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  ال�ل��

لــ�� �ـالب ال�ــهادة ال�ان��ـة ���ی�ــة  ال�ـل�ك ال����ـ��لـى م�ــاه� ل�عــ�ف عاه�ف� ال�راسـة اسـ�

) �ال�ًا و�ال�ة ت� اخ��اره� ����قـة الع��ـة الع�ـ�ائ�ة ال����ـة، 260م��اته، وت���� ع���ها (

م��ــــاس ال�ــــل�ك  فقــــ� اســــ���مال�راســــة ات�عــــ� ال�راســــة ال�ــــ�هج ال�صــــفي االرت�ــــا�ي، أمــــا أداة 

بـ�� الـ���ر  إح�ـائ�افـ�وق دالـة وجـ�د إلى ن�ـائج أه�هـا  ال�راسة ت�صل�ق� ل�ات�س و  ال������

ح�ــائ�ا ���ــا إفــ�وق دالــة  �هــ�لــ� ت، و واإلنــاث ���ــا ی�علــ� �ــال�ع��� عــ� الــ�ات ل�ــالح الــ���ر

ف�وق دالـة إح�ـائ�ا فـي ال�ـل�ك ال����ـ�� ��ا وج�ت  ی�عل� �األ�عاد األخ�� لل�ل�ك ال������

ل�ـالح �ـالب و �ـان عـام ب�� �الب الق�ـ� العل�ـي واألدبـي ���ـا ی�علـ� ب���ـ� ال��اجهـة فـي م

فـ�وق  ـ أ��ـا ـ ت�جـ�، ولـ� ل� ت�ج� ف�وق في �اقي األ�عاد و��ل� ال�رجة ال�ل�ـةو الق�� األدبي، 

لع�ـــ� ���ـــا ی�علـــ� �ال�رجـــة ال�ل�ـــة واأل�عـــاد الف���ـــة ا ل��غ�ـــ� دالـــة فـــي ال�ـــل�ك ال����ـــ�� وفقـــا

    .ل�هارات ال�ل�ك ال������

 .ال�ان��ة ال�هادة �ل�ة ال������، ال�ل�ك ال������ة،: ال�ل�ات ال�ف�اح�ة

  �ق�مةال

�ع��� اإلن�ان في ت�ق�� وجـ�ده االج��ـاعي علـى �فـاءة م�ارسـ�ه ل�هـارات 

ال��اصــل اإلن�ــاني ال�ــي ت�ــاع�ه علــى ال�فاعــل وال�فــاه� وال��اصــل مــع اآلخــ���، 

ال�ــي تع�ــي للفــ�د قــ�رة علــى ال�ع��ــ� هــ�ه ال�هــارات (مهــارة ال������ــة) وفــي صــ�ر 

ASMARYA
j.binzaid@asmarya.edu.ly
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عـ� أف�ــاره وآرائــه وم�ـاع�ه ومع�ق�اتــه وحاجاتــه ��ــ�ل م�اشـ� والــ�فاع عــ� حق�قــه 

  دون اإلض�ار ��ق�ق اآلخ���. 

ت��ل ال������ة جان�ا مه�ا مـ� ج�انـ� ال�ـ�ة ال�ف�ـ�ة للفـ�د، فهـي ت�ـاع�ه 

علــــى ت���ــــة ق�راتــــه ال�ات�ــــة، �اإلضــــافة إلــــى أنهــــا ت�ــــاع�ه علــــى ال���ــــع �ــــاالت�ان 

ت�ــاع� الفــ�د علــى م�اجهــة  لــى ت��ــل إح�ا�ــات ال��ــاة، وهــياالنفعــالي والقــ�رة ع

اآلخــــ��� فــــي ال��اقــــف االج��ا��ــــة ال���لفــــة، وت�ــــاع�ه علــــى م�اجهــــة ال��ــــاكل 

  وال��ل� م� ال�عاب ال�ي تع��ض ���� ح�اته.

ال������ة م�ش�ًا مه�ًا ج�ا على ال��اف� ال�ف�ي واالج��اعي للف�د، فهي تع� 

�ف�ــــ�ة ال�ــــي قــــ� ی�عــــ�ض لهــــا الفــــ�د فــــي ح�اتــــه. ت���ــــه مــــ� م�اجهــــة ال�ــــغ�� ال

  .)19: 2012(ح���ة وآخ�ون، 

ت���ــ� الــ�ات هــ� القــ�رة علــى إدراك ال��ــاع� �ال�ــ�� "�ــأن  :و���ــ� القــ�ل

فعـــال لهـــ�ه ال��اقـــف وال��ـــ��ات األ خـــالل ال��اقـــف، و��ـــ�ل ال�قـــاء فـــي ق�ـــة ردود

�ع�ادا ل���ــل واألشـ�اص، ومــ� جهـة أخــ�� فــإن ت���ـ� الــ�ات ال��تفــع ی��لـ� اســ

و�عـ�د ال�ـ�� فـي . )2: 2014انع�اس ال��اع� ال�ي ق� ت��ن سل��ة (ال�ال��، 

وأنهـ� ��ـ�ون صـع��ة فـي  غ�� قادر�� علـى ت���ـ� ذواتهـ� ك�ن �ع� األش�اص

أن ل�یه� ر��ة ق��ة في ال���ل علـى تق�ـل اآلخـ���، ى ال�أث�� على اآلخ���، إل

حقــ�قه� ل�ــ�فه� مـ� رفــ� اآلخــ��� لهــ� ��ــع�ون �ــال��ف مــ� الـ�فاع عــ�  وأنهـ�

  ).341: 2011 (ه��،

"إذ ی�ــــ�أ إدراك الفــــ�د ل�اتــــه فــــي م�احــــل م��ــــ�ة مــــ� ح�اتــــه ت�ــــ�أ فــــي م�حلــــة 

ال�ف�لة ال����ة وت��� ع�� س��ات ح�اته �لها. ولـ�ل� ف�ل�ـا أدرك الفـ�د �أنـه ی�ـال 

��اعي ال�اجح ل�ل��ه االج واألق�ان ال�ال�ی� وال�عل��� الس��ا اس���ان اآلخ���،

). و����ــا یــ�فع 329: 2013 (ال��ســف، معهــ�، شــع� �ال���ــة وال�فا�ــة واالق�ــ�ار"

اف�قـــار الفـــ�د ل�هـــارات ال�فاعــــل االج��ـــاعي ال�ـــاجح مـــع اآلخــــ��� فـــي ���ـــ� مــــ� 

مـا ��ـعف  االن��اب وال�ع�ر �ال�ح�ة والع�لة وع�م ال�ق�ل والع�ـ� ىإل ال�االت

نف��ة، األمـ� الـ�� یـ�ع�� سـل�ًا علـى  ��ی�هار ت�� و�أة ضغ��عله و  مقاوم�ه
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�ــع أه��ــة ال������ــة مــ� ��نهــا تع�ــي ت�م�ــ��� اإلن�ــاز وال��ــاح ل��ــه.وم� ه�ــا 

الف�د ف�صة ل�ع�� ع� ذاته م�ا �ع�ي ال��ف اآلخ� الف�صة ل�ي �عـ�ل سـل��ه، 

: 2006(ال�ل�فــي، . هــ� لــ� �ع�ــ� عــ� ذاتــه، فــإن ال�اقــع ال�ــارجي لــ� ی�غ�ــ� و�ذا

27(  

ال�هــــارات االج��ا��ــــة م�اشــــ�ة �عــــ�د مــــ� أشــــ�ال ال�ــــل�ك ال����ــــ�� تــــ�ت�� 

تقـ��� ال��ـاع�ة لآلخـ���، وال�عـا�ف معهـ�، : م�ـل  ، وال��اف� ال�ف�ي االج��اعي

عــ� ال��ــاع� ��ــا تــ�ث� ف�هــا، لــ�ل� فــإن فقــ�ان الفــ�د  وح�ــ� ال��اصــل، وال�ع��ــ�

���ــ�الت ال�ــ�ة  لهــ�ه ال�هــارات یــ�ت�� م�اشــ�ة �ان��افــه االج��ــاعي، وقــ� یــ�ت��

  ). 328: 2013ال�ف��ة في م�احل ح�اته الالحقة. (ال��سف، 

وتعـــ� ال�هـــارات االج��ا��ـــة ال�ـــي ���ل�هـــا الفـــ�د عـــامًال رئ��ـــ�ًا فـــي إ�هـــار 

ال�ــل�ك ال����ــ�� وال��افــ� ال�ف�ــي االج��ــاعي فــي تعاملــه مــع األســ�ة واألصــ�قاء 

�ور� علـى الفـ�د أن ����ـ� و��ـاء علـى مـا تقـ�م، فإنـه مـ� ال�ـ وال���ة ال����ة.

ال���ــ� مــع اآلخــ��� وال�عامــل  ىال�هــارات االج��ا��ــة الالزمــة ال�ــي ت�ــاع�ه علــ

وت�ق�ــــ� ال��افــــ� ال�ف�ــــي  معهــــ� ��ــــ�ل ��ــــاع�ه علــــى االســــ�قالل وتأك�ــــ� الــــ�ات،

  االج��اعي.

  م��لة ال�راسة

ق� أشارت ن�ائج دراسات ع�ی�ة إلى أن م�تفعي ال�ل�ك ال����ـ�� ���ل�ـ�ن ل

 :2006(م��ــ�د،  مهــارة اج��ا��ــة ت��ــ�ه� مــ� إدارة ال��اقــف ال�ــاغ�ة �فاعل�ــة

فاإلن�ـان ی�عـ�ض �ـ�ال ، م� س�ء ال��افـ�  ) "إذ ال ��ل� ش�� في ح�اته398

وال�ف�ــ�ة ال�ــي تــ�ث� علــى ع�ل�ــة  ح�اتــه للع�یــ� مــ� ال�ــغ�� وال��ــاكل ال��ــ��ة

ل��م�ة ح�� ���اج الف�د ال��اف� ل��ه م�ل تع�ضه لألم�اض ال�ف��ة أو ال����ة ا

  .)2: 2010(مق�ل، � لل�ص�ل إلى حالة ال��اف� ال�املة" �ل��ل م�ه�د أك

ل������ــــة ت�ــــاع� الفــــ�د علــــى م�اجهــــة اآلخــــ��� فــــي ال��اقــــف ون�ــــ�ا ألن ا

االج��ا��ــــة والــــ��ل� مــــ� ال��ــــاكل وال�ــــع��ات ال�ــــي تع�ــــ�ض ���ــــ� ح�اتــــه 
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ـــه ��ـــع�  ـــ�ة إح�ا��ـــه وصـــ�ا��ة ی�اجههـــا الفـــ�د ت�عل ـــاك م�اقـــف ��� ال�اق��ـــة، فه�

 .)43: �2013ال��� والقل� إذا �ان ل��ه نق� في ال������ة. (ع��� و�ب�ا���، 

  ال�ال�ة: تم��لة ال�راسة ت���د في اإلجا�ة ع� ال��اؤالفإن وعل�ه 

ال�ــــهادة ال�ان��ــــة لــــ�� �ل�ــــة  مــــا أك�ــــ� م�ــــاه� ال�ــــل�ك ال����ــــ�� ان��ــــاراً  -

 العامة؟

هـــل ت�جـــ� فـــ�وق ذات داللـــة إح�ـــائ�ة بـــ�� رتـــ� درجـــات ال���ـــ�ث�� علـــى  -

 ال���؟  وف� م�غ�� ال�ل�ك ال������م��اس 

هـــل ت�جـــ� فـــ�وق ذات داللـــة إح�ـــائ�ة بـــ�� رتـــ� درجـــات ال���ـــ�ث�� علـــى  -

 ال����؟  وف� م�غ�� ال�ل�ك ال������م��اس 

�� رتـــ� درجـــات ال���ـــ�ث�� علـــى ذات داللـــة إح�ـــائ�ة بـــ فـــ�وق هـــل ت�جـــ�  -

  وأ�عاده وف� م�غ�� الع��؟ ال�ل�ك ال������م��اس 

  أه�اف ال�راسة

  ته�ف ه�ه ال�راسة إلى ت�ق�� األه�اف اآلت�ة:  

لـــ�� �ل�ـــة ال�ـــهادة  أك�ـــ� م�ـــاه� ال�ـــل�ك ال����ـــ�� ان��ـــاراً  ال�عـــ�ف علـــى -

 .ال�ان��ة العامة

ـــى مـــ - ـــ�� رتـــ�  اال�عـــ�ف عل ـــة إح�ـــائ�ة ب إذا �انـــ� ه�ـــاك فـــ�وق ذات دالل

 .ال��� وف� م�غ�� ال�ل�ك ال������م��اس درجات ال����ث�� على 

ـــى ال�عـــ�ف - ـــة ذات فـــ�وق  ه�ـــاك كانـــ� إذا مـــا عل ـــ�� إح�ـــائ�ة دالل  رتـــ� ب

 ال����. م�غ�� وف� ال������ ال�ل�ك م��اس على ال����ث�� درجات

بــ�� رتــ� درجــات ال���ــ�ث�� علــى  مــا إذا �انــ� ه�ــاك فــ�وق ى ال�عــ�ف علــ -

   وأ�عاده وف� م�غ�� الع��. ال�ل�ك ال������م��اس 
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  ال�راسة أه��ة

ت�جع أه��ة ال�راسة ال�ال�ة إلى أه��ة م�ضـ�عها ال����ـل فـي إلقـاء ال�ـ�ء 

ال�ـــل�ك ال����ــ��، ذلـــ� ألن ال�هــارات االج��ا��ـــة مــ� ال�ـــل���ات ال�ه�ـــة  علــى

�عة عالقاته مع اآلخـ���، ومـ�� ت�افقـه وان�ـ�امه ال�ي ت�اع� الف�د في ت��ی� ��

م�اجهــة ال�قــ� وردود فعــل اآلخــ��� ت�اهـــه،  ىمعهــ�، و��ــ� ��ــ���ع ال�غلــ� علــ

���ــ� ��ــ�ن ت���ــ��ًا فــي �ــل ت�ــ�فاته، ل�ــي ��قــ� عالقــات ج�ــ�ة مــع اآلخــ���، 

و��ــ�ن قــادرًا علــى ال�ع��ــ� عــ� ذاتــه ����ــة، وال ی�ــأث� �ــآراء اآلخــ��� ح�ــى ��قــ� 

 ال��ــاح وال��افــ� ل�اتــه، فــالف�د الــ�� ��ــ�ن علــى م�ــ��� ج�ــ� مــ� الــ�عي الــ�اتي،

ل��ه م�ـ��� ج�ـ� مـ� ال��افـ� ال�ف�ـي، ذلـ� ألن ال�الـ� إذا لـ� ��ـ� علـى س���ن 

ذلــ� ســ��ث� علــي فــإن م�ــ��� عــال مــ� ال��افــ� فــي ال��ــ�ان ال���ــ�� وال�عل��ــي، 

  ح�اة ال�ال� ال����ة.

ك�ا ت��ز أه��ـة ال�راسـة مـ� خـالل اه��امهـا �ف�ـة مه�ـة مـ� ال����ـع وهـي 

م�احــل ح�ــاة ال�الــ� تعق�ــ�ًا، أك�ــ�  مــ�ف�ــة �ــالب ال��حلــة ال�ان��ــة ال�ــي تع��ــ� 

 لعـــالج ال�هـــ�د فثت�ـــا ت��لـــ� ال�ـــي ال��اهقـــةح�ـــ� إنهـــا تقـــع فـــي ع�ـــ� م�حلـــة 

  .ال��حلة ه�ه في ال���الت

  مفا��� ال�راسة

 :ال�ل�ك ال������ 

هـــ� ذلـــ� ال�ـــل�ك الـــ�� ���ـــ� الفــــ�د مـــ� ال��ـــ�ف �ال���قـــة ال�ـــي ت�قــــ� 

م�ال�ه، وأن ی�افع ع� نف�ه، و�ع�� عـ� م�ـاع�ه وآرائـه ����قـة صـ���ة، وأن 

��ارس حق�قه ال����ة، و�ل ذل� م� دون أن ن��� أو ن��اهل حق�ق اآلخـ��� 

مــع  وم�ــاع�ه� وآراءهــ�، ومــ� دون اإلضــ�ار ب�اتــه و�ــاآلخ��� فــي غ�ــ� تعــارض

 :2006 (ال�ل�في،ال��� وال�عای�� واألع�اف ال�ائ�ة في ال����ع ال�� ���� ��ه 

26(.  
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 ال�الـ� ال�رجـة ال�ـي ���ـل عل�هـا �أنه: و�ع�ف ال�ل�ك ال������ إج�ائ�اً 

  م� خالل إجاب�ه على م��اس ال�ل�ك ال������ ال�����م في ال�راسة. 

 ة�هادة ال�ان��ال: 

عل�هـا ال�الـ� �عـ� إت�امـه م�حلـة ال�علـ�� ال�ـان�� هي ال�ـهادة ال�ـي ���ـل 

  العل�ا. وت�هله لالل��اق �ال�امعات وال�عاه�

 ح�ود ال�راسة

  ال��ود ال��ض���ة:. 1

م، ووفــ� � �ــ�� هــ�ه ال�فهــت اة ال�ــيداألدراســة ال�ــل�ك ال����ــ��، فــي حــ�ود 

��ان�ــة م، ونــ�ع الع��ــة ال���ــارة وفــي إ�ــار م�ــ�دات ال�راســة ال��االســ���ان ال��ــ�

  .  وال�مان�ة

  ال��ود ال��ان�ة:. 2

  ال��ارس ال�ان��ة ���ی�ة م��اته.

  ال��ود ال�مان�ة:. 3

  .2017-2016العام ال�راسي 

  ال��ود ال����ة: . 4

  �ل�ة و�ال�ات ال�هادة ال�ان��ة ���ی�ة م��اته.

  اإل�ار ال���� 

 ت�ه��

ال�ــاح��� فــي  إن ل�فهــ�م ال������ــة أه���ــه ال�ــي ح�ــي بهــا مــ� ق�ــل العل�ــاء

عل� ال�ف� وال��ة ال�ف��ة، فال��� الـ�� ی���ـع �قـ�ر عـال مـ� ال������ـة فـإن 

ذل� �ع� م�ش�ًا على ص��ه ال�ف�ـ�ة، ذلـ� ألن ال������ـة العال�ـة ت�ـاع� ال�ـ�� 

على ال����� م� ح�ة االك��ـاب والقلـ� الـ�� �عـاني م�ـه، ��ـا أنهـا ت�علـه أك�ـ� 

  جح في ال�عامل مع اآلخ���.ق�رة على ال�فاعل االج��اعي ال�ا
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و��ــا أن ســل�ك اإلن�ــان هــ� م��ــاس ش��ــ��ه، وهــ� الــ�� �ع�ــ� ثقاف�ــه و���ــ� 

ح�ــارته، ومــ�� اح��امــه ل�اتــه ولآلخــ��� ��ــا قــ� ی�جــع إل�ــه ال�ــ�� الــ�ئ�� فــي 

ال��ات�ـــــة، فال�ـــــل�ك ال��ـــــ��  ن�ـــــاح الفـــــ�د أو ف�ـــــله فـــــي أداء مهامـــــه الع�ل�ـــــة أو

: أ 2009 هــا الفعــال فــي ح�ــاة اإلن�ــان. (الق��ــاني،والعالقــات اإلن�ــان�ة لهــا أث� 

02(.  

ل�ل� على الف�د أن ی�رب نف�ه على ت���ة ق�راته على ال�ع��� ع� م�ـاع� 

ال�ــــ�، أو اإلع�ــــاب، أو ال�قــــ�ی�، وأ��ــــا عــــ� م�ــــاع� الــــ�ف� أو الغ�ــــ� أو 

هـــ�ا األســل�ب إلــى ال�قـــة  ات�ــاعال��ا��ــة، تع��ــ�ا لف��ــا واضـــ�ا، وم�اشــ�ًا، و�ــ�د� 

ل�ف�، واح�ــ�ام الـ�ات، ��ــا أن ال�غ��ــ�ات ال�ـي ت�ــ�ث فــي سـل�ك الفــ�د وم�هــ�ه، �ـا

وال�ي ت��� للف�د ذات��ه، ���ن لها أث� ال ���هان �ه في إدراك الف�د ل�ف�ـه و�دراك 

اآلخـــ��� لـــه أ��ـــا، ��ـــا أن لهـــ�ا األســـل�ب ف�ائـــ�ه فـــي ت��ـــ�� قـــ�رة الفـــ�د علـــى 

   .)143: 2010 �ب،ال��اع�. (جل �ال��اف� االج��اعي وع�م ��

  :�تع��� ال�ل�ك ال�����

(دمحم،  ال�الئ� أل� انفعال ماع�ا القل� ت�اه ش�� آخ� ع�فه ول�ي �أنه: ال�ع���

2008 :04(.  

ســل���ة، لف��ــة وغ�ـــ� لف��ــة، ن���ـــة  ع�فــه ���ــ� شـــ�قي �أنــه: مهـــاراتو 

وغ�ــــ� لف��ــــة، ذات فعال�ــــة ن�ــــ��ة، ت��ــــ�� تع��ــــ� الفــــ�د عــــ� م�ــــاع�ه  ةم�ق��ــــ

�ـــة، ومقاومـــة ئاح��ـــاج) ��ـــ�رة مال-ث�ـــاء) وال�ـــل��ة (غ�ـــ� -اإل��اب�ـــة (تقـــ�ی�

فعــل مــا ال ی���ــه، وال��ــادرة فــي  لــىال�ــغ�� ال�ــي ��ارســها اآلخــ�ون إلج�ــاره ع

شـ���ة عـ�م ال�فاعالت االج��ا��ة وال�فاع عـ� حق�قـه ضـ� مـ� ��ـاول ان�هاكهـا 

  .)420: 2006ان�هاك حق�ق اآلخ��� (م���د، 

و�ع�فه غ��� ع�� الف�اح �أنه: ال�ل�ك الـ�� ���ـ� ال�ـ�� مـ� ال��ـ�ف 

ـــة مع�ـــ�ة عـــ� م�ـــاع�ه دون أن  ـــ�فاع عـــ� اح��اجاتـــه و���� ـــه م�ـــال�ه وال ��ـــا ��
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، ة(�ا�ـ ض� ال�ـغ� الـ�� ی��لـ� مـ� اإلح�ـا� ی��ه� اآلخ���، وال�ل�ك ال������

2002 :3(.  

و�ع�فه مع�ض �أنه: ن�� م� ال�ل�ك یه�ف إلى ت���� عالقات اج��ا��ة 

إ��اب�ــة وم�ــ���ة مــع اآلخــ���، و���ــ�� قــ�رة الفــ�د علــى ال�ع��ــ� اللف�ــي وغ�ــ� 

اللف�ـــي ال�ـــادق وال��اشـــ� عـــ� أف�ـــاره وآرائـــه وم�ـــاع�ه وحاجاتـــه ����قـــة مق��لـــة 

ء علـــــى حقـــــ�ق اج��ا��ـــــا، و�ـــــ�ل� الـــــ�فاع عـــــ� حق�قـــــه وم�ـــــال�ه دون االع�ـــــ�ا

اآلخ��� ��ا ��ق� ه�فه وأه�اف اآلخ���، وض�� نف�ه انفعال�ا في م�اقف ال��اة 

  .)45: 2013ال���لفة (ع��� و�ب�ا���، 

ع�فه ال�ل�في �أنه: ذل� ال�ل�ك ال�� �����ا مـ� ال��ـ�ف �ال���قـة ال�ـي تو 

ت�قــــ� م�ــــال��ا، وأن نــــ�افع عــــ� أنف�ــــ�ا، ونع�ــــ� عــــ� م�ــــاع�نا وآرائ�ــــا ����قــــة 

���ة، وأن ن�ــارس حق�ق�ـــا ال���ــ�ة، و�ـــل ذلــ� بـــ�ون أن ن��ــ� أو ن��اهـــل صــ

حقـ�ق اآلخــ��� وم�ــاع�ه� وآراءهــ�، و�ــ�ون اإلضــ�ار بــ�وات�ا و�ــاآلخ��� فــي غ�ــ� 

  .)26: 2006(ال�ل�في،  تعارض مع ال��� وال�عای�� واألع�اف ال�ائ�ة

قــف ��ــه و�ع�فــه الزاروس �أنــه: ذلــ� ال��هــ� مــ� ال���ــة واالنفعال�ــة الــ�� �

الفــــ�د مــــ�افعا عــــ� حق�قــــه، وفــــي ال�قــــ� نف�ــــه م�ا��ــــا ل�قــــ�ق اآلخــــ��� (ال�لــــ�، 

2011 :7(.  

و�ع�فــه أبــ� ســ��ع �أنــه: م���عــة مــ� االســ��ا�ات اإل��اب�ــة ال�ــي ت�ضــح 

قــــ�رة الفــــ�د علــــى ال�ع��ــــ� ال�ــــارجي ال�ــــ� عــــ� انفعاالتــــه وآرائــــه وحق�قــــه، وعــــ� 

القلـ�، و�ع�ـاء األوامـ� وال�ـ���ة  ال��اع� الف�د�ـة والعا���ـة وغ��هـا مـ� م�ـاع�

علـــى ســـل���اته، وثق�ـــه ب�ف�ـــه، أ� أن ت���ـــ� الـــ�ات حـــاف� م�ـــاد ل��عـــات الفـــ�د 

  .)71: 2013الع�اب�ة (آل هاش�، 

سـ�ة ش��ـ�ة، وأن ال�ـ�� ال���ـ� ل�اتـه  �أنـه: Cotler)و�ع�فه �ـ�تل� (

ــــة وســــل��ة،  ــــ� عــــ� م�ــــاع� وع�ا�ــــف وأف�ــــار إ��اب� ــــ�� ��ــــ���ع أن �ع� هــــ� ال

ـــه إقامـــة  ـــار فـــي ال��ـــاة، ��ـــا ���� ـــة االخ�� ـــ�ار، و����ـــع ���� و��ـــ���ع ات�ـــاذ الق
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ه مــــ� أن ��ــــ�ن ضــــ��ة أو عالقــــات اج��ا��ــــة م���ــــة وصــــ���ة، ووقا�ــــة نف�ــــ

  .)425: 2014 (���س وال��ال�ة، ���غله أح�

ق�ــه ) �أنــه: تع��ــ� الفـ�د عــ� آرائــه، وعــ�م م�اف(Lawrenceو�ع�فـه لــ�ران� 

  .)32: 2009(ال����ي،  على اآلراء ال�ي ت�عارض معها

ــــى ال�عــــار�� ال�ــــا�قة ل�فهــــ�م ال�ــــل�ك ال����ــــ��  ���ــــ� ومــــ� خــــالل اال�ــــالع عل

ـــای� فـــي ال�ع��فـــات  مالح�ـــة ـــاح��� ؛ ت� ـــ� ��ـــ�� اخـــ�الف وجهـــات ن�ـــ� ال� وذل

والعل�ــاء، و�ــال�غ� مــ� ذلــ� االخــ�الف إال أنــه ���ــ� ذ�ــ� �عــ� ال�قــا� ال��ــ���ة 

  وهي: 

أن ال�ــل�ك ال����ــ�� هــ� ��ــارة عــ� مهــارات علــى ر�ــ�ت �عــ� ال�ع��فــات  .1

 سل���ة (لف��ة أو غ�� لف��ة).

ومق��لـــــة أنهــــا ن�ــــ� ســـــل�ك یهــــ�ف إلـــــى ت�ــــ��� عالقــــات إ��اب�ـــــة ناج�ــــة  .2

 اج��ا��ا دون اإلض�ار ��ق�ق اآلخ���.

ت�� �ع� ال�ع��فات ق�رة الف�د على ال�ع��� ع� م�ـاع�ه وأف�ـاره اإل��اب�ـة  .3

 وال�ل��ة وحاجاته، والق�رة على ات�اذ الق�ار ال��اس�.

�ع� تع��فات ال������ة ت��� على ت�ق�� ال��ازن ب�� حق�ق الف�د وحقـ�ق  .4

  اآلخ���.

 �����:أ�عاد ال�ل�ك ال�

ب�ق��� ال�ل�ك ال������ إلى أر�عة أن�ا� م� االس��ا�ات  قام الزاروس

  وهي: 

  ال.: أو ق�ل ،الق�رة على ال�عارضة وال�ف� .1

  الق�رة على ال�ع��� ع� ال��اع� ال��ج�ة وال�ال�ة. .2

  الق�رة على ال��ال أو ال�ل� ال���د. .3

: 2012، وآخ�ون  الق�رة على ب�ء وم�اصلة و�نهاء ال��ادثة (ح���ة .4

18(.  
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  وه�اك م� ���ف ال�ل�ك ال������ إلى �ع�ی� ه�ا: 

�ع��ــــ� مــــ� الع�اصــــ� ال�ئ��ــــ�ة الك��ــــال ال�ــــل�ك ال�عــــ� غ�ــــ� اللف�ــــي:   . أ

 :م�ـــــل، ق�ـــــ���: ع�ل�ــــات ف�ـــــ��ل�ج�ة داخل�ــــة و��ق�ـــــ� إلــــى، ال����ــــ�� 

 :م�ــل، ال�ـ�� وضـغ� الــ�م وتقل�ـات ال�عــ�ة، وم�ـاه� ســل���ة خارج�ـة

ال�ل�فـــي، ( ال�قــاء الع�ــ�ن، تع��ـــ�ات ال�جــه، اإلشـــارة، ن�ــ�ة ال�ـــ�ت وق�تــه

2006 :26(.   

ـــل ال�عـــ� اللف�ـــي  . ب ـــارة عـــ� ج�انـــ� یـــ�� اســـ���اجها مـــ� خـــالل ال��ل� �� :

العـاملي ل��ـ�د ال�قـای�� ال�ــي مـ� ال�ف�ـ�ض أنهــا ت�ـ�� ال������ـة ����قــة 

ال��ـــل�� ��ـــ�ة ال�ـــيء واالم��ـــان، ال�قـــ�ی� وعـــ�م  :م�ـــل ،ال�ق��ـــ� اللف�ـــي

اإلذعــان، ت�ج�ــه ال�قــ� ال��اســ� فــي ال��قــف، و�لــ� تف�ــ��ات أك�ــ� فــي 

  .)26: 2013حالة ع�م الفه� (آل هاش�، 

    م��دات ال�ل�ك ال������:

 خ�ال الف�د:  .1

تعـ� خ�ــال الفــ�د أحــ� م��نــات ال�ــ�اق ال�فـاعلي الــ�� ��ــ�ث مــ� خاللــه ال�ــل�ك 

  هي:و ال������، وال�� ����� ب�وره على ع�د م� ال��غ��ات 

: ت�ــ�د ال��ــال العامــة للفــ�د ���عــه، وع�ــ�ه، وســل��ه، م�غ�ــ�ات د��غ�ا��ــة  )أ 

وم�ــ��� تعل��ــه وحال�ــه االج��ا��ــة واالق��ــاد�ة، ت�ــه� ب�رجــة م�اشــ�ة أو 

 � م�اش�ة في ت��ی� درجة ال�ل�ك ال������.غ�

ـــأث�� فـــي م�غ�ـــ�ات نف�ـــ�ة  )ب  : ت�عـــ�د ال��غ�ـــ�ات ال�ف�ـــ�ة ال�ـــي لهـــا ارت�ـــا� وت

ال�ل�ك ال������، وم� ه�ه ال��غ��ات القل� العام، والقل� االج��ـاعي ال�ـي 

�ع���هــا ال���ــ�ون فــي ال�ــل�ك ال����ــ�� إحــ�� ال��ــائ� األساســ�ة ل�ف�ــ�� 

 ن��ئه.
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: ت�عـــ�د ال��غ�ـــ�ات ال�ـــي ت�ـــاع� فـــي مع�فـــة وفهـــ� ����ـــة ع���ـــةم�غ�ـــ�ات م  )ج 

وت���ــل هـ�ه ال��غ�ــ�ات فـي ال�ــ�ار الـ�اتي، ت�قــع ،حـ�وث ال�ــل�ك ال����ـ�� 

  .)58: 2011الع�اق�، مفه�م ال�ات وال�ع�ق�ات غ�� ال�����ة (زق�ت، 

  خ�ال ال��ف اآلخ�: .2

إن ال��غ�ــ�ات ال���ــلة �ــال��ف اآلخــ� تلعــ� دورا فــي ت�ــ��ل ال�ــل�ك ال����ــ�� 

  وم� ه�ه ال��غ��ات:، للف�د 

إن ن�ع ال��ف اآلخ� ی�ث� في ���عة اس��ا�ة الف�د في  ن�ع ال��ف اآلخ�:  )أ 

��ــــا أن إدراك الفــــ�د وتق���ــــه لل�ــــل�ك ، ال��اقــــف ال�ــــي ی�فاعــــل معــــه ف�هــــا 

�� ��ـ�ر هـ�ا ال�ـل�ك مـ� شـأنه أن ی�جـه ال������ ل��ع ال��ف اآلخـ� الـ

 اس��ا�ة الف�د الالحقة.

فـــي ت��یـــ�  اً مه�ـــ اً إن ل�ـــل�ة ال�ـــ�ف اآلخـــ� دور  ســـل�ة ال�ـــ�ف اآلخـــ�:  )ب 

للفــ�د، خ��صــا حـــ�� ��ــ�ن الفــ�د اآلخــ� م�ــ� ی�عامـــل  ال�ــل�ك ال����ــ��

 معه ���رة م�اش�ة وم���رة.

إن ���عة ال�فاعل ب�� الف�د وال��ف اآلخـ� لهـا دور  األلفة لل��ف اآلخ�:  )ج 

مهــــ� فــــي ت��یــــ� ال�ــــل�ك ال����ــــ�� مــــع ال�ــــ�ف اآلخــــ�، ح�ــــ� إن األلفــــة 

أو مـ�  ؟هـل هـي سـ���ة أو ع��قـة، �اآلخ� وم�� ه�ه العالقة م� ح�� 

نها عالقة إ��اب�ة ح���ة أم سل��ة ف�ها جفـاء، أو مـ� ح�ـ� ال�فاعـل إح�� 

�ــل ذلــ� ��ــه� فــي ت��یــ� ال�ــل�ك ال����ــ��  ؟ هــل هــ� م��ــف أو مــ��ف�

 .)209: 2011(ال�ه�ي، 

 خ�ائ� ال���� ال�فاعلي:  .3

إن ال��غ�ـــ�ات ال�ـــي تـــ�ث� علـــى ال�ـــل�ك ال����ـــ�� فـــي م�قـــف ال�فاعـــل م�عـــ�دة، 

ح�� إن ه�ه ال��غ��ات ت�ه� في ال�أث�� على ارتفـاع وان�فـاض م�ـ��� ال�ـل�ك 

ـــى ال����ـــ��، ف��ـــ� أن ل���عـــة ال��قـــف مـــ� ح �ـــ� م�ـــ��� ال�ـــع��ة تـــأث�� عل

م�ــــ��� ال�ــــل�ك ال����ــــ��، فــــال��اقف ال�ــــ��ة تــــ�د� إلــــى اســــ��ا�ة م��ف�ــــة 



  
  
  

  زید بن منصور جمالو  الزواوي محمود فاطمة

 

  )2020(یونیو األول العدد ) 33المجلد (

299 

ـــ�، أ� أن قـــ�رة  ـــى اســـ��ا�ات م�تفعـــة ال���� ـــ�، وال��اقـــف ال�ـــهلة تـــ�د� إل ال����

  ال��� على االس��ا�ة ال����ة ق� ت��ای� ���� صع��ة ال��قف. 

 ال��ائ� ال�قا��ة لل�فاعل: .4

ت ال�قافــة، وت�عــ�د، وت�ــارس تــأث��ا إج�ال�ــا علــى ال�ــل�ك ال����ــ�� ت�فاعــل م��نــا

م���ال في أنها م��ولة ع� الف�وق في ال�ع��� عـ� ال�ـل�ك ال����ـ�� ع�ـ� ال�ـ�ع 

والعـــ�ق والـــ�ی�، وعـــ� درجـــة ت��ـــل ال�ـــل�ك ال���ـــ� مـــ� اآلخـــ�، و�دراك مـــا هـــ� 

� ال�ــــل�ك ال�ــــل�ك ال����ــــ��، ��ــــا أن ال�قافــــة ت�ــــارس دورهــــا فــــي ت�ــــ��ل م�ــــ�� 

ال����ــ��، مــ� خــالل أ�ــ�اف م�عــ�دة، �األســ�ة، وال��رســة، وال��اعــة ال��ج��ــة، 

ـــة، ح�ـــ� تقـــ�م هـــ�ه ال��س�ـــات ��ه��هـــا فـــي  وال��ـــام ال��اســـي وال��س�ـــة ال�ی��

  .)452: 2015ال����ة ال������ة (��اس، 

  ال��ائ� ال�ئ���ة لل�ل�ك ال������:   

 إنه ن�عي:  )1

ی��ّ�� ع�دًا م� ال�هارات ال����ـة، وأنـه �غـ� ال��ـ� عـ� االخـ�الف فـي 

الف�ات ال����ة له�ا ال�ـل�ك، إال أن ه�ـاك ع�اصـ� م�ـ���ة ���ـ� تل���ـها ���ـا 

  یلي: 

القــ�رة علــى ال�ع��ــ� عــ� ال��ــاع� اإل��اب�ــة وال�ــل��ة، واآلراء ال��فقــة مــع   )أ 

 اآلخ���، أو ال���لفة ع�ه�.

 �اصة، واإلص�ار على م�ارس�ها.ال�فاع ع� ال�ق�ق ال  )ب 

 ال��ادأة �ال�فاعل االج��اعي.ج.   )ج 

 .)13: �2012عق�لة (ال�ل�، ال��ال� غ�� الرف� د.   )د 

 :خ���ال ی���� على ان�هاك حق�ق اآل )2

حــ�ص ال�ــاح��ن علــى وضــع ال�عــ� االج��ــاعي ع�ــ� ت��یــ� ���عــة ال�ــل�ك 

 :فعلـى سـ��ل ال��ـال ال������ سـ��ا إلـى تقـ��� تع��ـ� أك�ـ� واق��ـة لهـ�ا ال�ـل�ك،

�ع�ف ال����� �أنه "ال�فاع ع� ال�ق�ق ال�اصة، وال�ع��ـ� عـ� األف�ـار وال��ـاع� 
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وال�ع�قــ�ات علــى ن�ــ� صــ��ح وم�اشــ�، و����قــة م�اســ�ة مــ� شــأنها عــ�م ان�هــاك 

  .)54: 2011(زق�ت،  "حق�ق اآلخ���

 عل��ه ن���ة: اف )3

� ق� ��ل� ال���ـ� مـ� أ� أن ال������ة ل��� فعالة دائ�ا، فال�ل�ك ال�����

  :م�ــــل ،الفــــ�د، و���قـــف مــــ�� فعال��ـــه علــــى عـــ�د مــــ� ال��غ�ـــ�ات ال��اعـــ� علـــى

أم  ،أم اآلخــ�ون ، هال���ــار ال��ــ���م فــي ت��یــ� الفاعل�ــة، هــل هــ� ال�ــ�� نف�ــ

  .؟األه�اف ال��ض���ة لل�ل�ك

 أنه م�قفي: )4

ت�ـــأث� : ت��ــ�ع ال������ـــة ب�رجــة مـــا �����ــة لل�ـــأث� بــ�رجات م��لفـــة، ف�ــ�ال 

���ائ� ال��ف اآلخ� في م�اقف ال�فاعل، وخ�ائ� ال��قف ��ا ����ه م� 

و�ـــ�ل� ال��ـــائ� الف�����ـــة، ، أشـــ�اص آخـــ��� ســـ�اء أكـــان�ا أصـــ�قاء أم أقـــارب

وخ�ـــائ� ال�ـــ�اق ال�قـــافي ال��ـــ��، ومـــ�� ح�هـــا أو �فهـــا لل������ـــة (أب�ح�ـــاد، 

2014 :135(.  

 قابل لل�عل�:  )5

فه� قابل لل�عل� إما ����قـة ن�ام�ـة ب�اسـ�ة  ��ا أن ال����� سل�ك م����،

ب�امج ال��ر�� ال������ ال�ي تع�ي ب����ة مهاراته الف���ة، أو ����قة ذات�ة ح�� 

ی�تقي م� خـالل ال��ـ�ة االج��ا��ـة ال�ـي ����ـ�ها الفـ�د ع�ـ� تار��ـه، ف�ـال عـ� 

  م�اوالته لل�ع�ض لل���ات ال�ي ت�اع�ه على ت���� م���� ال�����.

 ع�اص� لف��ة وغ�� لف��ة:  ی���� )6

قــ� ��ــ�ر ال����ــ� ب�صــفه وســ�لة لل�ع��ــ� عــ� م�ــاع� الفــ�د وآرائــه فــي صــ�رة 

م�ـل: وضــع ، م�ــل: أنـا ال أوافـ� علــى مـا تق�لـه، أو غ�ــ� لف��ـة، اسـ��ا�ة لف��ـة 

اإلص�ع على الف� ل���ی� م� ی���ث مع� ����قة غ�ـ� الئقـة مـ� االسـ���ار فـي 

ه�ان الع��ـ�ان معـا، ألن ال�ـل�ك ال���ـ� �عـ� م��ـلة ذل�، وعادة ما ی��اح� 

  .)46: �2009افي، الل�ل م��ناته اللف��ة وغ�� اللف��ة (
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  �ا�قةال�راسات ال

ــاس (هــ�ف�  ال�عــ�ف علــى ال�ــل�ك ال����ــ�� وعالق�ــه  )2015دراســة ��

�ال���� االج��اعي ال��رسي ل�� �ال�ات ال��حلة اإلع�اد�ة، ح�� ت��ن� ع��ة 

) �ال�ـــة، قامـــ� ال�اح�ـــة �اســـ���ام م��ـــاس ال�ـــل�ك ال����ـــ�� 100ال�راســـة مـــ� (

)، وم��ـــاس ال���ـــ� االج��ـــاعي ال��رســـي مـــ� إعـــ�اد 2011إعـــ�اد دمحم م�حـــان (

ت ال��ائج إلى أن ه�ـاك عالقـة ارت�ا��ـة ت�ـ�� إلـى أن ال��ـادة �ارق رم��، وأشار 

فـــــي درجـــــة ال�ـــــل�ك ال����ـــــ�� ت�از�هـــــا ز�ـــــادة فـــــي درجـــــات ال���ـــــ� االج��ـــــاعي 

  ال��رسي.

  )2015( Eguchi M, Hamaguchi y)( ام دراسة إك��شي ه�ف� وق�

إلــــى ف�ــــ� العالقــــة ال�ــــ���ة بــــ�� ال������ــــة وال��افــــ� ال�ف�ــــي االج��ــــاعي لــــ�� 

، االب��ائ�ة) م� األ�فال في ال��حلة 284األ�فال، وذل� على ع��ة م��نة م� (

، ساسـ��� وق� اس���م� في ال�راسة م��اس م�ـ��� ال������ـة مـ� خـالل �عـ�ی� أ

م��ـاس تقـ�ی�  -أ��ا– س���م��ا ا، ه�ا ال�ع��� ال�اتي وم�اعاة م�اع� اآلخ���

الــــ�ات ���شــــ� لل��افــــ� الــــ�اخلي، وم��ــــاس ال�ضــــا عــــ� ال��ــــاة ���شــــ� لل��افــــ� 

ال�ارجي، وق� أشارت ال��ائج إلى وج�د عالقة س���ة بـ�� ال�ع��ـ� الـ�اتي وال��افـ� 

، وم�اعــــاة م�ــــاع� اآلخــــ��� وال��افــــ� ال�ــــارجي، ��ــــا ت�ــــ�� تــــأث��ه علــــى الــــ�اخلي

إلـى أن األ�فـال ال�ـ�تفع��  ـأ��اــ������ة، ��ا أشارت ال��ـائج ال ال��اف� وفقا ل��ع

��ـــــل�ا علـــــى درجـــــات م�تفعـــــة فـــــي ال��افـــــ� الـــــ�اخلي تفـــــي ال�ع��ـــــ� الـــــ�اتي قـــــ� 

��ل ال�ـالب ال���ف�ـ�� فـي ال������ـة علـى درجـات توال�ارجي، على الع�� 

  م��ف�ة في ال��اف�.

هــ�ف� إلــى ��ــاس فاعل�ــة ال�ــ�ر�� ف )2014دراســة ��ــ�س وال��الــ�ة ( أمــا

فــي ت��ــ�� تقــ�ی� الــ�ات وال���ــ� لــ�� ال�ل�ــة ضــ�ا�ا االســ�ق�اء، ح�ــ� ت��نــ� 

 االسـ�ق�اء) �ال�ـًا، ح�ـ� اسـ���م ال�اح�ـان م��ـاس ضـ�ا�ا 24ع��ة ال�راسـة مـ� (

)، وم��ــاس ال���ــ� ال�ف�ــي العــام الــ�� �ــ�ره ج���ــل 1996الــ�� ع��ــه م�اهــ�ة (

)، وأســف�ت ن�ــائج 2004الــ�ات الــ�� �ــ�ره ال���ــ� ()، وم��ــاس تقــ�ی� 1996(
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ال�راســة عــ� فعال�ــة ب�نــامج ال�ــ�ر�� ال����ــ�� فــي ت��ــ�� تقــ�ی� الــ�ات وال���ــ� 

ل�� ال�ل�ة ض�ا�ا االس�ق�اء، ��ا أشارت ال��ائج إلى وجـ�د فـ�وق دالـة إح�ـائ�ا 

ت ل�ــالح ال����عــة ال������ــة �ال�قارنــة مــع ال����عــة ال�ــا��ة فــي تقــ�ی� الــ�ا

  وفي م���� ال����.

إلــى مع�فــة أثـــ� ت���ــ� الـــ�ات ) 2014دراســة صـــ���ة وت���ـــاني (هــ�ف� و 

علــى إصــ�ار األح�ــام األخال��ــة لــ�� ع��ــة مــ� �ل�ــة �ل��ــي ال����ــة واالق��ــاد، 

) �ال� و�ال�ة، قام ال�اح�ان �اسـ���ام �ـل 240ح�� ت��ن� ع��ة ال�راسة م� (

)، �2001اد ف���ـــة ع�ــــ� الف�ــــاح (مـــ� م��ــــاس ال��ـــ� األخالقــــي لل�ــــ�اب مـــ� إعــــ

وم��ـــــاس ال������ـــــة مـــــ� إعـــــ�اد ال�ـــــاح���، وأ�هـــــ�ت ال��ـــــائج وجـــــ�د فـــــ�وق بـــــ�� 

م��ســـ�ات إجا�ـــات �ـــالب �ل�ـــة ال����ـــة و�جا�ـــات �ـــالب �ل�ـــة االق��ـــاد علــــى 

م��اس ال��� األخالقي وال������ة، ��ا أشارت ال��ائج إلى ع�م وج�د فـ�وق بـ�� 

م��اس ال��� األخالقي وم��اس ال������ة تع��  م��س�ات إجا�ات ال�الب على

  ل��غ�� ال���.

إلى ال��ف ع� فاعل�ة ب�نامج إرشـاد� ) 2014دراسة أب� ح�اد ( ه�ف�و 

م���� إلى ال����ة ال�ل���ة ال�ع���ة في االرتقاء ������ ال�ـل�ك ال����ـ�� لـ�� 

) �120ل�ـــة جامعـــة ســـل�ان بـــ� ع�ـــ� الع��ـــ�، ح�ـــ� ت��نـــ� ع��ـــة ال�راســـة مـــ� (

)، و��ـاء �1973ال�ًا، وقام ال�احـ� �اسـ���ام م��ـاس ال�ـل�ك ال����ـ�� ل�اثـ�س (

ب�نــامج إرشــاد� فــي ال�ــل�ك ال����ــ��، وأشــارت ن�ــائج ال�راســة إلــى وجــ�د فــ�وق 

ذات داللة إح�ائ�ة ب�� ال���س�ات ال��اب�ة ل�ق�ی�ات أف�اد ع��ة ال�راسة ل�رجـة 

��نـــامج ال�ـــ�ر��ي، وال��ـــ��� ال�راســـي ال�ـــل�ك ال����ـــ�� تعـــ�� ل�فاعـــل م�غ�ـــ�� ال

 أولى، ثان�ة، ثال�ة، را�عة.

ــ� هاشــ� (أمــا  هــ�ف� إلــى مع�فــة العالقــة بــ�� م�ــ��� ف )2013دراســة أب

ال�عي ��ق�ق اإلن�ان و�ل م� ال�قة �ال�ف� وال������ة ل�� �ل�ة ال�ف ال�اسـع 

) �الــ� و�ال�ــة، قامــ� ال�اح�ــة فــي �674غــ�ة، ح�ــ� ت��نــ� ع��ــة ال�راســة مــ� (

ــال�ف�، وم��ــاس  ال�راســة ب��ــاء مقــای�� الــ�عي ��قــ�ق اإلن�ــان، وم��ــاس ال�قــة �
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ارت ن�ــائج ال�راســة إلــى وجــ�د عالقــة إ��اب�ــة بــ�� م�ــ��� الــ�عي ال������ــة، وأشــ

��قــ�ق اإلن�ــان �أ�عــاده ودرج�ــه ال�ل�ــة و�ــل مــ� ال�قــة �ــال�ف� وال������ــة �أ�عــاده 

ودرج�ــه ال�ل�ــة، ��ــا أشــارت ال��ــائج إلــى عــ�م وجــ�د عالقــة ذات داللــة إح�ــائ�ة 

، حقـ�ق اإلن�ـان  ب�� ع�م ال��ل في م��اس ال������ة و�ع� ال��ا�ـة فـي م��ـاس

ك�ــا أن ه�ــاك تــأث�� لل��غ�ــ�ات ال��ــ����ة لل�راســة وهــي (ال�ــ��، نــ�ع ال��رســة، 

م�ــ��� تعلــ�� األب واألم، ال��ــ��� االق��ــاد� لألســ�ة، ال���ــ�ل ال�راســي) فــي 

إحـــ�اث فـــ�وق ذات داللـــة إح�ـــائ�ة فـــي �ـــل مـــ� الـــ�عي ��قـــ�ق اإلن�ـــان وال�قـــة 

أنــه لــ� ت�ــ� ال�راســة إلــى ال�ل�ــة، �اإلضــافة  �ــال�ف� وال������ــة �أ�عادهــا ودرج�هــا

ل�فاعل ال��� مع �ل م� ال�قة �ال�ف� وال������ـة علـى الـ�عي ��قـ�ق  داال اتأث�� 

ــــال�ف�  ــــأث��ًا داًال ل�فاعــــل �ــــل مــــ� ال�قــــة � اإلن�ــــان، فــــي حــــ�� وجــــ�ت ال�راســــة ت

 وال������ة على ال�عي ��ق�ق اإلن�ان. 

ى ��ــــاس م�ـــــ��� ال�ـــــل�ك إلـــــ )2013دراســـــة ع��ـــــ� و�بـــــ�ا��� ( هــــ�ف�و 

ال����ـــ�� وعالق�ـــه �الع�لـــة االج��ا��ـــة لـــ�� �ل�ـــة جامعـــة صـــالح الـــ�ی�، ح�ـــ� 

) �ال�ـــا و�ال�ـــة، ح�ـــ� قـــام ال�اح�ـــان �اســـ���ام 614ت��نـــ� ع��ـــة ال�راســـة مـــ� (

)، وم��ــــــاس الع�لــــــة 2005م��ــــــاس ال�ــــــل�ك ال����ــــــ�� مــــــ� إعــــــ�اد ال�ق�ــــــ���� (

وأســف�ت ن�ــائج ال�راســة عــ� وجــ�د  )،1997االج��ا��ــة تع��ــ� عــادل ع�ــ� هللا (

فـــ�وق ذات داللـــة إح�ـــائ�ة فـــي ال�ـــل�ك ال����ـــ�� بـــ�� ال��حلـــة األولـــى وال�ا�عـــة 

ل�ـــالح ال��حلـــة ال�ا�عـــة، ب���ـــا ال ت�جــــ� فـــ�وق ذات داللـــة إح�ـــائ�ة ب�ـــ�ه� فــــي 

م�ـــاالت ال�ـــل�ك ال����ـــ�� األر�عـــة، ��ـــا ت�جـــ� فـــ�وق ذات داللـــة إح�ـــائ�ة فـــي 

� الـــ���ر واإلنـــاث ل�ـــالح الـــ���ر، ��ـــا أنـــه ت�جـــ� عالقـــة الع�لـــة االج��ا��ـــة بـــ�

 ع���ة دالة إح�ائ�ا ب�� ال�ل�ك ال������ والع�لة االج��ا��ة.

ـــى تأك�ـــ� الـــ�ات ف) 2013هاشـــ� (آل دراســـة أمـــا  هـــ�ف� إلـــى ال�عـــ�ف عل

وعالق�ــه �ال�ــل�ك العــ�واني لــ�� �ل�ــة ال�علــ�� مــا �عــ� األساســي فــي ضــ�ء �عــ� 

) �ال�ـا 440ال��غ��ات ���ارس م�اف�ة م�ق�، ح�� ت��ن� ع��ة ال�راسـة مـ� (

)، 1998و�ال�ة، اس���م� ال�اح�ة في دراس�ها م��اس تأك�� ال�ات تع��� ف�ج (
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)، وأسـف�ت �2003اس ال�ل�ك العـ�واني مـ� إعـ�اد �ا�ـة ()، وم�1986وغ��� (

ن�ــائج ال�راســة عــ� وجــ�د عالقــة بــ�� ال�ــل�ك العــ�واني وتأك�ــ� الــ�ات لــ�� �ل�ــة 

  ال�عل�� ما �ع� األساسي ��ل��ة ع�ان.

ـــ� ( هـــ�ف� وقـــ� إلـــى ��ـــاس ت���ـــ� الـــ�ات لـــ�� �ل�ـــة ) 2012دراســـة ال�ل

ت وت��ان فاعل�ة ت���� ف��ات العقل ال��حلة ال�ان��ة �غ�ة وعالق�ه ب�ع� ال��غ��ا

)، 20وال���، ح�� ت��ن� ع��ة ال�راسة مـ� م��ـ�ع��� ت�����ـة وعـ�د أف�ادهـا (

)، قــام ال�احــ� �اســ���ام م��ــاس ال������ــة 20وم���عــة ضــا��ة وعــ�د أف�ادهــا (

مـــ� إعـــ�اد جـــ�اد دمحم خل�ـــل، و��ـــاء ب�نـــامج إرشـــاد�، وأشـــارت ن�ـــائج ال�راســـة إلـــى 

ت داللــة إح�ــائ�ة لــ�� أفــ�اد الع��ــة ال������ــة علــى م��ــاس ت���ــ� وجــ�د فــ�وق ذا

ال�ات تع�� ل����� ف��ات العقـل وال��ـ� (��ـاس �عـ��)، ��ـا أنـه ال ت�جـ� فـ�وق 

ذات داللة إح�ائ�ة ل�� أف�اد الع��ة ال�ـا��ة علـى م��ـاس ت���ـ� الـ�ات (��ـاس 

الع��ة على م��اس  �ع��)، ��ا أنه ال ت�ج� ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة ل�� أف�اد

ت���� ال�ات تع�� لل��� (�ـالب و�ال�ـات)، ��ـا أنـه ال ت�جـ� فـ�وق فـي م�غ�ـ� 

 تعل�� األم، م�غ�� ح�� األس�ة، م�غ�� ت�ت�� األس�ة).

إلى ال�ع�ف على فعال�ة ب�نامج ت�ج�ـه  )2011( ال�الع��دراسة  ه�ف�و 

ال�اسـع، ح�ـ�  ج�عي ل����� مهارتي ت���� ال�ات وحل ال��اع لـ�� �ل�ـة ال�ـف

) �ال�ــا مـــ� م�رســة هــ�اع األساســـ�ة لل��ــ��، وقـــام 51ت��نــ� ع��ــة ال�راســـة مــ� (

ال�اح� في دراس�ه �اس���ام م��اس ت���� ال�ات ل�اث�س، وم��اس حل ال��اع م� 

ب�ـــاء ال�احـــ�، وأســـف�ت ن�ـــائج ال�راســـة عـــ� فعال�ـــة ب�نـــامج ال��ج�ـــه ال��عـــي فـــي 

  �اعات. ت���� مهاراتي ت���� ال�ات وحل ال�

إلــى مع�فــة الفــ�وق فــي ال�ــل�ك ال����ــ��  )2011دراســة ناصــ� ( هــ�ف�و 

ب�� �ال�ات ال�عل�� ال���س� وال�ـان�� وال�ـامعي، ح�ـ� ت��نـ� ع��ـة ال�راسـة مـ� 

) �ال�ـــة، اســـ���م� ال�اح�ـــة م��ـــاس تأك�ـــ� الـــ�ات مـــ� إعـــ�ادها، وأ�هـــ�ت 300(

ــــة بــــ�� �ال�ــــات ال�ــــف األول ال���ســــ�  ن�ــــائج ال�راســــة  وجــــ�د فــــ�وق ذات دالل

ـــات ال�ـــف األول  ـــان�� وال�ـــف األول ال�ـــامعي ل�ـــالح �ال� وال�ـــف األول ال�
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ــــة  ــــى ال�ع��ــــ� عــــ� ال��ــــاع� ال��ج� ال�ــــامعي فــــي ال�ــــل�ك ال����ــــ�� والقــــ�رة عل

وال�ال�ة، والق�رة على االع��ار العل�ي، ��ا أشـارت ال��ـائج إلـى وجـ�د فـ�وق ذات 

ــــات ال�ــــف األول ال���ســــ�  ــــ�� �ال� ــــة ب ــــات ال�ــــف األول ال�ــــامعي دالل و�ال�

ل�ـــالح �ال�ـــات ال�ـــف األول ال�ـــامعي فـــي القـــ�رة علـــى ال�ف�ـــ��، وأشـــارت إلـــى 

وجــــ�د فـــــ�وق ذات داللــــة بـــــ�� �ال�ــــات ال�ـــــف األول ال���ســــ� وال�ـــــف األول 

ـــان�� ل�ـــالح �ال�ـــات ال�ـــف األول ال�ـــان�� فـــي القـــ�رة علـــى االخـــ�الف مـــع  ال�

وجـــ�د فـــ�وق ذات داللـــة بـــ�� �ال�ـــات  اآلخـــ�، وأشـــارت ن�ـــائج ال�راســـة إلـــى عـــ�م

ال�ــف األول ال���ســ� وال�ــان�� وال�ــامعي فــي القــ�رة علــى الــ�ف� والقــ�رة علــى 

 ال��ء وم�اصلة و�نهاء ال��ادثة.

ل��ـــف عـــ� العالقـــة بـــ�� ه��ـــة ى الـــإهـــ�ف� ف )2011دراســـة زقـــ�ت ( أمـــا

نــ� الــ�ات وال�ــع�ر �ال�حــ�ة ال�ف�ــ�ة وال������ــة لــ�� م�هــ�لي ال��ــ�، ح�ــ� ت�� 

) مـ� م�هـ�لي ال��ـ�، وقامـ� ال�اح�ـة ب��ـاء م��ـاس ه��ـة 58ع��ة ال�راسة م� (

ــــ�ات، واســــ���م� م��ــــاس ال�حــــ�ة ال�ف�ــــ�ة مــــ� إعــــ�اد  ــــاس ت���ــــ� ال الــــ�ات وم��

ال�ســ�قي، وأســف�ت ال��ــائج عــ� أنــه ت�جــ� عالقــة دالــة إح�ــائ�ا بــ�� ه��ــة الــ�ات 

��، ��ا أنـه ال ت�جـ� فـ�وق وال������ة وال�ع�ر �ال�ح�ة ال�ف��ة ل�� م�ه�لي ال�

دالة إح�ـائ�ا فـي ه��ـة الـ�ات وال�ـع�ر �ال�حـ�ة ال�ف�ـ�ة وال������ـة تعـ�� ل��غ�ـ� 

  ال���، الع��، ال����� االق��اد�، ال����� ال�عل��ي، ال�الة االج��ا��ة.

ـــاء  )�2009ـــافي (الدراســـة هـــ�ف� ���ـــا  ـــى مع�فـــة م�ـــ��� ســـ�ة ال�� إل

وعالق�ها �ال������ة و�ع� ال��غ��ات ل�� �ال�ات ال�ان��ـة العامـة، ح�ـ� ت��نـ� 

) �ال�ـــة، واســـ���م� ال�اح�ـــة م��ـــاس ال��ـــاء وم��ـــاس 285ع��ـــة ال�راســـة مـــ� (

ال������ــة مــ� إعــ�اد عــا�ف اآلغــا، وســ�اء أبــ� دقــة، وأســف�ت ن�ــائج ال�راســة عــ� 

� م�ــ��� ال��ــاء وال������ــة لــ�� �ال�ــات ال�ان��ــة العامــة وجــ�د عالقــة ��د�ــة بــ�

تعـــ�� لل��ت�ـــ� ال�ـــ�الد� للفـــ�د وح�ـــ� األســـ�ة وم�ـــ��� ال�ال�ـــة ال���ـــ�لي، ��ـــا 

أشارت ال��ـائج إلـى عـ�م وجـ�د فـ�وق ذات داللـة إح�ـائ�ة تعـ�� ل�علـ�� األم لـ�� 
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وعـــ�م  أســ� �ال�ـــات ال�ان��ـــة العامـــة ولل��ـــ��� االق��ــاد� لـــ�� أســـ� ال�ال�ـــات،

 وج�د ف�وق ذات داللة في م���� ال��اء وال������ة ل�� �ال�ات ال�ان��ة العامة.

  :تعق��

�عــــ� عــــ�ض ال�راســــات ال�ــــا�قة ال��علقــــة ���غ�ــــ� ال�ــــل�ك ال����ــــ�� ���ــــ� 

  ال��وج �ال�الح�ات اآلت�ة: 

ه�ف� مع�� ال�راسات ال�ا�قة إلى مع�فة العالقة االرت�ا��ـة بـ�� ال������ـة 

ام  ال��افــــــ� ال�ف�ــــــي االج��ــــــاعي ��راســــــة إك��شــــــي : م�ــــــل، وم�غ�ــــــ�ات أخــــــ�� 

)، وم�ـــــ��� 2015)، وال���ــــ� االج��ــــاعي ال��رســــي ��راســــة ��ــــاس (2015(

)، والع�لـــــة 2013الــــ�عي ��قــــ�ق اإلن�ـــــان وال�قــــة �ـــــال�ف� ��راســــة أبـــــ� هاشــــ� (

ل هاش� آ)، وال�ل�ك الع�واني ��راسة 2013االج��ا��ة ��راسة ع���، و�ب�ا��� (

)، ��ــا �2011ت ()، وه��ــة الــ�ات وال�ــع�ر �ال�حــ�ة ال�ف�ــ�ة ��راســة زقــ2013(

هــ�ف� �عــ� ال�راســات ل�ع�فــة فاعل�ــة ب�نــامج فــي ت��ــ�� تقــ�ی� الــ�ات وال���ــ� 

)، وال�ع� اآلخ� ه�ف ل�ع�فـة فاعل�ـة ب�نـامج 2014ك�راسة ���س، وال��ال�ة (

���ـ��� ال�ـل�ك ال����ـ��  االرتقـاءإرشاد� م���� لل����ة ال�ـل���ة ال�ع���ـة فـي 

فاعل�ــة ت���ــ� ف��ــات  لــىهــ�ف� لل�عــ�ف ع )، و�ع�ــها2014ك�راســة أبــ� ح�ــاد (

)، وأخــــ�� هــــ�ف� ل�ع�فــــة فاعل�ــــة ب�نــــامج 2012العقــــل وال��ــــ� ��راســــة ال�لــــ� (

) 2011ت�ج�ــه ج�عــي ل���ــ�� مهــارتي ال����ــ� وحــل ال�ــ�اع ��راســة ال�ــالع�� (

  ).2011وأخ�� ه�ف� ل�ع�فة الف�وق في ال�ل�ك ال������ ��راسة ناص� (

��ع�ها أجـ�� فـي غـ�ة ��راسـة ، م�ان إج�ائها ت�ای�� ال�راسات م� ح�� 

)، ودراســـة 2011)، ودراســـة زقـــ�ت (2012)، ودراســـة ال�لـــ� (2013أبـــ� هاشـــ�(

ـــــي ســـــ�ر�ا ��راســـــة صـــــ���ة، وال����ـــــاني �2009ـــــافي (ال )، و�ع�ـــــها أجـــــ�� ف

) ��2014ـــ�س، وال��الـــ�ة ( ) ودراســـة2011أمـــا دراســـة ال�ـــالع�� ( )،2014(

)، 2014ا أج�� في ال�ع�د�ة ��راسة أب� ح�اد (فق� أج��� في األردن، و�ع�ه

)، 2015و�ع�ــها أجــ�� فــي العــ�اق ��راســة ��ــاس ( )،2012ودراســة ناصــ� (
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) فـي سـل��ة 2013ل هاشـ� (آ)، وأج��ـ� دراسـة 2013ودراسة ع���، و�بـ�ا��� (

  ).2016ع�ان، أما ال�راسة ال�ال�ة فق� أج��� في ل���ا (

� ح�� ع�د أف�ادها ف�لغ� أصغ� ع��ة اخ�لف� ع��ات ال�راسات ال�ا�قة م

ـــ�ة (ا) �ال�ـــ24( ـــ� ع��ـــة 2014، ��ـــا فـــي دراســـة ��ـــ�س، وال��ال )، و�لغـــ� أك�

)، و�لغـ� ع��ـة ال�راســة 2013) �الـ� و�ال�ـة ��ـا فــي دراسـة أبـ� هاشــ� (674(

  و�ال�ة.  ا) �ال�260ال�ال�ة (

لـــة اشــ��ل� ع��ـــات ال�راســات الع�یـــ� مــ� ال��احـــل فقــ� اهـــ�� �ع�ــها �ال��ح

)، واه�� �ع�ها �ال��حلة اإلع�اد�ة ��راسة 2015ام ( �االب��ائ�ة ��راسة إك��شي

)، ودراســــــة أبــــــ� هاشــــــ� 2014)، ودراســــــة ��ــــــ�س، وال��الــــــ�ة (��2015ــــــاس (

).واه��ــــ� دراســــات أخــــ�� �ال��اهقــــة فــــي 2011)، ودراســــة ال�ــــالع�� (2013(

)، ودراسـة 2012( )، ودراسـة ال�لـ�2013ال��حلة ال�ان��ة م�ل دراسة أل هاش� (

).ومــ� ال�راسـات ال�ـي اه��ـ� �ال��حلــة 2009)، ودراسـة صـافي (2011ناصـ� (

)، 2014)، ودراســــة أبــــ� ح�ـــــاد (2014ال�ام��ــــة دراســــة صــــ���ة، وال����ـــــاني (

ـــة 2011)، واخ�لفـــ� دراســـة زقـــ�ت (2013ودراســـة ع��ـــ�، و�بـــ�ا��� ( ) فـــي الع��

  ح�� �ان� دراس�ها على ع��ة م� م�ه�لي ال���.

ـــة، �ع�ـــها �انـــ� معـــ�ة ا ـــای�� ل��ـــاس ال������ ـــاح��� مق ســـ���م �عـــ� ال�

م�ــ�قا وقــام ال�ـــاح��ن ب����فهــا علـــى ب��ــ�ه� ال�راســـ�ة، و�ع�ــها �انـــ� مــ� إعـــ�اد 

ال�اح��� أنف�ه�، وم� ال�راسات ال�ي اس���م ال�اح��ن ف�ها مقای�� مـ� إعـ�اده� 

)، وأبـــ� هاشـــ� 2014)، ودراســـة صــ���ة، وال����ـــاني (2015ام ( دراســة إك��شـــي

)، ب���ا اس���م� دراسات أخـ�� 2011)، و زق�ت (2011)، وناص� (2013(

) ال�ـــي اســـ���م� م��ـــاس ال�ـــل�ك 2015مقـــای�� معـــ�ة م�ـــ�قا ��راســـة ��ـــاس (

) 2014)، ودراســة ��ــ�س، وال��الــ�ة (2011ال����ــ�� مــ� إعــ�اد دمحم ال���ــان (

)، ودراسـة أبــ� �2004 (ال�ـي اسـ���م� م��ـاس تقـ�ی� الــ�ات الـ�� �ـ�ره ال���ـ

) ال�ـي اسـ���م� م��ـاس ال�ـل�ك ال����ـ�� 2011وال�الع�� ( )،2014ح�اد (
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ــــ�س ( ــــ�ا��� (1973ل�اث ــــ�، و�ب ــــاس 2013)، ودراســــة ع�� ــــي اســــ���م� م�� ) ال�

) ال�ــــــي 2013)، ودراســـــة أل هاشـــــ� (2005ال������ـــــة مـــــ� إعـــــ�اد ال�ق�ــــــ���� (

)، ودراسـة 1986وغ��ـ� ( )،1998اس���م� م��اس تأك�ـ� الـ�ات تع��ـ� فـ�ج (

  ) ال�ي اس���م� م��اس ال������ة م� إع�اد ج�اد خل�ل.2012ال�ل� (

اخ�لف� ن�ائج ال�راسات ت�عا الخ�الف أه�افها، فق� أشارت �عـ� ال�راسـات 

ال��افـ� ال�ف�ــي  :م�ــل، ��ـة بـ�� ال������ــة وم�غ�ـ�ات أخـ�� إلـى وجـ�د عالقــة ارت�ا

)، وال���ــ� االج��ــاعي ال��رســي 2015( ام االج��ــاعي ��ــا فــي دراســة إك��شــي

ـــاس ( )، وال�ـــل�ك العـــ�واني ��ـــا فـــي دراســـة آل هاشـــ� 2015ك�ـــا فـــي دراســـة ��

)، ��ـا 2011)، وه��ة ال�ات وال�ع�ر �ال�ح�ة ال�ف��ة ��راسة زقـ�ت   (2013(

ت�صــل� ن�ــائج �عــ� ال�راســات إلــى وجــ�د عالقــة ع��ــ�ة بــ�� م�ــ���ات ال�ــل�ك 

) إلــى وجــ�د 2009و�بــ�ا���، وت�صــل� دراســة صــافي ( ال����ــ�� ��راســة ع��ــ�،

عالقـــة ��د�ـــة، وت�صـــل� �عـــ� ن�ـــائج ال�راســـات إلـــى وجـــ�د فـــ�وق فـــي م�ـــ��� 

ع��ــ�، و�بــ�ا���  )، ودراســة2014ال������ــة ��ــا فــي دراســة صــ���ة، وال����ــاني (

)، وت�صــــل� ن�ــــائج 2014)، ودراســــة ناصــــ� (2012)، ودراســــة ال�لــــ�(2013(

جـ�د فـ�وق بـ�� م�ـ���ات ال�ـل�ك ال����ـ�� ��راسـة صـ���ة، ال�راسات إلـى عـ�م و 

ـــــ�ا��� 2013)، ودراســـــة أبـــــ� هاشـــــ� (2013وال����ـــــاني ( )، ودراســـــة ع��ـــــ�، و�ب

)، وت�صل� ال��ائج إلى 2009)، ودراسة صافي(2012)، ودراسة ال�ل�(2013(

فاعل�ــــة ال�ــــ�امج اإلرشــــاد�ة أو العالج�ــــة فــــي ت��ــــ�� م�ــــ��� ال�ــــل�ك ال����ــــ�� 

 ).  2011)، ودراسة ال�الع�� (���2014س، وال��ال�ة ( ك�راسة

  اإلج�اءات ال��ه��ة لل�راسة

اإلج�اءات ال�ي ات�عـ� فـي ال�راسـة ال���ان�ـة  ��ءفي ه�ا ال ان��اول ال�اح�ی

مـــ� ح�ـــ� مـــ�هج ال�راســـة وم���ـــع ال�راســـة ووصـــفا تف�ـــ�ل�ا لع��ـــة ال�راســـة، ��ـــا 

عال�ــــــة اإلح�ــــــائ�ة ال�ــــــي تــــــ� ��ـــــ�ل وصــــــفا لــــــألدوات ال��ــــــ���مة وأســـــال�� ال�

  اس���امها في ت�ل�ل ال��ائج، و���ا یلي تف��ل ب�ل�:
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 م�هج ال�راسة: . 1

هـــ�ه ال�راســـة ال�ـــ�هج ال�صـــفي، وال�ـــ�هج ال�صـــفي ال �ع��ـــ� علـــى ت�ـــ���م 

وصـف ال�ــاه�ة وج�ـع معل�مــات وحقـائ� ع�هــا فقـ�، بــل ی�عـ�� إلــى مـا هــ� أ�عــ� 

: 2013م��ـ�، ا(سـ���، و  لهـ�ه ال��انـاتال�ف���  م� ذل�، ألنه ی���� ق�را م�

122(.  

 م���ع ال�راسة: . 2

ی��ــ�ن م���ــع ال�راســة ال�ال�ــة مــ� ج��ــع �ــالب ال�ــهادة ال�ان��ــة �ق�ــ��ها 

والـــ�ی� بلـــغ عـــ�ده�  2016/2017العل�ـــي) فـــي م�ی�ـــة م�ـــ�اته لعـــام  -(األدبـــي

  ذل�: ) �ال� و�ال�ة، وال��ول اآلتي ی�ضح3714(

  *ال�راسةم���ع  :)1ج�ول (

  ال����

  ال���
 ال����ع  األدبي  العل�ي

  1549  366  1183  ذ��ر

  2165  780  1385  إناث

  3714  1146  2568  ال����ع

 ع��ة ال�راسة:. 3

 ع��ة ال�راسة االس��ال��ة: أ.  

وذلــ� لغــ�ض  ،ال�راســة االســ��ال��ة م�حلــة ت���ــ� مه�ــة فــي ال��ــ� �تعــ

ـــــاس، واخ��ـــــار مـــــ� ـــــة إم�ان�ـــــة ت���ـــــ� ال��� صـــــالح�ة وســـــالمة الفقـــــ�ات  �مع�ف

 اال�عــ�ف علــى ال��اقــف ال�ــي قــ� ی�عــ�ض لهـــ ى�اإلضــافة إلــ ،وصــ�اغ�ها اللغ��ــة

��ع�ــــل علــــى تفادیهـــا فــــي ال����ــــ� ال�هــــائي. ح�ــــ� قــــام  ،ال�احـــ� أث�ــــاء ال����ــــ�

ال�هادة ال�ان��ة ���ی�ة م��اته �اخ��ار ع��ة ال�راسة م� �ل�ة و�ال�ات  انال�اح�

) 127واشــــ��ل� ع��ــــة ال�راســــة االســــ��ال��ة علــــى ( ،�ق�ــــ��ها األدبــــي والعل�ــــي

                                                           
 .ال���ر م��� م�ا��ة ال�عل�� ����اته*
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ال��ــــ�  ة وذلــــ� ل�ــــ�� تق�ــــ�� أدا  ،�الــــ� و�ال�ــــة تــــ� اخ��ــــاره� �ال���قــــة الع�ــــ�ائ�ة

  فق�ات. ال�ات ثومع�فة ص�ق و  ،عل�ه�

 ع��ة ال��� األساس�ة: ب. 

ت�علــــ� �ال�ــــل�ك ال����ــــ�� فــــي م�حلــــة تهــــ�ف ال�راســــة إلــــى ج�ــــع ب�انــــات 

) سـ�ة، ح�ـ� تـ� اخ��ـار 19-16وال�ی� ت�ـ�اوح أع�ـاره� مـا بـ�� (ال�هادة ال�ان��ة 

الع��ـــة �ال���قـــة الع�ـــ�ائ�ة ال����ـــة عـــ� ���ـــ� ح�ـــ� مـــ�ارس ال�ـــهادة ال�ان��ـــة 

و��اء على ع�د �الب ال�ـهادة ال�ان��ـة تـ� ت��یـ� ح�ـ� الع��ـة، ، ���ی�ة م��اته 

مـ� �ـالب ال�ـهادة ال�ان��ـة و�ال�ـة  ا) �ال�ـ260ع��ة ال�راسة م� ( ح�� ت��ن�

  �ق���ها األدبي والعل�ي. وال��ول ال�الي ی�ضح ح�� الع��ة:

  ع��ة ال�راسة :)2(ج�ول 

  ال����

  ال���
 ال����ع  العل�ي  األدبي

  110  85  25  ذ��ر

  150  105  45  إناث

  260  190  70  ال����ع

 ال�راسة األساس�ة:  اةأد .4

فــي ج�ــع ال��انــات لل�راســة ال�ال�ــة علــى وســ�لة االســ���ان،  اناع��ــ� ال�اح�ــ

اس���م في ق� ���اس �ان ه�ا الو  ،م��اس ال�ل�ك ال������ ل�اث�سا فق� اس���م

ی��ــ�ن ال���ــاس مــ�  ه،وث�اتــ هل�أكــ� مــ� صــ�قا �عــ�) 2011دراســة ال�ــالع�� (

  ال��ول ال�الي:) ��ارة م�زعة على س�عة أ�عاد ��ا هي م�ض�ة في 30(
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  والفق�ات ال�ي ی����ها �ل �ع� �أ�عاد فق�ات م��اس ال�ل�ك ال����� :)3ج�ول (

  أرقام الفق�ات  ع�د الفق�ات  األ�عاد

  14- 13-12-5  4  ال�عامل

  28- 27-25-3  4  ال��م�

  24-23-17-9-4  5  ال�ع���

  19-8-7-6  4  ال��ادلة

  30- 22-21-15- 10  5  ال�لقائ�ة

  29-26-11-2-1  5  ال�القة

  20-18- 16  3  ت��� ال��اجهة

و�ـ�� ت�ــ��ح ال���ــاس وفقـا ل�ــ�ة بــ�ائل ت�ـ�أ مــ� تع�ــ� ع�ـى ت�امــا وت��هــي 

ح�ــ� ت�ــ�ح �ــل فقــ�ة ب���ــ�� درجــة بــ��  ،ب: ال تع�ــ� ع�ــى علــى اإل�ــالق

) و���ـ�� 90-و  90) وت��اوح ال�رجة ال�ل�ة علـى ال���ـاس بـ�� (+3-و  3(+

  ال���اس فق�ات إ��اب�ة وفق�ات سال�ة.

  ���اس في ال�راسة ال�ال�ةالم�ش�ات ص�ق وث�ات . 5

  ���اس:ال��اس ص�ق  /أوال

ت� في ه�ه ال�راسة االع��اد على نـ�ع�� مـ� ال�ـ�ق، لل�أكـ� مـ� صـالح�ة 

  وه�ا:، وص�ق الفق�ات ���ا ت���ه ق�ل ال��ء في ت���قه 

 ال��ق ال�اه��: . 1

ع�ض ال���ـاس علـى م���عـة مـ� األسـات�ة ال����ـ�� فـي م�ـال علـ� ت� 

ــ�ف�  وآرائهــ� حــ�ل وذلــ� لالســ�فادة مــ� مق��حــاته� �األكاد���ــة الل���ــة م�ــ�اتة ال

�ع�ها  م���� فق�ات ال���اس وم�� ارت�ا�ها �ال���اس واأل�عاد ال�ي ت���ي إل�ها،

تعــ�یل فقــ�ات ال���ــاس ال�ــي ت��ــاج إلــى تعــ�یل، ح�ــ� اح�ــ�� ال���ــاس علــى  تــ�

وال�ــ�ول اآلتــي ، ســ�عة أ�عــاد ی�ــ�رج ت�ــ� �ــل �عــ� مــ� أر�عــة إلــى خ��ــة فقــ�ات 

  �یل.ی�ضح الفق�ات ال�ي أج�� عل�ها ال�ع
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  الفق�ات ال�ي ت� تع�یلها في م��اس ال�ل�ك ال������ :)4ج�ول (

  ال����ع  الفق�ات ال���وفة ال�ي ت��ل ال�ع�  األ�عاد

  1  12  ال�عامل

  _  _  ال��م�

  1  9  ال�ع���

  3  8 -7 -6  ال��ادلة

  _  _  ال�لقائ�ة

  1  11  ال�القة

  1  20  ال��اجهة

  7  7  ال����ع

 :ص�ق االت�اق ال�اخلي. 2

) في �ل 127ح�اب معامالت االرت�ا� ب�� درجات أف�اد الع��ة (ن=ت� 

وذل� به�ف ��اس الفق�ات ال��ج�دة في  ،مف�دة ودرجاته� ال�ل�ة لل���اس

وح�ف الفق�ات  ،إل�ها ي����تال���اس وم�� ارت�ا�ها �ال���اس واأل�عاد ال�ي 

�ع �ق�ر �اف م� ال�ي ال ت�ه� ارت�ا�ا عال�ا �ال���اس ��ل �اع��ارها ال ت��

وق� ات�ح أن فق�ات ال���اس لها ���ة ارت�ا��ة عال�ة وأنها  ،ال��ق وال�الح�ة

ت� ح�فها  ات) ��ار �3اس���اء (،)0.50) وم���� (0.01دالة ع�� م���� (

  ل�عف ارت�ا�ها �ال�رجة ال�ل�ة لل���اس.

و��انات ال��ول  ،ح�اب االت�اق ال�اخلي ل���اس ال�ل�ك ال������ وأ�عادهأ. 

  اآلتي ت�ضح ذل�: 

  

  

  

  



  
  
  

  زید بن منصور جمالو  الزواوي محمود فاطمة

 

  )2020(یونیو األول العدد ) 33المجلد (

313 

  *��� ارت�ا� األ�عاد الف���ة ل���اس ال�ل�ك ال������ ب�ع�ها و�ال�رجة ال�ل�ة :)5ج�ول (

  �ع� ال�ع���  �ع� ال��م�  �ع� ال�عامل  ال���اس
�ع� 

  ال��ادلة
  �ع� ال�القة  �ع� ال�لقائ�ة

�ع� ت��� 

  ال��اجهة

ال�ل�ك 

  ال������

  0.701**  0.414**  0.327**  0.344**  0.266**  0.505**  0.122  //////  ال�عامل

  0.463**  0.107  0.339**  0.164  0.186*  0.116  //////  0.122  ال��م�

  0.681**  0.263**  0.313**  0.423**  0.180*  //////  0.116  0.505**  ال�ع���

  0.504**  0.214*  0.285**  0.186*  //////  0.180*  0.186*  0.266**  ال��ادلة

  0.591**  0.185*  0.205*  //////  0.186*  0.423**  0.164  0.344**  ال�لقائ�ة

  0.713**  0.525**  //////  0.205*  0.285**  0.313**  0.339**  0.327**  ال�القة

ت��� 

  ال��اجهة

**0.414  0.107  **0.263  *0.214  *0.185  **0.525  //////  **0.622  

ال�ل�ك 

  ال������

**0.701  **0.463  **0.681  **0.504  **0.591  **0.713  **0.622  //////  

  

درجات ج��ع أ�عاد م��اس ال�ل�ك ب�انات ال��ول �الح� أن  ىو�ال��� إل

)، 0.05) و (0.01ال������ ت�ت�� �ال�رجة ال�ل�ة لل���اس ع�� م���� داللة (

ع�م ارت�ا� �ع� ال��م� لل��ل� م�  :م�ل، ول�� ه�اك أ�عاد ل� ت�ت�� ب�ع�ها

ال�ل� مع �ع� ال����� في ال�عامل مع اآلخ���، و�ع� ال�ع��� ع� ال�ات دون 

  ح�اس�ة، و�ع� ال�لقائ�ة، و�ع� ت��� ال��اجهة في م�ان عام.

وذلـ� مـ� خـالل ارت�ـا�  ح�اب االت�اق ال�اخلي ل���اس ال�ل�ك ال����ـ��ب. 

  و��انات ال��ول اآلتي ت�ضح ذل�. لل���اس  ال��ارة ال�اح�ة �ال�رجة ال�ل�ة

  

  

  

  

  

                                                           

  .)0.05( * دالة ع�� م���� 

 .)0.01** دالة ع�� م���� (
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  *��� ارت�ا� فق�ات م��اس ال�ل�ك ال������ �ال�رجة ال�ل�ة لل���اس :)6ج�ول (

  م. ر  ر. م  م. ر  ر. م  م. ر  ر. م

1  **0.315  11  **0.408  21  **0.355  

2  **0.459  12  **0.443  22  0.134  

3  **0.267  13  **0.256  23  **0.363  

4  *0.210  14  **0.441  24  **0.489  

5  **0.476  15  **0.368  25  *0.207  

6  **0.243  16  **0.539  26  **0.410  

7  0.101  17  **0.541  27  **0.227  

8  0.135  18  **0.406  28  **0.379  

9  **0.330  19  **0.495  29  **0.330  

10  **0.218  20  **0.330  30  **0.412  

ـــ ـــال��� إل ارت��ـــ� ج��ـــع فقـــ�ات ال���ـــاس ب�انـــات ال�ـــ�ول �الحـــ� أن  ىو�

و�ــان هــ�ا االرت�ــا� داال ع�ــ� م�ــ���  ،�ال�رجــة ال�ل�ــة ل���ــاس ال�ــل�ك ال����ــ��

) ل�ــعف معامــل 22 -8 -7تــ� حــ�ف الفقــ�ات (فــي حــ��  ،)0.01) و (0.05(

  ) فق�ة.30) فق�ة ب�ال م� (27ارت�ا�ها. و��ل� أص�ح ال���اس ی���ن م� (

  ث�ات ال���اس: /ثان�ا

ح�ـــــاب معامـــــل ال��ـــــات ل���ـــــاس ال�ـــــل�ك ال����ـــــ�� لل�راســـــة ال�ال�ـــــة تـــــ� 

  ����ق��� ه�ا: 

  ���قة ألفا ��ون�اخ:أ) 

م��ــاس ال�ــل�ك ال����ــ�� ����قــة ألفــا ��ون�ــاخ لــ�رجات  ث�ــات �ــاب�ح� اتــ

) �الــ� و�ال�ــة و�انــ� درجــة ث�ــات ال���ــاس �عــ� 127الع��ــة ال�ــي ت��نــ� مــ� (

  ).0.855ال����ح (

  

                                                           

  .)0.05دالة ع�� م���� (*

  .)0.01** دالة ع�� م���� (
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 (م��ح ��عادلة س���مان ب�اون)���قة ال���ئة ال����ة: ب) 

ح�ــاب ث�ــات م��ــاس ال�ــل�ك ال����ــ�� ����قــة ال���ئــة ال��ــ��ة وذلــ�  تــ�

) 19 -17) �الــ� و�ال�ــة ت�اوحــ� أع�ــاره� بــ�� (127علــى ع��ــة ت��نــ� مــ� (

) و�عــ� 0.647ســ�ة و�انــ� درجــة ث�ــات ال���ــاس بهــ�ه ال���قــة ق�ــل ال��ــ��ح (

  ).و��انات ال��ول ت�ضح ذل�:0.786ال����ح (

  معامالت ث�ات م��اس ال�ل�ك ال������ :)7ج�ول (

  ال���اس

  

معامل ارت�ا� ال�راسة 

  االس��ال��ة
  ألفا ��ون�اخ

  ال���ئة ال����ة

  �ع� ال����ح  ق�ل ال����ح

  0.793  0.656  0.751  ال�ل�ك ال������

و�ـــال��� إلـــى ب�انـــات ال�ـــ�ول �الحـــ� أن معـــامالت ث�ـــات م��ـــاس ال�راســـة 

عال�ـــة مـــا �ع�ـــي ث�ـــات وات�ـــاق إجا�ـــات ال���ـــ�ث�� علـــى ��ـــارات ال���ـــاس، وأنـــه 

  ���� اال����ان إلى ه�ه ال�س�لة في ج�ع ال��انات ال��اد ج�عها. 

  ة لل�راسة االس��ال��ة:  ���عل�ات ال�تالت�ز�ع ج) 

  ة لل�راسة االس��ال��ةت��إح�اءات الع��ة على ال�قای�� ال�  :)8ج�ول (

  ال�ل�ك ال������ �اسم�  ال�عل�ات

  127  ال���

  3.6540  ال���س� ال��ابي

  3.6333  ال�س��

  0.54453  االن��اف ال���ار� 

  0.297  ال��ای�

  0.190  االل��اءمعامل 

ال�راسة ت��زع  �اسو�ال��� إلى ب�انات ال��ول �الح� أن معل�ات م�

، ��ا �ان� �است�ز�عا اع��ال�ا، ح�� اق���� ��� ال�س�� وال���س� ال��ابي لل��

��� االل��اء ��� م� واح� ص��ح، وه� ما �ع�ي أن م���ع ال�راسة م��ان�، 

  و�م�ان�ة اس���ام اإلح�ائ�� ال�ارم��� والال�ارم���.
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  ت ال�راسة ال�هائ�ة: إج�اءا

و�عـــ� ال�أكـــ� مـــ� ت��عهـــا  ، ال��انـــات فـــي شـــ�لها ال�هـــائي�عـــ� إعـــ�اد وســـ�لة ج�ـــع 

ال�راسـة عـ� ���ـ� ال��اصـل ال���ـي مـع أفـ�اد  اة ت�ز�ـع أدتـ� �ال��و� الالزمة، 

علــى ال���ــ�ث�� ضــ�ورة ال��ــار�ة الفعالــة وال�ــادقة �اإلجا�ــة  وتــ� ال�أك�ــ�الع��ــة، 

وقــ� الحــ� أه��ــة ال�راســة والهــ�ف م�هــا،  ت�ضــ�حعــ� أســ�لة االســ���ان، ومــ� تــ� 

ــــة  اة أث�ــــاء ت�ز�ــــع أد انال�اح�ــــ ال�راســــة ال��ــــاس وااله��ــــام مــــ� ق�ــــل مع�ــــ� ال�ل�

إجا�ــاته� علــى فقــ�ات االســ���ان، ��ــا وجــ� تعــاون ���ــ� مــ� ق�ــل  فــي وال�ال�ــات

  م�ی�� ال��ارس ال�ان��ة ���ی�ة م��اتة.

فـــ�ز ج��ـــع االســـ���انات  تـــ�و�عـــ� أن ج�عـــ� اســـ���انات ال�راســـة ال�هائ�ـــة، 

اســ��عاد  تــ� � مــ� صــالح��ها لل�ف��ــغ، و�عــ� ال�أكــ� مــ� صــالح�ة االســ���اناتلل�أكــ

االس���انات غ�� ال�ال�ة لل�ف��غ،  �ع� ذل� ت� إع�اد دل�ل ت�م�� لالس���انات ت� 

���ج�ــه ت���ـــل ال��انـــات ال����ـــة إلـــى ب�انــات ���ـــة و�دخالهـــا فـــي ال�اســـ� اآللـــي 

) ل��ل�ـل ال��انـات �SPSSم ب�نـامج (و�ج�اء الع�ل�ـات ال��ـاب�ة عل�هـا، وقـ� اسـ��

  رق��ا.

  : ال�سائل اإلح�ائ�ة ال�����مة في ال�راسة

اس���م معامل ارت�ا� ب��س�ن ل��اب صـ�ق وث�ـات  ارت�ا� ب��س�ن: معامل. 1

وس�لة ج�ع ب�انات ه�ه ال�راسـة، ��ـا اسـ���م ل��ـاب قـ�ة االرت�ـا� بـ�� أ�عـاد 

  اس ال�راسة ال�هائي.�اس ال�راسة، واس���م ل��اب ث�ات م��م�

وهـــي ال��ت�ـــ� ال��ـــ�� ل�ـــ�� ال��ـــ�ارات. واســـ���م� ل�ع�فـــة  ال��ـــ� ال����ـــة:. 2

  ت�ز�ع إجا�ات ال����ث�� على فق�ات م��اس ال�ل��ة لل�راسة.

م��� ��اثــــل اخ��ــــار (ت) ول��ــــه ی�اســــ� اوهــــ� إح�ــــاء ال �ــــار مــــان وت�ــــي: . 3

، واســ���م هــ�ا االخ��ــار ل�ع�فــة االع�ــ�اليال��انــات ال���ــ�رة مــ� أثــ� ال��ز�ــع 

اس ال�راسـة وأ�عـاده وفـ� �ـن���ة الفـ�وق بـ�� رتـ� درجـات ال���ـ�ث�� علـى م�

 م�غ��ات ال�ل��ة.
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ـــــ��:. 4 اســـــ���م� ل�ع�فـــــة داللـــــة الفـــــ�وق بـــــ�� رتـــــ� درجـــــات  ك�وســـــ�ال وال

  اس ال�راسة وف� �ع� م�غ��ات ال�ل��ة.�ال����ث�� على م�

  �ض ال��ائج وت�ل�لها وتف���هاع

  ع�ضًا ل��ائج ال�راسة وذل� على ال��� اآلتي: ل��ءی���� ه�ا ا

ما أك�� م�اه� ال�ـل�ك ال����ـ�� إجا�ة ال��ال األول لل�راسة ال�� م�داه:: أوالً 

 ً◌ل�� �ل�ة ال�هادة ال�ان��ة العامة؟ ان��ارا

هــــ�ا ال�ــــ�ال ح�ــــ�� درجــــات ال�ــــ�ة ل�ــــل ��ــــارة، و��انــــات  �ولإلجا�ــــة عــــ

ال�ــــ�ول اآلتــــي ت�ضــــح ت�ز�ــــع درجــــات ال���ــــ�ث�� علــــى أ�عــــاد م��ــــاس ال�ــــل�ك 

  ال������ وذل� على ال��� اآلتي: 

  : ) مهارة ال����� في ال�عامل مع اآلخ���1

��� �ع� ال�اس صع��ة في رف� ما ال ی�اس�ه� وذل� الت�امه� �ال��ـل 

ا �ع�ضه� ل�غ�� نف��ة ���ـ�ة، ��ـا ی��ـ� �ع�ـه� �ال��ـل ألنهـ� �ماالج��اعي 

ها وما ؤ أو غال -م�الُ -اس���ال سلعة اش��وها وت��� صغ� ح��ها ع� �ع��ون 

إلى ذل�. و�ع� األف�اد ����ن ال��اجهة ال��اشـ�ة ��ع�ـ�ون عـ� مـا یـ�دون ق�لـه 

والقلـ� االج��ـاعي الـ��  ال��ا�ـة الت�ـامه� �ال��ـل وال�ـ�ددوجهًا ل�جه ع� ���ـ� 

اآلخــ��� م�اشــ�ة، و��انــات ال�ــ�ول اآلتــي  م�أخــ� شــ�ل االرت�ــاك فــي ال�ــ�ی� أمــا

ت�ضح ت�ز�ع إجا�ات ال����ث�� على ��ـارات �عـ� مهـارة ال����ـ� فـي ال�عامـل مـع 

  اآلخ���.
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  ت�ز�ع ال����ث�� وف� �ع� ال����� في ال�عامل مع اآلخ��� :)9ج�ول (

  ال��ارة  ر.م

تع�� 

ع�ي 

  ت�اما

تع�� 

  ع�ي

تع�� ع�ي 

إلى ح� 

  ما

ال تع�� 

ع�ي إلى 

  ح� ما

ال تع�� 

  ع�ي

ال تع�� 

ع� 

  اإل�الق

درجة 

  ال��ة

1  
أجــ� صــع��ة فــي قــ�ل ال ع�ــ�ما 

  ال ���ن الع�ض م�اس�ا لي
7.7  9.2  11.2  21.9  23.1  26.9  4.24  

2  
أج� إح�اجا في إعادة شيء إلـى 

  ال�ائع ��� ق� اش����ه
10.8  10.4  11.5  22.3  22.3  22.7  4.03  

3  
أم�ل لل��ا�ة ع�� حاج�ي ل�ـيء 

  ما ب�ال م� ال���ث م�اش�ة
18.5  16.5  9.6  13.8  20.8  20.8  3.64  

4  
أتــ�دد فــي إجــ�اء م�ال�ــة هات��ــة 

  أل� غ�ض
16.2  18.5  10.0  20.8  19.2  15.4  3.55  

ت�ضـــح ب�انــــات ال�ـــ�ول أن أعلــــى درجــــات ال�ـــ�ة ل�عــــ� مهـــارة ال����ــــ� فــــي 

ع�ــ�ما ال ��ــ�ن ، ال: ال�عامــل مــع اآلخــ��� م�ل�هــا الفقــ�ات "أجــ� صــع��ة فــي قــ�ل

الع�ض م�اس�ا لي، أج� إح�اجا في إعادة شيء إلى ال�ائع ��ـ� قـ� اشـ����ه"، فـي 

حــ�� أن أدنــى درجــات ال�ــ�ة لهــ�ا ال�عــ� م�ل�هــا الفقــ�ات" أتــ�دد فــي إجــ�اء م�ال�ــة 

  .�يء ما ب�ال م� ال���ث م�اش�ةي لهات��ة أل� غ�ض، أم�ل لل��ا�ة ع�� حاج�

 مهارة ال��م� لل��ل� م� ال�ل�:2) 

ی��� ال�� ی���ع �ال�هارات االج��ا��ة �فعل �ل ما ی�فع اآلخ��� لالم��ال 

وال��ــام، و��لـــ� مــ�ه� ذلـــ� لل��اف�ـــة علــى الهـــ�وء �����ــه، و�����ـــ� ســـل�ك 

�ــا أنــه ��ــ�اء مــ� اآلخــ��� إن فعلــ�ا ذلــ�، ب�ــ� أنــه ��ــ�اء إن لــ� یل��مــ�ا مــ�ًال، �

ال��مات ال�ي تق�م له في م�س�ة ما، وه� م�� لل��ام، و��انـات ال�ـ�ول اآلتـي 

  ت�ز�ع إجا�ات ال����ث�� وف� �ع� ال��م� لل��ل� م� ال�ل�.ت�ضح 
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  ت�ز�ع ال����ث�� وف� �ع� ال��م� لل��ل� م� ال�ل� :)10ج�ول (

  ر.م
  

  ال��ارة

تع�� 

ع�ي 

  ت�اما

تع�� 

  ع�ي

تع�� 

ع�ي 

إلى ح� 

  ما

ال تع�� 

ع�ي إلى 

  ح� ما

ال تع�� 

  ع�ي

ال تع�� 

ع� 

  اإل�الق

درجة 

  ال��ة

1  

إذا جلــــــــ� ��ــــــــان�ي �ال�ــــــــان 

ی��ــ�ثان ��ـــ�ت عـــال أ�لـــ� 

م�ه�ا االل��ام �الهـ�وء ألسـ��ع 

  لل��ة

26.9  20.0  20.4  8.5  10.0  14.2  4.03  

2  
أع�� ع� اس��ائي م� ال��مة 

  في ال��رسة
20.4  22.7  18.8  15.0  12.3  10.8  3.92  

3  

أع�ـــــ� عـــــ� ان�عـــــاجي لعامـــــل 

ال��عــــ� ع�ــــ� تق���ــــه �عامـــــا 

  غ�� شهي لي

9.6  8.1  11.9  16.2  20.0  34.2  2.68  

4  

إذا حـاول أحــ� أن ��ـ�ق�ي فــي 

ال�ــاب�ر فهــ� ��ــع نف�ــه فــي 

  م�قف م�ابهة لي

34.2  22.3  14.2  14.2  9.2  5.8  2.59  

ال�ـ�م� للـ��ل� ت�ضح ب�انات ال�ـ�ول أن أعلـى درجـات ال�ـ�ة ل�عـ� مهـارة 

إذا جلـ� ��ـان�ي �ال�ـان ی��ـ�ثان ��ـ�ت عـال أ�لـ� " م� ال�لـ� م�ل�هـا الفقـ�ات

م�ه�ـــا االل�ـــ�ام �الهـــ�وء ألســـ��ع لل��ـــة"،" أع�ـــ� عـــ� اســـ��ائي مـــ� ال��مـــة فـــي 

ال��رســة"، فــي حــ�� أن أدنــى درجــات ال�ــ�ة لهــ�ا ال�عــ� م�ل�هــا الفقــ�ات" إذا حــاول 

نف�ـه فـي م�قـف م�ابهـة لـي"، "أع�ـ� عـ�  أح� أن ���ق�ي في ال�اب�ر فه� ��ع

  ان�عاجي لعامل ال��ع� ع�� تق���ه �عاما غ�� شهي لي".

  مهارة ال�ع��� ع� ال�ات دون ح�اس�ة: ) 3

اته� ب�قة ����ة ���ص�ن على ت��� أذ�ـة م�ـاع� و إن ال�ی� �ع��ون ع� ذ

ن��اجــه اآلخـ���، وال�ع��ـ� عـ� الـ�ات مهـارة ت��لــ� ال�ـ�أة، وذلـ� لإلف�ـاح ع�ـا 

أو ن���ه، وال�ع��� ع� ال�ات ��ـل ثقـة ووضـ�ح ودون تالعـ�، وعـ�م ال�ـ�ف مـ� 

 م�اع�نا وآرائ�ا ح�ى و�ن �ان� م�الفة لآلخ���. �ك�



  
  

  

  .السلوك التوكیدي لدى طلبة الشھادة الثانویة بمدینة مصراتة

 

  : العلوم الشرعیة واإلنسانیةمجلة الجامعة األسمریة
320 

ی�ضح ال��ول اآلتي ت�ز�ع إجا�ات ال����ث�� وف� �ع� ال�ع��� ع� ال�ات 

 دون ح�اس�ة.

  وف� �ع� ال�ع��� ع� ال�ات دون ح�اس�ة ت�ز�ع ال����ث�� :)11ج�ول (

  ال��ارة  ر.م
تع�� ع�ي 

  ت�اما

تع�� 

  ع�ي

تع�� ع�ي 

  إلى ح� ما

ال تع�� ع�ي 

  إلى ح� ما

ال تع�� 

  ع�ي

ال تع�� 

ع� 

  اإل�الق

درجة 

  ال��ة

1  
أحــــ�ص علــــى ت��ــــ� إیــــ�اء 

  م�اع� اآلخ���
43.1  23.5  16.2  10.4  3.1  3.8  4.81  

2  
أجـــ� صـــع��ة فـــي رفـــ� مـــا 

  م�ي��ل� 
5.0  9.2  10.8  22.3  25.0  27.7  4.36  

3  
إلى ��� م�اع�� بـ�ال  أأل�

  م� إ�هارها
6.9  10.8  7.7  25.0  23.5  26.2  4.26  

4  
سل��ي ��ـ�ق ��عـل ال�ـاس 

  ���غل�ن�ي
5.4  13.5  18.1  23.5  20.8  18.8  3.97  

5  

ـــــــــاء جـــــــــ�ال مـــــــــا أشـــــــــع�  أث�

اض��ب أو  أن �ال��ف م�

  أح�ج

12.7  13.5  15 .0  24.6  20.0  14.2  3.68  

مهـــارة ال�ع��ـــ� عـــ�  ت�ضـــح ب�انـــات ال�ـــ�ول أن أعلـــى درجـــات ال�ـــ�ة ل�عـــ�

ال�ات دون ح�اس�ة م�ل�ها الفق�ات "أح�ص علـى ت��ـ� إیـ�اء م�ـاع� اآلخـ���"، 

"أجــ� صــع��ة فــي رفــ� مــا ��لــ� م�ــي"، فــي حــ�� أن أدنــى درجــات ال�ــ�ة لهــ�ا 

، اضــــ��ب أو أحــــ�ج"أن ال�عـــ� م�ل�هــــا الفقــــ�ات" أث�ـــاء جــــ�ال مــــا أشـــع� �ــــال��ف 

  "سل��ي ���ق ��عل ال�اس ���غل�ن�ي".

 مهارة ال��ادلة أو ال��اق�ة العامة:) 4

هــي نــ�ع مــ� ال�ــ�ی� یــ�� بــ�� �ــ�ف�� أو ش��ــ�� حــ�ل م�ضــ�ع معــ��، 

��ضـــح ، و و���ـــ� ال�قـــاش �ال��ـــاف� بهـــ�ف ال��ـــ� لل�صـــ�ل إلـــى الـــ�أ� ال�ـــ�اب

  وف� �ع� ال��ادلة أو ال��اق�ة العامة. ال��ول اآلتي ت�ز�ع إجا�ات ال����ث��
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  ت�ز�ع ال����ث�� وف� �ع� ال��ادلة أو ال��اق�ة العامة :)12ج�ول (

  ال��ارة  ر.م

تع�� 

ع�ي 

  ت�اما

تع�� 

  ع�ي

تع�� ع�ي 

إلى ح� 

  ما

ال تع�� 

ع�ي إلى 

  ح� ما

ال 

تع�� 

  ع�ي

ال تع�� 

ع� 

  اإل�الق

درجة 

  ال��ة

1  

أصـــــ� علـــــى مع�فـــــة 

ال�ـــــ�� ع�ـــــ� �لــــــ� 

  أ� شيء م�ي ع�ل

36.9  24.6  23.5  6.2  3.5  5.4  4.69  

2  

أت��ــــ� ال�قــــاش مــــع 

ــــــ�ی� أتعامــــــل  مــــــع ال

معهـــ� ��ـــ�� خـــ�في 

  م�ه�

27.3  20.4  13.1  13.8  9.6  15.8  3.05  

ت�ضــح ب�انـــات ال�ــ�ول أن أعلـــى درجــات ال�ـــ�ة  ل�عــ� ال��ادلـــة وال��اق�ـــة 

أصــ� علــى مع�فــة ال�ــ�� ع�ــ� �لــ� ع�ــل أ� شــيء م�ــي"، "العامــة م�ل�هــا الفقــ�ة 

في ح�� أن أدنى درجات ال��ة له�ا ال�ع� م�ل�ها الفقـ�ة "أت��ـ� ال�قـاش مـع الـ�ی� 

 أتعامل معه� ���� خ�في م�ه�". 

  مهارة ال�لقائ�ة:) 5

ی��ــف األشــ�اص الــ�ی� ���ل�ــ�ن مهــارة اإللقــاء القــ�رة علــى ال�ع��ــ� عــ� 

��ا أنه� �����ع�ن �ال�ـ�ی� واسـ��الب األف�ـار فـي ال��اع� ���احة ووض�ح، 

ال��اقــف ال�ــي ی�ع�ضــ�ن لهــا ســ�اء �انــ� مــع أشــ�اص لهــ� بهــ� صــلة ح���ــة أو 

��ضـــح ال�ـــ�ول اآلتـــي ت�ز�ـــع إجا�ـــات ال���ـــ�ث�� وفـــ� �عـــ� ، و أنهـــ� غ��ـــاء عـــ�ه�

  .ال�لقائ�ة
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  ت�ز�ع ال����ث�� وف� �ع� ال�لقائ�ة :)13ج�ول (

  ال��ارة  ر.م

تع�� 

ع�ي 

  ت�اما

تع�� 

  ع�ي

تع�� 

ع�ي إلى 

  ح� ما

ال تع�� 

ع�ي إلى 

  ح� ما

ال تع�� 

  ع�ي

ال تع�� 

ع� 

  اإل�الق

درجة 

  ال��ة

1  

إذا ضــا�ق�ي ق��ــ� ح�ــ�� أو 

أهــل لالح�ـــ�ام فـــإن�ي أف�ـــل 

أن أخفــي م�ــاع�� بــ�ل أن 

  اأع�� ع� ض�قي م�ه

8.8  8.1  7.7  25.0  22.7  27.7  4.28  

2  
ــــــــــــــ� عــــــــــــــ� م�ــــــــــــــاع��  أع�

  ���احة ووض�ح
26.5  19.6  

27.7  

  
13.5  3.5  9.2  4.25  

3  
أواجه م�اقف ال أس���ع أن 

  �اً أق�ل ف�ها ش�
8.1  8.1  11.5  23.8  23.1  25.4  4.22  

4  
أســ���ع �ال�ــ�ء �أحادیــ� مــع 

  معارف ج�د أو غ��اء
15.4  21.5  23.5  14.2  13.8  11.5  3.93  

  

الفقـ�ات ت�ضح ب�انات ال��ول أن أعلى درجـات ال�ـ�ة ل�عـ� ال�لقائ�ـة م�ل�هـا 

"إذا ضــا�ق�ي ق��ــ� ح�ــ�� أو أهــل لالح�ــ�ام فــإن�ي أف�ــل أن أخفــي م�ــاع�� بــ�ال 

ي حـ�� أن فـ"أع�ـ� عـ� م�ـاع�� ��ـ�احة ووضـ�ح"،  أن أع�� ع� ضـ�قي م�ـه"،

أدنى درجات ال��ة له�ا ال�ع� م�ل�ها الفق�ات" أس���ع �ال�ـ�ء �أحادیـ� مـع معـارف 

  ."�اً أق�ل ف�ها ش�"أواجه م�اقف ال أس���ع أن  ج�د أو غ��اء"،

 مهارة ال�القة اللف��ة: ) 6

ی��ــ� األفــ�اد الــ�ی� ی���عــ�ن ��القــة لف��ــة عال�ــة �القــ�رة علــى إن�ــاج أك�ــ� 

ع�د م� ال�ل�ات فـي ال�ع��ـ� عـ� آرائهـ� والقـ�رة علـى اسـ��الب ال�لـ�ل واألف�ـار 

��ضح ال��ول اآلتي ت�ز�ع إجا�ات ال����ث�� وف� �ع� ، و ���رة ت�اس� ال��قف

  ال�القة اللف��ة.
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 ت�ز�ع ال����ث�� وف� �ع� ال�القة اللف��ة :)14ج�ول (

 ال��ارة ر.م
تع�� ع�ي 

 ت�اما
 تع�� ع�ي

تع�� ع�ي 

إلى ح� 

 ما

ال تع�� ع�ي 

 إلى ح� ما

ال تع�� 

 ع�ي

ال تع�� 

ع� 

 اإل�الق

درجة 

 ال��ة

1 
ع�ـــ�ما ��ـــ�ح�ي أحـــ� مـــا فـــإن�ي 

  ال أع�ف ماذا أق�ل
5.8 4.2 7.3 16.5 24.6 41.5 4.75 

 3.77 16.5 18.8 25.8 11.5 18.5 8.8  أع�� ع� رأیي ب���ع 2

3 
ـــــ�  ی�ـــــ�و أن مع�ـــــ� ال�ـــــاس أك�

  لل�ات م�ي اً ع�وان�ة وتأك��
18.1 18.5 16.2 17.7 9.6 20.0 3.42 

4 
ــــــــي دعــــــــ�ة اآلخــــــــ���  أتــــــــ�دد ف

  ل��ارتي ���� خ�لي
28.8 16.5 10.8 17.7 16.9 9.2 3.05 

5 
ــــاح��ام مــــع أســــ���ع ال�عامــــل  �

  ال��� اآلخ�
17.3 13.1 14.6 16.5 20.4 18.1 2.92 

أن أعلــى درجــات ال�ــ�ة ل�عــ� ال�القــة اللف��ــة م�ل�هــا ی��ــح ومــ� ال�ــ�ول 

الفقـــ�ات "ع�ـــ�ما ��ـــ�ح�ي أحـــ� مـــا فـــإن�ي ال أعـــ�ف مـــاذا أقـــ�ل"، "أع�ـــ� عـــ� رأیـــي 

"أســـ���ع  ب��ـــ�ع"، فـــي حـــ�� أن أدنـــى درجـــات ال�ـــ�ة لهـــ�ا ال�عـــ� م�ل�هـــا الفقـــ�ات

ال�عامـــل �ـــاح��ام مـــع ال�ـــ�� اآلخـــ�"، أتـــ�دد فـــي دعـــ�ة اآلخـــ��� ل��ـــارتي ��ـــ�� 

 خ�لي".

  مهارة ت��� ال��اجهة في م�ان عام: ) 7

ه�اك ���� م� ال�اس ���ل�ن إلى ال��اس�ة مـ� ش��ـ�اته� ��ـ�ل مفـ��، 

فقـــ� ی�ت�ــــ� �عــــ� األشـــ�اص أمــــام اآلخــــ��� و��ـــ��ون ل�ــــ�اع وجهــــات ن�ــــ� 

��ضح ال��ول اآلتي ، و ام �أع�ال أو أش�اء ال ی�غ��ن �ال��ام بهااآلخ��� أو ال��

  ت�ز�ع إجا�ات ال����ث�� وف� �ع� ت��� ال��اجهة في م�ان عام.

  ت�ز�ع ال����ث�� وف� �ع� ت��� ال��اجهة في م�ان عام :)15ج�ول (

  ال��ارة  ر.م
تع�� ع�ي 

  ت�اما
  تع�� ع�ي

تع�� ع�ي 

إلى ح� 

  ما

ال تع�� 

ع�ي إلى 

  ح� ما

ال تع�� 

  ع�ي

ال تع�� 

ع� 

  اإل�الق

درجة 

  ال��ة

1  
ل�ــ�اع وجهــات  اً أجــ� نف�ــي م�ــ�� 

  ن�� اآلخ��� م� دون رغ��ي ب�ل�
9.2  11.5  12.3  24.2  23.8  18.8  3.98  

2  
أحـــــ� تع��ـــــ� اآلخـــــ��� ��ـــــا أقـــــ�م 

  �ع�له
15.0  23.1  21.2  14.6  16.2  10.0  3.76  

3  
أت��ــ� ت�ج�ــه األســ�لة خ�فــا مــ� أن 

  أب�و غ��ا
11.9  12.7  17.3  23.1  16.5  18.5  3.75  
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ت�ضح ب�انـات ال�ـ�ول أن أعلـى درجـات ال�ـ�ة ل�عـ� مهـارة ت��ـ� ال��اجهـة 

ل�ـ�اع وجهــات ن�ـ� اآلخــ���  اً فـي م�ــان عـام م�ل�هــا الفقـ�ات "أجــ� نف�ـي م�ــ�� 

أدنى درجات ال��ة له�ا ال�ع� م�ل�ها الفقـ�ات" أن في ح��  م� دون رغ��ي ب�ل�"،

األس�لة خ�فا مـ� أن أبـ�و غ��ـا"، " أحـ� تع��ـ� اآلخـ��� ��ـا أقـ�م أت��� ت�ج�ه 

  �ع�له".

 إح�ائ�ة داللة ذات ف�وق  ت�ج� هل ال�� م�داه: �انيإجا�ة ال��ال ال :ثان�اً 

  ال���؟ م�غ�� وف� ال������ ال�ل�ك م��اس على ال����ث�� درجات رت� ب��

وقــ� ت�ــ� اإلجا�ــة علــى هــ�ا ال�ــ�ال مــ� خــالل ح�ــاب داللــة الفــ�وق بــ�� 

رتــــ� درجــــات ال���ــــ�ث�� علــــى م��ــــاس ال�ــــل�ك ال����ــــ�� وأ�عــــاده وفــــ� م�غ�ــــ� 

  ال���:

  ال�ل�ك ال������ وأ�عاده ح�اب داللة الف�وق وف� م�غ�� ال��� على م��اس :)16ج�ول (

  اإلح�اء

  ال���اس واأل�عاد
  م���� ال�اللة  ���ة (ز)  ال�ت�ةم��س�   ال���  ال���

  ال�القة اللف��ة
  130.51  ذ��  110

0.003-  0.998  
  130.49  أن�ى  150

  ال��م� لل��ل� م� ال�ل�
  137.55  ذ��  110

1.300-  0.193  
  125.33  أن�ى  150

  ال�ع��� ع� ال�ات
  142.72  ذ��  110

2.253-  0.024  
  121.54  أن�ى  150

  ال�عامل مع اآلخ���
  140.49  ذ��  110

1.838-  0.066  
  123.18  أن�ى  150

  ال��ادلة العامة
  132.41  ذ��  110

0.358-  0.720  
  129.10  أن�ى  150

  ال�لقائ�ة
  133.19  ذ��  110

0.497-  0.619  
  128.53  أن�ى  150

  ت��� ال��اجهة
  135.93  ذ��  110

1.004-  0.315  
  126.52  أن�ى  150

  ال�ل�ك ال������
  140.19  ذ��  110

1.779-  0.075  
  123.40  أن�ى  150
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حـــ� أنـــه ت�جـــ� فـــ�وق دالـــة إح�ـــائ�ا بـــ�� و�ـــال��� إلـــى ب�انـــات ال�ـــ�ول �ال

���ــا ی�علــ� ب�عــ� ال�ع��ــ� عــ� الــ�ات وفــ� م�غ�ــ� ال�ــ��، ح�ــ� �انــ�  ال���ــ�ث��

�ــ�� (ز) دالــة إح�ــائ�ًا، وجــاءت هــ�ه الفــ�وق ل�ــالح الــ���ر، فــي حــ�� ال ت�جــ� 

فــــ�وق دالــــة إح�ــــائ�ا ���ــــا ی�علــــ� �ال�ــــل�ك ال����ــــ�� و���ــــة أ�عــــاده وفــــ� نفــــ� 

ــــائج �ــــل مــــ�  ــــًا مــــع ن� ــــ� هــــ�ه ال����ــــة ج�ئ� ــــ�. وت�ف ــــ� ادراســــة ال��غ� ل�هــــاب ع�

)، ��ــا ت��لـف ن�ــائج ال�راســة مــع ن�ــائج 2013)، وز��ـ� ســ�ار� و�اســ�� (2013(

)، �دمحم وفــــــائي ال�لــــــ� 2014دراســـــة �ــــــل مـــــ� فــــــ�اد صـــــ���ة ومــــــي ال����ـــــاني (

أن وج�د ف�وق في ال�ع��� االنفعالي ع� ال�ات ل�الح  ان�� ال�اح��)، و 2012(

ـــ�ات  ـــ� الف�ـــاة عـــ� ال ـــ���ر ���ـــ� إرجاعـــه إلـــى أن تع�� ـــ� �فهـــ� ��ـــ�ل ال أح�انـــا ق

خـا�ئ، و��ـ� ذلــ� مـ� درجــة ق��لهـا داخـل اإل�ــار االج��ـاعي الــ�� ت�ـ�� ��ــه، 

فالف�اة ق� ت�� صع��ة ���ل عام في ال�ع��ـ� عـ� ذاتهـا، األمـ� الـ�� ی��ـ�� فـي 

ق�ع ش����ها، ��ا �ع�� ذل� إلى الع�امل ال��ت��ة �الـ�ور األن�ـ�� الـ�� ��ـ�� 

األن�ـى ال�ع��ـ� عـ� م�ـاع�ها وذاتهـا، وذلـ� خ�فـا  إلى أنه م� ال�ف�ـل أال ت�هـ�

 م� ع�م تق�لها اج��ا��ًا. 

 إح�ـائ�ة داللـة ذات فـ�وق  ت�جـ� هـل الـ�� مـ�داه: �الـ�إجا�ة ال��ال ال :ثال�اً 

ـــى ال���ـــ�ث�� درجـــات رتـــ� بـــ�� م�غ�ـــ�  وفـــ� ال����ـــ�� ال�ـــل�ك م��ـــاس عل

  ؟ال���� ال�راسي

وق� ت�� اإلجا�ة على ه�ا ال��ال م� خالل ح�اب ���ة (�) ل�ع�فة داللة 

الف�وق ب�� رت� درجات ال����ث�� على م��اس ال�ل�ك ال������ وأ�عاده وف� 

  م�غ�� ال���، و��انات ال��ول اآلتي ت�ضح ذل�.
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  وأ�عاده ح�اب داللة الف�وق وف� م�غ�� ال���� على م��اس ال�ل�ك ال������ :)17ج�ول (

ءاإلح�ا  

  ال���اس وأ�عاده
  ���ة (ز)  م��س� ال�ت�ة  ال����  ال���

م���� 

  ال�اللة

  ال�القة اللف��ة
  117.37  أدبي  70

1.712-  0.087  
  135.34  عل�ي  190

  ال��م�
  123.51  أدبي  70

0.914-  0.361  
  133.07  عل�ي  190

  ال�ع��� ع� ال�ات
  125.14  أدبي  70

0.700-  0.484  
  132.47  عل�ي  190

  ال�عامل مع اآلخ���
  131.57  أدبي  70

0.140-  0.889  
  130.11  عل�ي  190

  ال��ادلة العامة
  133.50  أدبي  70

0.399-  0.690  
  129.39  عل�ي  190

  ال�لقائ�ة
  142.93  أدبي  70

1.626-  0.104  
  125.92  عل�ي  190

  ت��� ال��اجهة
  151.34  أدبي  70

2.730-  0.006  
  122.82  عل�ي  190

  ال�ل�ك ال������
  131.53  أدبي  70

0.142-  0.887  
  130.12  عل�ي  190

ح� أن ه�اك ف�وق دالة إح�ائ�ا ب�� رت� و�ال��� إلى ب�انات ال��ول �ال

علــــى �عـــ� ت��ــــ� ال��اجهــــة بــــ�� �ـــالب الق�ــــ� وفــــ� م�غ�ــــ�  درجـــات ال���ــــ�ث��

)، وأن 0.05ال����، ح�� �ان� ���ة (ز) دالة إح�ائ�ا ع�� م���� داللة (

هـــ�ه الفـــ�وق جـــاءت ل�ـــالح �ل�ـــة الق�ـــ� األدبـــي، فـــي حـــ�� ال ت�جـــ� فـــ�وق دالـــة 

  إح�ائ�ًا على م��اس ال�ل�ك ال������ و���ة أ�عاده وف� نف� ال��غ��.

هــل ت�جــ� فــ�وق ذات داللــة  لل�راســة الــ�� مــ�داه: �ا�ــعإجا�ــة ال�ــ�ال ال :اً را�عــ

ــ�  ــای�� ال�راســة وأ�عادهــا وف ــى مق ــ�� رتــ� درجــات ال���ــ�ث�� عل إح�ــائ�ة ب

  م�غ�� الع��؟
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م اخ��ــار ��وســ�ال والــ�� ااســ���ل وقــ� ت�ــ� اإلجا�ــة علــى هــ�ا ال�ــ�ال مــ� خــال

م��ـاس ال�ـل�ك ال����ـ��  ل�ع�فة داللة الف�وق بـ�� رتـ� درجـات ال���ـ�ث�� علـى

  وأ�عاده وف� م�غ�� الع��، و��انات ال��ول اآلتي ت�ضح ذل�.

  ح�اب داللة الف�وق على م��اس ال�ل�ك ال������ وأ�عاده وف� م�غ�� الع�� :)18ج�ول (

 ال���اس

   وأ�عاده

  الع��

  ال���

ال�القة 

  اللف��ة
  ال��م�

ال�ع��� ع� 

  ال�ات
  ال�لقائ�ة  ال��ادلة  ال�عامل

ت��� 

  ال��اجهة

ال�ل�ك 

  ال������

  م.ر  م.ر  م.ر  م.ر  م.ر  م.ر  م.ر  م.ر

16  18  106.89  104.44  116.19  117.86  136.78  130.47  163.56  119.25  

17  171  138.01  133.24  133.68  136.47  133.59  130.21  129.73  135.94  

18  57  119.64  134.65  128.14  119.26  127.14  130.30  121.82  122.08  

19  14  113.32  113.61  119.64  119.57  98.39  134.89  132.71  112.82  

  2.788  4.324  0.051  3.208  3.171  1.317  3.303  5.422  -  2كا

  3  3  3  3  3  3  3  3  -  د.ح

  0.425  0.229  0.997  0.361  0.366  0.725  0.347  0.143  -  م���� ال�اللة

ح� أنـه ال ت�جـ� فـ�وق دالـة إح�ـائ�ا بـ�� و�ال��� إلى ب�انات ال��ول  �ال

رت� درجات ال����ث�� على م��اس ال�ل�ك ال����ـ�� وأ�عـاده وفـ� م�غ�ـ� الع�ـ� 

ـــة أقـــل مـــ� (  2003، وت�فـــ� هـــ�ه ال����ـــة مـــع دراســـة ()0.05ع�ـــ� م�ـــ��� دالل

(Eucharia.u,  ــة فــي ال�ــل�ك ال����ــ�� ال�ــي أشــارت إلــى عــ�م وجــ�د فــ�وق دال

إن وفقــا للع�ــ�، وتف�ــ� هــ�ه ال����ــة ب��ــان� الع��ــة فــي ال��ــ��� الع�ــ��، ح�ــ� 

ی���ــ�ن ل��حلــة ع���ــة واحــ�ة تق���ــًا ف�ــال عــ� أن ال�ــل�ك ال����ــ�� أفــ�اد الع��ــة 

ال��ـ�ي ل�افـة  ر��ا �ع� س�ة م� س�ات ال����ة ال�ـي ت���ـ� �ال��ـات واالسـ�ق�ار

  ال�غ� م� اخ�الف أع�اره� ن���ًا.ال����ث�� على 

 ال��ص�ات وال�ق��حات

  أوال: ال��ص�ات

  ��ا یلى:  ان�صي ال�اح�یال�راسة  ال�ي ت�صل� إل�ها��ائج الفي ض�ء 
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الع�ـــل علـــى إعـــ�اد بـــ�امج ت����ـــة یـــ�� ت���قهـــا فـــي ال�ـــ�ارس ل����ـــة مهـــارات  -

 ال�ل�ك ال������ ل�� ال�الب.

ـــ��  - ـــى ال�هـــارات االج��ا��ـــة ألنهـــا تـــ�ت�� �ال�ـــل�ك ال���� ـــاء عل تـــ�ر�� األب�

وال��افــ� ال�ف�ــي االج��ــاعي، ومــ� ال�ــ�ور� أن ت�ــ�ن ه�ــاك بــ�امج ت�ر���ــة 

 ل�عل�� ال�الب ال�هارات االج��ا��ة ال��ور�ة في تعامالته� ال��م�ة.

�ا�هـــا الع�ـــل علـــى تـــ�ر�� األب�ـــاء علـــى ت��ـــل ال��ـــ�ول�ة م�ـــ� ال�ـــغ�، الرت -

 .ال��رسةو  في األس�ة ال�قة �ال�ف� وتع���ب����� ال�ات، 

ضــ�ورة اه��ـــام أول�ـــاء األمـــ�ر �ال��انـــ� اإل��اب�ـــة فـــي ت���ـــة وت��ـــ�ة أب�ـــائه�  -

 ع�ل على ت���ة ال�هارات الالزمة وت���� ال�ات ل�یه�.الال�ي م� شأنها و 

اع�ه� في تأك�� ض�ورة اه��ام ال�عل��� �األن��ة ال�����ة وال�عل���ة ال�ي ت� -

 ذاته�، وت���� سل��ه� ومهارته� االج��ا��ة.

وال�ـــي  ضـــ�ورة تـــ�ف�� خـــ�مات اإلرشـــاد ال�البـــي لل��احـــل ال�عل���ـــة ال���لفـــة -

  ت�اع� ال�الب على ت���� ذاته� وز�ادة ت�افقه� ال�ف�ي االج��اعي.

    ثان�ا: ال�ق��حات

  إج�اء ال�راسات ال�ال�ة: انق��ح ال�اح��في ض�ء ن�ائج ال�راسة وت�ص�اتها 

ــــة  - ــــامج إرشــــاد� ل��ــــ��� وت��� ــــاء ب�ن ــــ�� ل�ــــالب ال��حلــــة ب� ال�ــــل�ك ال����

 .ال�ان��ة

  في ز�ادة ال�قة �ال�ف�. ت���ة ال�ل�ك ال������إج�اء دراسة ل�ع�فة فاعل�ة  -

  ال��اجعال��ادر و 

  ال��� :أوال

، م�ـاهج و�ـ�ق ال��ـ� العل�ـي، دار صـفاء لل��ـ� وال��ز�ـع .)2010ال�ع�ل�ي، إب�ا��� ب� ع�� الع��ـ� (

 .ع�ان، األردن

م��ــــاس ال�ــــل�ك ال����ــــ�� لل�ــــ�اهق�� وال�ــــ�اب، م���ــــة األن�لــــ�  .)2002، آمــــال ع�ــــ� ال�ــــ��ع (ة�ا�ــــ

 ، القاه�ة، م��.ال����ة

  .األردن، ع�ان، مهارات االت�ال (االت�ال مع اآلخ���)، دار ���ز ال�ع�فة .)2010جل�ب، ح��� (
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 ). تأك�� ال�ات. ���ق� ل��اة أف�ل، دار الع�� لل���، القاه�ة، م��.2006ال�ل�في، م��� ���ى (

 ،، م���ــة ال�امعــةال��ــ� العل�ــي أســال��ه وتق��اتــه .)2013م��ــ�، ��ــاد (اســ���، الع��لــي ع�ــ�ان، و 

 ال�او�ة، ل���ا.

�ج�ــة مـــ�وان ال�ع�ـــي، دار ال��ـــ��ة مهـــارات ال��اصـــل بــ�� األفـــ�اد فـــي الع�ـــل، ت .)2011ه�ــ�، جـــ�ن (

  .، ع�ان، األردنلل���

  ثان�ا: ال�سائل العل��ة

تأك�� ال�ات وعالق�ه �ال�ل�ك الع�واني ل�� �ل�ة ال�عل��  .)2013آل هاش�، ش��فة ب�� قاس� (

األساســي فــي ضــ�ء �عــ� ال��غ�ــ�ات ��ــ�ارس م�اف�ــة م�ــق�، رســالة ماج�ــ��� غ�ــ� 

  .، ُع�انم���رة، جامعة ن�و� 

م�ـ��� الـ�عي ��قـ�ق اإلن�ـان وعالق�ـه ��ـل مـ� ال�قـة  .)2013أب� هاشـ�، ��ـة ع�ـ� ال�هـاب (

م��ـ�رة، جامعـة �ال�ف� وال������ة ل�� �ل�ة ال�ف ال�اسع �غ�ة، رسالة ماج�ـ��� غ�ـ� 

  .، فل����غ�ة ،األزه�

الم ��� الع�ل وال�ل�ك ال������ ل�� ع��ـة مـ� �ـالب اإلعـ .)2009ال����ي، ساع� ب� سع�� (

غ�ـــ� م��ـــ�رة،  وال�ـــ�ف��� العـــامل�� فـــي �عـــ� ال�ـــ�ف ال�ـــع�د�ة، رســـالة ماج�ـــ���

  . ، ال�ع�د�ةجامعة أم الق�� 

فعال�ـــــة ب�نـــــامج ســـــل��ي ل����ـــــة �عـــــ� ال�هـــــارات  .)2004ل����ـــــي، أح�ـــــ� بـــــ� ع�ـــــ� هللا (ا

االج��ا��ة ل�� ع��ة م� األ�فال ال���لف�� عقل�ا القابل�� لل�عل�، رسالة ماج���� غ�� 

  .، ال�ع�د�ةال��اض ،م���رة، جامعة نا�� الع���ة للعل�م األم��ة

�ـ� ل��ـادة فاعل�ة ت���� ب�نامج إرشـاد� فـي ف��ـات العقـل وال� .)2012ال�ل�، رم�ان سع�� (

� غ�ـــ� م��ـــ�رة، ال�ان��ـــة ���اف�ـــة غـــ�ة، رســـالة ماج�ـــ�� ال������ـــة لـــ�� �ل�ـــة ال��حلـــة

  .، فل����غ�ة ،ال�امعة اإلسالم�ة

ال�عي ال�اتي وعالق�ه �ـال��اف� ال�ف�ـي لـ�� �ـالب  .)2014ال��، ع�� ال�ح�� ب� م��� (ال�

ــة ال�ان��ــة، رســالة ماج�ــ��� غ�ــ� م��ــ�رة، جامعــة  ،ال�لــ� ع�ــ� الع��ــ� و�ال�ــات ال��حل

  ال�ع�د�ة.

ال�هــارات االج��ا��ــة وعالق�هــا �ال�ــل�ك ال����ــ�� وال��افــ� . )2017( م��ــ�د فا��ــة ،الــ�واو� 

رسـالة ، "دراسـة م��ان�ـة" م�ـ�اتة ���ی�ـة ل�� �الب ال�هادة ال�ان��ة ال�ف�ي االج��اعي

  .         ، ل���ام��اتة ف�ع الل���ة األكاد���ة، ماج���� غ�� م���رة
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س�ة ال��اء وعالق�ها �ال������ة و�ع� ال��غ�ـ�ات لـ��  .)2009ال�افي، ت���� أح�� خل�ل (

، غــــ�ة ،�ال�ــــات ال�ان��ــــة العامــــة، رســــالة ماج�ــــ��� غ�ــــ� م��ــــ�رة، ال�امعــــة اإلســــالم�ة

  .فل����

فاعل�ـة ب�نـامج ت�ج�ـه ج�عـي ل���ـ�� مهـارتي ت���ـ� الـ�ات  .)2011ال�الع��، أن� صـالح (

وحل ال��اع ل�� �ل�ة ال�ف ال�اسع في م�اف�ة ال��ك، رسالة ماج���� غ�� م��ـ�رة، 

  األردن. ،جامعة م�ته

ه��ــة الــ�ات وعالق�هــا �ال������ــة وال�حــ�ة ال�ف�ــ�ة لــ�� م�هــ�لي  .)2011زقــ�ت، ماجــ�ة دمحم (

  .، فل����غ�ة ،���رة، ال�امعة اإلسالم�ةال���، رسالة ماج���� غ�� م

ال��افــــ� ال�ف�ــــي وعالق�ــــه �ال�ــــل�ك ال����ــــ�� لــــ��  .)أ 2009الق��ــــاني، علــــى بــــ� عــــا�� (

جامعــة  ،غ�ــ� م��ــ�رة� ال��ــ��ن�� فــي ســ�� ال�ــائ� ���ی�ــة ال��ــاض، رســالة ماج�ــ��

  .، ال�ع�د�ةاإلمام دمحم ب� سع�د اإلسالم�ة

مهــارات ال��اجـة وال�ــل�ك ال����ـ�� وال��ــ�د الف�ــ��  .)ب 2009الق��ـاني، غــان� بـ� مــ��� (

وعالق�هــــا �ات�ــــاذ القــــ�ار لــــ�� ع��ــــة مــــ� ال�ــــالب ال�ــــامع��� ���ی�ــــة ال��ــــاض، رســــالة 

  ال�ع�د�ة. �،ماج���� غ�� م���رة، جامعة أم الق� 

ـــ�� �ـــالب  .)2013ع�افـــي، أح�ـــ� دمحم ( أســـال�� م�اجهـــة ال�ـــغ�� وعالق�هـــا ب�أك�ـــ� الـــ�ات ل

ال��حلـــة ال�ان��ـــة فـــي م�اف�ـــة مهـــ� الـــ�ه�، رســـالة ماج�ـــ��� غ�ـــ� م��ـــ�رة، جامعـــة أم 

 ، ال�ع�د�ة.م�ة ال���مة ،الق�� 

أســـال�� ال�عاملـــة ال�ال��ـــة وعالق�هـــا ب�قـــ�ی� ال���ـــ�ة وت���ـــ�  .)2008دمحم، علـــى دمحم ح�ـــ�ر (

ج���� غ�ـ� م��ـ�ر، جامعـة ل ال��اب�� �اض��اب الق�اءة، رسالة ماال�ات ل�� األ�فا

  م��. ،ال�قاز��

ال��افـــ� ال�ف�ـــي وعالق�ـــه �قـــ�ة األنـــا و�عـــ� ال��غ�ـــ�ات لـــ��  .)2010مق�ـــل، م�فـــ� ع�ـــ� ر�ـــه (

 ،م��ـــ�رة، ال�امعـــة اإلســـالم�ة م�ضــى ال�ـــ��� فـــي ق�ـــاع غـــ�ة، رســـالة ماج�ـــ��� غ�ـــ�

  .، فل����غ�ة

الفـ�وق فـي ال�ـل�ك ال����ـ�� بـ�� �ال�ـات ال�علـ�� ال���سـ�  .)2012( ناص�، خل�د ب�ـ� خالـ�

، وال�ـــان�� وال�ـــامعي ���اف�ـــة جـــ�ة، رســـالة ماج�ـــ��� غ�ـــ� م��ـــ�رة، جامعـــة أم القـــ�� 

 ل�ع�د�ة.ا

فاعل�ــــة ب�نــــامج مع�فــــي  .)2012ورم�ــــان، زع�ــــ�� ( ؛ف���ــــة، ق�ــــان؛ ح���ــــة، بــــ� ع��ــــان

ســل��ي فــي ت���ــة تأك�ــ� الــ�ات وخفــ� م��ســ� اإلدمــان لــ�� ال�ــ�م��� علــى ال�ــ�خ��، 
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، دراســة ل��ــل درجــة دراســة م��ان�ــة ت�����ــة علــى ع��ــة مــ� �ل�ــة جامعــة ورقلــة �ــال��ائ�

  . الل��ان�، جامعة ورفلة، ال��ائ�

  ثال�ا: ال�ور�ات

فعال�ـة ب�نـامج إرشـاد� م�ـ��� إلـى ال����ـة ال�ـل���ة  .)2014ا��� (أب� ح�اد، ناص� الـ�ی� إبـ� 

ـــ�� �ل�ـــة جامعـــة ســـل�ان بـــ� ع�ـــ�  ال�ع���ـــة فـــي االرتقـــاء ���ـــ��� ال�ـــل�ك ال����ـــ�� ل

  .153-129: )3(��22ة، الع���، م�لة ال�امعة اإلسالم�ة لل�راسات ال�����ة وال�ف

ال�هــــارات االج��ا��ــــة وعالق�هــــا �ال�فــــاءة ال��ر�ــــة وال���ــــ�ل  .)2013ال��ســــف، رامــــي دمحم (

ال�راسي لـ�� �ل�ـة ال��حلـة ال���سـ�ة فـي م��قـة حائـل �ال��ل�ـة الع���ـة ال�ـع�د�ة فـي 

ــــة ال�امعــــة اإلســــالم�ة لل�راســــات ال�����ــــة وال�ف�ــــ�ة ، ضــــ�ء عــــ�د مــــ� ال��غ�ــــ�ات، م�ل

21)1( :327-365.  

ال�هـــارات االج��ا��ـــة وعالق�هـــا �ال�ـــل�ك ال����ـــ��  .)2011الـــ�ح�� بـــ� ع�ـــ� (ال�ه�ـــي، ع�ـــ� 

، للعل�م اإلج��ا��ة م�لة جامعة أم الق�� ، وال�ال�ة ال�ف��ة ل�� �ل�ة ال��حلة ال�ان��ة

4)1( :191-238.  

أثـ� ال������ـة علـى إصـ�ار األح�ـام األخال��ـة دراسـة  .)�2014ة، ف�اد، وال����اني، مـي (ص��

م�لــة جامعــة  ،م��ان�ــة علــى ع��ــة مــ� �ل�ــة �ل�ــة ال����ــة واالق��ــاد فــي جامعــة ت�ــ���

  .472-455: )6(36ت���� لل���ث وال�راسات العل��ة، 

فاعل�ــة ال�ــ�ر�� ال����ــ�� فــي ت��ـــ��  .)�2014رج، وال��الــ�ة، دمحم خلـــف (��ــ�س، عــادل جــ

االســ�ق�اء، دراســات العلــ�م ال�����ــة، ال�امعــة  الــ�ات وال���ــ� لــ�� �ل�ــة ضــ�ا�اتقــ�ی� 

  .444-421: 41، األردن�ة

ال�ل�ك ال������ وعالق�ه �ال���� االج��اعي ال��رسي ل��  .)��2015اس، ف�دوس خ�� (

  .475-446: 23 �ال�ات ال��حلة اإلع�اد�ة، م�لة �ل�ة ال����ة األساس�ة واإلن�ان�ة، 

ــــة  .)2013ار�، و�بــــ�ا���، ع�ــــ� �اســــ�� (، ز��ــــ� ســــ� ع��ــــ� ــــه �الع�ل ال�ــــل�ك ال����ــــ�� وعالق�

  .، أر��ل، الع�اقاالج��ا��ة ل�� �ل�ة جامعة صالح ال�ی�، جامعة صالح ال�ی�
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  ال��ت��ات وال��وات العل��ةرا�عا: 

ال�ف�ـ�ة ال�ـل�ك ال����ـ�� ���غ�ـ� وسـ�� فـي عالقـة ال�ـغ��  .)2006م���د، ع�� هللا جـاد (

ل����ــــة ال��ــــ��ة فــــي ع�ــــ� مــــ�ت�� ال�علــــ�� ال�ـــ�عي ودوره فــــي ا ��ـــل مــــ� االك��ــــاب والعــــ�وان،

   ، جامعة ال����رة، م��.أب��ل ،13-12 ،الع�ل�ة
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Abstract 

The study aims to identify the manifestations of affirmative behavior 
among high school diploma students in Misrata. The sample of this 
study was 260 students who were chosen by the stratified random 
sample method. The correlational descriptive approach was used to 
achieve the study goals. the Ratos Emphasis on Behavior Scale has 
been adopted to collect the study data. The findings reveal that there are 
statistically significant differences between males and females 
regarding self-expression in favor of males, whereas no statistically 
significant differences were found among the other dimensions of 
affirmative behavior. Also, statistically significant differences were 
found in affirmative behavior among students of the scientific and 
literary department in relation to avoiding confrontation in a public 
place and in favor of students of the literary department. On the other 
hand, there no statistically significant differences were found in other 
dimensions as well as overall score. Besides, there were no significant 
differences in the affirmative behavior according to the variable of age 
in the overall score and sub- dimensions of affirmative behavior skills. 

Keywords: Assertive, Affirmative behavior, High school students. 

 

  

 


