما خاضمع لتقيميم اآلخمرين وآاائهمم ،
علممما أن هممذا األخمما ال يسممتقر وخيتلممف مممن ممخص إىل آخممر  ،وهممذا يممؤدي إىل عممدم الرضمما عممن األداء
والتقييم السليب للذات .وهذا يفسر وجه العقعقة السالب بني الفررة الثانية والدااعية لقعاجاز .


ااتباط سالب للفكرة الثالثة – اللوم القاسي للذات واآلخرين – والدافعية لالجناز:

ويعزو الباح هذا االاتباط السالب كون الفكرة الثالثة  -بعض النا أ مراا وجبنماء يسمتحقون
العقمماب والتمموبيخ – هلمما عقعقممة ابلتغمما االجتممماعي الممذي جع م العممامل كلممه قريممة صممغاة بسممبب الوسممائط
الترنولوجية واليت اااقها تغا يف القيم  ،وإذا مل يواكب تغا القيم تغاا يف اجلوانب املادية من الثقاامة مثم
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 :االتصاالت واالخ اعات حتدث ،اهرة التخلف الثقايف  ،وهو ختلف حيدث الرثا من مشرقعت سوء
التوااممق والضممغوط لممبعض األامراد ممممن ال يتصممفون ابلقممدا الرممايف مممن املرونممة العقليممة واالجتماعيممة  ،وتتمثم
هذه الضغوط يف معاانة البعض مبا يسمى القلق الوجودي  ،الذي حيدث نتيجة التسماحالت امللحمة علميهم
حول بعض الظواهر ابتمداء ممن التناقضمات احلمادة الميت يراهما الفمرد بمني ائمات اجملتممع إىل اقمدان العقعقمات
االجتماعيممة احلميميممة و التنممااس املريممر علممى املممال و السمملتة إىل أزمممة التعبمما وانتهمماء ابلتسمماحل عممن مغممزى
(كفايف.1999.ص)19-18

حياة اإلنسان وهدف وجوده .


ااتباط سالب للفكرة الرابعة – االعتقاد لتوقع الروااث – والدافعية لالجناز:

ويعزو الباح هذا االاتباط السالب كون الفكرة الرابعرة–إن ممن املصمائب الرمربى أن تسما األمموا
بعرس ما يتمد الفرد– جتع األاعال والتصراات أقمرب إىل العمليمة احلسمابية وهمذا غما منتقمي  ،ألنمه ال
ميرن التحرم يف النتائج ويبقى األمر نسيب  ،ولع نظرية التوقمع يف تفسماها للسملوك حنمو اهلمدف تعتينما
صواة واضحة على أن النتائج تبقى حمصواة يف مقداا الرغبة يف األداء  ،ام"اتكنسون"يرى أن هناك صراا

بممني احلاجممة لقعاجمماز واخلمموف مممن الفشم  ،وأن اغبممة الفممرد يف األداء تعتمممد علممى أهدااممه اخلاصممة  ،وعلممى
إدااكممه القيمممة النسممبية لممألداء كوسمميلة ( العقعقممة املداكممة بممني نتيجممة اجلهممد املبممذول ونتيجممة أخممرى) لتحقيممق
هذه األهداف .وانه كلما كان الدااع لقعاجاز والنجا أكرب من الدااع لتحا ي الفش كلما كان مستوى
احلاج م م م ممة لقعاج م م م مماز مرتف م م م ممع ومس م م م ممتوى القلم م م م مق م م م م ممن الفشم م م م م م م م م ممنخفض والعر م م م ممس ص م م م ممحيح ( لوكي ر ر ر ررا

اهلررا.ي.2003.ص .)76لممذا مممن التبيعممي أن يتعممرل املممر لجحبمماط ولرممن غمما التبيعممي أن ينممتج عممن
اإلحبمماط حممزن ممديد ومسممتمر  ،ب م جيممب تقب م املوقممف مممامل حيممدد يف صممواة جتع م مممن احلصممول علممى
الرغبممات أمممر ضممرواي للرضمما والسممعادة  ،اممقع جيممب املغمماالة يف املواقممف وإمنمما جيممب العمم علممى حتسممينها أو
تقبلها بداية من التصوا.ألن هذا األخا إن وه استظهر نتائجه على األداء ويرون املصا الفش .


ااتباط سالب للفكرة السادسة – القلق الزائد  -وقلق الدافعية لالجناز :

ويعممزو الباح م هممذا االاتبمماط السممالب كممون الفكرررة السادسررة –األ ممياء املخيفممة تسممتدعي االهتمممام
الربمما بممه بشممر دائممم– جتع م التلميممذ يعتممي بعممض األممموا أكثممر مممن حجمهمما ويشممر تصممواات ومهيممة
أل ياء بسيتة وعادية .مما يمؤدي إىل عمدم القمداة علمى االنتبماه وال كيمز  ،ولعم همذه الفرمرة ترمون سمبب
يف ،هوا االضتراابت السيروابثولوجية  ،واليت عرب عنها"ايسني" 1981على أهنا الشعوا ابخلوف الشمديد
وعممدم القممداة علممى ال كيممز واالنتبمماه  ،واإلحسمما الممدائم بتوقممع اهلزميممة والعجممز  ،وعممدم الثقممة والتمأنينممة

والرغبة يف اهلروب من الواقع عند مواجهة أي موقف من مواقف احلياة (ايسني.1981.ص)218
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ااتباط سالب للفكرةالسابعة – جتنب الصعوابت واملسئوليات – و الدافعية لالجناز:

ويع ممزو الباح م م ه ممذا االاتب مماط الس ممالب ك ممون الفكر رررة السر ررابعة – م ممن األاضم م جتن ممب الص ممعوابت
واملسممئوليات – تقمموم بتعتي م العمليممات العقليممة العليممة ك مم :اإلدااك واالنتبمماه والتممذكر  ،ويممرى "احملررارب"أن
هذه األخاة جتع من اإلنسان غا قادا على تروين واقعه اخلاص بمه (.احملرارب.2000.ص.)35ممما يمؤثر
علممى التصمموا العممام لألهممداف المميت ينشممدها التلميممذ والمميت حتممرا الدااعيممة لقعاجمماز  ،وأ مماا" عبررد اخلررالق"
"1987واملعراة من وجهة نظر املعراية تشا إىل العمليات العقلية كاإلدااك واالنتباه وجتهيز املعلومات  ،مما
ي تممب علممى ذلممك إجيمماد احللممول املناسممبة للمشممرقعت  ،والتختمميط السممليم للمسممتقب  ،لممذا اممإن علممماء
املداس ممة املعراي ممة يؤك ممدون عل ممى أن اإلنس ممان ل مميس جم ممرد ك ممائن ح ممي اق ممط يق مموم بعملي ممة االس ممتقبال الس ممليب
للمنبهات  ،وإمنا ميلك العق الذي يقوم بتجهيز املعلومات اليت يسمتقبلها بتريقمة اعالمة  ،وممن مث حتويلهما
( عبد اخلالق .1987ص .)78-79

إىل سلوك اجيايب جديد.


ااتباط سالب للفكرة الثامنة – االعتماد على اآلخرين  -وقلق االمتحان :

ويعممزو الباحم هممذا االاتبمماط السممالب كممون الفكرررة الثامنررة – جيممب اعتممماد الشممخص علممى اآلخمرين
وأن يرممون هنمماك مممن هممو أقمموى منممه ليعتمممد عليممه – ختم ابلتوازنيممة االجتماعيممة المميت جيممب علممى الشممخص
إقامتهمما يف عقعقتممه ابآلخ مرين اهممو ال يسممتتيع االعتممماد علمميهم بشممر كلممي  ،كممما ال يسممتتيع أن يبتعممد
عنهم وينفر منهم  ،ولرن البد من أن ترون له خصيته واستققعليته وقداته على االعتماد على نفسمه ،
االدااعي ممة لقعاج مماز تت ممأثر عن ممدما يه ممتم الش ممخص يااء اآلخم مرين أكث ممر مم مما ينبغ ممي حبي م م يفق ممد الش ممخص
اسممتققعليته و خصمميته وهممو يتحممرى سممبي اآلخ مرين  ،ومبمما أن نظريممة "إلرريس "تف م ل أابعممة أممموا ضممرواية

لسممعادة الفممرد وهممي :الشممعوا أو اإلحسمما  ،االنفعممال  ،احلركممة والعمم  ،التفرمما وهممي حتممدث يف ممر
متممداخ بعضممها بممبعض علممى حنممو مم ابط ومنتقممي  ،اممإن الفرممرة الثامنممة قممد تتحممول مممن حيممز التفرمما إىل
حيز احلركة والعم اتقل من دااعية االاجاز لدى التقعميذ .


ااتباط سالب للفكرة التاسعة – الشعوا ابلعجز  -و الدافعية لالجناز :

ويعمزو الباحم همذا االاتبمماط السممالب كمون الفكرررة التاسررعة– األحممداث املاضممية تقمرا سمملوك احلاضممر
وال ميرن جتاهلها أو استئصاهلا – تتفاع مع اخلمربات السمابقة والميت تعمد حسمب مما أ ماا إليمه"السرباعي
"و"عبد الرحيم"من املؤثرات الميت تسمبب القلمق النفسمي  ،اتمأثا التجمااب السمابقة للفمرد تلعمب دواا هامما
وابازا يف تر مموين اخلم مربات الس مملبية  ،وال مميت تر ممون م ممن مس ممببات القل ممق عن ممد التع ممرل للمواق ممف املش مماهبة

( السباعي وعبد الرحيم.1991.ص ، )35 -32كما أن "حامرد زهرران" أ ماا إىل أن مشمرقعت التفولمة
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واملراهقممة والشمميخوخة ومشممرقعت احلاضممر المميت تنشممط ذك مرايت وص مراعات املاضممي والظممروف اخلاطئممة يف
تنشممئة األطفممال كالقسمموة والتسمملط واحلمايممة الزائممدة واحلرمممان أو التممدلي املفممرط وغاهمما مممن العوام م المميت
تسممبب القلممق .كممما أن التعممرل للخ مربات واحل موادث احلممادة اقتصمماداي وعاطفيمما وتربممواي واخل مربات اجلنسممية

الصادمة والتعب واإلاهاق من العوام اليت تزيد من حمدة القلمق (زهرران.1994.ص .)299وحنمن نعلمم أنمه
كلما كان القلق حادا كلما اتسم هذا القلق إبعاقمة الشمخص عمن األداء اجليمد واتموا دااعيتمه عمن األ مياء
اليت كان يرغب ايها.


ااتباط سالب للفكرة العا رة – االنزعاج ملشاك اآلخرين  -والدافعية لالجناز :

ويعممزو الباح م هممذا االاتبمماط السممالب كممون الفكرررة العا رررة– ينبغممي للشممخص أن حيممزن ملمما يصمميب
اآلخ مرين مممن مشمماك واضممتراابت – تصممبح مصممدا انشممغال للتلميممذ  ،ومممن مث تسممبب لممه ضمميقا ومهمما ،
وحىت عندما يؤثر سلوك اآلخرين يف تلميذ ما اإن هذا حيمدث ممن منتلمق حتديمد الفمرد وإدااكمه أل ا همذا
السلوك  ،وعندما يرون الفرد مهتما لسلوك اآلخرين أو بداجة ديدة بسبب سلوك اآلخمرين اهمذا يعمين
ضمنيا أن لشخص ليس لديه القداة على ضبط سلوكه  ،ولرنه يف الواقمع يقلم ممن قداتمه علمى تغياهما ،
وهذا الذي جيع طاقة التلميذ تتشمتت ويفقمد ايهما ال كيمز علمى اهلمدف  ،اترمون الفرمرة العا مرة سمببا يف
تدين مستوى دااعية االاجاز


ااتباط سالب للفكرة احلادي عشر – ابتغاء احللول الراملة – والدافعية لالجناز :

ويعممزو الباح م هممذا االاتبمماط السممالب كممون الفكرررة احلررادي عشررر – يوجممد ح م دائممم ومثممايل لر م
مشرلة البد من إجياده – جتع من الشمخص منشمغ ابلبحم عمن الوسمائ الميت جتعم ممن حلولمه مثاليمة
ملشاكله  ،وابلتايل تتشتت قواه وينخفض تركيزه على األهداف  ،وترون النتيجمة عمدم القمداة علمى توجيمه
التاق ممة الداخلي ممة  ،مم مما جيع م الوص ممول إىل اهل ممدف ص ممعب ايتول ممد ل ممديهم الش ممعوا ابل ممذنب  ،ولق ممد أ مماا

"منصور" 1986إىل أن هذا األخا تشعر األ خاص ابلقلق عندما يعتقدون أبهنم تصراوا علمى حنمو سميء
 ،وأهنم سيتعرضون للعقماب  ،اهمم مل يتعلمموا أن ممن التبيعمي أن ترمون لمدى كم امرد أارماا سملبية  ،وأن
هناك ارق بني التفرا ابلشيء وعمله (.منصور.1986.ص)103


ااتباط سالب للفكرة الثانية عشر– اجلدية والرمسية يف التعام مع اآلخرين – والدافعية لالجناز:
ويع ممزو الباح م ه ممذا االاتب مماط الس ممالب ك ممون الفك رررة الثاني ررة عش ررر – ينبغ ممي للش ممخص أن يتص ممف

ابجلدية والرمسية يف تعامله مع اآلخرين حىت ترون له قيمة ومرانة حم مة بني النما –حتمدد مبجموعمة ممن
األطر التنظيمية يف تفاع التلميذ ممع اآلخمرين علمما أهنما حممض تصموا جمر مجلمة ممن اإلجمراءات يف صمواة
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امسيممات وهممي حتمم الصمواب واخلتممأ  ،وهممذا جيعم عمليممة التواصم تفقممد املرونممة وتتميممز ابلصممقعبة  ،اهممي
تنفر اآلخرين مما جتع المذي يتحلمى ابلرمسيمة يف حالمة عزلمة وانتمواء تمؤدي إىل عمدم االسمتفادة ممن جتمااب
اآلخرين ومن تصحيح أختاءه على ضوء إا اداهتم أو عتاهبم  ،وهرذا اجد مجاد يف أساليب التعام ممع
املشممرقعت واختمماذ نفممس الق مرااات يف مجيممع الظممروف  ،ولع م بعممض امل مراهقني يتصممفون ابالنتوائيممة والعزلممة
واملي إىل الوحدة وهذا كما يذكر "اهلا.ي".1972ويرجع هذا لعدة أسباب أمهها :

 صفات مزاجية للمراهق كاخلج املفرط أو التهيب الشديد أو عدم الثقة ابلنفس واآلخرين. -يضع املراهق لنفسه أحياان مثقع عليا يؤمن ويتمسك هبا  ،ايستهني ابحلياة الواقعية نظرا لبعدها عن

تلك املث اليت يؤمن هبا  ،مماجيعله يزهد يف احلياة والنا ويعتزهلم (.اهلا.ي.1972.ص)20


ااتباط سالب للفكرة الثالثة عشر  -االعتقاد بتفوق الرج على املرأة – والدافعية لالجناز :

ويعممزو الباح م هممذا االاتبمماط السممالب كممون الفكرررة الثانيررة عشررر  -ال ممك أن مرانممة الرج م هممي
األهم ايما يتعلق بعقعقته ابملمرأة–تعمم علمى تنشميط ميرانزممات المدااع ك م :الربمت و المتقمص  ،اينتحم
التلميممذ خصممية الرج م الرا ممد مممما جتعلممه يهممتم ابلشممر وينسممى املضمممون-تتمموير قدااتممه العقليممة،-وهممذا
التنمماقض بممني الواقممع والتصمموا يممؤدي إىل اإلحبمماط املسممتمر ،ويممرى " رريفر"و"ميلمرران"أن اإلحبمماط الزائممد

يممؤدي إىل مشمماعر القلممق وال يممتمرن األ ممخاص يف كثمما مممن األحيممان التعبمما عممن غضممبهم  ،وقممد يرممون
اإلحبمماط انتممج عممن ااتفمماا مسممتوى األهممداف أو تممدين مسممتوى التقيمميم الممذايت  ،ويممؤدي الشممعوا املسممتمر
بضعف األداء إىل داجة عالية من القلمق ( رفري وميلمران.1989.ص.)116كمما أن " السرباعي" و"عبرد
الرررحيم" بينمما أن الرجممال والنسمماء ال يسممتجيبا ملممؤثرات القلممق بممنفس القممدا لمميس بسممبب القمموة أو الضممعف
ولرممن ألن الترمموين العضمموي لرم منهمما خيتلممف عممن اآلخممر اضممقع عممن أثممر املممؤثرات االجتماعيممة مممن تربيممة
وعادات وتقاليد وقيم وأعراف وأدواا حياتية يف هتيئة اجلنسني الستجاابت معينة (السباعي وعبد الرحيم
.1991.ص)35.32وهذا مايعرس أتثا البيئة على عقعقة الفكرة الثانية عشر ابلدااعية لالجناز.
.2الفكرة الالعقالنية غري دالة إحصائيا مع الدافعية لالجناز :

 عدم ااتباط الفكرة اخلامسة – التهوا االنفعايل  -و الدافعية لالجناز:
ويعممزو الباح م عممدم االاتبمماط كممون الفك رررة اخلامس ررة –املصممائب والتعاسممة تعممود أسممباهبا للظممروف
اخلااجية –معتى خااجي أم الدااعية اهي معتى داخلي حسب ما جاء بمه "تومرا جرورخ رروري "أبهنما
":التاقممات الرامنممة عنممد الرممائن احلممي المميت حتملممه علممى القيممام بسمملوك معممني حبي م يممتمرن بعممدها مممن

التريممف مممع البيئممة ليحقممق مممن خقعهلمما أهممدااا معينممة "  ،ضممف إىل أن نظريممة "إلرريس" تف م ل أتثماا ملركممز
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التحرم يف انفعال الفرد وسلوكه  ،وخيتلف هذا التأثا عما إذا كانت أاعاله تتم طبقا لتحرمه الذايت  ،أو
من مصدا خااجي  ،اعندما يرون مصدا التحرم داخليا اإن الفمرد يرمون أكثمر اسمتققعال يف اختماذ قمرااه
وادود أاعاله  ،وعندما يرون خااجيا امإن الفمرد يصمبح أكثمر اعتماديمة علمى اآلخمرين وأكثمر مسمايرة هلمم .
وهبذا ميرن القول أن عدم وجود عقعقة سالبة دالمة إحصمائيا بمني الفرمرة اخلامسمة و الدااعيمة لقعاجماز يعمود
إىل كون مركز الضبط لدى التقعميذ قد يرون داخليا وليس خااجيا .

151

خامتة :
وكخامتة هلذا البحث ومن خالل كل ما تقدم ميكن لنا نستنتج مجلة من التوصيات واالقرتاحات
وبعض املواضيع اليت تفتح هذا البحث على مزيد من التناول والتنقيح  ،ولعل أهم التوصيات
واالقرتاحات اليت بدت لنا هي :
 غرس مهارات التفكري العلمي و تصميم برامج تدريبية إلكساب مهارات التفكري العلمي وتطبيقها
على طالب املدارس واملتوسطات و الثانوايت من خالل تطوير الربامج الدراسية احلالية  ،و إكساب
التالميذ القدرة على التحليل والرتكيب فال يقبل كل األشياء ما مل تكون مبنية على أسس عقلية  ،مما
يسمح له ببناء شخصية ال تقبل األمور من دون برهان  ،لتكون النتيجة هي شخص يقبل العقالين
ويرفض الالعقالين من األفكار .
 أن تتضمن أهداف الرتبية األساسية االهتمام ابلرتبية العقالنية  ،وتوجيه التالميذ ليكون لديهم القدرة
على التمييز بني األفكار االجيابية والسلبية  ،وتوضيح اآلاثر السلبية عندما نتشبع ابألفكار الالعقالنية،
وكيف ميكن هلا أن تكون منعرج يف حياة األفراد .
 االهتمام إبعداد الفنيات التدريبية واإلرشادية يف املسؤسسات الرتبوية  ،والقيام بور عمل لتدريب
املرشدين وتنظيم جيد لإلرشاد مع إدراك ألمهية دور املرشد النفسي  ،حيث أن هلذا األخري دور كبري يف
مساعدة التالميذ على حل مشكالت سوء التوافق النفسي واالجتماعي واألكادميي اليت تواجههم .
 استخدام أسلوب العالج العقالين يف اإلرشاد املدرسي  ،مع القيام حبمالت حتسيسية للمربني سواء
كانوا معلمني أو آابء على ضرورة تفنيد األفكار الالعقالنية لدى األبناء وذلك عن طريق احلوار
والتواصل من أجل توضيح خطر هذه األفكار وضرورة استبداهلا أبفكار عقالنية .
 االهتمام ابجلانب اخللقي الديين لدى التالميذ والعمل على أن يكون لدى تالميذان تدينا انبعا من
ذواهتم وعن قناعة  ،واحلرص على أن يكون هذا األمر إلرضاء اخلالق وال الوالدين وال الناس  ،حىت
يكون جوهراي فينشئون على حب اخلري والفضيلة ويكون أقدر على خدمة جمتمعهم  ،وبذلك يكونوا
فاعلني ولديهم القدرة على مواجهة معرتك احلياة بعقلية متفتحة يتمتعون بصحة نفسية كاملة وسليمة .
 ضرورة توفري املراجع والدراسات اليت تعىن هبذا النوع من العالج بغرض إطالع املهتمني والدارسني
على مستجدات هذا العالج .
 إجراء دراسات مماثلة هلذا البحث مع استخدام أدوات قياس ممقننة على البيئة اجلزائرية .
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إجراء دراسات مماثلة هلذا البحث على شرائح اجتماعية خمتلفة ،والتعرف على أثر التفكري

الالعقالين على متغريات أخرى ذات أمهية يف حياة الناس كتدين التحصيل وتقدير الذات والرضا
الوظيفي .
 ضرورة اهتمام وسائل اإلعالم بكل أنواعها املقروءة والسمعية والبصرية ملا هلا من قوة وسرعة يف
إيصال املعلومة خاصة احمللية منها بصناعة منوذج الفرد وفق فلسفةواضحة وأهداف ختدم األمة  ،وأن ال
يرتك لوسائل أخرى  -االنرتنت  -تتحكم فيها أطراف جيهل هويتها تعبث مببادئ وقيم االفراد  ،مسامهة
يف خلق جو مشحون ابلتوتر جراء األفكار اليت تبثها.

الدراسات املقرتحة :




ولعل أهم املواضيع اليت رأينا أهنا تساهم يف توسيع جمال هذا املوضوع ابلتحليل والنقا هي :
األفكار العقالنية وعالقتها حبالة القلق ومسة القلق .
األفكار الالعقالنية وعالقتها ابلرضا الوظيفي .
األفكار العقالنية وعالقتها بتقدير الذات .

 األفكار العقالنية وعالقتها ابالتزان االنفعايل .
 األفكار العقالنية وعالقتها بسمات الشخصية .
 برانمج العالج العقالين االنفعايل و أثره يف خفض قلق االمتحان والرفع من دافعية االجناز لدى
تالميذ املرحلة الثانوية .
 العالج العقالين االنفعايل وأثره على العالج اجلماعي والعالج الفردي .
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املــالحق

مقياس التفكري الالعقالين
االسم واللقب  ............................. :السن ........... :
أنثى
القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  ................. :الـجـنس  :ذكر

حتية طيبة :

بني يديك قائمة حتتوي على جمموعة من العبارات واجلمل اليت تعرب عن أفكار
ومبادئ واجتاهات يؤمن هبا البعض أو يرفضها بشكل مطلق .
 أرجو قراءة كل من تلك العبارات ووضع إشارة (×) يف املكان
املناسب الذي يعرب عن موقفك يف كل منها .

 راجيا التكرم باإلجابة على مجيع العبارات بكل الصراحة والصدق
املمكنني.
 أرجو التأكد من اإلجابة على مجيع العبارات دون استثناء  ،ولك خالص
الشكر والتقدير

الرقم

العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات

01

 -ال أتردد أبدا يف التضحية برغبايت يف سبيل إرضاء اآلخرين .

02

 -أؤمن أبن كل شخص جيب أن يسعى دائما لتحقيق أهدافه أبقصى ما ميكن من الكمال .

03

 -أفضل السعي وراء إصالح املسيئني بدال من عقاهبم ولومهم .

04

 -ال أستطيع أن أقبل نتائج أعمال أتيت على غري ما أتوقع .

05

 -أؤمن أبن كل شخص قادر على حتقيق سعادته بنفسه .

06

 -جيب أال يشغل الشخص نفسه يف التفكري إبمكانية حدوث الكوارث واملخاطر .

07

 -أفضل جتنب الصعوابت بدال من مواجهتها .

08

 -من املؤسف أن يكون اإلنسان اتبعا لآلخرين ومعتمدا عليهم .

09

 -أومن أبن ماضي اإلنسان يقرر سلوكه يف احلاضر واملستقبل .

10

 -جيب أن يسمح الشخص ملشكالت اآلخرين أن متنعه من الشعور ابلسعادة .

11

 -أعتقد أن هناك حل مثايل لكل مشكلة البد من الوصول إليه .

12

 -أن الشخص الذي ال يكون جداي ورمسيا يف تعامله مع اآلخرين ال يستحق احرتامهم

13

 -أعتقد أنه من احلكمة أن يتعامل الرجل مع املرأة على أساس املساواة.

14

 -يزعجين أن يصدر عين سلوك جيعلين غري مقبول من قبل اآلخرين .

15

 -أومن أبن قيمة الفرد ترتبط مبقدار ما ينجز من أعمال حىت وإن مل تتصف ابلسعادة أو التعاسة.

16

 -أفضل االمتناع عن معاقبة مرتبكي األعمال الشريرة حىت أتبني األسباب .

17

 -أختوف دائما من تسيري األمور على غري ما أريد

18

 -أؤمن أبن أفكار الفرد وفلسفته يف احلياة تلعب دورا كبريا يف شعوره ابلسعادة أو التعاسة

19

 -أؤمن أبن إمكانية حدوث أمر مكروه ال يقلل من احتمال حدوثه

20

 -أعتقد أن السعادة هي يف احلياة السهلة اليت ختلو من حتمل املسؤولية ومواجهة الصعوابت .

21

 -أفضل االعتماد على النفس يف كثري من األمور رغم إمكانية الفشل فيها .

22

 -ال ميكن للفرد أن يتخلص من أتثري املاضي حىت وإن حاول ذلك .

23

 من غري احلق حيرم الفرد نفسه من السعادة إذا شعر أبنه غري قادر علـى إسـعاد غـريه يـن يعـانون مـنالشقاء .

24

 -أشعر ابضطراب شديد حني أفشل يف إجياد احلل الذي أعتربه حال مثاليا ملا أوجه من مشكالت .

نعم ال

25

 -يفقد الفرد هيبته و احرتام الناس له إذا أكثر من املرح واملزاج .

26

 -إن تعامل الرجل مع املرأة من منطلق تفوقه عليها يضر يف العالقة اليت جيب أن تقوم بينهما.

27

 -أؤمن أبن رضا مجيع الناس غاية ال تدرك .

28

 -أشعر أبن ال قيمة يل إذا مل أجنز األعمال املوكلة يل بشكل يتصف ابلكمال مهما كانت الظروف.

29

 -بعض الناس جمبولون على الشر واخلسة والندالة ومن الواجب االبتعاد عنهم واحتقارهم

30

 -جيب أن يقبل اإلنسان ابألمر الواقع إذا مل يكن قادرا عل تغيريه .

31

 -أؤمن أبن احلظ يلعب دورا كبريا يف مشكالت الناس وتعاستهم.

32

 -جيب أن يكون الشخص حذرا ويقظا من إمكانية حدوث املخاطر .

33

 -أؤمن بضرورة مواجهة الصعوابت بكل ما أستطيع بدال من جتنبها واالبتعاد عنها

34

 -ال ميكن أن أتصور نفسي من دون مساعدة من هم أقوى مين .

35

 -أرفض أن أكون خاضعا لتأثري املاضي .

36

 -غالبا ما تؤرقين مشكالت وحترمين من الشعور ابلسعادة .

37

 -من العبث أن يصر الفرد على إجياد ما يعتربه احلل املثايل ملا تواجهه من املشكالت .

38

 -ال أعتقد أن ميل الفرد للمداعبة واملزاج يقلل من احرتام الناس له .

39

 -أرفض التعامل مع اجلنس اآلخر على أسس املساواة .

40

 -أفضل التمسك أبفكاري ورغبايت الشخصية حىت وإن كانت سببا يف رفض اآلخرين يل .

41

 -أؤمن أن عدم قدرة الفرد على الوصول إىل الكمال فيما يعمل ال يقلل من قيمته .

42

 -ال أتردد يف لوم وعقاب من يؤذي اآلخرين ويسئ إليهم .

43

 -أؤمن أبن كل ما يتمىن الفرد يدركه.

44

 -أؤمن أبن الظروف اخلارجية عن إرادة اإلنسان غالبا ما تقف ضد حتقيقه لسعادته

45

 -ينتابين خوف شديد من جمرد التفكري إبمكانية وقوع احلوادث والكوارث

46

 -يسرين أن أواجه بعض املصاعب واملسؤوليات اليت تشعرين ابلتحدي .

47

 -أشعر ابلضعف حني أكون وحيدا يف مواجهة مسؤوليايت .

48

 أعتق ــد أن اإلحل ــاح عل ــى التمس ــك ابملاض ــي ه ــو ع ــذر يس ــتخدمه ال ــبعض لتربي ــر ع ــدم ق ــدر م عل ــىالتغيري.

49

 -من غري احلق أن يسعد الشخص وهو يرى غريه يتعذب .

50

 من املنطقـي أن يفكـر يف أكثـر مـن حـل ملشـكالته وأن يقبـل مبـا هـو علمـي ويكـن بـدال مـن اإلصـرارعلى البحث عن ما يعتربه حال مثاليا .

51

 -أؤمن أبن الشخص املنطقي جيب أن يتصرف بعفوية بدال من أن يقيد نفسه ابلرمسية واجلدية

52

 -من العيب على الرجل أن يكون اتبعا للمرأة .

مقياس قلق االمتحان
االسم واللقب  ............................. :السن ........... :
أنثى
القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  ................. :الـجـنس  :ذكر

التعليمات

 يهدف هذا املقياس إىل حتديد مشكالت االمتحان اليت تشكو منها  ،حتى نستطيع أن
نقدم لكم اإلشراا املناب .
 ويشتمل هذا املقياس على  93عباشرة تتعلق مبشكالت االمتحان .
 املطلوب قراءة كل عباشرة بعناية  ،واالبتجابة لتلك العباشرات مبا يتناب مع حالت أنت
اخصيا بصدق وصراحة .
 إذا كانت العباشرة تنطبق عليك نا شرا  ،ضع عالمة (×) حتت كلمة ":نا شرا ". إذا كانت العباشرة تنطبق عليك أحيانا  ،ضع عالمة (×) حتت كلمة ":أحيانا ". إذا كانت العباشرة تنطبق عليك غالبا  ،ضع عالمة (×) حتت كلمة ":غالبا ". ليس هناك ابتجابة صحيحة وأخرى خاطئة .
 ليس هناك وقت حمد لالبتجابة  ،ولكن يرجى أال تستغرق وقتا طويال .
 واآلن  ،ميكنك قل الصفحة والبدء يف االبتجابة .....

الرقم
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

العبارات

 اشعر خبيبة األمل عند أدائي االمتحان . -أان ال أستطيع املراجعة ليلة االمتحان .

 -أشعر ابألمل عندما أييت وقت املراجعة النهائية .

 مبجرد استالم ورقة األسئلة أصاب بصداع شديد . أسئلة االمتحان تكون فوق مستوى التحصيلي . أعاين من النسيان عند قراءة األسئلة ملرة األوىل . -أتوقع الفشل يف االمتحاانت .

 أثناء أدائي االمتحان أعبث أبي شيء أمامي كاملسطرة أو غريها . تنقصين الرغبة يف النجاح والتفوق . -ليس عندي صرب ملراجعة اإلجابة.

 -من عيويب اإلجابة املتعجلة وغري الدقيقة .

 -أان ال أعرف طريقة االستعداد لالمتحان .

 أشعر بعصيبة شديدة أثناء اإلجابة يف االمتحاانت . -أنظر لالمتحاانت على أهنا هتديد دائم .

 -أجد صعوبة يف حتديد األسئلة اليت أجيب عنها .

 امللل جيعلين أترك قاعة االمتحان مبجرد مرور نصف الوقت. عند بداية االمتحان أشعر أنين ال أستطيع إكماله . -خويف جيعلين ال أستطيع قراءة ورقة األسئلة .

 أخاف من األساتذة احلراس يف قاعات االمتحان . -أمتىن إلغاء مجيع االمتحاانت .

 أثناء أدائي لالمتحان أجد نفسي أفكر يف احتمال رسويب . -أكثر من استخدام املنبهات أايم االمتحاانت .

 -أعتقد أن أسئلة االمتحاانت كلها غري متوقعة .

 أعاين من عم االستقرار يف مقعدي أثناء أداء االمتحان. -أجلأ إىل التخمني يف االستعداد لالمتحان .

 -يضايقين أن الدراسة كلها ترتكز حول االمتحاانت .

اندرا أحياان

غالبا

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

 -أشعر أن قليب يدق بسرعة أثناء أدائي لالمتحاانت .

 أرتبك عندما يعلن احلارس عن الوقت املتبقي لالمتحان . -بعد االمتحان أسأل كل يوم عن النتيجة .

 أصعب األايم عندي يف أايم انتظار النتيجة . -أرتبك بشدة عند اإلعالن عن النتيجة .

 أتصبب عرقا عندما ال أستطيع اإلجابة يف االمتحان . -أشعر ابلقلق واالضطراب أثناء أدائي لالمتحان .

 يزداد اضطرايب عند مراجعة اإلجاابت مع الزمالء . -أصاب ابلذعر من االمتحاانت الفجائية .

 -يقلقين أن مستقبلي يتوقف على االمتحاانت .

 أشعر بنقص الثقة يف نفسي أثناء أداء االمتحان . -أتسرع يف اإلجابة خشية فوات الوقت .

 ترتعش يداي عند اإلجابة عن األسئلة االمتحان . -أشعر ابلرهبة من االمتحان .

 -أصاب ابرتباك شديد أثناء االمتحاانت .

 بعد أداء امتحان أي مادة أشعر أن إجابيت مل تكن موفقة . -يقلقين أخطاء املصححني .

 أشعر حبالة من االضطراب النفسي أايم االمتحاانت . -أشعر ابلتعب الشديد أايم االمتحاانت .

 قلقي من االمتحاانت هو سبب كراهييت للدراسة . أنزعج بشدة عند إعالن جدول االمتحان . -أصاب بفقدان الشهية أايم االمتحاانت .

 -شدة خويف من االمتحان جيعلين أنسى ما ذاكرته .

 يضايقين أن االمتحاانت تقيس احلفظ وأان ال أجيد احلفظ . أثناء أدائي االمتحان أكتب بيد وأقرض أظافر يدي األخرى أجد صعوبة يف التعبري عن ما أريد كتابته يف االمتحان . أبدو كما لو كنت مرتبكا أثناء أداء االمتحاانت . -أعاين من عدم تنظيم الورقة يف اإلجابة .

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

 -أشعر بعدم الراحة واالضطراب أثناء أداء االمتحان .

 عندما أراجع قبل دخول قاعة االمتحان أشعر أن املعلومات تبخرت منرأسي .

 يهددين ما ميكن أن يرتتب على فشلي أثناء أداء االمتحان . -أشعر ابلتوتر الشديد أثناء االمتحان .

 أعتقد أن من عيويب السرعة يف قراءة ورقة األسئلة . -أشعر ابلتوتر عند دخول قاعة االمتحان .

 -يبدأ شعوري بعدم االرتياح قبل استالم ورقة األسئلة .

 أرتبك عند اإلجابة عن أسئلة امتحاانت شفوية يف الفصل . عندما أراجع ليلة االمتحان أجد نفسي نسيت كل شيء. أشعر بتوتر شديد أثناء أدائي لالمتحان . أشعر ابلقلق الشديد قبل االمتحان . -يرافقين القلق طوال أايم االمتحان .

 أشعر بنقص الثقة يف نفسي أثناء اإلجابة يف االمتحان . أشعر خبوف شديد أثناء أدائي لالمتحاانت . أشعر بتوتر شديد عندما أستعد لالمتحان. -أخاف من قرب وقت االمتحان .

 أكثر شيء يقلقين هو االمتحاانت . -تزعجين تعليمات األساتذة احلراس .

 يزعجين أنه ال تنظم االمتحاانت الفصلية بنفس الطريقة اليت تنظم هبااالمتحاانت الرمسية لتعدان لالمتحان .

 -أخاف من وجود أسئلة مل أتدرب عليها .

 يضايقين أن األساتذة ال يدربوننا على االمتحاانت وطريقة اإلجابة -أخاف من النتيجة السيئة .

 يزعجين أنين ال أستطيع توزيع وقت االمتحان على األسئلة املطلوبة يربكين أن الوقت ال يكفيين لإلجابة عن األسئلة . يضايقين أنين ال أستطيع تنظيم جدول املراجعة . -أخاف من وجود أسئلة من خارج املقرر .

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

 -يقلقين أنين ال أعرف الطريقة املثلى للمراجعة .

 -يقلقين أنين ال أجيد طريقة اإلجابة عن األسئلة .

 -ضيق الوقت احملدد لالمتحان يعترب مشكلة ابلنسبة  ي .

 -أخاف من هتديد األساتذة لنا ابألسئلة الصعبة يف االمتحان .

 تقلقين احلركة الزائدة لألساتذة احلراس داخل قاعة االمتحان . -ينتابين الشك يف أن سؤال سوف يرتك بدون تصحيح .

 من شدة اخلوف ال أستطيع األكل صباح يوم االمتحان . -يصيبين األرق وال أستطيع النوم ليلة االمتحان .

 من شدة خويف من االمتحان أراجع حىت وأان يف طريقي إليه. أشعر بربودة شديدة يف جسمي أثناء االمتحاانت . -أعاين من الصداع أايم االمتحاانت .

 شدة توتري أثناء االمتحان حيدث ارتباكا أشعر به يف معديت . -أشعر برغبة يف القيء أثناء االمتحان .

شكرا لكم على تعاونكم

....

مقياس الدافعية لالجناز
االسم واللقب  ............................. :السن ........... :
أنثى
القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  ................. :الـجـنس  :ذكر

التعليمات

 يهدف هذا املقياس إىل حتديد دافعتيكم حنو إجناز األعمال  ،حتى نستطيع أن نقدم لكم
اإلرشاد املناسب .
 ويشتمل هذا املقياس على  80عبارة تتعلق دافعية االجناز .
 املطلوب قراءة كل عبارة بعناية  ،واالستجابة لتلك العبارات مبا يتناسب مع حالت أنت
شخصيا بصدق وصراحة .
 إذا كانت العبارة تنطبق عليك ضع عالمة (×) حتت كلمة "تتنطبق ت. إذا كانت العبارة تنطبق عليك بدرجة متوسطة  ،ضع عالمة (×) حتت كلمة"تتنطبق بدرجة متوسطة ت.
 إذا كانت العبارة ال تنطبق عليك  ،ضع عالمة (×) حتت كلمة "تال تنطبق ت. ليس هناك استجابة صحيحة وأخرى خاطئة .
 ليس هناك وقت حمدد لالستجابة  ،ولكن يرجى أال تستغرق وقتا طويال .
 واآلن  ،ميكنك قلب الصفحة والبدء يف االستجابة .....

الرقم

العبارات

01

 -اشعر برغبة كبرية يف الفوق .

02

 -أرفض االسفسالم بسهقلة.

03

 -أحتمل مسؤولية أعمايل .

04

 -تشجعين املكافآت املالية على بذل أقصى جهد .

05

 -منحفين أسريت قدرا كافيا من االسفقالل منذ صغري .

06

 -الفخطيط للمسفقبل ال يشغل ابيل .

07

 -أان بطيء يف إجناز أعمايل .

08

 -أميل ألن أفعل مايوعله أغلب الناس .

09

 -أسفمفع بقجقدي مع أفراد لديهم نوس قدرايت .

10

 -كثريا ما أختيل نوسي مرمققا .

11

 -إذا بدأت عمال فال بد من إهنائه .

12

 -ابملسؤولية جتاه اآلخرين .

13

 -ينقص محاسي ألداء األعمال اليت ال يقابلها مردود مادي.

14

 -أان أقرر القيام أبي عمل دون تدخل أحد .

15

 -من أألفضل أن أعمل عمال خاليا من الصعقابت .

16

 -أهفم ابحلاضر وأترك املسفقبل للظروف .

17

 -املهم عندي هق إجناز العمل بسرعة وال أهفم مبدى جقدته

18

 -من األفضل تغيري رأيي إذا خاف رأي اآلخرين .

19

 -أسعى إىل الفوق بصقرة مسفمرة .

20

 -أكافح من أجل القصقل إىل هديف .

21

 -أهفم بنفيجة عملي وال ينصب اهفمامي على العمل فقط

22

 -أشعر ابلوخر أبعمايل يف املدرسة واملنزل .

23

 -أشعر ابلسعادة حني أققم بعمل دون رقابة .

24

 -أتضايق عند مقارنة عملي بعمل الغري .

25

علي جتاوز العقبات اليت تعرتض إجنازي لعملي
 -من الصعب ّ

26

 -ليس من املهم وضع األهداف .

تنطبق

تنطبق بدرجة
متوسطة

ال تنطبق

27

علي األعمال بسبب الفأجيل .
 -ترتاكم ّ

28
29

علي اإلحساس ابلوشل .
 -يصعب ّ

 -أفكر يف املسفقبل مما يوقدين االسفماع ابحلاضر .

30

 -حني أهني كل أعمايل عندها فقط أشعر ابلراحة .

31

 -أهفم كثريا إبخراج عملي يف أحسن صقرة .

32

 -أعرتف ابلوشل مثلما أعرتف ابلنجاح .

33

 -يقل نشاطي ومحاسي عند القيام ابملهام الصعبة .

34

 -أكره العمل املشحقن ابملنافسات .

35

 -أتراجع عن عملي إذا واجهفين أي صعقابت .

36

 -أتردد كثريا قبل اختاذ القرار .

37

 -تعد الشهرة هديف األساسي من أي عمل .

38

 -أعمل ما أرغب بعمله دون تلبية لرغبة اآلخرين .

39

 -الناجحقن هم صناع احلياة .

40

 -رسم األهداف يسهل عملية الفنويذ .

41

 -اسفغل كل وقيت فيما فيه منوعة .

42

 -أرفض منافسة اآلخرين .

43

 -أشعر ابليأس و اإلحباط حني تعرتضين عقائق يف عملي .

44

 -إذا فشلت يف عملي فاآلخرون هم سبب الوشل .

45

 -الفوق ال حيصل عليه إال القالئل .

46

 -أهني أعمايل أوال أبول وال أؤجل عمل اليقم إىل الغد .

47

 -أمتسك برأيي حىت ولق اخفلوت مع رأي األكثرية .

48

 -يزيدين تشجيع اآلخرين إصرارا على إجناز عملي .

49

 -أشعر ابلوفقر حني أققم بعملي دون منافسة أحد .

50

 -أققم حبل مشكاليت دون طلب املساعدة من اآلخرين .

51

 -الرتاجع واالسفسالم جينبين العناء واملشقة .

52

 -حتمل املسؤولية أمر يضايقين .

53

 -أبذل كل جهدي إلجناز عملي بغض النظر عن املقابل املادي

54

علي و َالٌدي .
 -أشعر أبنين أققم ابألعمال اليت يورضها ّ

55

 -ليس هناك عمل دون عقبات .

56

 -الفخطيط السليم أساس النجاح .

57

 -أشعر ابلرضا عندما أجنز عملي بسرعة وإتقان .

58

 -أشعر أنه إبمكاين القيام أبعمال مفميزة .

59

 -املنافسة تشحن طاقيت للقصقل إىل أهدايف .

60

 -النجاح والوشل مرتبطان ابحلظ والصدفة .

61

لدي الصرب إلهناء األعمال الطقيلة .
 -ليس ّ

62

 -نفيجة عملي الهتمين املهم أن أعمل فقط .

63

 -أققم بعملي بنوس الطريقة سقاء شجعين أحد أم ال .

64

 -أعمل ابملثل القائل " الضربة اليت ال تكسر الظهر تققية ".

65

 -يفطلب االجناز وضع خطط حمددة لكل عمل .

66

 -أحب أن أتقن ما أعمله .

67

 -أفضل القيام ابملهام الصعبة .

68

 -يشفد محاسي حني أشعر مبنافسة اآلخرين .

69

 -أطلب من اآلخرين مساعديت عندما تقاجهين مشكلة .

70

 -الفوق ال يعين يل الكثري .

71

 -أضيّع كثرياَ من وقيت يف املرح والفسلية .

72

 -على اآلخرين حتمل املسؤولية معي يف كل أعمايل .

73

 -أبذل كل جهدي لفذليل العقائق اليت متنع وصقيل إىل أهدايف

74

 -أضع أهدافا لكل ما أريد إجنازه مسفقبال .

75

 -أجنز أعمايل بسرعة .

76

 -أان واثق من قدرايت ومهارايت .

77

 -أحب املنافسة وأبذل كل جهدي للوقز .

78

 -مقاجهة الصعقابت تزيدين إصرارا على النجاح .

79

 -ما يققله الناس حقل أعمايل ال يهمين .

80

 -تقيدين أسريت بكثري من األوامر والفقجيهات يف أعمايل .

شكرا لكم على تعاونكم

....

