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الي ، اهمية حيوية من حيث كونها تتطرق الى الي ، اهمية حيوية من حيث كونها تتطرق الى الي ، اهمية حيوية من حيث كونها تتطرق الى الي ، اهمية حيوية من حيث كونها تتطرق الى تكتسب الدراسات الخاصة بالتعليم العتكتسب الدراسات الخاصة بالتعليم العتكتسب الدراسات الخاصة بالتعليم العتكتسب الدراسات الخاصة بالتعليم الع                            

محور مهم من محاور العلم والثقافة في المجتمع الذي يحدد اتجاه ومدى حركة التقـدم محور مهم من محاور العلم والثقافة في المجتمع الذي يحدد اتجاه ومدى حركة التقـدم محور مهم من محاور العلم والثقافة في المجتمع الذي يحدد اتجاه ومدى حركة التقـدم محور مهم من محاور العلم والثقافة في المجتمع الذي يحدد اتجاه ومدى حركة التقـدم 
االقتصادي واالجتماعي  والعلمي فيه ، فضال عن كونه تعبيرا مباشرا عن آمال وطموحات االقتصادي واالجتماعي  والعلمي فيه ، فضال عن كونه تعبيرا مباشرا عن آمال وطموحات االقتصادي واالجتماعي  والعلمي فيه ، فضال عن كونه تعبيرا مباشرا عن آمال وطموحات االقتصادي واالجتماعي  والعلمي فيه ، فضال عن كونه تعبيرا مباشرا عن آمال وطموحات 

يع مجاالت الحيـاة وفـي يع مجاالت الحيـاة وفـي يع مجاالت الحيـاة وفـي يع مجاالت الحيـاة وفـي المجتمع  وتوفير ماتحتاجه عملية البناء والتقدم والتطور في جمالمجتمع  وتوفير ماتحتاجه عملية البناء والتقدم والتطور في جمالمجتمع  وتوفير ماتحتاجه عملية البناء والتقدم والتطور في جمالمجتمع  وتوفير ماتحتاجه عملية البناء والتقدم والتطور في جم
        ٠٠٠٠جميع التخصصاتجميع التخصصاتجميع التخصصاتجميع التخصصات

        ))))٢٢٢٢،ص،ص،ص،ص    ١٩٧٤١٩٧٤١٩٧٤١٩٧٤اسماعيل ومرسي ،اسماعيل ومرسي ،اسماعيل ومرسي ،اسماعيل ومرسي ،((((
ويعد التعليم الجامعي من اهم المراحل التعليمية حيث انه يمثل قمة الهرم التعليمي ويعد التعليم الجامعي من اهم المراحل التعليمية حيث انه يمثل قمة الهرم التعليمي ويعد التعليم الجامعي من اهم المراحل التعليمية حيث انه يمثل قمة الهرم التعليمي ويعد التعليم الجامعي من اهم المراحل التعليمية حيث انه يمثل قمة الهرم التعليمي                         

ويهــدف الــى اعــداد االفــراد بصــورة منتظمــة وموجهــة للحيــاة ولــذلك فــالتعليم العــالي ويهــدف الــى اعــداد االفــراد بصــورة منتظمــة وموجهــة للحيــاة ولــذلك فــالتعليم العــالي ويهــدف الــى اعــداد االفــراد بصــورة منتظمــة وموجهــة للحيــاة ولــذلك فــالتعليم العــالي ويهــدف الــى اعــداد االفــراد بصــورة منتظمــة وموجهــة للحيــاة ولــذلك فــالتعليم العــالي 
ال كثيرا من العناية واالهتمام في معظم الدول ال كثيرا من العناية واالهتمام في معظم الدول ال كثيرا من العناية واالهتمام في معظم الدول ال كثيرا من العناية واالهتمام في معظم الدول وبمستوياته المختلفة وخاصة الجامعات ينوبمستوياته المختلفة وخاصة الجامعات ينوبمستوياته المختلفة وخاصة الجامعات ينوبمستوياته المختلفة وخاصة الجامعات ين

وذلك للدور المهـم الـذي يلعبـه وذلك للدور المهـم الـذي يلعبـه وذلك للدور المهـم الـذي يلعبـه وذلك للدور المهـم الـذي يلعبـه ) ) ) ) ٢٢٢٢، ص، ص، ص، ص    ١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨،،،،    لقرالة لقرالة لقرالة لقرالة اااا((((المتقدمة والنامية على حد سواء المتقدمة والنامية على حد سواء المتقدمة والنامية على حد سواء المتقدمة والنامية على حد سواء 
في اعداد الطلبة بمستوى العصر بتزويدهم بأرقى المعارف والمهارات التي تساعد على في اعداد الطلبة بمستوى العصر بتزويدهم بأرقى المعارف والمهارات التي تساعد على في اعداد الطلبة بمستوى العصر بتزويدهم بأرقى المعارف والمهارات التي تساعد على في اعداد الطلبة بمستوى العصر بتزويدهم بأرقى المعارف والمهارات التي تساعد على 

دي الجامعة دورا كبيرا فـي دي الجامعة دورا كبيرا فـي دي الجامعة دورا كبيرا فـي دي الجامعة دورا كبيرا فـي فتؤفتؤفتؤفتؤ٠٠٠٠    ٠٠٠٠تكوين مستقبلهم بروح من االقدام والتفاعل والتوافق تكوين مستقبلهم بروح من االقدام والتفاعل والتوافق تكوين مستقبلهم بروح من االقدام والتفاعل والتوافق تكوين مستقبلهم بروح من االقدام والتفاعل والتوافق 
التوافق السليم وتعديل السلوك ولهذا اصبح الواجب الملقى على عاتق المربين كبيرا في التوافق السليم وتعديل السلوك ولهذا اصبح الواجب الملقى على عاتق المربين كبيرا في التوافق السليم وتعديل السلوك ولهذا اصبح الواجب الملقى على عاتق المربين كبيرا في التوافق السليم وتعديل السلوك ولهذا اصبح الواجب الملقى على عاتق المربين كبيرا في 
هذا التوجيه ، فالطالب يقضي الجزء االكبر من وقته في الدوام الجامعي كمـا ان بعـض هذا التوجيه ، فالطالب يقضي الجزء االكبر من وقته في الدوام الجامعي كمـا ان بعـض هذا التوجيه ، فالطالب يقضي الجزء االكبر من وقته في الدوام الجامعي كمـا ان بعـض هذا التوجيه ، فالطالب يقضي الجزء االكبر من وقته في الدوام الجامعي كمـا ان بعـض 

بقة الن بقة الن بقة الن بقة الن الصداقات التي تقوم بين الطلبة تختلف عما كانت عليه في المراحل الدراسية الساالصداقات التي تقوم بين الطلبة تختلف عما كانت عليه في المراحل الدراسية الساالصداقات التي تقوم بين الطلبة تختلف عما كانت عليه في المراحل الدراسية الساالصداقات التي تقوم بين الطلبة تختلف عما كانت عليه في المراحل الدراسية السا
فضال عن ان فضال عن ان فضال عن ان فضال عن ان     ٠٠٠٠صداقاتهم تكون اكثر ثباتا ومبنية على اسس خلقية معينة تتألم ورغباتهم صداقاتهم تكون اكثر ثباتا ومبنية على اسس خلقية معينة تتألم ورغباتهم صداقاتهم تكون اكثر ثباتا ومبنية على اسس خلقية معينة تتألم ورغباتهم صداقاتهم تكون اكثر ثباتا ومبنية على اسس خلقية معينة تتألم ورغباتهم 

الكليات تحتوي على مجموعات من الطلبة جاءوا من بيئات مختلفة في عاداتها وتقاليدها الكليات تحتوي على مجموعات من الطلبة جاءوا من بيئات مختلفة في عاداتها وتقاليدها الكليات تحتوي على مجموعات من الطلبة جاءوا من بيئات مختلفة في عاداتها وتقاليدها الكليات تحتوي على مجموعات من الطلبة جاءوا من بيئات مختلفة في عاداتها وتقاليدها 
وضمن هذه البيئة المتفاوتة القيم والمعايير االجتماعية يجب ان تلعب الجامعات دورها وضمن هذه البيئة المتفاوتة القيم والمعايير االجتماعية يجب ان تلعب الجامعات دورها وضمن هذه البيئة المتفاوتة القيم والمعايير االجتماعية يجب ان تلعب الجامعات دورها وضمن هذه البيئة المتفاوتة القيم والمعايير االجتماعية يجب ان تلعب الجامعات دورها     ٠٠٠٠

ـــي االب ـــي االبف ـــي االبف ـــي االبف ـــا ف ـــول اجتماعي ـــى الســـلوك المقب ـــاء عل ـــا ق ـــول اجتماعي ـــى الســـلوك المقب ـــاء عل ـــا ق ـــول اجتماعي ـــى الســـلوك المقب ـــاء عل ـــا ق ـــول اجتماعي ـــى الســـلوك المقب ـــاء عل ـــوري ،ســـهيل ،((((ق ـــوري ،ســـهيل ،الح ـــوري ،ســـهيل ،الح ـــوري ،ســـهيل ،الح ) ) ) ) ١٢١٢١٢١٢،ص،ص،ص،ص٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠الح
))))Arpan,1996,P:3     ( ( ( (٠٠٠٠        

ومن الجدير بالذكر ان للسلوك المقبـول اجتماعيـا قواعـدًا تمثـل جـزءًا مـن النظـام ومن الجدير بالذكر ان للسلوك المقبـول اجتماعيـا قواعـدًا تمثـل جـزءًا مـن النظـام ومن الجدير بالذكر ان للسلوك المقبـول اجتماعيـا قواعـدًا تمثـل جـزءًا مـن النظـام ومن الجدير بالذكر ان للسلوك المقبـول اجتماعيـا قواعـدًا تمثـل جـزءًا مـن النظـام                         
االجتماعي المتمثل بمجموعة من الناس الذين يشتركون معـا فـي اداء عمـل اجتمـاعي االجتماعي المتمثل بمجموعة من الناس الذين يشتركون معـا فـي اداء عمـل اجتمـاعي االجتماعي المتمثل بمجموعة من الناس الذين يشتركون معـا فـي اداء عمـل اجتمـاعي االجتماعي المتمثل بمجموعة من الناس الذين يشتركون معـا فـي اداء عمـل اجتمـاعي 

البيئة التي يعيشون فيها ويستعينون في ذلك بأساليب فنيـة البيئة التي يعيشون فيها ويستعينون في ذلك بأساليب فنيـة البيئة التي يعيشون فيها ويستعينون في ذلك بأساليب فنيـة البيئة التي يعيشون فيها ويستعينون في ذلك بأساليب فنيـة     معين يتعلق بناحية معينة منمعين يتعلق بناحية معينة منمعين يتعلق بناحية معينة منمعين يتعلق بناحية معينة من
        ٠٠٠٠))))٥٦٥٦٥٦٥٦،ص،ص،ص،ص١٩٨٦١٩٨٦١٩٨٦١٩٨٦ور ،ور ،ور ،ور ،ععععزيزيزيزي((((معينة من القواعد والقوانين معينة من القواعد والقوانين معينة من القواعد والقوانين معينة من القواعد والقوانين مرسومة كما يخضعون لفئة مرسومة كما يخضعون لفئة مرسومة كما يخضعون لفئة مرسومة كما يخضعون لفئة 

وتعد هذه القواعد والقوانين من بين اهم المكونات االساسـية للمعيـار االجتمـاعي وتعد هذه القواعد والقوانين من بين اهم المكونات االساسـية للمعيـار االجتمـاعي وتعد هذه القواعد والقوانين من بين اهم المكونات االساسـية للمعيـار االجتمـاعي وتعد هذه القواعد والقوانين من بين اهم المكونات االساسـية للمعيـار االجتمـاعي             
لتي تؤدي الـى التـزام الفـرد لتي تؤدي الـى التـزام الفـرد لتي تؤدي الـى التـزام الفـرد لتي تؤدي الـى التـزام الفـرد الن المجتمع يقبلها دون رفض او اعتراض ، ومن االسباب االن المجتمع يقبلها دون رفض او اعتراض ، ومن االسباب االن المجتمع يقبلها دون رفض او اعتراض ، ومن االسباب االن المجتمع يقبلها دون رفض او اعتراض ، ومن االسباب ا

بالمعايير االجتماعية هـي حاجتـه لالنتمـاء واالنتمـاء اليتحقـق بمجـرد الرغبـة فيـه دون بالمعايير االجتماعية هـي حاجتـه لالنتمـاء واالنتمـاء اليتحقـق بمجـرد الرغبـة فيـه دون بالمعايير االجتماعية هـي حاجتـه لالنتمـاء واالنتمـاء اليتحقـق بمجـرد الرغبـة فيـه دون بالمعايير االجتماعية هـي حاجتـه لالنتمـاء واالنتمـاء اليتحقـق بمجـرد الرغبـة فيـه دون 
مسايرة معايير المجتمع التي تمنحـه الكثيـر مـن االمتيـازات التـي قـد يكـون مـن اهمهـا مسايرة معايير المجتمع التي تمنحـه الكثيـر مـن االمتيـازات التـي قـد يكـون مـن اهمهـا مسايرة معايير المجتمع التي تمنحـه الكثيـر مـن االمتيـازات التـي قـد يكـون مـن اهمهـا مسايرة معايير المجتمع التي تمنحـه الكثيـر مـن االمتيـازات التـي قـد يكـون مـن اهمهـا 
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اذا اذا اذا اذا التخلص من الضغوط النفسية الداخلية حينما يرى ان سلوكه مغاير لسلوك الجماعة ، والتخلص من الضغوط النفسية الداخلية حينما يرى ان سلوكه مغاير لسلوك الجماعة ، والتخلص من الضغوط النفسية الداخلية حينما يرى ان سلوكه مغاير لسلوك الجماعة ، والتخلص من الضغوط النفسية الداخلية حينما يرى ان سلوكه مغاير لسلوك الجماعة ، و

كانت معايير الجماعة قوية اسـتطاعت ان تجـذب االفـراد مـن خـالل وضـوحها ، والتـزام كانت معايير الجماعة قوية اسـتطاعت ان تجـذب االفـراد مـن خـالل وضـوحها ، والتـزام كانت معايير الجماعة قوية اسـتطاعت ان تجـذب االفـراد مـن خـالل وضـوحها ، والتـزام كانت معايير الجماعة قوية اسـتطاعت ان تجـذب االفـراد مـن خـالل وضـوحها ، والتـزام 
        ٠٠٠٠) ) ) ) ٩٤٩٤٩٤٩٤----٩٣٩٣٩٣٩٣،ص،ص،ص،ص١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨السامرائي ،السامرائي ،السامرائي ،السامرائي ،( ( ( ( الفين الفين الفين الفين ى بها ، وعدم مسامحة المخى بها ، وعدم مسامحة المخى بها ، وعدم مسامحة المخى بها ، وعدم مسامحة المخــــــــــــــــالغالبية العظمالغالبية العظمالغالبية العظمالغالبية العظم

ومن الجدير بالذكر ان الجماعة التربوية قـد تختلـف بعـض الشـيء عـن الجماعـات ومن الجدير بالذكر ان الجماعة التربوية قـد تختلـف بعـض الشـيء عـن الجماعـات ومن الجدير بالذكر ان الجماعة التربوية قـد تختلـف بعـض الشـيء عـن الجماعـات ومن الجدير بالذكر ان الجماعة التربوية قـد تختلـف بعـض الشـيء عـن الجماعـات                         
الجتماعية لسبب بسيط هو انهـا جماعـة تربويـة وهـدفها الجتماعية لسبب بسيط هو انهـا جماعـة تربويـة وهـدفها الجتماعية لسبب بسيط هو انهـا جماعـة تربويـة وهـدفها الجتماعية لسبب بسيط هو انهـا جماعـة تربويـة وهـدفها االخرى في تشددها بأحكامها ااالخرى في تشددها بأحكامها ااالخرى في تشددها بأحكامها ااالخرى في تشددها بأحكامها ا

        ٠٠٠٠التربية والتعليم ولهذا اليسمح بالتفريط بمعاييرها التربية والتعليم ولهذا اليسمح بالتفريط بمعاييرها التربية والتعليم ولهذا اليسمح بالتفريط بمعاييرها التربية والتعليم ولهذا اليسمح بالتفريط بمعاييرها 
وعليه فأن دافعية المتعلم تتأثر بما تحدده الجماعة صراحة أو صمنا مما يدفعه الى اتخاذ وعليه فأن دافعية المتعلم تتأثر بما تحدده الجماعة صراحة أو صمنا مما يدفعه الى اتخاذ وعليه فأن دافعية المتعلم تتأثر بما تحدده الجماعة صراحة أو صمنا مما يدفعه الى اتخاذ وعليه فأن دافعية المتعلم تتأثر بما تحدده الجماعة صراحة أو صمنا مما يدفعه الى اتخاذ 

مـن مـن مـن مـن     موقف محدد تجاه معايير تلك الجماعة بما يوجه سلوكه او يزيد من قوته لمـا يلقـاهموقف محدد تجاه معايير تلك الجماعة بما يوجه سلوكه او يزيد من قوته لمـا يلقـاهموقف محدد تجاه معايير تلك الجماعة بما يوجه سلوكه او يزيد من قوته لمـا يلقـاهموقف محدد تجاه معايير تلك الجماعة بما يوجه سلوكه او يزيد من قوته لمـا يلقـاه
اذا كانت الجماعة تؤثر من خـالل مواقـف المسـايرة والمغـايرة فـي القـيم اذا كانت الجماعة تؤثر من خـالل مواقـف المسـايرة والمغـايرة فـي القـيم اذا كانت الجماعة تؤثر من خـالل مواقـف المسـايرة والمغـايرة فـي القـيم اذا كانت الجماعة تؤثر من خـالل مواقـف المسـايرة والمغـايرة فـي القـيم وووودعم وتأييد دعم وتأييد دعم وتأييد دعم وتأييد 

ولعل مشكلة الضبط ولعل مشكلة الضبط ولعل مشكلة الضبط ولعل مشكلة الضبط     ٠٠٠٠والمعايير فأنها تؤثر ايضا في النشاط المعرفي والحكم االداركي والمعايير فأنها تؤثر ايضا في النشاط المعرفي والحكم االداركي والمعايير فأنها تؤثر ايضا في النشاط المعرفي والحكم االداركي والمعايير فأنها تؤثر ايضا في النشاط المعرفي والحكم االداركي 
والنظام في الجامعة والمؤسسات التربوية عامة من اكثر المشكالت التـي يمكـن فهمهـا والنظام في الجامعة والمؤسسات التربوية عامة من اكثر المشكالت التـي يمكـن فهمهـا والنظام في الجامعة والمؤسسات التربوية عامة من اكثر المشكالت التـي يمكـن فهمهـا والنظام في الجامعة والمؤسسات التربوية عامة من اكثر المشكالت التـي يمكـن فهمهـا 

ء ضغوط واساليب الجماعة الصغيرة للمسـايرة والمغـايرة اذ ان ء ضغوط واساليب الجماعة الصغيرة للمسـايرة والمغـايرة اذ ان ء ضغوط واساليب الجماعة الصغيرة للمسـايرة والمغـايرة اذ ان ء ضغوط واساليب الجماعة الصغيرة للمسـايرة والمغـايرة اذ ان وتناولها وبحثها في ضووتناولها وبحثها في ضووتناولها وبحثها في ضووتناولها وبحثها في ضو
القواعد والمعايير لها قوة الضغط والتأثير بوصفها صادرة من الجماعة اكثر مـن وصـفها القواعد والمعايير لها قوة الضغط والتأثير بوصفها صادرة من الجماعة اكثر مـن وصـفها القواعد والمعايير لها قوة الضغط والتأثير بوصفها صادرة من الجماعة اكثر مـن وصـفها القواعد والمعايير لها قوة الضغط والتأثير بوصفها صادرة من الجماعة اكثر مـن وصـفها 

        ٠٠٠٠) ) ) ) ٤٣٤٣٤٣٤٣----٤٢٤٢٤٢٤٢،ص،ص،ص،ص١٩٧٤١٩٧٤١٩٧٤١٩٧٤عثمان ،عثمان ،عثمان ،عثمان ،((((جزاءات مفروضة في نظام صيغ من الخارج جزاءات مفروضة في نظام صيغ من الخارج جزاءات مفروضة في نظام صيغ من الخارج جزاءات مفروضة في نظام صيغ من الخارج 
ن معـايير الجماعـة ن معـايير الجماعـة ن معـايير الجماعـة ن معـايير الجماعـة والبد من االشارة هنا الى ان السلوك الذي يتصف باالنحراف عـوالبد من االشارة هنا الى ان السلوك الذي يتصف باالنحراف عـوالبد من االشارة هنا الى ان السلوك الذي يتصف باالنحراف عـوالبد من االشارة هنا الى ان السلوك الذي يتصف باالنحراف عـ                        

كلما كان ضد عدد اكبر من االفراد قل االهتمام به والمحاسبة عليه والعكس صحيح فاذا كلما كان ضد عدد اكبر من االفراد قل االهتمام به والمحاسبة عليه والعكس صحيح فاذا كلما كان ضد عدد اكبر من االفراد قل االهتمام به والمحاسبة عليه والعكس صحيح فاذا كلما كان ضد عدد اكبر من االفراد قل االهتمام به والمحاسبة عليه والعكس صحيح فاذا 
كان السلوك موجها نحو قلة من االفراد او فرد واحد او انهم يهتمـون بـه اكثـر ويعطونـه كان السلوك موجها نحو قلة من االفراد او فرد واحد او انهم يهتمـون بـه اكثـر ويعطونـه كان السلوك موجها نحو قلة من االفراد او فرد واحد او انهم يهتمـون بـه اكثـر ويعطونـه كان السلوك موجها نحو قلة من االفراد او فرد واحد او انهم يهتمـون بـه اكثـر ويعطونـه 

        ٠٠٠٠) ) ) ) ٤٢٤٢٤٢٤٢،ص،ص،ص،ص١٩٧٢١٩٧٢١٩٧٢١٩٧٢ميزنوف ،ميزنوف ،ميزنوف ،ميزنوف ،( ( ( ( اوصافا تختلف من حيث قوتها وتأثيرها اوصافا تختلف من حيث قوتها وتأثيرها اوصافا تختلف من حيث قوتها وتأثيرها اوصافا تختلف من حيث قوتها وتأثيرها 
كن القول ان العالقات االجتماعية الفعالة المعبرة عن االدوار كن القول ان العالقات االجتماعية الفعالة المعبرة عن االدوار كن القول ان العالقات االجتماعية الفعالة المعبرة عن االدوار كن القول ان العالقات االجتماعية الفعالة المعبرة عن االدوار وتأسيساُ◌ً على ذلك يموتأسيساُ◌ً على ذلك يموتأسيساُ◌ً على ذلك يموتأسيساُ◌ً على ذلك يم                

والممارسات تصبح ممكنة في ظل اتجاه قوي لدى الفرد نحو ممارسـة وتطبيـق قواعـد والممارسات تصبح ممكنة في ظل اتجاه قوي لدى الفرد نحو ممارسـة وتطبيـق قواعـد والممارسات تصبح ممكنة في ظل اتجاه قوي لدى الفرد نحو ممارسـة وتطبيـق قواعـد والممارسات تصبح ممكنة في ظل اتجاه قوي لدى الفرد نحو ممارسـة وتطبيـق قواعـد 
السلوك االجتماعي وتتأتي قوة هذا االتجاه مـن قـوة المصـدر الـذي اشـتقت منـه هـذه السلوك االجتماعي وتتأتي قوة هذا االتجاه مـن قـوة المصـدر الـذي اشـتقت منـه هـذه السلوك االجتماعي وتتأتي قوة هذا االتجاه مـن قـوة المصـدر الـذي اشـتقت منـه هـذه السلوك االجتماعي وتتأتي قوة هذا االتجاه مـن قـوة المصـدر الـذي اشـتقت منـه هـذه 

        ٠٠٠٠القواعد القواعد القواعد القواعد 
ون اكثر قبوال ون اكثر قبوال ون اكثر قبوال ون اكثر قبوال ككككوهو يتفاعل مع غيره فأنه سيوهو يتفاعل مع غيره فأنه سيوهو يتفاعل مع غيره فأنه سيوهو يتفاعل مع غيره فأنه سي    وهناك قواعد سلوكية اذا تعامل بها الفردوهناك قواعد سلوكية اذا تعامل بها الفردوهناك قواعد سلوكية اذا تعامل بها الفردوهناك قواعد سلوكية اذا تعامل بها الفرد                

وضوح هدفه في سلوكه مع اظهار اهتمامه الحقيقي بـاالخرين ، وتجنـب وضوح هدفه في سلوكه مع اظهار اهتمامه الحقيقي بـاالخرين ، وتجنـب وضوح هدفه في سلوكه مع اظهار اهتمامه الحقيقي بـاالخرين ، وتجنـب وضوح هدفه في سلوكه مع اظهار اهتمامه الحقيقي بـاالخرين ، وتجنـب : : : : وايجابية منها وايجابية منها وايجابية منها وايجابية منها 
اثارة مشاعر النقص لديهم واظهار التقدير المخلص لهم بعيدا عن االستهانة بمشاعرهم اثارة مشاعر النقص لديهم واظهار التقدير المخلص لهم بعيدا عن االستهانة بمشاعرهم اثارة مشاعر النقص لديهم واظهار التقدير المخلص لهم بعيدا عن االستهانة بمشاعرهم اثارة مشاعر النقص لديهم واظهار التقدير المخلص لهم بعيدا عن االستهانة بمشاعرهم 

ت، ت، ت، ت، ٠٠٠٠البخـاري ،بالبخـاري ،بالبخـاري ،بالبخـاري ،ب( ( ( ( ع ع ع ع وتلمس العذر لهم اال فيها يشكل خطرا على الفرد نفسه او المجتمـوتلمس العذر لهم اال فيها يشكل خطرا على الفرد نفسه او المجتمـوتلمس العذر لهم اال فيها يشكل خطرا على الفرد نفسه او المجتمـوتلمس العذر لهم اال فيها يشكل خطرا على الفرد نفسه او المجتمـ
        ٠٠٠٠) ) ) ) ١٥٦١٥٦١٥٦١٥٦----١٥٥١٥٥١٥٥١٥٥صصصص

ــه فــأن القواعــد الســلوكية العامــة انمــا تراعــي بالدرجــة االولــى مشــاعر االفــراد  ــه فــأن القواعــد الســلوكية العامــة انمــا تراعــي بالدرجــة االولــى مشــاعر االفــراد وعلي ــه فــأن القواعــد الســلوكية العامــة انمــا تراعــي بالدرجــة االولــى مشــاعر االفــراد وعلي ــه فــأن القواعــد الســلوكية العامــة انمــا تراعــي بالدرجــة االولــى مشــاعر االفــراد وعلي وعلي
واحاسيسهم لذا فأنها ذات منطلقات نفسية اجتماعية هـدفها التـآلف واالنسـجام وحسـن واحاسيسهم لذا فأنها ذات منطلقات نفسية اجتماعية هـدفها التـآلف واالنسـجام وحسـن واحاسيسهم لذا فأنها ذات منطلقات نفسية اجتماعية هـدفها التـآلف واالنسـجام وحسـن واحاسيسهم لذا فأنها ذات منطلقات نفسية اجتماعية هـدفها التـآلف واالنسـجام وحسـن 

        ٠٠٠٠التوافق وهي احدى اسس التوادد والتراحم بين ابناء المجتمع التوافق وهي احدى اسس التوادد والتراحم بين ابناء المجتمع التوافق وهي احدى اسس التوادد والتراحم بين ابناء المجتمع التوافق وهي احدى اسس التوادد والتراحم بين ابناء المجتمع 
نوعت انشطة المجتمع تنوعت وتعددت قواعده السـلوكية ، فالطالـب نوعت انشطة المجتمع تنوعت وتعددت قواعده السـلوكية ، فالطالـب نوعت انشطة المجتمع تنوعت وتعددت قواعده السـلوكية ، فالطالـب نوعت انشطة المجتمع تنوعت وتعددت قواعده السـلوكية ، فالطالـب وكلما تعددت وتوكلما تعددت وتوكلما تعددت وتوكلما تعددت وت                    

ولهـم ولهـم ولهـم ولهـم     زمالئـهزمالئـهزمالئـهزمالئـهو يتعامـل مـع و يتعامـل مـع و يتعامـل مـع و يتعامـل مـع     ٠٠٠٠في الجامعة يتعامـل مـع اسـاتذه وفقـًا لقواعـد سـلوكية في الجامعة يتعامـل مـع اسـاتذه وفقـًا لقواعـد سـلوكية في الجامعة يتعامـل مـع اسـاتذه وفقـًا لقواعـد سـلوكية في الجامعة يتعامـل مـع اسـاتذه وفقـًا لقواعـد سـلوكية 
قواعدهم وقيمهم ، وان شبكة العالقات الناجمة عن تفاعل الطالب كأفراد وكمجموعات قواعدهم وقيمهم ، وان شبكة العالقات الناجمة عن تفاعل الطالب كأفراد وكمجموعات قواعدهم وقيمهم ، وان شبكة العالقات الناجمة عن تفاعل الطالب كأفراد وكمجموعات قواعدهم وقيمهم ، وان شبكة العالقات الناجمة عن تفاعل الطالب كأفراد وكمجموعات 

تماعي تلتئم فيه النشاطات الجامعية تماعي تلتئم فيه النشاطات الجامعية تماعي تلتئم فيه النشاطات الجامعية تماعي تلتئم فيه النشاطات الجامعية مع اساتذتهم او فيما بينهم ، تشكل نوعا من نظام اجمع اساتذتهم او فيما بينهم ، تشكل نوعا من نظام اجمع اساتذتهم او فيما بينهم ، تشكل نوعا من نظام اجمع اساتذتهم او فيما بينهم ، تشكل نوعا من نظام اج
جميعا ، وبعكس طبيعة التفاعل الجامعي بين عناصـر هـذا النظـام مـن اسـاتذة وطلبـة جميعا ، وبعكس طبيعة التفاعل الجامعي بين عناصـر هـذا النظـام مـن اسـاتذة وطلبـة جميعا ، وبعكس طبيعة التفاعل الجامعي بين عناصـر هـذا النظـام مـن اسـاتذة وطلبـة جميعا ، وبعكس طبيعة التفاعل الجامعي بين عناصـر هـذا النظـام مـن اسـاتذة وطلبـة 

والنظام االجتماعي هذا له قواعد واصول واحكـام والنظام االجتماعي هذا له قواعد واصول واحكـام والنظام االجتماعي هذا له قواعد واصول واحكـام والنظام االجتماعي هذا له قواعد واصول واحكـام     ٠٠٠٠وغيرهم من العاملين في الجامعة وغيرهم من العاملين في الجامعة وغيرهم من العاملين في الجامعة وغيرهم من العاملين في الجامعة 
يبلغ يبلغ يبلغ يبلغ     اذا عرفها الطالب وعرف كيف يتعامل معها باستطاع ان يعيش حياة جامعية ناجحة ،اذا عرفها الطالب وعرف كيف يتعامل معها باستطاع ان يعيش حياة جامعية ناجحة ،اذا عرفها الطالب وعرف كيف يتعامل معها باستطاع ان يعيش حياة جامعية ناجحة ،اذا عرفها الطالب وعرف كيف يتعامل معها باستطاع ان يعيش حياة جامعية ناجحة ،

        ٠٠٠٠) ) ) ) ٦٦٦٦٦٦٦٦،ص،ص،ص،ص١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤محمد ،محمد ،محمد ،محمد ،((((من خاللها االهداف التربوية من خاللها االهداف التربوية من خاللها االهداف التربوية من خاللها االهداف التربوية 
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ويمكن القول ان كثيرا من المشكالت السلوكية والنفسية واالجتماعية التي يعاني ويمكن القول ان كثيرا من المشكالت السلوكية والنفسية واالجتماعية التي يعاني ويمكن القول ان كثيرا من المشكالت السلوكية والنفسية واالجتماعية التي يعاني ويمكن القول ان كثيرا من المشكالت السلوكية والنفسية واالجتماعية التي يعاني 

والحقيقة ان والحقيقة ان والحقيقة ان والحقيقة ان     ٠٠٠٠منها بعض الطلبة ترجع في بعضها او كلها الى سلوك الطالب االجتماعي منها بعض الطلبة ترجع في بعضها او كلها الى سلوك الطالب االجتماعي منها بعض الطلبة ترجع في بعضها او كلها الى سلوك الطالب االجتماعي منها بعض الطلبة ترجع في بعضها او كلها الى سلوك الطالب االجتماعي 
في المراحـل الدراسـية في المراحـل الدراسـية في المراحـل الدراسـية في المراحـل الدراسـية     وقواعد سلوكه االجتماعي موجودةوقواعد سلوكه االجتماعي موجودةوقواعد سلوكه االجتماعي موجودةوقواعد سلوكه االجتماعي موجودة    الطالبالطالبالطالبالطالبمشكالت خرق اداب مشكالت خرق اداب مشكالت خرق اداب مشكالت خرق اداب 

كافة وبدرجة ملفته للنظر بحيث ال تكاد تجد واحدا من القائمين بالتعليم اال ويشكو منها ، كافة وبدرجة ملفته للنظر بحيث ال تكاد تجد واحدا من القائمين بالتعليم اال ويشكو منها ، كافة وبدرجة ملفته للنظر بحيث ال تكاد تجد واحدا من القائمين بالتعليم اال ويشكو منها ، كافة وبدرجة ملفته للنظر بحيث ال تكاد تجد واحدا من القائمين بالتعليم اال ويشكو منها ، 
هذا فضال عن العاملين االخـرين فـي المؤسسـات التربويـة يشـكون منهـا ايضـا بخاصـة هذا فضال عن العاملين االخـرين فـي المؤسسـات التربويـة يشـكون منهـا ايضـا بخاصـة هذا فضال عن العاملين االخـرين فـي المؤسسـات التربويـة يشـكون منهـا ايضـا بخاصـة هذا فضال عن العاملين االخـرين فـي المؤسسـات التربويـة يشـكون منهـا ايضـا بخاصـة 
مسؤولي المكتبات ولو فحصنا هـذه المشـكالت لوجـدنا اغلبهـا يتعلـق بقواعـد السـلوك مسؤولي المكتبات ولو فحصنا هـذه المشـكالت لوجـدنا اغلبهـا يتعلـق بقواعـد السـلوك مسؤولي المكتبات ولو فحصنا هـذه المشـكالت لوجـدنا اغلبهـا يتعلـق بقواعـد السـلوك مسؤولي المكتبات ولو فحصنا هـذه المشـكالت لوجـدنا اغلبهـا يتعلـق بقواعـد السـلوك 

ح وادابه التي فيما لو طبقت االن من قبل الطلبة لكان الحال غير الحـال فمعرفـة ح وادابه التي فيما لو طبقت االن من قبل الطلبة لكان الحال غير الحـال فمعرفـة ح وادابه التي فيما لو طبقت االن من قبل الطلبة لكان الحال غير الحـال فمعرفـة ح وادابه التي فيما لو طبقت االن من قبل الطلبة لكان الحال غير الحـال فمعرفـة الصحيالصحيالصحيالصحي
الطالب بالسلوكيات المرغوبة والمؤثرة في مجتمعه الجامعي ومحيطه الخارجي وحسن الطالب بالسلوكيات المرغوبة والمؤثرة في مجتمعه الجامعي ومحيطه الخارجي وحسن الطالب بالسلوكيات المرغوبة والمؤثرة في مجتمعه الجامعي ومحيطه الخارجي وحسن الطالب بالسلوكيات المرغوبة والمؤثرة في مجتمعه الجامعي ومحيطه الخارجي وحسن 
ادائه انما ييسر له عملية التعلم واضطراد نموه االجتماعي في جو جامعي اجتماعي يعي ادائه انما ييسر له عملية التعلم واضطراد نموه االجتماعي في جو جامعي اجتماعي يعي ادائه انما ييسر له عملية التعلم واضطراد نموه االجتماعي في جو جامعي اجتماعي يعي ادائه انما ييسر له عملية التعلم واضطراد نموه االجتماعي في جو جامعي اجتماعي يعي 

االصعدة كافة وجاءت الدراسة الحالية كجهد متواضع في االصعدة كافة وجاءت الدراسة الحالية كجهد متواضع في االصعدة كافة وجاءت الدراسة الحالية كجهد متواضع في االصعدة كافة وجاءت الدراسة الحالية كجهد متواضع في     متغيراته ويجيد التحرك فيه علىمتغيراته ويجيد التحرك فيه علىمتغيراته ويجيد التحرك فيه علىمتغيراته ويجيد التحرك فيه على
        ٠٠٠٠هذا الموضوع هذا الموضوع هذا الموضوع هذا الموضوع 

        
        ::::ومما سبق تنبثق اهمية البحث الحالي من ان ومما سبق تنبثق اهمية البحث الحالي من ان ومما سبق تنبثق اهمية البحث الحالي من ان ومما سبق تنبثق اهمية البحث الحالي من ان 

الهدف الرئيسي لوزارة التعليم العالي هـو اعـداد جيـل متحـرر مـن الجهـل والخـوف الهدف الرئيسي لوزارة التعليم العالي هـو اعـداد جيـل متحـرر مـن الجهـل والخـوف الهدف الرئيسي لوزارة التعليم العالي هـو اعـداد جيـل متحـرر مـن الجهـل والخـوف الهدف الرئيسي لوزارة التعليم العالي هـو اعـداد جيـل متحـرر مـن الجهـل والخـوف     ----١١١١
نجزات نجزات نجزات نجزات والتخلف ، قوي في بنيته وشخصيته واخالقه يعي تراث امته ويعتز بوطنه ويتسلح بموالتخلف ، قوي في بنيته وشخصيته واخالقه يعي تراث امته ويعتز بوطنه ويتسلح بموالتخلف ، قوي في بنيته وشخصيته واخالقه يعي تراث امته ويعتز بوطنه ويتسلح بموالتخلف ، قوي في بنيته وشخصيته واخالقه يعي تراث امته ويعتز بوطنه ويتسلح بم

        ٠٠٠٠العصر العلمية والفنية والتكنولوجية  العصر العلمية والفنية والتكنولوجية  العصر العلمية والفنية والتكنولوجية  العصر العلمية والفنية والتكنولوجية  
    االجتماعي للطالب الجامعي االجتماعي للطالب الجامعي االجتماعي للطالب الجامعي االجتماعي للطالب الجامعي عملية التعلم عملية هادفة ومنظمة وان قواعد السلوك عملية التعلم عملية هادفة ومنظمة وان قواعد السلوك عملية التعلم عملية هادفة ومنظمة وان قواعد السلوك عملية التعلم عملية هادفة ومنظمة وان قواعد السلوك             ----٢٢٢٢

هي قواعد للتعلم ، وتعد من العوامل المهمة والمساعدة على التعلم الجيـد التـي يجـب هي قواعد للتعلم ، وتعد من العوامل المهمة والمساعدة على التعلم الجيـد التـي يجـب هي قواعد للتعلم ، وتعد من العوامل المهمة والمساعدة على التعلم الجيـد التـي يجـب هي قواعد للتعلم ، وتعد من العوامل المهمة والمساعدة على التعلم الجيـد التـي يجـب 
        ٠٠٠٠لحياة العلمية كلها لحياة العلمية كلها لحياة العلمية كلها لحياة العلمية كلها مراعاتها بدقة قبل البدء بالتحصيل وفي اثنائه وفي اثناء امراعاتها بدقة قبل البدء بالتحصيل وفي اثنائه وفي اثناء امراعاتها بدقة قبل البدء بالتحصيل وفي اثنائه وفي اثناء امراعاتها بدقة قبل البدء بالتحصيل وفي اثنائه وفي اثناء ا

العالقات االجتماعية تشكل جزءا مهما في حياة كل فرد ويتوقـف نجاحـه فـي حياتـه العالقات االجتماعية تشكل جزءا مهما في حياة كل فرد ويتوقـف نجاحـه فـي حياتـه العالقات االجتماعية تشكل جزءا مهما في حياة كل فرد ويتوقـف نجاحـه فـي حياتـه العالقات االجتماعية تشكل جزءا مهما في حياة كل فرد ويتوقـف نجاحـه فـي حياتـه     ----٣٣٣٣
االجتماعية والمهنية على قدرته في تكوين عالقات اجتماعية صحيحة لها دورهـا الفاعـل االجتماعية والمهنية على قدرته في تكوين عالقات اجتماعية صحيحة لها دورهـا الفاعـل االجتماعية والمهنية على قدرته في تكوين عالقات اجتماعية صحيحة لها دورهـا الفاعـل االجتماعية والمهنية على قدرته في تكوين عالقات اجتماعية صحيحة لها دورهـا الفاعـل 

        ٠٠٠٠في نوع االنتاج وكمه في شتى المجاالت في نوع االنتاج وكمه في شتى المجاالت في نوع االنتاج وكمه في شتى المجاالت في نوع االنتاج وكمه في شتى المجاالت 
مناسـب وصـادق وثابـت للسـلوك مناسـب وصـادق وثابـت للسـلوك مناسـب وصـادق وثابـت للسـلوك مناسـب وصـادق وثابـت للسـلوك البحث الحالي سيمكننا مـن الوصـول الـى مقيـاس البحث الحالي سيمكننا مـن الوصـول الـى مقيـاس البحث الحالي سيمكننا مـن الوصـول الـى مقيـاس البحث الحالي سيمكننا مـن الوصـول الـى مقيـاس     ----٤٤٤٤

االجتماعي للطالب الجامعي لكون الباحثة لم تجد أداة لقياس السلوك االجتماعي للطالب االجتماعي للطالب الجامعي لكون الباحثة لم تجد أداة لقياس السلوك االجتماعي للطالب االجتماعي للطالب الجامعي لكون الباحثة لم تجد أداة لقياس السلوك االجتماعي للطالب االجتماعي للطالب الجامعي لكون الباحثة لم تجد أداة لقياس السلوك االجتماعي للطالب 
        ٠٠٠٠الجامعي مصممة على البيئة العراقية الجامعي مصممة على البيئة العراقية الجامعي مصممة على البيئة العراقية الجامعي مصممة على البيئة العراقية 

يم سلوك الطلبة في ضـوء ماجـاء فيـه مـن قواعـد يم سلوك الطلبة في ضـوء ماجـاء فيـه مـن قواعـد يم سلوك الطلبة في ضـوء ماجـاء فيـه مـن قواعـد يم سلوك الطلبة في ضـوء ماجـاء فيـه مـن قواعـد ووووالمقياس الحالي سيمكننا من تقالمقياس الحالي سيمكننا من تقالمقياس الحالي سيمكننا من تقالمقياس الحالي سيمكننا من تق    ----٥٥٥٥
        ٠٠٠٠ان ومكان ان ومكان ان ومكان ان ومكان واداب بوصفها معايير تصلح لمجتمعنا في كل زمواداب بوصفها معايير تصلح لمجتمعنا في كل زمواداب بوصفها معايير تصلح لمجتمعنا في كل زمواداب بوصفها معايير تصلح لمجتمعنا في كل زم

نتائج البحث الحالي ستكون مؤشرات تلقى الضوء على بعـض الجوانـب المهمـة فـي نتائج البحث الحالي ستكون مؤشرات تلقى الضوء على بعـض الجوانـب المهمـة فـي نتائج البحث الحالي ستكون مؤشرات تلقى الضوء على بعـض الجوانـب المهمـة فـي نتائج البحث الحالي ستكون مؤشرات تلقى الضوء على بعـض الجوانـب المهمـة فـي     ----٦٦٦٦
سلوك الطالب الجامعي بحيث تتمكن المؤسسات والجهات المعنية باالمر مـن االسـتفادة سلوك الطالب الجامعي بحيث تتمكن المؤسسات والجهات المعنية باالمر مـن االسـتفادة سلوك الطالب الجامعي بحيث تتمكن المؤسسات والجهات المعنية باالمر مـن االسـتفادة سلوك الطالب الجامعي بحيث تتمكن المؤسسات والجهات المعنية باالمر مـن االسـتفادة 
منها في اعداد برامج االرشاد الوقائي والعالجي ومعرفة مدى تأثيرها في سلوك الطلبـة منها في اعداد برامج االرشاد الوقائي والعالجي ومعرفة مدى تأثيرها في سلوك الطلبـة منها في اعداد برامج االرشاد الوقائي والعالجي ومعرفة مدى تأثيرها في سلوك الطلبـة منها في اعداد برامج االرشاد الوقائي والعالجي ومعرفة مدى تأثيرها في سلوك الطلبـة 

        ٠٠٠٠جتماعية جتماعية جتماعية جتماعية جاهاتهم االجاهاتهم االجاهاتهم االجاهاتهم االــــــــــــــــواتواتواتوات
بناء مقياس السلوك االجتماعي للطالـب الجـامعي يمثـل اضـافة الـى مـاموجود مـن بناء مقياس السلوك االجتماعي للطالـب الجـامعي يمثـل اضـافة الـى مـاموجود مـن بناء مقياس السلوك االجتماعي للطالـب الجـامعي يمثـل اضـافة الـى مـاموجود مـن بناء مقياس السلوك االجتماعي للطالـب الجـامعي يمثـل اضـافة الـى مـاموجود مـن     ----٧٧٧٧

مقاييس في بحوث الشخصـية اذ ان االعتمـاد علـى االختبـارات والمقـاييس االجنبيـة لـه مقاييس في بحوث الشخصـية اذ ان االعتمـاد علـى االختبـارات والمقـاييس االجنبيـة لـه مقاييس في بحوث الشخصـية اذ ان االعتمـاد علـى االختبـارات والمقـاييس االجنبيـة لـه مقاييس في بحوث الشخصـية اذ ان االعتمـاد علـى االختبـارات والمقـاييس االجنبيـة لـه 
محاذيره في تشخيص اداء االفراد على مثل هذه االختبارات التـي تـرتبط الـى حـد كبيـر محاذيره في تشخيص اداء االفراد على مثل هذه االختبارات التـي تـرتبط الـى حـد كبيـر محاذيره في تشخيص اداء االفراد على مثل هذه االختبارات التـي تـرتبط الـى حـد كبيـر محاذيره في تشخيص اداء االفراد على مثل هذه االختبارات التـي تـرتبط الـى حـد كبيـر 

            ٠٠٠٠سلوك السائدة سلوك السائدة سلوك السائدة سلوك السائدة بنمط الثقافة ومعايير البنمط الثقافة ومعايير البنمط الثقافة ومعايير البنمط الثقافة ومعايير ال
دراسة سلوك الفرد تؤكد على محاولة فهم الفعاليات السلوكية وتفسيرها ضمن االطار دراسة سلوك الفرد تؤكد على محاولة فهم الفعاليات السلوكية وتفسيرها ضمن االطار دراسة سلوك الفرد تؤكد على محاولة فهم الفعاليات السلوكية وتفسيرها ضمن االطار دراسة سلوك الفرد تؤكد على محاولة فهم الفعاليات السلوكية وتفسيرها ضمن االطار     ----٨٨٨٨

الذي تتم فيه وعليـه فـأن فهـم السـلوك االجتمـاعي للطالـب الجـامعي اليمكـن ان يـتم الذي تتم فيه وعليـه فـأن فهـم السـلوك االجتمـاعي للطالـب الجـامعي اليمكـن ان يـتم الذي تتم فيه وعليـه فـأن فهـم السـلوك االجتمـاعي للطالـب الجـامعي اليمكـن ان يـتم الذي تتم فيه وعليـه فـأن فهـم السـلوك االجتمـاعي للطالـب الجـامعي اليمكـن ان يـتم 
        ٠٠٠٠) ) ) ) ٥٥٥٥،ص،ص،ص،ص١٩٨١١٩٨١١٩٨١١٩٨١الشماع ،الشماع ،الشماع ،الشماع ،((((االضمن اطار الجامعة االضمن اطار الجامعة االضمن اطار الجامعة االضمن اطار الجامعة 
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  : اه�اف ا	��. 
  

        ::::يهدف البحث الحالي الى يهدف البحث الحالي الى يهدف البحث الحالي الى يهدف البحث الحالي الى 
        ٠٠٠٠ياس للسلوك االجتماعي للطالب الجامعي ياس للسلوك االجتماعي للطالب الجامعي ياس للسلوك االجتماعي للطالب الجامعي ياس للسلوك االجتماعي للطالب الجامعي بناء مقبناء مقبناء مقبناء مق - - - - ١١١١
 ٠٠٠٠قياس السلوك االجتماعي للطالب الجامعي بصورة عامة قياس السلوك االجتماعي للطالب الجامعي بصورة عامة قياس السلوك االجتماعي للطالب الجامعي بصورة عامة قياس السلوك االجتماعي للطالب الجامعي بصورة عامة  - - - - ٢٢٢٢
 ::::قياس السلوك االجتماعي للطالب الجامعي وتبعا للمتغيرات االتية قياس السلوك االجتماعي للطالب الجامعي وتبعا للمتغيرات االتية قياس السلوك االجتماعي للطالب الجامعي وتبعا للمتغيرات االتية قياس السلوك االجتماعي للطالب الجامعي وتبعا للمتغيرات االتية  - - - - ٣٣٣٣

        
 ٠٠٠٠) ) ) ) أنثى أنثى أنثى أنثى     ––––ذكر ذكر ذكر ذكر ( ( ( ( الجنس الجنس الجنس الجنس  ----    أأأأ

        ٠٠٠٠) ) ) ) الرابعة الرابعة الرابعة الرابعة     ––––االولى االولى االولى االولى ( ( ( ( المرحلة المرحلة المرحلة المرحلة  - - - -     بببب
        ٠٠٠٠) ) ) ) أدبي أدبي أدبي أدبي ––––علمي علمي علمي علمي ( ( ( ( التخصص التخصص التخصص التخصص     ----جـجـجـجـ

  :3�ود ا	��. 
ث الحالي على طلبة الجامعة المستنصرية من الدراسة الصـباحية للعـام ث الحالي على طلبة الجامعة المستنصرية من الدراسة الصـباحية للعـام ث الحالي على طلبة الجامعة المستنصرية من الدراسة الصـباحية للعـام ث الحالي على طلبة الجامعة المستنصرية من الدراسة الصـباحية للعـام يقتصر البحيقتصر البحيقتصر البحيقتصر البح

        ٠٠٠٠    ٢٠٠٦٢٠٠٦٢٠٠٦٢٠٠٦----٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥الدراسي الدراسي الدراسي الدراسي 
  :�6��� ا	#(���5ت

يعرف سعد جالل السلوك االجتماعي على انه عالقة متبادلة بين فردين او اكثر يتوقف يعرف سعد جالل السلوك االجتماعي على انه عالقة متبادلة بين فردين او اكثر يتوقف يعرف سعد جالل السلوك االجتماعي على انه عالقة متبادلة بين فردين او اكثر يتوقف يعرف سعد جالل السلوك االجتماعي على انه عالقة متبادلة بين فردين او اكثر يتوقف                         
ك ك ك ك سلوك كل منهما على سلوك االخر اذا كانا فردين او يتوقف سلوك كل مـنهم علـى سـلوسلوك كل منهما على سلوك االخر اذا كانا فردين او يتوقف سلوك كل مـنهم علـى سـلوسلوك كل منهما على سلوك االخر اذا كانا فردين او يتوقف سلوك كل مـنهم علـى سـلوسلوك كل منهما على سلوك االخر اذا كانا فردين او يتوقف سلوك كل مـنهم علـى سـلو

رين رين رين رين ــــصال تؤدي الى التأثير على افعال االخصال تؤدي الى التأثير على افعال االخصال تؤدي الى التأثير على افعال االخصال تؤدي الى التأثير على افعال االخوهوعملية اتوهوعملية اتوهوعملية اتوهوعملية ات٠٠٠٠ن اذا كانوا اكثر من فردين ن اذا كانوا اكثر من فردين ن اذا كانوا اكثر من فردين ن اذا كانوا اكثر من فردين االخرياالخرياالخرياالخري
                    ٠٠٠٠        ١١٩١١٩١١٩١١٩،ص،ص،ص،ص    ١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤جالل ،جالل ،جالل ،جالل ،((((رهم رهم رهم رهم ووجهات نظووجهات نظووجهات نظووجهات نظ

        ::::اما جواد فيعرفه على انه اما جواد فيعرفه على انه اما جواد فيعرفه على انه اما جواد فيعرفه على انه 
عملية اتصال فيها توجيهات ومهارات تتنوع تبعا لتنوع المواقف االجتماعية التي يمر بها عملية اتصال فيها توجيهات ومهارات تتنوع تبعا لتنوع المواقف االجتماعية التي يمر بها عملية اتصال فيها توجيهات ومهارات تتنوع تبعا لتنوع المواقف االجتماعية التي يمر بها عملية اتصال فيها توجيهات ومهارات تتنوع تبعا لتنوع المواقف االجتماعية التي يمر بها                     

د واهداف وهو تحصيل حاصل لحالة شعورية مقصـودة ويظهـر د واهداف وهو تحصيل حاصل لحالة شعورية مقصـودة ويظهـر د واهداف وهو تحصيل حاصل لحالة شعورية مقصـودة ويظهـر د واهداف وهو تحصيل حاصل لحالة شعورية مقصـودة ويظهـر الفرد وله خواص وقواعالفرد وله خواص وقواعالفرد وله خواص وقواعالفرد وله خواص وقواع
على شكل كلمات ذات معاني سلوكية محكومة  بقواعد المواقف اوقد تكون رمـوز تعبـر على شكل كلمات ذات معاني سلوكية محكومة  بقواعد المواقف اوقد تكون رمـوز تعبـر على شكل كلمات ذات معاني سلوكية محكومة  بقواعد المواقف اوقد تكون رمـوز تعبـر على شكل كلمات ذات معاني سلوكية محكومة  بقواعد المواقف اوقد تكون رمـوز تعبـر 
عن معاني متباينة تجاه مثير معين لدرجة انها في بعض الحاالت  تصبح تلقائية وعفويـة عن معاني متباينة تجاه مثير معين لدرجة انها في بعض الحاالت  تصبح تلقائية وعفويـة عن معاني متباينة تجاه مثير معين لدرجة انها في بعض الحاالت  تصبح تلقائية وعفويـة عن معاني متباينة تجاه مثير معين لدرجة انها في بعض الحاالت  تصبح تلقائية وعفويـة 

ورد الفعل الذاتي قد ينشأ ورد الفعل الذاتي قد ينشأ ورد الفعل الذاتي قد ينشأ ورد الفعل الذاتي قد ينشأ     والشعورية احيانا  اخرى الن بعض العناصر المشكلة للسلوكوالشعورية احيانا  اخرى الن بعض العناصر المشكلة للسلوكوالشعورية احيانا  اخرى الن بعض العناصر المشكلة للسلوكوالشعورية احيانا  اخرى الن بعض العناصر المشكلة للسلوك
        ٠٠٠٠) ) ) )     ٢٠٥٢٠٥٢٠٥٢٠٥----    ٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤، ص، ص، ص، ص    ١٩٩٢١٩٩٢١٩٩٢١٩٩٢جواد ،جواد ،جواد ،جواد ،( ( ( ( بعيدا عن حالة اليقظة الشعورية بعيدا عن حالة اليقظة الشعورية بعيدا عن حالة اليقظة الشعورية بعيدا عن حالة اليقظة الشعورية 

حثة من تعريفات مماثلـة عرفـت الباحثـة حثة من تعريفات مماثلـة عرفـت الباحثـة حثة من تعريفات مماثلـة عرفـت الباحثـة حثة من تعريفات مماثلـة عرفـت الباحثـة ااااطلعت عليه البطلعت عليه البطلعت عليه البطلعت عليه الباااا    ومن خالل هذه التعريفات وماومن خالل هذه التعريفات وماومن خالل هذه التعريفات وماومن خالل هذه التعريفات وما
نشاط يصدر عن الطالب الجامعي كنتيجة لتفاعله  مع نشاط يصدر عن الطالب الجامعي كنتيجة لتفاعله  مع نشاط يصدر عن الطالب الجامعي كنتيجة لتفاعله  مع نشاط يصدر عن الطالب الجامعي كنتيجة لتفاعله  مع : : : : السلوك االجتماعي نظريا على انه السلوك االجتماعي نظريا على انه السلوك االجتماعي نظريا على انه السلوك االجتماعي نظريا على انه 

ر ر ر ر يـيـيـيـلق بالجامعة ، ويتمثل ذلـك فـي محاوالتـه المتكـررة للتعـديل او التغيلق بالجامعة ، ويتمثل ذلـك فـي محاوالتـه المتكـررة للتعـديل او التغيلق بالجامعة ، ويتمثل ذلـك فـي محاوالتـه المتكـررة للتعـديل او التغيلق بالجامعة ، ويتمثل ذلـك فـي محاوالتـه المتكـررة للتعـديل او التغيظروف بيئية تتعظروف بيئية تتعظروف بيئية تتعظروف بيئية تتع
        ٠٠٠٠والتحسين في هذه الظروف حتى تتناسب مع مقتضيات حياته والتحسين في هذه الظروف حتى تتناسب مع مقتضيات حياته والتحسين في هذه الظروف حتى تتناسب مع مقتضيات حياته والتحسين في هذه الظروف حتى تتناسب مع مقتضيات حياته 

وحدد التعريف االجرائي للسلوك االجتماعي على انه نشاط كلي ينطوي  علـى مجموعـة وحدد التعريف االجرائي للسلوك االجتماعي على انه نشاط كلي ينطوي  علـى مجموعـة وحدد التعريف االجرائي للسلوك االجتماعي على انه نشاط كلي ينطوي  علـى مجموعـة وحدد التعريف االجرائي للسلوك االجتماعي على انه نشاط كلي ينطوي  علـى مجموعـة 
نفسه ، سـلوكه نفسه ، سـلوكه نفسه ، سـلوكه نفسه ، سـلوكه من االنشطة الجزئية وحركات واداءات تفصيلية تتعلق بسلوك الطالب مع من االنشطة الجزئية وحركات واداءات تفصيلية تتعلق بسلوك الطالب مع من االنشطة الجزئية وحركات واداءات تفصيلية تتعلق بسلوك الطالب مع من االنشطة الجزئية وحركات واداءات تفصيلية تتعلق بسلوك الطالب مع 

، سلوكه في الجامعـة ، سـلوكه ، سلوكه في الجامعـة ، سـلوكه ، سلوكه في الجامعـة ، سـلوكه ، سلوكه في الجامعـة ، سـلوكه     زمالئه زمالئه زمالئه زمالئه مع استاذه ، سلوكه اثناء المحاضرة ، سلوكه مع مع استاذه ، سلوكه اثناء المحاضرة ، سلوكه مع مع استاذه ، سلوكه اثناء المحاضرة ، سلوكه مع مع استاذه ، سلوكه اثناء المحاضرة ، سلوكه مع 
ويقاس بالدرجة  التي يحصل عليها الطلبة على مقياس السـلوك االجتمـاعي ويقاس بالدرجة  التي يحصل عليها الطلبة على مقياس السـلوك االجتمـاعي ويقاس بالدرجة  التي يحصل عليها الطلبة على مقياس السـلوك االجتمـاعي ويقاس بالدرجة  التي يحصل عليها الطلبة على مقياس السـلوك االجتمـاعي     ٠٠٠٠مع الكتب مع الكتب مع الكتب مع الكتب 

        ٠٠٠٠المعد من قبل الباحثة المعد من قبل الباحثة المعد من قبل الباحثة المعد من قبل الباحثة 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري
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.  .  .  .  نذ والدته تبدأ بينه وبين البيئـة التـي يعـيش فيهـا صـلة ديناميكيـة نذ والدته تبدأ بينه وبين البيئـة التـي يعـيش فيهـا صـلة ديناميكيـة نذ والدته تبدأ بينه وبين البيئـة التـي يعـيش فيهـا صـلة ديناميكيـة نذ والدته تبدأ بينه وبين البيئـة التـي يعـيش فيهـا صـلة ديناميكيـة إن الكائن الحي مإن الكائن الحي مإن الكائن الحي مإن الكائن الحي م                        
وان هذة العالقة التي تقوم بين الكائن  الحي وبيئته وان هذة العالقة التي تقوم بين الكائن  الحي وبيئته وان هذة العالقة التي تقوم بين الكائن  الحي وبيئته وان هذة العالقة التي تقوم بين الكائن  الحي وبيئته . . . . فيؤثر كل منهما في األخر ويتأثر بة فيؤثر كل منهما في األخر ويتأثر بة فيؤثر كل منهما في األخر ويتأثر بة فيؤثر كل منهما في األخر ويتأثر بة 

ومجموع هذا النشاط  الـذي يصـدر مـن ومجموع هذا النشاط  الـذي يصـدر مـن ومجموع هذا النشاط  الـذي يصـدر مـن ومجموع هذا النشاط  الـذي يصـدر مـن . . . . الخارجية تجعلة في حالة مستمرة من الشاط الخارجية تجعلة في حالة مستمرة من الشاط الخارجية تجعلة في حالة مستمرة من الشاط الخارجية تجعلة في حالة مستمرة من الشاط 
        ٠٠٠٠) ) ) ) ٨٨٨٨صصصص    ،،،،    ١٩١٩١٩١٩٧٨٧٨٧٨٧٨    ،،،،منصورمنصورمنصورمنصور((((ل هو ما نسمية بسلوك  ل هو ما نسمية بسلوك  ل هو ما نسمية بسلوك  ل هو ما نسمية بسلوك  الكائن الحي في إثناء عملية التفاعالكائن الحي في إثناء عملية التفاعالكائن الحي في إثناء عملية التفاعالكائن الحي في إثناء عملية التفاع

أن الســلوك اإلنســاني عمومــا يختلــف بــاختالف األفــراد حتــى وان كــان الموقــف الــذي  أن الســلوك اإلنســاني عمومــا يختلــف بــاختالف األفــراد حتــى وان كــان الموقــف الــذي  أن الســلوك اإلنســاني عمومــا يختلــف بــاختالف األفــراد حتــى وان كــان الموقــف الــذي  أن الســلوك اإلنســاني عمومــا يختلــف بــاختالف األفــراد حتــى وان كــان الموقــف الــذي  
ون إزاءهـا  ون إزاءهـا  ون إزاءهـا  ون إزاءهـا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية الموضوعية التي يسلكية الموضوعية التي يسلكية الموضوعية التي يسلكية الموضوعية التي يسلكــــــــــــــــــــيستجيبون له ثابتا أو كانت الظروف البيئيستجيبون له ثابتا أو كانت الظروف البيئيستجيبون له ثابتا أو كانت الظروف البيئيستجيبون له ثابتا أو كانت الظروف البيئ

ن محددات سلوك الفـرد ترجـع  ن محددات سلوك الفـرد ترجـع  ن محددات سلوك الفـرد ترجـع  ن محددات سلوك الفـرد ترجـع  واواواوا) .) .) .) .    ٧٢٧٢٧٢٧٢صصصص،،،،١٩٩٢١٩٩٢١٩٩٢١٩٩٢،،،،رررردو يدادو يدادو يدادو يدا((((ع ع ع ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواحدة بالنسبة للجميواحدة بالنسبة للجميواحدة بالنسبة للجميواحدة بالنسبة للجمي
تغيرات الجسدية والنضج العقلي والشخصية و الثقافة تغيرات الجسدية والنضج العقلي والشخصية و الثقافة تغيرات الجسدية والنضج العقلي والشخصية و الثقافة تغيرات الجسدية والنضج العقلي والشخصية و الثقافة الالالال    إلى عوامل كثيرة متداخلة تشملإلى عوامل كثيرة متداخلة تشملإلى عوامل كثيرة متداخلة تشملإلى عوامل كثيرة متداخلة تشمل

والطبقـة والطبقـة والطبقـة والطبقـة . . . . التي يحيـى فـي ظلهـا الفـرد والجماعـات التـي يعـيش فيهـا ويتعامـل معهـا التي يحيـى فـي ظلهـا الفـرد والجماعـات التـي يعـيش فيهـا ويتعامـل معهـا التي يحيـى فـي ظلهـا الفـرد والجماعـات التـي يعـيش فيهـا ويتعامـل معهـا التي يحيـى فـي ظلهـا الفـرد والجماعـات التـي يعـيش فيهـا ويتعامـل معهـا 
        فان درا ستة ليستفان درا ستة ليستفان درا ستة ليستفان درا ستة ليست    اااااالجتماعية للفرد  لذاالجتماعية للفرد  لذاالجتماعية للفرد  لذاالجتماعية للفرد  لذ

لى عامـل واحـد أو إلـى عـدد بسـيط  مـن لى عامـل واحـد أو إلـى عـدد بسـيط  مـن لى عامـل واحـد أو إلـى عـدد بسـيط  مـن لى عامـل واحـد أو إلـى عـدد بسـيط  مـن باألمر اليسير أن يصعب إرجاع سلوك معين إباألمر اليسير أن يصعب إرجاع سلوك معين إباألمر اليسير أن يصعب إرجاع سلوك معين إباألمر اليسير أن يصعب إرجاع سلوك معين إ    
كامــل كامــل كامــل كامــل ((((عوامــل حتــى ولــو كــان هنالــك عامــل أو بضــع عوامــل أكثــر أثــرا مــن غيرهــا  عوامــل حتــى ولــو كــان هنالــك عامــل أو بضــع عوامــل أكثــر أثــرا مــن غيرهــا  عوامــل حتــى ولــو كــان هنالــك عامــل أو بضــع عوامــل أكثــر أثــرا مــن غيرهــا  عوامــل حتــى ولــو كــان هنالــك عامــل أو بضــع عوامــل أكثــر أثــرا مــن غيرهــا  

        ٠٠٠٠) ) ) )     ١٤١٤١٤١٤صصصص،،،،١١١١٩٩٣٩٩٣٩٩٣٩٩٣،،،،
الن أنظمة الن أنظمة الن أنظمة الن أنظمة ))))سلوك اجتماعي سلوك اجتماعي سلوك اجتماعي سلوك اجتماعي ((((وليس من الصحيح أن يطلق على جميع السلوك اإلنساني وليس من الصحيح أن يطلق على جميع السلوك اإلنساني وليس من الصحيح أن يطلق على جميع السلوك اإلنساني وليس من الصحيح أن يطلق على جميع السلوك اإلنساني     

الذين يعيشـون الذين يعيشـون الذين يعيشـون الذين يعيشـون الحياة  هي أنظمة المجتمع وألنها تنظم العالقات التي  تقوم بين الناس الحياة  هي أنظمة المجتمع وألنها تنظم العالقات التي  تقوم بين الناس الحياة  هي أنظمة المجتمع وألنها تنظم العالقات التي  تقوم بين الناس الحياة  هي أنظمة المجتمع وألنها تنظم العالقات التي  تقوم بين الناس 
فيها وإنما فيها وإنما فيها وإنما فيها وإنما     ظظظظفي مجتمع معين بغض النظر عن اجتماعهم وتفرقهم  الن االجتماع ال يالحفي مجتمع معين بغض النظر عن اجتماعهم وتفرقهم  الن االجتماع ال يالحفي مجتمع معين بغض النظر عن اجتماعهم وتفرقهم  الن االجتماع ال يالحفي مجتمع معين بغض النظر عن اجتماعهم وتفرقهم  الن االجتماع ال يالح

حسب ومن هنا كانت متعـددة  بحسـب العالقـات وتعـددها واختالفهـا حسب ومن هنا كانت متعـددة  بحسـب العالقـات وتعـددها واختالفهـا حسب ومن هنا كانت متعـددة  بحسـب العالقـات وتعـددها واختالفهـا حسب ومن هنا كانت متعـددة  بحسـب العالقـات وتعـددها واختالفهـا ففففتالحظ العالقات تالحظ العالقات تالحظ العالقات تالحظ العالقات 
هي صفة للسلوك  والبـد إن يكـون هـذا السـلوك موضـوعيا هي صفة للسلوك  والبـد إن يكـون هـذا السـلوك موضـوعيا هي صفة للسلوك  والبـد إن يكـون هـذا السـلوك موضـوعيا هي صفة للسلوك  والبـد إن يكـون هـذا السـلوك موضـوعيا ))))اجتماعي اجتماعي اجتماعي اجتماعي ((((لذلك فان كلمة لذلك فان كلمة لذلك فان كلمة لذلك فان كلمة 

        ٠٠٠٠) ) ) ) ٤٤٤٤صصصص،،،،١٩٥٣١٩٥٣١٩٥٣١٩٥٣النبهاني،النبهاني،النبهاني،النبهاني،((((عالقات الناشئة عن  االجتماع عالقات الناشئة عن  االجتماع عالقات الناشئة عن  االجتماع عالقات الناشئة عن  االجتماع لتنظيم المواقف أو اللتنظيم المواقف أو اللتنظيم المواقف أو اللتنظيم المواقف أو ال
والسلوك االجتماعي بذلك هو عبارة عن السلوك الذي يتمثل في لقاء الفـرد بغيـرة  والسلوك االجتماعي بذلك هو عبارة عن السلوك الذي يتمثل في لقاء الفـرد بغيـرة  والسلوك االجتماعي بذلك هو عبارة عن السلوك الذي يتمثل في لقاء الفـرد بغيـرة  والسلوك االجتماعي بذلك هو عبارة عن السلوك الذي يتمثل في لقاء الفـرد بغيـرة                          

        ثثثثويتم اكتسابة نتيجة عالقات الفـرد باسـرتة وبيئتـة وغالبـا مـا يحـدويتم اكتسابة نتيجة عالقات الفـرد باسـرتة وبيئتـة وغالبـا مـا يحـدويتم اكتسابة نتيجة عالقات الفـرد باسـرتة وبيئتـة وغالبـا مـا يحـدويتم اكتسابة نتيجة عالقات الفـرد باسـرتة وبيئتـة وغالبـا مـا يحـد        من أفراد الجماعة من أفراد الجماعة من أفراد الجماعة من أفراد الجماعة 
بما تمارسة الجماعات علية من  ضغوط بما تمارسة الجماعات علية من  ضغوط بما تمارسة الجماعات علية من  ضغوط بما تمارسة الجماعات علية من  ضغوط     تأثير من جماعات تجاة الفرد وبذلك يتأثر الفردتأثير من جماعات تجاة الفرد وبذلك يتأثر الفردتأثير من جماعات تجاة الفرد وبذلك يتأثر الفردتأثير من جماعات تجاة الفرد وبذلك يتأثر الفردالالالال

أما مدى امتثال الفرد بالجماعات أما مدى امتثال الفرد بالجماعات أما مدى امتثال الفرد بالجماعات أما مدى امتثال الفرد بالجماعات . . . . حتى يقوم الفرد بأنماط سلوكية ترضى عنها الجماعات حتى يقوم الفرد بأنماط سلوكية ترضى عنها الجماعات حتى يقوم الفرد بأنماط سلوكية ترضى عنها الجماعات حتى يقوم الفرد بأنماط سلوكية ترضى عنها الجماعات 
فأنة يتوقف على مدى حاجتة أليها وعدم إمكانية االستغناء عنها  مما يدفعه  إلى االلتزام فأنة يتوقف على مدى حاجتة أليها وعدم إمكانية االستغناء عنها  مما يدفعه  إلى االلتزام فأنة يتوقف على مدى حاجتة أليها وعدم إمكانية االستغناء عنها  مما يدفعه  إلى االلتزام فأنة يتوقف على مدى حاجتة أليها وعدم إمكانية االستغناء عنها  مما يدفعه  إلى االلتزام 

ــي ينتم ــة الت ــا الجماع ــي تقره ــاعي الت ــلوك االجتم ــد الس ــي ينتمبقواع ــة الت ــا الجماع ــي تقره ــاعي الت ــلوك االجتم ــد الس ــي ينتمبقواع ــة الت ــا الجماع ــي تقره ــاعي الت ــلوك االجتم ــد الس ــي ينتمبقواع ــة الت ــا الجماع ــي تقره ــاعي الت ــلوك االجتم ــد الس ـــبقواع ــــــ ــــــ ــــــ ــا ـــ ــا ي  أليه ــا ي  أليه ــا ي  أليه ــري ((((ي  أليه ــري ألغم ــري ألغم ــري ألغم ألغم
        ٠٠٠٠)   )   )   )   ٢٨٢٨٢٨٢٨صصصص....١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩....

التي تصدر عـن التي تصدر عـن التي تصدر عـن التي تصدر عـن     ةةةةفالسلوك االجتماعي هو نتائج العالقات الديناميفالسلوك االجتماعي هو نتائج العالقات الديناميفالسلوك االجتماعي هو نتائج العالقات الديناميفالسلوك االجتماعي هو نتائج العالقات الدينامي    مممموعلى وفق ما تقدوعلى وفق ما تقدوعلى وفق ما تقدوعلى وفق ما تقد                
وافزة وقدراتـة واتجاهاتـة وأرائـه مـع وافزة وقدراتـة واتجاهاتـة وأرائـه مـع وافزة وقدراتـة واتجاهاتـة وأرائـه مـع وافزة وقدراتـة واتجاهاتـة وأرائـه مـع ححححتفاعل الفرد بميولة وحاجاتة ورغباتة ونزعاتة  وتفاعل الفرد بميولة وحاجاتة ورغباتة ونزعاتة  وتفاعل الفرد بميولة وحاجاتة ورغباتة ونزعاتة  وتفاعل الفرد بميولة وحاجاتة ورغباتة ونزعاتة  و

        . . . . ة ة ة ة إمكانيات البيئة بما فيها من عوامل مادية واجتماعية ومعنوية وثقافيإمكانيات البيئة بما فيها من عوامل مادية واجتماعية ومعنوية وثقافيإمكانيات البيئة بما فيها من عوامل مادية واجتماعية ومعنوية وثقافيإمكانيات البيئة بما فيها من عوامل مادية واجتماعية ومعنوية وثقافي
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وبتحليل السلوك االجتماعي بوصفة وجها من أوجه السـلوك اإلنسـاني المتعـددة وبتحليل السلوك االجتماعي بوصفة وجها من أوجه السـلوك اإلنسـاني المتعـددة وبتحليل السلوك االجتماعي بوصفة وجها من أوجه السـلوك اإلنسـاني المتعـددة وبتحليل السلوك االجتماعي بوصفة وجها من أوجه السـلوك اإلنسـاني المتعـددة 

        ----::::نجد  أنة يتكون من عدة عناصر وهي نجد  أنة يتكون من عدة عناصر وهي نجد  أنة يتكون من عدة عناصر وهي نجد  أنة يتكون من عدة عناصر وهي 
ويختلـف مـن حيـث ويختلـف مـن حيـث ويختلـف مـن حيـث ويختلـف مـن حيـث . . . . إذ أن كل سلوك له هدف يسعى الفرد إلى تحقيقـه إذ أن كل سلوك له هدف يسعى الفرد إلى تحقيقـه إذ أن كل سلوك له هدف يسعى الفرد إلى تحقيقـه إذ أن كل سلوك له هدف يسعى الفرد إلى تحقيقـه : : : :     Goalالهدف الهدف الهدف الهدف 

 . . . . أهميته  أو قيمته بالنسبة للفرد أهميته  أو قيمته بالنسبة للفرد أهميته  أو قيمته بالنسبة للفرد أهميته  أو قيمته بالنسبة للفرد 
ليب مختلفة في الوصول إلى  هدفه إذ يكن ليب مختلفة في الوصول إلى  هدفه إذ يكن ليب مختلفة في الوصول إلى  هدفه إذ يكن ليب مختلفة في الوصول إلى  هدفه إذ يكن فالفرد يستجيب بأسافالفرد يستجيب بأسافالفرد يستجيب بأسافالفرد يستجيب بأسا: : : :  Readiness االستعداد االستعداد االستعداد االستعداد 

 ....مستعدا أو مهيأ للقيام باالستجابة للموقف الذي يعيشه مستعدا أو مهيأ للقيام باالستجابة للموقف الذي يعيشه مستعدا أو مهيأ للقيام باالستجابة للموقف الذي يعيشه مستعدا أو مهيأ للقيام باالستجابة للموقف الذي يعيشه 
الفرد االختيار الفرد االختيار الفرد االختيار الفرد االختيار مختلفة التي تتطلب من مختلفة التي تتطلب من مختلفة التي تتطلب من مختلفة التي تتطلب من الالالالقف يزود الفرد بالبدائل قف يزود الفرد بالبدائل قف يزود الفرد بالبدائل قف يزود الفرد بالبدائل اااافالموفالموفالموفالمو::::    Situationالموقف الموقف الموقف الموقف 

 ....من بينها وهذه الموقف تعطى الفرد الفرصة لكي يشبع حاجاتة ويواجه مطالبه من بينها وهذه الموقف تعطى الفرد الفرصة لكي يشبع حاجاتة ويواجه مطالبه من بينها وهذه الموقف تعطى الفرد الفرصة لكي يشبع حاجاتة ويواجه مطالبه من بينها وهذه الموقف تعطى الفرد الفرصة لكي يشبع حاجاتة ويواجه مطالبه 
يقوم الفرد بتفسير الموقف قبل أن يسلك أو يتصرف بطريقة يقوم الفرد بتفسير الموقف قبل أن يسلك أو يتصرف بطريقة يقوم الفرد بتفسير الموقف قبل أن يسلك أو يتصرف بطريقة يقوم الفرد بتفسير الموقف قبل أن يسلك أو يتصرف بطريقة : : : :      Inter pretationالتفسير التفسير التفسير التفسير 

 ....معينة معينة معينة معينة 
فالفرد يسـتجيب ويتصـرف ويسـلك باألسـلوب الـذي  يعتقـد انـه فالفرد يسـتجيب ويتصـرف ويسـلك باألسـلوب الـذي  يعتقـد انـه فالفرد يسـتجيب ويتصـرف ويسـلك باألسـلوب الـذي  يعتقـد انـه فالفرد يسـتجيب ويتصـرف ويسـلك باألسـلوب الـذي  يعتقـد انـه : : : :     Responseاالستجابة  االستجابة  االستجابة  االستجابة  

 ....سيقوده إلى اكبر قدرة من اإلشباع  سيقوده إلى اكبر قدرة من اإلشباع  سيقوده إلى اكبر قدرة من اإلشباع  سيقوده إلى اكبر قدرة من اإلشباع  
ومشـبعة ومشـبعة ومشـبعة ومشـبعة قد تأتي نواتج سلوك وأفعال الفـرد محققـة للهـدف قد تأتي نواتج سلوك وأفعال الفـرد محققـة للهـدف قد تأتي نواتج سلوك وأفعال الفـرد محققـة للهـدف قد تأتي نواتج سلوك وأفعال الفـرد محققـة للهـدف : : : :      Consequencesالنواتج النواتج النواتج النواتج 

 ))))٣٢٣٢٣٢٣٢----٣٠٣٠٣٠٣٠صصصص....تتتت....بببب....    ففففعلي وعسا علي وعسا علي وعسا علي وعسا .(.(.(.(لمطالب الفرد وحاجته لمطالب الفرد وحاجته لمطالب الفرد وحاجته لمطالب الفرد وحاجته 
وان هــذه العناصــر تمثــل اســتجابة الفــرد وردود الفعــل أليــه مشــكله كبيــرة مــن  وان هــذه العناصــر تمثــل اســتجابة الفــرد وردود الفعــل أليــه مشــكله كبيــرة مــن  وان هــذه العناصــر تمثــل اســتجابة الفــرد وردود الفعــل أليــه مشــكله كبيــرة مــن  وان هــذه العناصــر تمثــل اســتجابة الفــرد وردود الفعــل أليــه مشــكله كبيــرة مــن                              

والواقع أن سلوك الفرد عادة  ما يحركه عدد كبيـر مـن والواقع أن سلوك الفرد عادة  ما يحركه عدد كبيـر مـن والواقع أن سلوك الفرد عادة  ما يحركه عدد كبيـر مـن والواقع أن سلوك الفرد عادة  ما يحركه عدد كبيـر مـن . . . . المشكالت الكبيرة أو الصغيرة  المشكالت الكبيرة أو الصغيرة  المشكالت الكبيرة أو الصغيرة  المشكالت الكبيرة أو الصغيرة  
رات  للسـلوك فـي حياتـه اليوميـة رات  للسـلوك فـي حياتـه اليوميـة رات  للسـلوك فـي حياتـه اليوميـة رات  للسـلوك فـي حياتـه اليوميـة المشكالت الصغيرة والكبيرة والتي تعمل كدوافع ومثيالمشكالت الصغيرة والكبيرة والتي تعمل كدوافع ومثيالمشكالت الصغيرة والكبيرة والتي تعمل كدوافع ومثيالمشكالت الصغيرة والكبيرة والتي تعمل كدوافع ومثي

 ::::زها فيه زها فيه زها فيه زها فيه ييييوالسلوك بذلك نشاط كلي مركب دينامي يتضمن ثالث جوانب يمكن تميوالسلوك بذلك نشاط كلي مركب دينامي يتضمن ثالث جوانب يمكن تميوالسلوك بذلك نشاط كلي مركب دينامي يتضمن ثالث جوانب يمكن تميوالسلوك بذلك نشاط كلي مركب دينامي يتضمن ثالث جوانب يمكن تمي....
برمـوز برمـوز برمـوز برمـوز     معهـا معهـا معهـا معهـا     من مظاهر وأحداث مختلفة ويتفاعـلمن مظاهر وأحداث مختلفة ويتفاعـلمن مظاهر وأحداث مختلفة ويتفاعـلمن مظاهر وأحداث مختلفة ويتفاعـل    ههههيدرك الفرد ماحو ليدرك الفرد ماحو ليدرك الفرد ماحو ليدرك الفرد ماحو ل: : : : جانب معرفي جانب معرفي جانب معرفي جانب معرفي 
        ....ومعاني معينةومعاني معينةومعاني معينةومعاني معينة

موضـوع  موضـوع  موضـوع  موضـوع          فالميـل إلـىفالميـل إلـىفالميـل إلـىفالميـل إلـى....وهو الحالة االنفعاليـة التـي تصـاحب السـلوك وهو الحالة االنفعاليـة التـي تصـاحب السـلوك وهو الحالة االنفعاليـة التـي تصـاحب السـلوك وهو الحالة االنفعاليـة التـي تصـاحب السـلوك : : : : جانب انفعالي  جانب انفعالي  جانب انفعالي  جانب انفعالي  
    ححححوان شـعور باالرتيـاوان شـعور باالرتيـاوان شـعور باالرتيـاوان شـعور باالرتيـا.  .  .  .  والتحمس أليه واإلقبال عليه  يمثل محركات ومنشـطات للسـلوك والتحمس أليه واإلقبال عليه  يمثل محركات ومنشـطات للسـلوك والتحمس أليه واإلقبال عليه  يمثل محركات ومنشـطات للسـلوك والتحمس أليه واإلقبال عليه  يمثل محركات ومنشـطات للسـلوك 

        ....وعدم االرتياح  حيال موضوع السلوك يؤثر في تدعيم السلوك أو انطفاء استجابته وعدم االرتياح  حيال موضوع السلوك يؤثر في تدعيم السلوك أو انطفاء استجابته وعدم االرتياح  حيال موضوع السلوك يؤثر في تدعيم السلوك أو انطفاء استجابته وعدم االرتياح  حيال موضوع السلوك يؤثر في تدعيم السلوك أو انطفاء استجابته 
----٨٨٨٨صصصص،،،،١٩٧٨١٩٧٨١٩٧٨١٩٧٨،،،،منصورمنصورمنصورمنصور((((كاالستجابة الحركية لتعليمات أو تنبيهات لقضية معينة كاالستجابة الحركية لتعليمات أو تنبيهات لقضية معينة كاالستجابة الحركية لتعليمات أو تنبيهات لقضية معينة كاالستجابة الحركية لتعليمات أو تنبيهات لقضية معينة : : : : جانب حركي  جانب حركي  جانب حركي  جانب حركي  

٠٠٠٠)  )  )  )  ٩٩٩٩                
        

���ك ا�08#��� �6آ�$ ا	 :  
يتأثر السلوك االجتماعي بسلوك االخرين او يؤثر فيهم وهو يشتمل على تواصل بـين يتأثر السلوك االجتماعي بسلوك االخرين او يؤثر فيهم وهو يشتمل على تواصل بـين يتأثر السلوك االجتماعي بسلوك االخرين او يؤثر فيهم وهو يشتمل على تواصل بـين يتأثر السلوك االجتماعي بسلوك االخرين او يؤثر فيهم وهو يشتمل على تواصل بـين 

            ----::::لذا فهو سلوك كتلي يتضمن ثالث نواح لذا فهو سلوك كتلي يتضمن ثالث نواح لذا فهو سلوك كتلي يتضمن ثالث نواح لذا فهو سلوك كتلي يتضمن ثالث نواح     ٠٠٠٠) ) ) )     ١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥، ص ، ص ، ص ، ص     ١٩٧١١٩٧١١٩٧١١٩٧١عاقل ،عاقل ،عاقل ،عاقل ،( ( ( ( االفراد والجماعات االفراد والجماعات االفراد والجماعات االفراد والجماعات 
        ٠٠٠٠أي العناصر التي يتكون منها الموقف أي العناصر التي يتكون منها الموقف أي العناصر التي يتكون منها الموقف أي العناصر التي يتكون منها الموقف : : : : التركيب او البناء التركيب او البناء التركيب او البناء التركيب او البناء  - - - - ١١١١
 ٠٠٠٠ت بين عناصر التركيب والبناء ت بين عناصر التركيب والبناء ت بين عناصر التركيب والبناء ت بين عناصر التركيب والبناء أي العالقاأي العالقاأي العالقاأي العالقا: : : : عملية التفاعل عملية التفاعل عملية التفاعل عملية التفاعل  - - - - ٢٢٢٢
ــوى  - - - - ٣٣٣٣ ــوى المضــمون او المحت ــوى المضــمون او المحت ــوى المضــمون او المحت ــ: : : : المضــمون او المحت ــين العن ــه التفاعــل ب ــدور حول ــذي ي ــأي الموضــوع ال ــين العن ــه التفاعــل ب ــدور حول ــذي ي ــأي الموضــوع ال ــين العن ــه التفاعــل ب ــدور حول ــذي ي ــأي الموضــوع ال ــين العن ــه التفاعــل ب ــدور حول ــذي ي اصر اصر اصر اصر ــــأي الموضــوع ال

 ) ) ) ) ٨٨٨٨،ص،ص،ص،ص    ١٩٨١١٩٨١١٩٨١١٩٨١زهران ، زهران ، زهران ، زهران ، ((((    ٠٠٠٠ة ة ة ة ــــــــــــالمختلفالمختلفالمختلفالمختلف
وفي اطار ذلـك يمكـن وصـف بيـان هيكليـة السـلوك االجتمـاعي الخـاص بالطالـب وفي اطار ذلـك يمكـن وصـف بيـان هيكليـة السـلوك االجتمـاعي الخـاص بالطالـب وفي اطار ذلـك يمكـن وصـف بيـان هيكليـة السـلوك االجتمـاعي الخـاص بالطالـب وفي اطار ذلـك يمكـن وصـف بيـان هيكليـة السـلوك االجتمـاعي الخـاص بالطالـب  - - - - ٤٤٤٤

 : : : : الجامعي وكاالتي الجامعي وكاالتي الجامعي وكاالتي الجامعي وكاالتي 
ظمة مع بعضها البعض في كـل عـام ظمة مع بعضها البعض في كـل عـام ظمة مع بعضها البعض في كـل عـام ظمة مع بعضها البعض في كـل عـام منتمنتمنتمنت) ) ) ) الطلبة الطلبة الطلبة الطلبة ( ( ( ( يتركب من جماعة من االفراد يتركب من جماعة من االفراد يتركب من جماعة من االفراد يتركب من جماعة من االفراد  - - - - ١١١١

، باالضافة الى المحاضـر ، باالضافة الى المحاضـر ، باالضافة الى المحاضـر ، باالضافة الى المحاضـر ) ) ) ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠االول ، الثاني ، الثالث ، الرابع ،االول ، الثاني ، الثالث ، الرابع ،االول ، الثاني ، الثالث ، الرابع ،االول ، الثاني ، الثالث ، الرابع ،( ( ( ( ي ي ي ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراسدراسدراسدراس
        ٠٠٠٠كقائد ويوجد الطلبة االخرون في الجامعة كقائد ويوجد الطلبة االخرون في الجامعة كقائد ويوجد الطلبة االخرون في الجامعة كقائد ويوجد الطلبة االخرون في الجامعة 

 



 ا	�د ا	���� ���
���� ��آ� ا	���ث ا	������  

����� وا	

 
يؤدي هذا التركيب الى تكوين عالقات تتم من خاللها عمليـة تفاعـل داخلـي بـين يؤدي هذا التركيب الى تكوين عالقات تتم من خاللها عمليـة تفاعـل داخلـي بـين يؤدي هذا التركيب الى تكوين عالقات تتم من خاللها عمليـة تفاعـل داخلـي بـين يؤدي هذا التركيب الى تكوين عالقات تتم من خاللها عمليـة تفاعـل داخلـي بـين  - - - - ٢٢٢٢

عة وبين الجماعات االخرى ، فهناك نوع عة وبين الجماعات االخرى ، فهناك نوع عة وبين الجماعات االخرى ، فهناك نوع عة وبين الجماعات االخرى ، فهناك نوع افراد الجماعة وتفاعل خارجي بين الجماافراد الجماعة وتفاعل خارجي بين الجماافراد الجماعة وتفاعل خارجي بين الجماافراد الجماعة وتفاعل خارجي بين الجما
 ٠٠٠٠من التأثير والتأثر من التأثير والتأثر من التأثير والتأثر من التأثير والتأثر 

يدور التفاعل االجتماعي حول موضوعات تـؤدي فـي النهايـة الـى مجموعـة مـن يدور التفاعل االجتماعي حول موضوعات تـؤدي فـي النهايـة الـى مجموعـة مـن يدور التفاعل االجتماعي حول موضوعات تـؤدي فـي النهايـة الـى مجموعـة مـن يدور التفاعل االجتماعي حول موضوعات تـؤدي فـي النهايـة الـى مجموعـة مـن  - - - - ٣٣٣٣
العادات واالفكار واالتجاهات والميول والمعـايير واالسـاليب التـي مـن شـأنها ان العادات واالفكار واالتجاهات والميول والمعـايير واالسـاليب التـي مـن شـأنها ان العادات واالفكار واالتجاهات والميول والمعـايير واالسـاليب التـي مـن شـأنها ان العادات واالفكار واالتجاهات والميول والمعـايير واالسـاليب التـي مـن شـأنها ان 

                 ٠٠٠٠تعدل سلوك الفرد والجماعة تعدل سلوك الفرد والجماعة تعدل سلوك الفرد والجماعة تعدل سلوك الفرد والجماعة 

  :���ات ا	���ك ا���#�08 
        ::::سلوك االجتماعي للفرد عدد من الميزات هي سلوك االجتماعي للفرد عدد من الميزات هي سلوك االجتماعي للفرد عدد من الميزات هي سلوك االجتماعي للفرد عدد من الميزات هي لللللللل            

معـان واهـداف اخالقيـة مـن اجـل التـآلف والتـوادد معـان واهـداف اخالقيـة مـن اجـل التـآلف والتـوادد معـان واهـداف اخالقيـة مـن اجـل التـآلف والتـوادد معـان واهـداف اخالقيـة مـن اجـل التـآلف والتـوادد     يحمل السـلوك االجتمـاعييحمل السـلوك االجتمـاعييحمل السـلوك االجتمـاعييحمل السـلوك االجتمـاعي ....٢٢٢٢
والتعاون سعيًا لتحقيق التوافق مـع الجماعـة والحصـول علـى تقـديرهم ، ومـن والتعاون سعيًا لتحقيق التوافق مـع الجماعـة والحصـول علـى تقـديرهم ، ومـن والتعاون سعيًا لتحقيق التوافق مـع الجماعـة والحصـول علـى تقـديرهم ، ومـن والتعاون سعيًا لتحقيق التوافق مـع الجماعـة والحصـول علـى تقـديرهم ، ومـن 

        ....وظائفه تنظيم العالقات بين الناس وظائفه تنظيم العالقات بين الناس وظائفه تنظيم العالقات بين الناس وظائفه تنظيم العالقات بين الناس 
اعل مع غيره لذلك فهـو اعل مع غيره لذلك فهـو اعل مع غيره لذلك فهـو اعل مع غيره لذلك فهـو سلوك مكتسب يتعلمه الفرد من تجربته السابقة وهو يتفسلوك مكتسب يتعلمه الفرد من تجربته السابقة وهو يتفسلوك مكتسب يتعلمه الفرد من تجربته السابقة وهو يتفسلوك مكتسب يتعلمه الفرد من تجربته السابقة وهو يتف ....٣٣٣٣

 ....يؤثر فيهم ويمكن ان يسيطر عليه ويوجه من قبل الجماعة يؤثر فيهم ويمكن ان يسيطر عليه ويوجه من قبل الجماعة يؤثر فيهم ويمكن ان يسيطر عليه ويوجه من قبل الجماعة يؤثر فيهم ويمكن ان يسيطر عليه ويوجه من قبل الجماعة 
يتنوع هذا السلوك بحسب حاجات الفرد والمواقـف التـي تواجهـه والنـاس الـذين يتنوع هذا السلوك بحسب حاجات الفرد والمواقـف التـي تواجهـه والنـاس الـذين يتنوع هذا السلوك بحسب حاجات الفرد والمواقـف التـي تواجهـه والنـاس الـذين يتنوع هذا السلوك بحسب حاجات الفرد والمواقـف التـي تواجهـه والنـاس الـذين  ....٤٤٤٤

 ....يتفاعل معهم وكذلك سلوك االخرين تجاهه يتفاعل معهم وكذلك سلوك االخرين تجاهه يتفاعل معهم وكذلك سلوك االخرين تجاهه يتفاعل معهم وكذلك سلوك االخرين تجاهه 
يظهره الفرد ويوجهه نحو االخـرين بهـدف االتصـال بهـم والتـأثير علـيهم بحسـب يظهره الفرد ويوجهه نحو االخـرين بهـدف االتصـال بهـم والتـأثير علـيهم بحسـب يظهره الفرد ويوجهه نحو االخـرين بهـدف االتصـال بهـم والتـأثير علـيهم بحسـب يظهره الفرد ويوجهه نحو االخـرين بهـدف االتصـال بهـم والتـأثير علـيهم بحسـب  ....٥٥٥٥

 ....وخبراته السابقة ووفقًا لحاجاته وخبراته السابقة ووفقًا لحاجاته وخبراته السابقة ووفقًا لحاجاته وخبراته السابقة ووفقًا لحاجاته تجاربه تجاربه تجاربه تجاربه 
ان  السلوك االجتماعي يمكن مالحظته عنـدما يكـون مباشـرًا ويمكـن اسـتنتاجه ان  السلوك االجتماعي يمكن مالحظته عنـدما يكـون مباشـرًا ويمكـن اسـتنتاجه ان  السلوك االجتماعي يمكن مالحظته عنـدما يكـون مباشـرًا ويمكـن اسـتنتاجه ان  السلوك االجتماعي يمكن مالحظته عنـدما يكـون مباشـرًا ويمكـن اسـتنتاجه      ....٦٦٦٦

رض الـذي يحققـه رض الـذي يحققـه رض الـذي يحققـه رض الـذي يحققـه غـغـغـغـعندما يكون موضوعيًا ويستدل علـى كونـه اجتماعيـًا مـن العندما يكون موضوعيًا ويستدل علـى كونـه اجتماعيـًا مـن العندما يكون موضوعيًا ويستدل علـى كونـه اجتماعيـًا مـن العندما يكون موضوعيًا ويستدل علـى كونـه اجتماعيـًا مـن ال
 ))))٣٢٣٢٣٢٣٢----٣١٣١٣١٣١،ص،ص،ص،ص١٩٩٥١٩٩٥١٩٩٥١٩٩٥حمد،حمد،حمد،حمد،((((

دعو الى دعو الى دعو الى دعو الى اما عندما يحدد السلوك االجتماعي بكونه خاصا بالطالب  الجامعي فهذا ياما عندما يحدد السلوك االجتماعي بكونه خاصا بالطالب  الجامعي فهذا ياما عندما يحدد السلوك االجتماعي بكونه خاصا بالطالب  الجامعي فهذا ياما عندما يحدد السلوك االجتماعي بكونه خاصا بالطالب  الجامعي فهذا ي                
        ::::وضع مميزات خاصة به تميزه عن غيره من االنشطة االخرى وكما يأتي وضع مميزات خاصة به تميزه عن غيره من االنشطة االخرى وكما يأتي وضع مميزات خاصة به تميزه عن غيره من االنشطة االخرى وكما يأتي وضع مميزات خاصة به تميزه عن غيره من االنشطة االخرى وكما يأتي 

ان السلوك االجتماعي له قواعده العامة و السلوك االجتماعي للطالب الجـامعي ان السلوك االجتماعي له قواعده العامة و السلوك االجتماعي للطالب الجـامعي ان السلوك االجتماعي له قواعده العامة و السلوك االجتماعي للطالب الجـامعي ان السلوك االجتماعي له قواعده العامة و السلوك االجتماعي للطالب الجـامعي  ....١١١١
له قواعده الخاصة المشتقة من القواعد العامة للسلوك االجتماعي ومن خصائص له قواعده الخاصة المشتقة من القواعد العامة للسلوك االجتماعي ومن خصائص له قواعده الخاصة المشتقة من القواعد العامة للسلوك االجتماعي ومن خصائص له قواعده الخاصة المشتقة من القواعد العامة للسلوك االجتماعي ومن خصائص 

        ....العلم والتعلم وشروطهما العلم والتعلم وشروطهما العلم والتعلم وشروطهما العلم والتعلم وشروطهما 
يتفاعل مع فئات اجتماعية كثيـرة تتفـاوت فـي الخصـائص يتفاعل مع فئات اجتماعية كثيـرة تتفـاوت فـي الخصـائص يتفاعل مع فئات اجتماعية كثيـرة تتفـاوت فـي الخصـائص يتفاعل مع فئات اجتماعية كثيـرة تتفـاوت فـي الخصـائص     ان الفرد في المجتمعان الفرد في المجتمعان الفرد في المجتمعان الفرد في المجتمع ....٢٢٢٢

فهو يتفاعل مع فئتين اساسيتين همـا االسـاتذة فهو يتفاعل مع فئتين اساسيتين همـا االسـاتذة فهو يتفاعل مع فئتين اساسيتين همـا االسـاتذة فهو يتفاعل مع فئتين اساسيتين همـا االسـاتذة : : : : واالهداف اما الطالب الجامعي واالهداف اما الطالب الجامعي واالهداف اما الطالب الجامعي واالهداف اما الطالب الجامعي 
الجامعيين والطلبة الذين لهم خصـائص مشـتركة واهـداف مشـتركة ممـا يجعـل الجامعيين والطلبة الذين لهم خصـائص مشـتركة واهـداف مشـتركة ممـا يجعـل الجامعيين والطلبة الذين لهم خصـائص مشـتركة واهـداف مشـتركة ممـا يجعـل الجامعيين والطلبة الذين لهم خصـائص مشـتركة واهـداف مشـتركة ممـا يجعـل 

 مفردات السلوك متشابهة مفردات السلوك متشابهة مفردات السلوك متشابهة مفردات السلوك متشابهة 
وانشطة متعددة  في وانشطة متعددة  في وانشطة متعددة  في وانشطة متعددة  في     ان سلوك الطالب الجامعي تحكمه انظمة واهداف ومناهجان سلوك الطالب الجامعي تحكمه انظمة واهداف ومناهجان سلوك الطالب الجامعي تحكمه انظمة واهداف ومناهجان سلوك الطالب الجامعي تحكمه انظمة واهداف ومناهج ....٣٣٣٣

 ....سياق منتظم يجعل سلوك الطالب الجامعي موضع تقويم مستمر من االخرين سياق منتظم يجعل سلوك الطالب الجامعي موضع تقويم مستمر من االخرين سياق منتظم يجعل سلوك الطالب الجامعي موضع تقويم مستمر من االخرين سياق منتظم يجعل سلوك الطالب الجامعي موضع تقويم مستمر من االخرين 
تعدد ادوار الفرد في المجتمع يعطي مرونـه اكبـر فـي السـلوك االجتمـاعي امـا تعدد ادوار الفرد في المجتمع يعطي مرونـه اكبـر فـي السـلوك االجتمـاعي امـا تعدد ادوار الفرد في المجتمع يعطي مرونـه اكبـر فـي السـلوك االجتمـاعي امـا تعدد ادوار الفرد في المجتمع يعطي مرونـه اكبـر فـي السـلوك االجتمـاعي امـا  ....٤٤٤٤

سلوك الطالب الجامعي فهو تبعًا لدوره كمتعلم او قرين ممـا يجعلـه اكثـر تقيـدًا سلوك الطالب الجامعي فهو تبعًا لدوره كمتعلم او قرين ممـا يجعلـه اكثـر تقيـدًا سلوك الطالب الجامعي فهو تبعًا لدوره كمتعلم او قرين ممـا يجعلـه اكثـر تقيـدًا سلوك الطالب الجامعي فهو تبعًا لدوره كمتعلم او قرين ممـا يجعلـه اكثـر تقيـدًا 
 ....وتكرارًا بما يسهل تعلم النظام وتكرارًا بما يسهل تعلم النظام وتكرارًا بما يسهل تعلم النظام وتكرارًا بما يسهل تعلم النظام 

ان سلوك الطالب الجامعي داخل القاعة الدراسية يأخذ حيزًا كبر من سلوكه فـي ان سلوك الطالب الجامعي داخل القاعة الدراسية يأخذ حيزًا كبر من سلوكه فـي ان سلوك الطالب الجامعي داخل القاعة الدراسية يأخذ حيزًا كبر من سلوكه فـي ان سلوك الطالب الجامعي داخل القاعة الدراسية يأخذ حيزًا كبر من سلوكه فـي  ....٥٥٥٥
        االنشطة االخرى ويقع تحت المالحظة المباشرة االنشطة االخرى ويقع تحت المالحظة المباشرة االنشطة االخرى ويقع تحت المالحظة المباشرة االنشطة االخرى ويقع تحت المالحظة المباشرة 

        

 



 ا	�د ا	���� ���
���� ��آ� ا	���ث ا	������  

����� وا	

 
ان سلوك الطالب الجامعي تحكمه انظمة واهداف  ومنـاهج  وانشـطة متعـددة فـي ان سلوك الطالب الجامعي تحكمه انظمة واهداف  ومنـاهج  وانشـطة متعـددة فـي ان سلوك الطالب الجامعي تحكمه انظمة واهداف  ومنـاهج  وانشـطة متعـددة فـي ان سلوك الطالب الجامعي تحكمه انظمة واهداف  ومنـاهج  وانشـطة متعـددة فـي     ----٣٣٣٣

        ٠٠٠٠سياق منتظم يجعل من سلوك الطالب الجامعي موضع تقويم مستمر من االخرين سياق منتظم يجعل من سلوك الطالب الجامعي موضع تقويم مستمر من االخرين سياق منتظم يجعل من سلوك الطالب الجامعي موضع تقويم مستمر من االخرين سياق منتظم يجعل من سلوك الطالب الجامعي موضع تقويم مستمر من االخرين 
تعدد ادوار الفرد في المجتمع يعطي مرونة اكبر في السلوك االجتماعي ، اما سـلوك تعدد ادوار الفرد في المجتمع يعطي مرونة اكبر في السلوك االجتماعي ، اما سـلوك تعدد ادوار الفرد في المجتمع يعطي مرونة اكبر في السلوك االجتماعي ، اما سـلوك تعدد ادوار الفرد في المجتمع يعطي مرونة اكبر في السلوك االجتماعي ، اما سـلوك     ----٤٤٤٤

الطالب سسالجامعي فهو تبعا لدوره كمتعلم او قرين لمتعلمـين ممـا يجعلـه اكثـر تقيـدا الطالب سسالجامعي فهو تبعا لدوره كمتعلم او قرين لمتعلمـين ممـا يجعلـه اكثـر تقيـدا الطالب سسالجامعي فهو تبعا لدوره كمتعلم او قرين لمتعلمـين ممـا يجعلـه اكثـر تقيـدا الطالب سسالجامعي فهو تبعا لدوره كمتعلم او قرين لمتعلمـين ممـا يجعلـه اكثـر تقيـدا 
        ٠٠٠٠وتكرارا مما يسهل تعلم النظام وتكرارا مما يسهل تعلم النظام وتكرارا مما يسهل تعلم النظام وتكرارا مما يسهل تعلم النظام 

ه فـي ه فـي ه فـي ه فـي ان سلوك الطالب الجامعي داخل القاعة الدراسية يأخـذ حيـزا اكبـر مـن سـلوكان سلوك الطالب الجامعي داخل القاعة الدراسية يأخـذ حيـزا اكبـر مـن سـلوكان سلوك الطالب الجامعي داخل القاعة الدراسية يأخـذ حيـزا اكبـر مـن سـلوكان سلوك الطالب الجامعي داخل القاعة الدراسية يأخـذ حيـزا اكبـر مـن سـلوك    ----٥٥٥٥
 ٠٠٠٠االنشطة االخرى ويقع تحت  المالحظة المباشرة االنشطة االخرى ويقع تحت  المالحظة المباشرة االنشطة االخرى ويقع تحت  المالحظة المباشرة االنشطة االخرى ويقع تحت  المالحظة المباشرة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
��� ا	#����ة 	����ك ا���#�08�ا	�:���ت ا	:  

إذ ال يمكن  االستغناء إذ ال يمكن  االستغناء إذ ال يمكن  االستغناء إذ ال يمكن  االستغناء . . . . الشخصية الشخصية الشخصية الشخصية أدت النظريات النفسية دورا بارزا ومهما في دراسة أدت النظريات النفسية دورا بارزا ومهما في دراسة أدت النظريات النفسية دورا بارزا ومهما في دراسة أدت النظريات النفسية دورا بارزا ومهما في دراسة                     
فالنظريـة تـربط فالنظريـة تـربط فالنظريـة تـربط فالنظريـة تـربط ). ). ). ). إنسـانياإنسـانياإنسـانياإنسـانيا((((عن النظرية في أي علم من العلوم طبيعيا كـان أو اجتماعيـا عن النظرية في أي علم من العلوم طبيعيا كـان أو اجتماعيـا عن النظرية في أي علم من العلوم طبيعيا كـان أو اجتماعيـا عن النظرية في أي علم من العلوم طبيعيا كـان أو اجتماعيـا 

ويفصح ويفصح ويفصح ويفصح . . . . وقائع العلم في نظام متناسق ومتكامل يفسر هذه الوقائع ويوسع  من نطاقها وقائع العلم في نظام متناسق ومتكامل يفسر هذه الوقائع ويوسع  من نطاقها وقائع العلم في نظام متناسق ومتكامل يفسر هذه الوقائع ويوسع  من نطاقها وقائع العلم في نظام متناسق ومتكامل يفسر هذه الوقائع ويوسع  من نطاقها 
اهر اهر اهر اهر وان الشخصـية مـن أوسـع المظـوان الشخصـية مـن أوسـع المظـوان الشخصـية مـن أوسـع المظـوان الشخصـية مـن أوسـع المظـ....عن عالقتها مما يؤدي إلى تطـور العلـوم وتقدمـة عن عالقتها مما يؤدي إلى تطـور العلـوم وتقدمـة عن عالقتها مما يؤدي إلى تطـور العلـوم وتقدمـة عن عالقتها مما يؤدي إلى تطـور العلـوم وتقدمـة 
        ....واشملها وأكثرها تعقيدا لهذا السبب وألسباب أخرىواشملها وأكثرها تعقيدا لهذا السبب وألسباب أخرىواشملها وأكثرها تعقيدا لهذا السبب وألسباب أخرىواشملها وأكثرها تعقيدا لهذا السبب وألسباب أخرى

نظرية في الشخصية يمكنها أن تقدم تفسيرا شامال عن نظرية في الشخصية يمكنها أن تقدم تفسيرا شامال عن نظرية في الشخصية يمكنها أن تقدم تفسيرا شامال عن نظرية في الشخصية يمكنها أن تقدم تفسيرا شامال عن     ددددوعليه يمكن القول بأنه ال توجوعليه يمكن القول بأنه ال توجوعليه يمكن القول بأنه ال توجوعليه يمكن القول بأنه ال توج    
وفـي أطـار ذلـك  يـرى وفـي أطـار ذلـك  يـرى وفـي أطـار ذلـك  يـرى وفـي أطـار ذلـك  يـرى .  .  .  .  والسـلوك اإلنسـانيوالسـلوك اإلنسـانيوالسـلوك اإلنسـانيوالسـلوك اإلنسـاني    ةةةةكل ما يتعلق بطبيعة الشخصـية أالنسـانيكل ما يتعلق بطبيعة الشخصـية أالنسـانيكل ما يتعلق بطبيعة الشخصـية أالنسـانيكل ما يتعلق بطبيعة الشخصـية أالنسـاني

        ::::االجتماعي وهي االجتماعي وهي االجتماعي وهي االجتماعي وهي             الباحثين أن هنالك أكثر من نظرية يمكنها تفسير السلوكالباحثين أن هنالك أكثر من نظرية يمكنها تفسير السلوكالباحثين أن هنالك أكثر من نظرية يمكنها تفسير السلوكالباحثين أن هنالك أكثر من نظرية يمكنها تفسير السلوك
        
        

        ....نظرية التحليل النفسي نظرية التحليل النفسي نظرية التحليل النفسي نظرية التحليل النفسي  ....١١١١
 ....النظرية السلوكية النظرية السلوكية النظرية السلوكية النظرية السلوكية  ....٢٢٢٢
 ....اإلنسانية اإلنسانية اإلنسانية اإلنسانية ----النظرية الظاهرآتيةالنظرية الظاهرآتيةالنظرية الظاهرآتيةالنظرية الظاهرآتية ....٣٣٣٣
 ....نظرية التعلم بالمالحظةنظرية التعلم بالمالحظةنظرية التعلم بالمالحظةنظرية التعلم بالمالحظة ....٤٤٤٤
 . . . . نظرية السمات لكاتلنظرية السمات لكاتلنظرية السمات لكاتلنظرية السمات لكاتل ....٥٥٥٥
 ....نظرية المعرفية نظرية المعرفية نظرية المعرفية نظرية المعرفية الالالال ....٦٦٦٦
 .    ررررنظرية المعايينظرية المعايينظرية المعايينظرية المعايي .٧

  
        ::::    Psycho-analysis Theory....نظرية التحليل النفسي نظرية التحليل النفسي نظرية التحليل النفسي نظرية التحليل النفسي     ----١
 

لنفسي وجود ديناميات معينة في شخصية الفرد تمارس  تأثيرها لنفسي وجود ديناميات معينة في شخصية الفرد تمارس  تأثيرها لنفسي وجود ديناميات معينة في شخصية الفرد تمارس  تأثيرها لنفسي وجود ديناميات معينة في شخصية الفرد تمارس  تأثيرها تؤكد نظرية التحليل اتؤكد نظرية التحليل اتؤكد نظرية التحليل اتؤكد نظرية التحليل ا                        
نفـس نفـس نفـس نفـس ----إذ أن النمو النفسي يمر بمراحـل خمـس كنمـو  الجـنسإذ أن النمو النفسي يمر بمراحـل خمـس كنمـو  الجـنسإذ أن النمو النفسي يمر بمراحـل خمـس كنمـو  الجـنسإذ أن النمو النفسي يمر بمراحـل خمـس كنمـو  الجـنس....في سلوكياته  المختلفة في سلوكياته  المختلفة في سلوكياته  المختلفة في سلوكياته  المختلفة 

المرحلة الفمية والمرحلة الشرجية والمرحلة القضيبية  والمرحلة الكامنة والمرحلة المرحلة الفمية والمرحلة الشرجية والمرحلة القضيبية  والمرحلة الكامنة والمرحلة المرحلة الفمية والمرحلة الشرجية والمرحلة القضيبية  والمرحلة الكامنة والمرحلة المرحلة الفمية والمرحلة الشرجية والمرحلة القضيبية  والمرحلة الكامنة والمرحلة ::::وهي وهي وهي وهي 
ـــ ـــى اض ـــؤدي إل ـــل ي ـــذه المراح ـــي ه ـــل ف ـــية وان أي خل ـــالجنس ـــى اض ـــؤدي إل ـــل ي ـــذه المراح ـــي ه ـــل ف ـــية وان أي خل ـــالجنس ـــى اض ـــؤدي إل ـــل ي ـــذه المراح ـــي ه ـــل ف ـــية وان أي خل ـــالجنس ـــى اض ـــؤدي إل ـــل ي ـــذه المراح ـــي ه ـــل ف ـــية وان أي خل ـــية الجنس ـــية طراب الشخص ـــية طراب الشخص ـــية طراب الشخص طراب الشخص

        ).).).).٢١٤٢١٤٢١٤٢١٤صصصص،،،،١٩٣١١٩٣١١٩٣١١٩٣١،،،،ودورثودورثودورثودورث((((
والــال والــال والــال والــال ....أو الكبــت أو الكبــت أو الكبــت أو الكبــت ....    ةةةةالمقاومــالمقاومــالمقاومــالمقاومــ::::وان العناصــر األساســية لنظريــة التحليــل النفســي هــي وان العناصــر األساســية لنظريــة التحليــل النفســي هــي وان العناصــر األساســية لنظريــة التحليــل النفســي هــي وان العناصــر األساســية لنظريــة التحليــل النفســي هــي                     

ــية ــاة الجنس ــعورواهمية الحي ــيةش ــاة الجنس ــعورواهمية الحي ــيةش ــاة الجنس ــعورواهمية الحي ــيةش ــاة الجنس ــعورواهمية الحي ــاني....ش ــلوك اإلنس ــير الس ــي تفس ــة ف ــرات الطفول ــانيوخب ــلوك اإلنس ــير الس ــي تفس ــة ف ــرات الطفول ــانيوخب ــلوك اإلنس ــير الس ــي تفس ــة ف ــرات الطفول ــانيوخب ــلوك اإلنس ــير الس ــي تفس ــة ف ــرات الطفول ( ( ( ( وخب
وتقوم هذه النظرية على بعض أالسس أو المسـلمات  فـي تفسـير وتقوم هذه النظرية على بعض أالسس أو المسـلمات  فـي تفسـير وتقوم هذه النظرية على بعض أالسس أو المسـلمات  فـي تفسـير وتقوم هذه النظرية على بعض أالسس أو المسـلمات  فـي تفسـير ).).).).٤٧٤٧٤٧٤٧صصصص،،،،١٩٦٧١٩٦٧١٩٦٧١٩٦٧،،،،فرويدفرويدفرويدفرويد

 



 ا	�د ا	���� ���
���� ��آ� ا	���ث ا	������  

����� وا	

 
عبـد عبـد عبـد عبـد ((((والثبات واالتزان  ومبـدأ اللـذة والثبات واالتزان  ومبـدأ اللـذة والثبات واالتزان  ومبـدأ اللـذة والثبات واالتزان  ومبـدأ اللـذة ....والطاقة النفسية والطاقة النفسية والطاقة النفسية والطاقة النفسية ) .) .) .) .السببيةالسببيةالسببيةالسببية((((حتمية النفسية حتمية النفسية حتمية النفسية حتمية النفسية السلوك الالسلوك الالسلوك الالسلوك ال

        ).).).).٢٧٢٧٢٧٢٧----٢٦٢٦٢٦٢٦صصصص،،،،١٩٧٦١٩٧٦١٩٧٦١٩٧٦،،،،    لغفارلغفارلغفارلغفاراااا
    (Ego)واالناواالناواالناواالنا....(Id)وتتكون الشخصية وفقا لهذه النظرية من ثالث نظم أساسية هي الهووتتكون الشخصية وفقا لهذه النظرية من ثالث نظم أساسية هي الهووتتكون الشخصية وفقا لهذه النظرية من ثالث نظم أساسية هي الهووتتكون الشخصية وفقا لهذه النظرية من ثالث نظم أساسية هي الهو                

ه  ه  ه  ه  وان كل نظـام مـن هـذة الـنظم الثالثـة لـه وظائفـوان كل نظـام مـن هـذة الـنظم الثالثـة لـه وظائفـوان كل نظـام مـن هـذة الـنظم الثالثـة لـه وظائفـوان كل نظـام مـن هـذة الـنظم الثالثـة لـه وظائفـ....( Super Ego )لى لى لى لى ععععا االا االا االا االــــــــــــــــــــــــــــــــواالنواالنواالنواالن
وله ايظا دينامياته  وميكانزماته الخاصة وله ايظا دينامياته  وميكانزماته الخاصة وله ايظا دينامياته  وميكانزماته الخاصة وله ايظا دينامياته  وميكانزماته الخاصة ....لها لها لها لها     وخصائصه ومكوناته ومبادئه التي يعمل و فقاوخصائصه ومكوناته ومبادئه التي يعمل و فقاوخصائصه ومكوناته ومبادئه التي يعمل و فقاوخصائصه ومكوناته ومبادئه التي يعمل و فقا

وان السلوك في الغالب هو محصلة تفاعل هذه النظم التي تتفاعل مع بعضها  لدرجـة وان السلوك في الغالب هو محصلة تفاعل هذه النظم التي تتفاعل مع بعضها  لدرجـة وان السلوك في الغالب هو محصلة تفاعل هذه النظم التي تتفاعل مع بعضها  لدرجـة وان السلوك في الغالب هو محصلة تفاعل هذه النظم التي تتفاعل مع بعضها  لدرجـة ....
    ).).).).٧٨٧٨٧٨٧٨صصصص،،،،١٩٨٩١٩٨٩١٩٨٩١٩٨٩،،،،ييييانانانانلحيـلحيـلحيـلحيـاااا( ( ( ( ر ر ر ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيصعب معها فصل تأثير كل نظام عـن األخيصعب معها فصل تأثير كل نظام عـن األخيصعب معها فصل تأثير كل نظام عـن األخيصعب معها فصل تأثير كل نظام عـن األخ

وازن واالستقرار النفسـي وازن واالستقرار النفسـي وازن واالستقرار النفسـي وازن واالستقرار النفسـي ــــــــــــــــــــــــــــام يحقق التام يحقق التام يحقق التام يحقق التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعا بتعاون وانسجيعا بتعاون وانسجيعا بتعاون وانسجيعا بتعاون وانسجوان عملها جموان عملها جموان عملها جموان عملها جم
        ٠٠٠٠) ) ) ) ٥٦٥٦٥٦٥٦صصصص١٩٦٩١٩٦٩١٩٦٩١٩٦٩،،،،هول وليندزي هول وليندزي هول وليندزي هول وليندزي ((((د د د د فـــــــرفـــــــرفـــــــرفـــــــرلللللللل
وتحتل االنا مكانه حيوية بينهما فعليا التوفيق بين متطلبـات هـذه القـوى الـثالث وكلمـا  وتحتل االنا مكانه حيوية بينهما فعليا التوفيق بين متطلبـات هـذه القـوى الـثالث وكلمـا  وتحتل االنا مكانه حيوية بينهما فعليا التوفيق بين متطلبـات هـذه القـوى الـثالث وكلمـا  وتحتل االنا مكانه حيوية بينهما فعليا التوفيق بين متطلبـات هـذه القـوى الـثالث وكلمـا              

واالنا واالنا واالنا واالنا )  )  )  )  ٥٨٥٥٨٥٥٨٥٥٨٥صصصص،،،،١٩٨٣١٩٨٣١٩٨٣١٩٨٣،،،،دافيدوف دافيدوف دافيدوف دافيدوف ((((كانت الطاقة النفسية المطلوبة لحل هذه الصراعات اكثر كانت الطاقة النفسية المطلوبة لحل هذه الصراعات اكثر كانت الطاقة النفسية المطلوبة لحل هذه الصراعات اكثر كانت الطاقة النفسية المطلوبة لحل هذه الصراعات اكثر 
القوية التي نمت نموا سلميا تستطيع التوفيق بين متطلبات هذه القـوى الـثالث  آذ تكـون القوية التي نمت نموا سلميا تستطيع التوفيق بين متطلبات هذه القـوى الـثالث  آذ تكـون القوية التي نمت نموا سلميا تستطيع التوفيق بين متطلبات هذه القـوى الـثالث  آذ تكـون القوية التي نمت نموا سلميا تستطيع التوفيق بين متطلبات هذه القـوى الـثالث  آذ تكـون 

الى االنا فتصبح االنا قادرة على اشـباع رغبـات الهـو الى االنا فتصبح االنا قادرة على اشـباع رغبـات الهـو الى االنا فتصبح االنا قادرة على اشـباع رغبـات الهـو الى االنا فتصبح االنا قادرة على اشـباع رغبـات الهـو     الطاقة ألنفسيه  قد تحولت من الهوالطاقة ألنفسيه  قد تحولت من الهوالطاقة ألنفسيه  قد تحولت من الهوالطاقة ألنفسيه  قد تحولت من الهو
    يـــةيـــةيـــةيـــةاالجتماعاالجتماعاالجتماعاالجتماع    ررررفـــي ضـــوء الواقـــع فيصـــبح الســـلوك  اجتماعيـــا  متفقـــا مـــع المعـــاييفـــي ضـــوء الواقـــع فيصـــبح الســـلوك  اجتماعيـــا  متفقـــا مـــع المعـــاييفـــي ضـــوء الواقـــع فيصـــبح الســـلوك  اجتماعيـــا  متفقـــا مـــع المعـــاييفـــي ضـــوء الواقـــع فيصـــبح الســـلوك  اجتماعيـــا  متفقـــا مـــع المعـــايي

        ٠٠٠٠)   )   )   )   ٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١صصصص،س،س،س،س١٩١٩١٩١٩٧٧٧٧٧٧٧٧،،،،راجحراجحراجحراجح((((
        ::::     Behavioral Theoryالنظرية السلوكية النظرية السلوكية النظرية السلوكية النظرية السلوكية     ----٢٢٢٢

يعتقد اصحاب المدرسة السلوكية ان سلوك الفـرد هـو محـور التكـوين النفسـي لـه ، يعتقد اصحاب المدرسة السلوكية ان سلوك الفـرد هـو محـور التكـوين النفسـي لـه ، يعتقد اصحاب المدرسة السلوكية ان سلوك الفـرد هـو محـور التكـوين النفسـي لـه ، يعتقد اصحاب المدرسة السلوكية ان سلوك الفـرد هـو محـور التكـوين النفسـي لـه ،                 
يتكون الصنف االول مـن قاعـدة اساسـية مـن السـلوك يتكون الصنف االول مـن قاعـدة اساسـية مـن السـلوك يتكون الصنف االول مـن قاعـدة اساسـية مـن السـلوك يتكون الصنف االول مـن قاعـدة اساسـية مـن السـلوك : : : : وبشكل عام يتألف من صنفين وبشكل عام يتألف من صنفين وبشكل عام يتألف من صنفين وبشكل عام يتألف من صنفين 

سلوكية والحركية واالفعال سلوكية والحركية واالفعال سلوكية والحركية واالفعال سلوكية والحركية واالفعال الغريزي التي تتألف من مجموعة من االستعدادات واالنماط الالغريزي التي تتألف من مجموعة من االستعدادات واالنماط الالغريزي التي تتألف من مجموعة من االستعدادات واالنماط الالغريزي التي تتألف من مجموعة من االستعدادات واالنماط ال
االنعكاسية التي يرثها الطفل في تكوينه ، فضالً عن العناصر البايولوجية االخرى كالغـدد االنعكاسية التي يرثها الطفل في تكوينه ، فضالً عن العناصر البايولوجية االخرى كالغـدد االنعكاسية التي يرثها الطفل في تكوينه ، فضالً عن العناصر البايولوجية االخرى كالغـدد االنعكاسية التي يرثها الطفل في تكوينه ، فضالً عن العناصر البايولوجية االخرى كالغـدد 
الصماء وهرموناتها اذ ان لها عالقة واضحة في السلوك والعواطـف واالسـتجابات  عنـد الصماء وهرموناتها اذ ان لها عالقة واضحة في السلوك والعواطـف واالسـتجابات  عنـد الصماء وهرموناتها اذ ان لها عالقة واضحة في السلوك والعواطـف واالسـتجابات  عنـد الصماء وهرموناتها اذ ان لها عالقة واضحة في السلوك والعواطـف واالسـتجابات  عنـد 

اط اط اط اط اما الصنف الثاني من السلوك االنساني فهو مجموعـة مـن االشـكال واالنمـاما الصنف الثاني من السلوك االنساني فهو مجموعـة مـن االشـكال واالنمـاما الصنف الثاني من السلوك االنساني فهو مجموعـة مـن االشـكال واالنمـاما الصنف الثاني من السلوك االنساني فهو مجموعـة مـن االشـكال واالنمـ    ٠٠٠٠الطفل الطفل الطفل الطفل 
السلوكية التي نمت وتكونت نتيجة لعمليات التعلم والتشجيع والتدعيم والقبول التي يلقاها السلوكية التي نمت وتكونت نتيجة لعمليات التعلم والتشجيع والتدعيم والقبول التي يلقاها السلوكية التي نمت وتكونت نتيجة لعمليات التعلم والتشجيع والتدعيم والقبول التي يلقاها السلوكية التي نمت وتكونت نتيجة لعمليات التعلم والتشجيع والتدعيم والقبول التي يلقاها 
هذا السلوك في البيئة االجتماعية والعائلية ، ذلك ان االنسان اليـتعلم االسـاليب الحركيـة هذا السلوك في البيئة االجتماعية والعائلية ، ذلك ان االنسان اليـتعلم االسـاليب الحركيـة هذا السلوك في البيئة االجتماعية والعائلية ، ذلك ان االنسان اليـتعلم االسـاليب الحركيـة هذا السلوك في البيئة االجتماعية والعائلية ، ذلك ان االنسان اليـتعلم االسـاليب الحركيـة 
واللفظية فقط ، بل يتعلم االتجاهات العاطفية التي تشكل سلوكه مع االخرين أي سلوكه واللفظية فقط ، بل يتعلم االتجاهات العاطفية التي تشكل سلوكه مع االخرين أي سلوكه واللفظية فقط ، بل يتعلم االتجاهات العاطفية التي تشكل سلوكه مع االخرين أي سلوكه واللفظية فقط ، بل يتعلم االتجاهات العاطفية التي تشكل سلوكه مع االخرين أي سلوكه 

        ٠٠٠٠) ) ) ) ١٦٥١٦٥١٦٥١٦٥----١٦٤١٦٤١٦٤١٦٤،ص،ص،ص،ص١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨العظماوي ،العظماوي ،العظماوي ،العظماوي ،( ( ( ( اعي اعي اعي اعي االجتماالجتماالجتماالجتم
ضـه لمعطيـات ضـه لمعطيـات ضـه لمعطيـات ضـه لمعطيـات عرعرعرعرالسلوك االجتماعي يتعلمه الطفل نتيجة تالسلوك االجتماعي يتعلمه الطفل نتيجة تالسلوك االجتماعي يتعلمه الطفل نتيجة تالسلوك االجتماعي يتعلمه الطفل نتيجة تفففف    نظرية السلوكيةنظرية السلوكيةنظرية السلوكيةنظرية السلوكيةووفقا للووفقا للووفقا للووفقا لل                    

ومؤثرات البيئة المحيطة به ومحصلة الساليب التربية والتعليم والرعاية التي يتلقاها الفرد ومؤثرات البيئة المحيطة به ومحصلة الساليب التربية والتعليم والرعاية التي يتلقاها الفرد ومؤثرات البيئة المحيطة به ومحصلة الساليب التربية والتعليم والرعاية التي يتلقاها الفرد ومؤثرات البيئة المحيطة به ومحصلة الساليب التربية والتعليم والرعاية التي يتلقاها الفرد 
        ٠٠٠٠في اطار المعتقدات واالعتبارات االجتماعية السائدة في اطار المعتقدات واالعتبارات االجتماعية السائدة في اطار المعتقدات واالعتبارات االجتماعية السائدة في اطار المعتقدات واالعتبارات االجتماعية السائدة 
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تركز هذه النظرية على محاولة فهم الذوات ووجهات نظرها الفريدة في الحياة كما تركز هذه النظرية على محاولة فهم الذوات ووجهات نظرها الفريدة في الحياة كما تركز هذه النظرية على محاولة فهم الذوات ووجهات نظرها الفريدة في الحياة كما تركز هذه النظرية على محاولة فهم الذوات ووجهات نظرها الفريدة في الحياة كما                             
تؤكد على خصوصية الفرد بين الكائنات الحية وتنظر اليه ككل متكامل ، وانه كائن منفرد ، تؤكد على خصوصية الفرد بين الكائنات الحية وتنظر اليه ككل متكامل ، وانه كائن منفرد ، تؤكد على خصوصية الفرد بين الكائنات الحية وتنظر اليه ككل متكامل ، وانه كائن منفرد ، تؤكد على خصوصية الفرد بين الكائنات الحية وتنظر اليه ككل متكامل ، وانه كائن منفرد ، 

وان رأيه عن وان رأيه عن وان رأيه عن وان رأيه عن     ٠٠٠٠) ) ) )     ٥٩٥٥٩٥٥٩٥٥٩٥،ص ،ص ،ص ،ص     ١٩٨٣١٩٨٣١٩٨٣١٩٨٣دافيدوف ،دافيدوف ،دافيدوف ،دافيدوف ،( ( ( ( قدرة كامنة  ومبدعة قدرة كامنة  ومبدعة قدرة كامنة  ومبدعة قدرة كامنة  ومبدعة     ر بالطبع ، ولديهر بالطبع ، ولديهر بالطبع ، ولديهر بالطبع ، ولديهييييوانه خوانه خوانه خوانه خ
العالم الخارجي هو الذي يحدد شخصيته ومعالمها االساسية وان الطبيعة االنسانية ثريـة العالم الخارجي هو الذي يحدد شخصيته ومعالمها االساسية وان الطبيعة االنسانية ثريـة العالم الخارجي هو الذي يحدد شخصيته ومعالمها االساسية وان الطبيعة االنسانية ثريـة العالم الخارجي هو الذي يحدد شخصيته ومعالمها االساسية وان الطبيعة االنسانية ثريـة 
وغنية حيث تحركها الخبرة الخاصة بالفرد وان السلوك االجتماعي يجب ان يدرس بالتركيز وغنية حيث تحركها الخبرة الخاصة بالفرد وان السلوك االجتماعي يجب ان يدرس بالتركيز وغنية حيث تحركها الخبرة الخاصة بالفرد وان السلوك االجتماعي يجب ان يدرس بالتركيز وغنية حيث تحركها الخبرة الخاصة بالفرد وان السلوك االجتماعي يجب ان يدرس بالتركيز 

فكير التي يتبناها كل فرد من خالل خبراته الخاصة فكير التي يتبناها كل فرد من خالل خبراته الخاصة فكير التي يتبناها كل فرد من خالل خبراته الخاصة فكير التي يتبناها كل فرد من خالل خبراته الخاصة علي القيم واالفكار والرمز واساليب التعلي القيم واالفكار والرمز واساليب التعلي القيم واالفكار والرمز واساليب التعلي القيم واالفكار والرمز واساليب الت
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وان االنسان مدفوع لفعل الخير وانه ينطوي على دافع رئـيس للنمـو واالرتقـاء واالبـداع وان االنسان مدفوع لفعل الخير وانه ينطوي على دافع رئـيس للنمـو واالرتقـاء واالبـداع وان االنسان مدفوع لفعل الخير وانه ينطوي على دافع رئـيس للنمـو واالرتقـاء واالبـداع وان االنسان مدفوع لفعل الخير وانه ينطوي على دافع رئـيس للنمـو واالرتقـاء واالبـداع 

وتشـكل الحاجـات وعمليـة اشـباعها وتشـكل الحاجـات وعمليـة اشـباعها وتشـكل الحاجـات وعمليـة اشـباعها وتشـكل الحاجـات وعمليـة اشـباعها ٠٠٠٠) ) ) ) ٨٨٨٨٨٨٨٨،ص،ص،ص،ص    ١٩٨٩١٩٨٩١٩٨٩١٩٨٩اغـروس ،اغـروس ،اغـروس ،اغـروس ،( ( ( ( ت           ت           ت           ت           وتحقيق الـذاوتحقيق الـذاوتحقيق الـذاوتحقيق الـذا
فرد تؤثر تاثيرًا كبيرًا على عملية فرد تؤثر تاثيرًا كبيرًا على عملية فرد تؤثر تاثيرًا كبيرًا على عملية فرد تؤثر تاثيرًا كبيرًا على عملية الجوهر للنظرية االنسانية وان نوع البيئة التي يتعرض لها الالجوهر للنظرية االنسانية وان نوع البيئة التي يتعرض لها الالجوهر للنظرية االنسانية وان نوع البيئة التي يتعرض لها الالجوهر للنظرية االنسانية وان نوع البيئة التي يتعرض لها ال

 Ryckman((((نمو شخصيته وتطورها الن موضوع واهداف اشباع الحاجات يكون في البيئة نمو شخصيته وتطورها الن موضوع واهداف اشباع الحاجات يكون في البيئة نمو شخصيته وتطورها الن موضوع واهداف اشباع الحاجات يكون في البيئة نمو شخصيته وتطورها الن موضوع واهداف اشباع الحاجات يكون في البيئة 
,1978, P:320   ( ( ( ( فالبيئة التي تشعر الفرد باألمن وتسمح له بأشـباع حاجاتـه االساسـية ، فالبيئة التي تشعر الفرد باألمن وتسمح له بأشـباع حاجاتـه االساسـية ، فالبيئة التي تشعر الفرد باألمن وتسمح له بأشـباع حاجاتـه االساسـية ، فالبيئة التي تشعر الفرد باألمن وتسمح له بأشـباع حاجاتـه االساسـية ،

الـى اقصـى الـى اقصـى الـى اقصـى الـى اقصـى فأنها تكون مصدر اسناد للفرد وتدفعه للنمو بأتجاه تحقيـق الـذات للوصـول فأنها تكون مصدر اسناد للفرد وتدفعه للنمو بأتجاه تحقيـق الـذات للوصـول فأنها تكون مصدر اسناد للفرد وتدفعه للنمو بأتجاه تحقيـق الـذات للوصـول فأنها تكون مصدر اسناد للفرد وتدفعه للنمو بأتجاه تحقيـق الـذات للوصـول 
طاقة ممكنه في التحرر واالرتيـاح وتبـادل الحـب مـع االخـرين وتكـوين صـداقات فعالـة طاقة ممكنه في التحرر واالرتيـاح وتبـادل الحـب مـع االخـرين وتكـوين صـداقات فعالـة طاقة ممكنه في التحرر واالرتيـاح وتبـادل الحـب مـع االخـرين وتكـوين صـداقات فعالـة طاقة ممكنه في التحرر واالرتيـاح وتبـادل الحـب مـع االخـرين وتكـوين صـداقات فعالـة 

))))Smith , 1965,P;423. (. (. (. (        
  
 ::::     Observational Learning Theoryنظرية التعلم بالمالحظة  نظرية التعلم بالمالحظة  نظرية التعلم بالمالحظة  نظرية التعلم بالمالحظة      ----٤٤٤٤

ان  كـل االنمـاط السـلوكية ان  كـل االنمـاط السـلوكية ان  كـل االنمـاط السـلوكية ان  كـل االنمـاط السـلوكية ) ) ) )   Bandura & Walters((((يرى كـل مـن بانـدورا وولتـرز يرى كـل مـن بانـدورا وولتـرز يرى كـل مـن بانـدورا وولتـرز يرى كـل مـن بانـدورا وولتـرز 
نوعها يتم تعلمها عن طريق المالحظة والمحاكاة ، فيؤكد باندورا ان نوعها يتم تعلمها عن طريق المالحظة والمحاكاة ، فيؤكد باندورا ان نوعها يتم تعلمها عن طريق المالحظة والمحاكاة ، فيؤكد باندورا ان نوعها يتم تعلمها عن طريق المالحظة والمحاكاة ، فيؤكد باندورا ان     واالتجاهات أيا كانواالتجاهات أيا كانواالتجاهات أيا كانواالتجاهات أيا كان

االفراد يستطعيون ةتعلم السلوك لمجرد مالحظة سلوك االخـرين الـذين يعـدون نمـاذج االفراد يستطعيون ةتعلم السلوك لمجرد مالحظة سلوك االخـرين الـذين يعـدون نمـاذج االفراد يستطعيون ةتعلم السلوك لمجرد مالحظة سلوك االخـرين الـذين يعـدون نمـاذج االفراد يستطعيون ةتعلم السلوك لمجرد مالحظة سلوك االخـرين الـذين يعـدون نمـاذج 
))))Models ( ( ( ( وأكتساب االستجابات مـن خـالل هـذه المالحظـة يسـمى باالقتـداء بـالنموذج وأكتساب االستجابات مـن خـالل هـذه المالحظـة يسـمى باالقتـداء بـالنموذج وأكتساب االستجابات مـن خـالل هـذه المالحظـة يسـمى باالقتـداء بـالنموذج وأكتساب االستجابات مـن خـالل هـذه المالحظـة يسـمى باالقتـداء بـالنموذج
))))Modeling  ( ( ( ( اذ يرى باندورا اذ يرى باندورا اذ يرى باندورا اذ يرى باندورا))))Bandura ( ( ( (تم وفقا الربـع عمليـات تسـهل عمليـة تم وفقا الربـع عمليـات تسـهل عمليـة تم وفقا الربـع عمليـات تسـهل عمليـة تم وفقا الربـع عمليـات تسـهل عمليـة ان ذلك يان ذلك يان ذلك يان ذلك ي

        ::::التعلم بالمالحظة وهي التعلم بالمالحظة وهي التعلم بالمالحظة وهي التعلم بالمالحظة وهي 
        ٠٠٠٠االنتباه لسلوك االنموذج االنتباه لسلوك االنموذج االنتباه لسلوك االنموذج االنتباه لسلوك االنموذج  - - - - ١١١١
 ٠٠٠٠عملية االحتفاظ بالسلوك المنتبه اليه عملية االحتفاظ بالسلوك المنتبه اليه عملية االحتفاظ بالسلوك المنتبه اليه عملية االحتفاظ بالسلوك المنتبه اليه  - - - - ٢٢٢٢
القدرة على التذكر عن طريق توفير استجابات االنموذج في انظمة تمثيل داخلـي القدرة على التذكر عن طريق توفير استجابات االنموذج في انظمة تمثيل داخلـي القدرة على التذكر عن طريق توفير استجابات االنموذج في انظمة تمثيل داخلـي القدرة على التذكر عن طريق توفير استجابات االنموذج في انظمة تمثيل داخلـي  - - - - ٣٣٣٣

 ٠٠٠٠بشكل تصوري او لفظي بشكل تصوري او لفظي بشكل تصوري او لفظي بشكل تصوري او لفظي 
، ، ، ،     ٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١حسـن ،حسـن ،حسـن ،حسـن ،((((فرص التعزيـزفرص التعزيـزفرص التعزيـزفرص التعزيـز    يريريريرمن خالل توفمن خالل توفمن خالل توفمن خالل توف) ) ) ) Motivational((((العملية الدافعية العملية الدافعية العملية الدافعية العملية الدافعية  - - - - ٤٤٤٤

        ) ) ) ) ٦٢٦٢٦٢٦٢صصصص
الى ان الناس يقلدون سلوك االخـرين خاصـة اذا كـانوا الى ان الناس يقلدون سلوك االخـرين خاصـة اذا كـانوا الى ان الناس يقلدون سلوك االخـرين خاصـة اذا كـانوا الى ان الناس يقلدون سلوك االخـرين خاصـة اذا كـانوا ) ) ) ) Bandura((((ويشير باندورا ويشير باندورا ويشير باندورا ويشير باندورا             

اقوياء أو اشخاص مهمين فاالطفال يقلدون ابائهم وهذا التقليد يتسع ليشـمل اغلـب اقوياء أو اشخاص مهمين فاالطفال يقلدون ابائهم وهذا التقليد يتسع ليشـمل اغلـب اقوياء أو اشخاص مهمين فاالطفال يقلدون ابائهم وهذا التقليد يتسع ليشـمل اغلـب اقوياء أو اشخاص مهمين فاالطفال يقلدون ابائهم وهذا التقليد يتسع ليشـمل اغلـب 
    سلوكيات االباء وبهذه الطريقة يتعلم الطفل قيم واتجاهات والديه حتى في حالة عدمسلوكيات االباء وبهذه الطريقة يتعلم الطفل قيم واتجاهات والديه حتى في حالة عدمسلوكيات االباء وبهذه الطريقة يتعلم الطفل قيم واتجاهات والديه حتى في حالة عدمسلوكيات االباء وبهذه الطريقة يتعلم الطفل قيم واتجاهات والديه حتى في حالة عدم

        ٠٠٠٠) ) ) )  Freedman ,1978,P:290((((توفر التعزيز توفر التعزيز توفر التعزيز توفر التعزيز 
وطبقا لهذه النظرية فأن السلوك االجتماعي يمكـن ان يتعلمـه االبنـاء مـن خـالل وطبقا لهذه النظرية فأن السلوك االجتماعي يمكـن ان يتعلمـه االبنـاء مـن خـالل وطبقا لهذه النظرية فأن السلوك االجتماعي يمكـن ان يتعلمـه االبنـاء مـن خـالل وطبقا لهذه النظرية فأن السلوك االجتماعي يمكـن ان يتعلمـه االبنـاء مـن خـالل                 

مالحظتهم سلوك ابائهم فالطفل يقلد والده النه اوضح واقـوى النمـاذج التـي يقتـدي مالحظتهم سلوك ابائهم فالطفل يقلد والده النه اوضح واقـوى النمـاذج التـي يقتـدي مالحظتهم سلوك ابائهم فالطفل يقلد والده النه اوضح واقـوى النمـاذج التـي يقتـدي مالحظتهم سلوك ابائهم فالطفل يقلد والده النه اوضح واقـوى النمـاذج التـي يقتـدي 
دد ونكـران دد ونكـران دد ونكـران دد ونكـران ويحاكي فيها االطفال سلوكهم  فما يتميز به االباء من تآلف وتعاون وتـواويحاكي فيها االطفال سلوكهم  فما يتميز به االباء من تآلف وتعاون وتـواويحاكي فيها االطفال سلوكهم  فما يتميز به االباء من تآلف وتعاون وتـواويحاكي فيها االطفال سلوكهم  فما يتميز به االباء من تآلف وتعاون وتـوا

لذاتهم ومحبة الناس وصداقتهم قد يتمثل االبناء هذه السلوكيات عـن طريـق الـتعلم لذاتهم ومحبة الناس وصداقتهم قد يتمثل االبناء هذه السلوكيات عـن طريـق الـتعلم لذاتهم ومحبة الناس وصداقتهم قد يتمثل االبناء هذه السلوكيات عـن طريـق الـتعلم لذاتهم ومحبة الناس وصداقتهم قد يتمثل االبناء هذه السلوكيات عـن طريـق الـتعلم 
بالنمذجة ليحصل من خاللها على التعزيز وهو رضاء االباء ، ثم تثبت هذه السلوكيات بالنمذجة ليحصل من خاللها على التعزيز وهو رضاء االباء ، ثم تثبت هذه السلوكيات بالنمذجة ليحصل من خاللها على التعزيز وهو رضاء االباء ، ثم تثبت هذه السلوكيات بالنمذجة ليحصل من خاللها على التعزيز وهو رضاء االباء ، ثم تثبت هذه السلوكيات 

        ٠٠٠٠وتصبح سمات لدى االبناء وتصبح سمات لدى االبناء وتصبح سمات لدى االبناء وتصبح سمات لدى االبناء 
        
        ::::       Traits Theoryنظرية السمات نظرية السمات نظرية السمات نظرية السمات     ----٥٥٥٥

تـل اذ يعرفهـا علـى انهـا تـل اذ يعرفهـا علـى انهـا تـل اذ يعرفهـا علـى انهـا تـل اذ يعرفهـا علـى انهـا ااااشخصية في نظرية كشخصية في نظرية كشخصية في نظرية كشخصية في نظرية كوحدة بناء الوحدة بناء الوحدة بناء الوحدة بناء ال    Traitتشكل السمة تشكل السمة تشكل السمة تشكل السمة                     
المظهر المتكامل من السلوك وهي وحدة عوامل الشخصية التي افرزت بفعل طريقة المظهر المتكامل من السلوك وهي وحدة عوامل الشخصية التي افرزت بفعل طريقة المظهر المتكامل من السلوك وهي وحدة عوامل الشخصية التي افرزت بفعل طريقة المظهر المتكامل من السلوك وهي وحدة عوامل الشخصية التي افرزت بفعل طريقة 

ات او توجهــات ات او توجهــات ات او توجهــات ات او توجهــات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات هــي نزعات هــي نزعات هــي نزعات هــي نزعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحليــل العــاملي  ويــرى كاتــل ان السمالتحليــل العــاملي  ويــرى كاتــل ان السمالتحليــل العــاملي  ويــرى كاتــل ان السمالتحليــل العــاملي  ويــرى كاتــل ان السم
اسية لبنية اسية لبنية اسية لبنية اسية لبنية وانها تشكل الوحدة االسوانها تشكل الوحدة االسوانها تشكل الوحدة االسوانها تشكل الوحدة االس٠٠٠٠) ) ) ) ٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣، ص، ص، ص، ص١٩٨٣١٩٨٣١٩٨٣١٩٨٣شلتز ،شلتز ،شلتز ،شلتز ،((((يا يا يا يا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستجابة ثابتة نسباستجابة ثابتة نسباستجابة ثابتة نسباستجابة ثابتة نسب
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شخصية الفرد وهي عبارة عن ترابط عدد من التعلمـات البسـيطة نتيجـة لالسـتجابة شخصية الفرد وهي عبارة عن ترابط عدد من التعلمـات البسـيطة نتيجـة لالسـتجابة شخصية الفرد وهي عبارة عن ترابط عدد من التعلمـات البسـيطة نتيجـة لالسـتجابة شخصية الفرد وهي عبارة عن ترابط عدد من التعلمـات البسـيطة نتيجـة لالسـتجابة 

    ١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨صـالح ،صـالح ،صـالح ،صـالح ،( ( ( ( ات ات ات ات ــــــــــــــــــــــــــــالشرطية ،تؤدي الى تكوين سالسل من العادات لتكون السمالشرطية ،تؤدي الى تكوين سالسل من العادات لتكون السمالشرطية ،تؤدي الى تكوين سالسل من العادات لتكون السمالشرطية ،تؤدي الى تكوين سالسل من العادات لتكون السم
        ٠٠٠٠) ) ) ) ٣٤٣٤٣٤٣٤،ص،ص،ص،ص

        ::::وصنف كاتل السمات بأكثر من طريقة ، من أبرزها التصنيفات التالية وصنف كاتل السمات بأكثر من طريقة ، من أبرزها التصنيفات التالية وصنف كاتل السمات بأكثر من طريقة ، من أبرزها التصنيفات التالية وصنف كاتل السمات بأكثر من طريقة ، من أبرزها التصنيفات التالية 
        :  :  :  :  الى نوعين الى نوعين الى نوعين الى نوعين     يقسم السماتيقسم السماتيقسم السماتيقسم السمات: : : : من حيث الشمولية من حيث الشمولية من حيث الشمولية من حيث الشمولية  - - - - ١١١١

        
وهي تضم عددا كبيرا من الصفات التي تتجمـع وهي تضم عددا كبيرا من الصفات التي تتجمـع وهي تضم عددا كبيرا من الصفات التي تتجمـع وهي تضم عددا كبيرا من الصفات التي تتجمـع         Surface Traitsسمات سطحية سمات سطحية سمات سطحية سمات سطحية  ----    أأأأ

        ٠٠٠٠وتأتلف وتتواتر معا لدى كثيرا من االفراد وفي ظروف مختلفة وتأتلف وتتواتر معا لدى كثيرا من االفراد وفي ظروف مختلفة وتأتلف وتتواتر معا لدى كثيرا من االفراد وفي ظروف مختلفة وتأتلف وتتواتر معا لدى كثيرا من االفراد وفي ظروف مختلفة 
وهي محددات للسـلوك الظـاهري وتمثـل ركـائز وهي محددات للسـلوك الظـاهري وتمثـل ركـائز وهي محددات للسـلوك الظـاهري وتمثـل ركـائز وهي محددات للسـلوك الظـاهري وتمثـل ركـائز     Source Traitsسمات مصدرية سمات مصدرية سمات مصدرية سمات مصدرية  - - - -     بببب

 ٠٠٠٠ثابتة في الشخصية ثابتة في الشخصية ثابتة في الشخصية ثابتة في الشخصية 
        

        : : : : مات الى نوعين مات الى نوعين مات الى نوعين مات الى نوعين يمكن تقسيم السيمكن تقسيم السيمكن تقسيم السيمكن تقسيم الس::::من حيث العمومية من حيث العمومية من حيث العمومية من حيث العمومية  - - - - ٢٢٢٢
وهي سمات مشتركة تشيع بين جماعة معينة في وهي سمات مشتركة تشيع بين جماعة معينة في وهي سمات مشتركة تشيع بين جماعة معينة في وهي سمات مشتركة تشيع بين جماعة معينة في     Common Traitsعامة عامة عامة عامة سمات سمات سمات سمات  ----    أأأأ

        ٠٠٠٠ظروف ثقافية متشابهة ظروف ثقافية متشابهة ظروف ثقافية متشابهة ظروف ثقافية متشابهة 
وهي تلك التي يتميز بها فرد معين عن غيـره مـن وهي تلك التي يتميز بها فرد معين عن غيـره مـن وهي تلك التي يتميز بها فرد معين عن غيـره مـن وهي تلك التي يتميز بها فرد معين عن غيـره مـن     Unique Traitsسمات فريدة سمات فريدة سمات فريدة سمات فريدة  - - - -     بببب

 ٠٠٠٠االفراد االفراد االفراد االفراد 
        : : : : يقسم السمات الى ثالث انواع يقسم السمات الى ثالث انواع يقسم السمات الى ثالث انواع يقسم السمات الى ثالث انواع : : : : من حيث النوعية من حيث النوعية من حيث النوعية من حيث النوعية     ----    ٣٣٣٣

وتعني طريقة استجابة الفـرد لموقـف معـين ولمـا وتعني طريقة استجابة الفـرد لموقـف معـين ولمـا وتعني طريقة استجابة الفـرد لموقـف معـين ولمـا وتعني طريقة استجابة الفـرد لموقـف معـين ولمـا     Ability Traitsسمات القدرة سمات القدرة سمات القدرة سمات القدرة     ----أأأأ
        ٠٠٠٠ينطوي عليه من تعقيدات تحقيقا الهداف معينة ينطوي عليه من تعقيدات تحقيقا الهداف معينة ينطوي عليه من تعقيدات تحقيقا الهداف معينة ينطوي عليه من تعقيدات تحقيقا الهداف معينة 

وتتضمن الميول والدوافع واالتجاهات وتكوينات وتتضمن الميول والدوافع واالتجاهات وتكوينات وتتضمن الميول والدوافع واالتجاهات وتكوينات وتتضمن الميول والدوافع واالتجاهات وتكوينات     Dynamic Traitsسمات دينامية سمات دينامية سمات دينامية سمات دينامية     ----بببب
        ٠٠٠٠االنا واالنا االعلى االنا واالنا االعلى االنا واالنا االعلى االنا واالنا االعلى 

درجـة درجـة درجـة درجـة وهي تكوينية بدرجة كبيرة ، تبـدو فـي وهي تكوينية بدرجة كبيرة ، تبـدو فـي وهي تكوينية بدرجة كبيرة ، تبـدو فـي وهي تكوينية بدرجة كبيرة ، تبـدو فـي     Temperament Traitsسمات مزاجية سمات مزاجية سمات مزاجية سمات مزاجية ----جـجـجـجـ
السرعة والحركة والطاقة والمثابرة ، وتغطي مجموعة متنوعة من االستجابات النوعيـة ، السرعة والحركة والطاقة والمثابرة ، وتغطي مجموعة متنوعة من االستجابات النوعيـة ، السرعة والحركة والطاقة والمثابرة ، وتغطي مجموعة متنوعة من االستجابات النوعيـة ، السرعة والحركة والطاقة والمثابرة ، وتغطي مجموعة متنوعة من االستجابات النوعيـة ، 
وسميت هذه السمات بسمات الشخصية العامة وهي من اهم اسهامات كاتل في ميدان وسميت هذه السمات بسمات الشخصية العامة وهي من اهم اسهامات كاتل في ميدان وسميت هذه السمات بسمات الشخصية العامة وهي من اهم اسهامات كاتل في ميدان وسميت هذه السمات بسمات الشخصية العامة وهي من اهم اسهامات كاتل في ميدان 

        ٠٠٠٠الشخصية وقياسها الشخصية وقياسها الشخصية وقياسها الشخصية وقياسها 
ويشير كاتل ان الشخصية هي ذلك النظام الذي يسمح بالتنبؤ بما سيفعله الكائن االدمـي ويشير كاتل ان الشخصية هي ذلك النظام الذي يسمح بالتنبؤ بما سيفعله الكائن االدمـي ويشير كاتل ان الشخصية هي ذلك النظام الذي يسمح بالتنبؤ بما سيفعله الكائن االدمـي ويشير كاتل ان الشخصية هي ذلك النظام الذي يسمح بالتنبؤ بما سيفعله الكائن االدمـي 

وقف معين ، وبالتالي فأن الشخصية تتناول جميع انمـاط سـلوك الفـرد الظاهريـة وقف معين ، وبالتالي فأن الشخصية تتناول جميع انمـاط سـلوك الفـرد الظاهريـة وقف معين ، وبالتالي فأن الشخصية تتناول جميع انمـاط سـلوك الفـرد الظاهريـة وقف معين ، وبالتالي فأن الشخصية تتناول جميع انمـاط سـلوك الفـرد الظاهريـة في مفي مفي مفي م
        ٠٠٠٠) ) ) ) Cattel ,1950,P:2-9((((والخفية بما فيها السلوك االجتماعي والخفية بما فيها السلوك االجتماعي والخفية بما فيها السلوك االجتماعي والخفية بما فيها السلوك االجتماعي 

        : : : :     Cognitive Theoryالنظرية المعرفية النظرية المعرفية النظرية المعرفية النظرية المعرفية     ----٦٦٦٦
، ، ، ،     Cognitive Processesوهي النظريات التي تعطـي وزنـا اساسـيا للعمليـات المعرفيـة وهي النظريات التي تعطـي وزنـا اساسـيا للعمليـات المعرفيـة وهي النظريات التي تعطـي وزنـا اساسـيا للعمليـات المعرفيـة وهي النظريات التي تعطـي وزنـا اساسـيا للعمليـات المعرفيـة 

فكار االنسان عن نفسه وعن االخرين وعن المستقبل في تفسير السلوك فكار االنسان عن نفسه وعن االخرين وعن المستقبل في تفسير السلوك فكار االنسان عن نفسه وعن االخرين وعن المستقبل في تفسير السلوك فكار االنسان عن نفسه وعن االخرين وعن المستقبل في تفسير السلوك واهمية كبيرة الواهمية كبيرة الواهمية كبيرة الواهمية كبيرة ال
وترى ان االنسان كائن فعال باحـث وترى ان االنسان كائن فعال باحـث وترى ان االنسان كائن فعال باحـث وترى ان االنسان كائن فعال باحـث     ٠٠٠٠) ) ) ) ١١١١١١١١١١١١، ص، ص، ص، ص    ١٩٨٩١٩٨٩١٩٨٩١٩٨٩عبد هللا ، عبد هللا ، عبد هللا ، عبد هللا ، ((((االنساني بصورة عامة االنساني بصورة عامة االنساني بصورة عامة االنساني بصورة عامة 

عن المعلومات فهو كائن ايجابي وليس سلبي ، فهو على الدوام يبحث عن المعلومات و عن المعلومات فهو كائن ايجابي وليس سلبي ، فهو على الدوام يبحث عن المعلومات و عن المعلومات فهو كائن ايجابي وليس سلبي ، فهو على الدوام يبحث عن المعلومات و عن المعلومات فهو كائن ايجابي وليس سلبي ، فهو على الدوام يبحث عن المعلومات و 
وان ذلك يتم عن طريق العمليات وان ذلك يتم عن طريق العمليات وان ذلك يتم عن طريق العمليات وان ذلك يتم عن طريق العمليات     ٠٠٠٠ابة ازاءها ابة ازاءها ابة ازاءها ابة ازاءها ينقيها ثم يعالجها  وبعد ذلك يصدر االستجينقيها ثم يعالجها  وبعد ذلك يصدر االستجينقيها ثم يعالجها  وبعد ذلك يصدر االستجينقيها ثم يعالجها  وبعد ذلك يصدر االستج

حسـن حسـن حسـن حسـن ((((العقلية من قبل االدراك والتذكر واالستدالل والتخيل والتصور واالنتباه والمعرفـة العقلية من قبل االدراك والتذكر واالستدالل والتخيل والتصور واالنتباه والمعرفـة العقلية من قبل االدراك والتذكر واالستدالل والتخيل والتصور واالنتباه والمعرفـة العقلية من قبل االدراك والتذكر واالستدالل والتخيل والتصور واالنتباه والمعرفـة 
        ٠٠٠٠) ) ) ) ٦٦٦٦٦٦٦٦،ص،ص،ص،ص    ٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١،،،،
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وعليه فأن هذه النظرية تنظر الى االنسان نظرة ايكولوجية أي بوصفه جزءًا اليتجزأ وعليه فأن هذه النظرية تنظر الى االنسان نظرة ايكولوجية أي بوصفه جزءًا اليتجزأ وعليه فأن هذه النظرية تنظر الى االنسان نظرة ايكولوجية أي بوصفه جزءًا اليتجزأ وعليه فأن هذه النظرية تنظر الى االنسان نظرة ايكولوجية أي بوصفه جزءًا اليتجزأ                         

) ) ) ) السـكيماالسـكيماالسـكيماالسـكيما((((تفاعله مـع البيئـة يعتمـد علـى المخططـات تفاعله مـع البيئـة يعتمـد علـى المخططـات تفاعله مـع البيئـة يعتمـد علـى المخططـات تفاعله مـع البيئـة يعتمـد علـى المخططـات     من البيئة فهو يتأثر فيها ويؤثر بهامن البيئة فهو يتأثر فيها ويؤثر بهامن البيئة فهو يتأثر فيها ويؤثر بهامن البيئة فهو يتأثر فيها ويؤثر بها
Schema     التي تكونها بنى معرفية موروثة ، وهي تعمل ادراكـات توجيهيـة لالتصـال مـع التي تكونها بنى معرفية موروثة ، وهي تعمل ادراكـات توجيهيـة لالتصـال مـع التي تكونها بنى معرفية موروثة ، وهي تعمل ادراكـات توجيهيـة لالتصـال مـع التي تكونها بنى معرفية موروثة ، وهي تعمل ادراكـات توجيهيـة لالتصـال مـع

للـذات للـذات للـذات للـذات ) ) ) ) السـكيما السـكيما السـكيما السـكيما ((((البيئة تتأثر بخبرات الطفولة ، فأذا كانت الخبرات ايجابيـة تكـون نظـرة البيئة تتأثر بخبرات الطفولة ، فأذا كانت الخبرات ايجابيـة تكـون نظـرة البيئة تتأثر بخبرات الطفولة ، فأذا كانت الخبرات ايجابيـة تكـون نظـرة البيئة تتأثر بخبرات الطفولة ، فأذا كانت الخبرات ايجابيـة تكـون نظـرة 
وك اجتماعي موجـه لبنـاء الـذات وك اجتماعي موجـه لبنـاء الـذات وك اجتماعي موجـه لبنـاء الـذات وك اجتماعي موجـه لبنـاء الـذات والعالم والمستقبل نظرة ايجابية مما يولد استعداد لسلوالعالم والمستقبل نظرة ايجابية مما يولد استعداد لسلوالعالم والمستقبل نظرة ايجابية مما يولد استعداد لسلوالعالم والمستقبل نظرة ايجابية مما يولد استعداد لسل

                ٠٠٠٠) ) ) ) ٤٩٤٩٤٩٤٩----٤٧٤٧٤٧٤٧،ص،ص،ص،ص    ١٩٩٤١٩٩٤١٩٩٤١٩٩٤الجبوري ،الجبوري ،الجبوري ،الجبوري ،( ( ( ( ٠٠٠٠ًا ًا ًا ًا ــــــــــــــــــــــــوالعالم والمستقبل بناءًا ايجابيوالعالم والمستقبل بناءًا ايجابيوالعالم والمستقبل بناءًا ايجابيوالعالم والمستقبل بناءًا ايجابي
 

����  :Norms Theory  �:��� ا	#
يير الى المعايير االجتماعيـة للسـلوك وهـي انمـاط السـلوك الـذي يير الى المعايير االجتماعيـة للسـلوك وهـي انمـاط السـلوك الـذي يير الى المعايير االجتماعيـة للسـلوك وهـي انمـاط السـلوك الـذي يير الى المعايير االجتماعيـة للسـلوك وهـي انمـاط السـلوك الـذي عاعاعاعاتشير كلمة المتشير كلمة المتشير كلمة المتشير كلمة الم                            

وهي السلوك وهي السلوك وهي السلوك وهي السلوك     ،،،،دة أو اطار مرجعيدة أو اطار مرجعيدة أو اطار مرجعيدة أو اطار مرجعيوتعني مقياس او قاعوتعني مقياس او قاعوتعني مقياس او قاعوتعني مقياس او قاع، ، ، ، يشترك بة عدد كبير من االفراديشترك بة عدد كبير من االفراديشترك بة عدد كبير من االفراديشترك بة عدد كبير من االفراد
فهـي فهـي فهـي فهـي     ،،،،النموذجي أو المثالي الذي يتكرر بقبول اجتماعي دون اعتراض أو رفض أو نقـد النموذجي أو المثالي الذي يتكرر بقبول اجتماعي دون اعتراض أو رفض أو نقـد النموذجي أو المثالي الذي يتكرر بقبول اجتماعي دون اعتراض أو رفض أو نقـد النموذجي أو المثالي الذي يتكرر بقبول اجتماعي دون اعتراض أو رفض أو نقـد 

ويتوقـع ان يلتـزم بـة فـي المواقـف ويتوقـع ان يلتـزم بـة فـي المواقـف ويتوقـع ان يلتـزم بـة فـي المواقـف ويتوقـع ان يلتـزم بـة فـي المواقـف ، ، ، ، مقياس يتقاسمة اعضاء الجماعة ويحـدد سـلوكهممقياس يتقاسمة اعضاء الجماعة ويحـدد سـلوكهممقياس يتقاسمة اعضاء الجماعة ويحـدد سـلوكهممقياس يتقاسمة اعضاء الجماعة ويحـدد سـلوكهم
        ))))١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢صصصص    ،،،،١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤،،،،زهرانزهرانزهرانزهران((((االجتماعية االجتماعية االجتماعية االجتماعية 

        
بشكل نموذجي الى مجموعة من بشكل نموذجي الى مجموعة من بشكل نموذجي الى مجموعة من بشكل نموذجي الى مجموعة من     ويرى اصحاب هذة النظرية ان المعيار يشير بشكلويرى اصحاب هذة النظرية ان المعيار يشير بشكلويرى اصحاب هذة النظرية ان المعيار يشير بشكلويرى اصحاب هذة النظرية ان المعيار يشير بشكل                    

التوقعات التـي تحملهـا مجموعـة مـن االفـراد  متعلقـة بالكيفيـة التـي يجـب ان يسـلكها التوقعات التـي تحملهـا مجموعـة مـن االفـراد  متعلقـة بالكيفيـة التـي يجـب ان يسـلكها التوقعات التـي تحملهـا مجموعـة مـن االفـراد  متعلقـة بالكيفيـة التـي يجـب ان يسـلكها التوقعات التـي تحملهـا مجموعـة مـن االفـراد  متعلقـة بالكيفيـة التـي يجـب ان يسـلكها 
ويستدخلها منذ ويستدخلها منذ ويستدخلها منذ ويستدخلها منذ     كما سيرون ان المعايير يكتسبها الفردكما سيرون ان المعايير يكتسبها الفردكما سيرون ان المعايير يكتسبها الفردكما سيرون ان المعايير يكتسبها الفرد). ). ). ). Bar-talووووp.102    1976,((((م م م م ــــــــــــاحدهاحدهاحدهاحده

للعالم الـذي للعالم الـذي للعالم الـذي للعالم الـذي     المراحل والسنوات المبكرة من التنشئة االجتماعية اذ ان الفرد يتاثر ا دراكةالمراحل والسنوات المبكرة من التنشئة االجتماعية اذ ان الفرد يتاثر ا دراكةالمراحل والسنوات المبكرة من التنشئة االجتماعية اذ ان الفرد يتاثر ا دراكةالمراحل والسنوات المبكرة من التنشئة االجتماعية اذ ان الفرد يتاثر ا دراكة
يعيش فيه شعوريا او ال شعوريا  بـالمؤثرات االجتماعيـة بـل ان يحمـل معـايير جماعتـة يعيش فيه شعوريا او ال شعوريا  بـالمؤثرات االجتماعيـة بـل ان يحمـل معـايير جماعتـة يعيش فيه شعوريا او ال شعوريا  بـالمؤثرات االجتماعيـة بـل ان يحمـل معـايير جماعتـة يعيش فيه شعوريا او ال شعوريا  بـالمؤثرات االجتماعيـة بـل ان يحمـل معـايير جماعتـة 

اي ان سلوك الفرد يتحدد وفقا للمعايير اي ان سلوك الفرد يتحدد وفقا للمعايير اي ان سلوك الفرد يتحدد وفقا للمعايير اي ان سلوك الفرد يتحدد وفقا للمعايير ). ). ). ). ١٣١٣١٣١٣صصصص، ، ، ، ١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨    ،،،،السامرائيالسامرائيالسامرائيالسامرائي((((ا ها ا ها ا ها ا ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويتبنويتبنويتبنويتبن
فـان التبـاين فـان التبـاين فـان التبـاين فـان التبـاين     ككككوالتي هي اوامـر المجتمـع ونواهيـة وبـذلوالتي هي اوامـر المجتمـع ونواهيـة وبـذلوالتي هي اوامـر المجتمـع ونواهيـة وبـذلوالتي هي اوامـر المجتمـع ونواهيـة وبـذل، ، ، ، من افراد اسرتة من افراد اسرتة من افراد اسرتة من افراد اسرتة     التي يتلقاهاالتي يتلقاهاالتي يتلقاهاالتي يتلقاها

لمالحظ في سلوكيات االفراد في المواقف االجتماعية يعزى الى االختالف فـي الدرجـة لمالحظ في سلوكيات االفراد في المواقف االجتماعية يعزى الى االختالف فـي الدرجـة لمالحظ في سلوكيات االفراد في المواقف االجتماعية يعزى الى االختالف فـي الدرجـة لمالحظ في سلوكيات االفراد في المواقف االجتماعية يعزى الى االختالف فـي الدرجـة اااا
وتاسيسا على وتاسيسا على وتاسيسا على وتاسيسا على ) . ) . ) . ) . ٤٢٤٢٤٢٤٢صصصص    ،،،،١٩٩٩١٩٩٩١٩٩٩١٩٩٩    ،،،،التميميالتميميالتميميالتميمي((((التي استدخلوا فيها المعايير ذات الصلة بسلوكهم التي استدخلوا فيها المعايير ذات الصلة بسلوكهم التي استدخلوا فيها المعايير ذات الصلة بسلوكهم التي استدخلوا فيها المعايير ذات الصلة بسلوكهم 

اي انها تحدد السـلوك المتوقـع اي انها تحدد السـلوك المتوقـع اي انها تحدد السـلوك المتوقـع اي انها تحدد السـلوك المتوقـع ،،،،وسيطرة على سلوك الفردوسيطرة على سلوك الفردوسيطرة على سلوك الفردوسيطرة على سلوك الفرد، ، ، ، ر تاثيرا معينار تاثيرا معينار تاثيرا معينار تاثيرا معيناييييما تقدم فللماعما تقدم فللماعما تقدم فللماعما تقدم فللماع
ية المختلفة وهو عادة يكون السلوك المرغوب والمحبب مـن قبـل ية المختلفة وهو عادة يكون السلوك المرغوب والمحبب مـن قبـل ية المختلفة وهو عادة يكون السلوك المرغوب والمحبب مـن قبـل ية المختلفة وهو عادة يكون السلوك المرغوب والمحبب مـن قبـل في الموقف االجتماعفي الموقف االجتماعفي الموقف االجتماعفي الموقف االجتماع

        ) .) .) .) .١٣١٣١٣١٣صصصص،،،،١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨،،،،صالحصالحصالحصالح((((    اعة الداخليةاعة الداخليةاعة الداخليةاعة الداخليةممممالجالجالجالج
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التوجد نظرية وضعية واحدة عامة وشاملة في علـم الـنفس تعـالج تفسـير حقـائق التوجد نظرية وضعية واحدة عامة وشاملة في علـم الـنفس تعـالج تفسـير حقـائق التوجد نظرية وضعية واحدة عامة وشاملة في علـم الـنفس تعـالج تفسـير حقـائق التوجد نظرية وضعية واحدة عامة وشاملة في علـم الـنفس تعـالج تفسـير حقـائق                         
طـر طـر طـر طـر هناك نظريات جزئية متعددة تفسر الحقائق انطالقا مـن االهناك نظريات جزئية متعددة تفسر الحقائق انطالقا مـن االهناك نظريات جزئية متعددة تفسر الحقائق انطالقا مـن االهناك نظريات جزئية متعددة تفسر الحقائق انطالقا مـن اال    ااااانمانمانمانم، ، ، ، وظواهر هذا العلموظواهر هذا العلموظواهر هذا العلموظواهر هذا العلم

النظرية والفكرية التي تعتمدها وال يقتصر هذا االمر على علم النفس فقط وانما يشـمل النظرية والفكرية التي تعتمدها وال يقتصر هذا االمر على علم النفس فقط وانما يشـمل النظرية والفكرية التي تعتمدها وال يقتصر هذا االمر على علم النفس فقط وانما يشـمل النظرية والفكرية التي تعتمدها وال يقتصر هذا االمر على علم النفس فقط وانما يشـمل 
والنظريـة فـي العلـوم االنسـانية نتـاج لمفكـر معـين والشـك ان والنظريـة فـي العلـوم االنسـانية نتـاج لمفكـر معـين والشـك ان والنظريـة فـي العلـوم االنسـانية نتـاج لمفكـر معـين والشـك ان والنظريـة فـي العلـوم االنسـانية نتـاج لمفكـر معـين والشـك ان     ....اغلب العلوم االنسانيةاغلب العلوم االنسانيةاغلب العلوم االنسانيةاغلب العلوم االنسانية

ولـذلك يختلـف ولـذلك يختلـف ولـذلك يختلـف ولـذلك يختلـف     للعوامل الثقافيةالتي تاثر بها المفكر الدور الرئيسي فـي تكـوين النظريـةللعوامل الثقافيةالتي تاثر بها المفكر الدور الرئيسي فـي تكـوين النظريـةللعوامل الثقافيةالتي تاثر بها المفكر الدور الرئيسي فـي تكـوين النظريـةللعوامل الثقافيةالتي تاثر بها المفكر الدور الرئيسي فـي تكـوين النظريـة
تبعا الختالف خلفياتهم واطرهم الثقافية واالجتماعية وتبعا لذلك يختلف تبعا الختالف خلفياتهم واطرهم الثقافية واالجتماعية وتبعا لذلك يختلف تبعا الختالف خلفياتهم واطرهم الثقافية واالجتماعية وتبعا لذلك يختلف تبعا الختالف خلفياتهم واطرهم الثقافية واالجتماعية وتبعا لذلك يختلف واضعوا النظريات واضعوا النظريات واضعوا النظريات واضعوا النظريات 

        ....ما يقدمونة من نظريات واراءما يقدمونة من نظريات واراءما يقدمونة من نظريات واراءما يقدمونة من نظريات واراء
وفي ما تقدم نجد ان معظم النظريات التـي تناولـت تفسـير السـلوك االجتمـاعي قـد وفي ما تقدم نجد ان معظم النظريات التـي تناولـت تفسـير السـلوك االجتمـاعي قـد وفي ما تقدم نجد ان معظم النظريات التـي تناولـت تفسـير السـلوك االجتمـاعي قـد وفي ما تقدم نجد ان معظم النظريات التـي تناولـت تفسـير السـلوك االجتمـاعي قـد                 

ويتجسد هذا االختالف و التباين في االتجاهات التفسـيرية مـن ويتجسد هذا االختالف و التباين في االتجاهات التفسـيرية مـن ويتجسد هذا االختالف و التباين في االتجاهات التفسـيرية مـن ويتجسد هذا االختالف و التباين في االتجاهات التفسـيرية مـن ، ، ، ، تناولتة من زوايا  مختلفةتناولتة من زوايا  مختلفةتناولتة من زوايا  مختلفةتناولتة من زوايا  مختلفة
فـي حـين  اهـتم فـي حـين  اهـتم فـي حـين  اهـتم فـي حـين  اهـتم ،،،،تاكيد بعضهاعلى اعطاء دور بارزللعوامل البيولو جية والجسـميةتاكيد بعضهاعلى اعطاء دور بارزللعوامل البيولو جية والجسـميةتاكيد بعضهاعلى اعطاء دور بارزللعوامل البيولو جية والجسـميةتاكيد بعضهاعلى اعطاء دور بارزللعوامل البيولو جية والجسـمية    خاللخاللخاللخالل
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واكدت نظريات ثالثة علـى واكدت نظريات ثالثة علـى واكدت نظريات ثالثة علـى واكدت نظريات ثالثة علـى ، ، ، ، قسم ثان منها بتاثير العوامل االجتماعية والثقافية والحضاريةقسم ثان منها بتاثير العوامل االجتماعية والثقافية والحضاريةقسم ثان منها بتاثير العوامل االجتماعية والثقافية والحضاريةقسم ثان منها بتاثير العوامل االجتماعية والثقافية والحضارية

، ، ، ، اتة وعملية اشـباع تلـك الحاجـاتاتة وعملية اشـباع تلـك الحاجـاتاتة وعملية اشـباع تلـك الحاجـاتاتة وعملية اشـباع تلـك الحاجـاتججججوتشكيل حاوتشكيل حاوتشكيل حاوتشكيل حا، ، ، ، الجانب االنساني وطبيعة الفرد وخبرتة الجانب االنساني وطبيعة الفرد وخبرتة الجانب االنساني وطبيعة الفرد وخبرتة الجانب االنساني وطبيعة الفرد وخبرتة 
ك االجتماعي بانة نتيجة لمـا يقـوم بـة الفـرد مـن عمليـات ك االجتماعي بانة نتيجة لمـا يقـوم بـة الفـرد مـن عمليـات ك االجتماعي بانة نتيجة لمـا يقـوم بـة الفـرد مـن عمليـات ك االجتماعي بانة نتيجة لمـا يقـوم بـة الفـرد مـن عمليـات وفسرت نظريات اخرى السلووفسرت نظريات اخرى السلووفسرت نظريات اخرى السلووفسرت نظريات اخرى السلو

وتعطي وتعطي وتعطي وتعطي ، ، ، ، مالحظة ومحاكاة لسلوك االخرين او من خالل نماذج في البيئة االجتماعية للفردمالحظة ومحاكاة لسلوك االخرين او من خالل نماذج في البيئة االجتماعية للفردمالحظة ومحاكاة لسلوك االخرين او من خالل نماذج في البيئة االجتماعية للفردمالحظة ومحاكاة لسلوك االخرين او من خالل نماذج في البيئة االجتماعية للفرد
النظرية المعرفيـة وزنـا كبيـر للعمليـات العقليـة والبنـاء المعرفـي فـي تشـكيل السـلوك النظرية المعرفيـة وزنـا كبيـر للعمليـات العقليـة والبنـاء المعرفـي فـي تشـكيل السـلوك النظرية المعرفيـة وزنـا كبيـر للعمليـات العقليـة والبنـاء المعرفـي فـي تشـكيل السـلوك النظرية المعرفيـة وزنـا كبيـر للعمليـات العقليـة والبنـاء المعرفـي فـي تشـكيل السـلوك 

االجتماعي على اسـاس المعـايير االجتماعي على اسـاس المعـايير االجتماعي على اسـاس المعـايير االجتماعي على اسـاس المعـايير     نظرية المعايير تفسر السلوكنظرية المعايير تفسر السلوكنظرية المعايير تفسر السلوكنظرية المعايير تفسر السلوك    ددددواخيرا نجواخيرا نجواخيرا نجواخيرا نج، ، ، ، االجتماعي االجتماعي االجتماعي االجتماعي 
تثـال لتلـك تثـال لتلـك تثـال لتلـك تثـال لتلـك ممممالتي يتلقاها الفرد من اسرتة اثنـاء عمليـة التنشـئة االجتماعيـة مـن خـالل االالتي يتلقاها الفرد من اسرتة اثنـاء عمليـة التنشـئة االجتماعيـة مـن خـالل االالتي يتلقاها الفرد من اسرتة اثنـاء عمليـة التنشـئة االجتماعيـة مـن خـالل االالتي يتلقاها الفرد من اسرتة اثنـاء عمليـة التنشـئة االجتماعيـة مـن خـالل اال

        ....المعاييرالمعاييرالمعاييرالمعايير
ان السلوك االجتماعي متغير على درجة كبيرة من التعقيد وان  اية نظرة احادية فـي ان السلوك االجتماعي متغير على درجة كبيرة من التعقيد وان  اية نظرة احادية فـي ان السلوك االجتماعي متغير على درجة كبيرة من التعقيد وان  اية نظرة احادية فـي ان السلوك االجتماعي متغير على درجة كبيرة من التعقيد وان  اية نظرة احادية فـي                 

نظـرة  الشـاملة للنظريـات نظـرة  الشـاملة للنظريـات نظـرة  الشـاملة للنظريـات نظـرة  الشـاملة للنظريـات لذا يجـب اعتمـاد اللذا يجـب اعتمـاد اللذا يجـب اعتمـاد اللذا يجـب اعتمـاد ال، ، ، ، تفسيرة تبتعد عن الفهم  العلمي الدقيق تفسيرة تبتعد عن الفهم  العلمي الدقيق تفسيرة تبتعد عن الفهم  العلمي الدقيق تفسيرة تبتعد عن الفهم  العلمي الدقيق 
المختلفة والجمع  بين طروحاتها الن اغلـب النظريـات المعروضـة كانـت تفسـر السـلوك المختلفة والجمع  بين طروحاتها الن اغلـب النظريـات المعروضـة كانـت تفسـر السـلوك المختلفة والجمع  بين طروحاتها الن اغلـب النظريـات المعروضـة كانـت تفسـر السـلوك المختلفة والجمع  بين طروحاتها الن اغلـب النظريـات المعروضـة كانـت تفسـر السـلوك 

الثقافيـة لمنظرهـا ولخصوصـية ثقافـة الثقافيـة لمنظرهـا ولخصوصـية ثقافـة الثقافيـة لمنظرهـا ولخصوصـية ثقافـة الثقافيـة لمنظرهـا ولخصوصـية ثقافـة     ألطرألطرألطرألطراالجتماعي وفقا لنظرتها وتحليلها الخاص ولاالجتماعي وفقا لنظرتها وتحليلها الخاص ولاالجتماعي وفقا لنظرتها وتحليلها الخاص ولاالجتماعي وفقا لنظرتها وتحليلها الخاص ول
        ٠٠٠٠مجتمع البحث الحاليمجتمع البحث الحاليمجتمع البحث الحاليمجتمع البحث الحالي

        
        

  
  
  
  
  
  

  

  لفصل الثالثا

  اجراءات البحث
  

راءات البحث من حيث تحديد مجتمع البحث وعينته ،واجراءات راءات البحث من حيث تحديد مجتمع البحث وعينته ،واجراءات راءات البحث من حيث تحديد مجتمع البحث وعينته ،واجراءات راءات البحث من حيث تحديد مجتمع البحث وعينته ،واجراءات يتضمن هذا الفصل اجيتضمن هذا الفصل اجيتضمن هذا الفصل اجيتضمن هذا الفصل اج                            
، فضال عـن ذكـر ، فضال عـن ذكـر ، فضال عـن ذكـر ، فضال عـن ذكـر     السلوك االجتماعي للطالب الجامعي السلوك االجتماعي للطالب الجامعي السلوك االجتماعي للطالب الجامعي السلوك االجتماعي للطالب الجامعي بناء المقياس ، واجراءات قياس بناء المقياس ، واجراءات قياس بناء المقياس ، واجراءات قياس بناء المقياس ، واجراءات قياس 

        ....الوسائل االحصائية المستخدمة الوسائل االحصائية المستخدمة الوسائل االحصائية المستخدمة الوسائل االحصائية المستخدمة 
        

  :���#? ا	��. : او8ً 

 



 ا	�د ا	���� ���
���� ��آ� ا	���ث ا	������  

����� وا	

 
عـام عـام عـام عـام يشمل مجتمع البحث الحالي طلبة الجامعـة المستنصـرية الدراسـية الصـباحية لليشمل مجتمع البحث الحالي طلبة الجامعـة المستنصـرية الدراسـية الصـباحية لليشمل مجتمع البحث الحالي طلبة الجامعـة المستنصـرية الدراسـية الصـباحية لليشمل مجتمع البحث الحالي طلبة الجامعـة المستنصـرية الدراسـية الصـباحية لل                    

طالب وطالبة ومن مختلف الكليـات طالب وطالبة ومن مختلف الكليـات طالب وطالبة ومن مختلف الكليـات طالب وطالبة ومن مختلف الكليـات ) ) ) ) ١١٥٦٦١١٥٦٦١١٥٦٦١١٥٦٦((((وقد بلغ عدد الطلبة وقد بلغ عدد الطلبة وقد بلغ عدد الطلبة وقد بلغ عدد الطلبة ) ) ) ) ٢٠٠٦٢٠٠٦٢٠٠٦٢٠٠٦----٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥((((الدراسي الدراسي الدراسي الدراسي 
        ) .) .) .) .١١١١((((وكما موضح في الجدول وكما موضح في الجدول وكما موضح في الجدول وكما موضح في الجدول 

        
  )١(الجدول 

  توزيع افراد مجتمع البحث

        المجموع المجموع المجموع المجموع         المرحلة الرابعةالمرحلة الرابعةالمرحلة الرابعةالمرحلة الرابعة        المرحلة االولىالمرحلة االولىالمرحلة االولىالمرحلة االولى        اسم الكليةاسم الكليةاسم الكليةاسم الكلية        التخصصالتخصصالتخصصالتخصص
        ثثثث        ذذذذ        ثثثث        ذذذذ
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٢٦٣  
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٢١٧  
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٩٥٢  
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  القانون -
االدارة - -

 واالقتصاد
 االداب -
 التربية -
  التربية االساسية  -

٢٧٠  
٦٤٤  
٤٠٧  
٥٩٨  
٥٠٤  

  

٦٢  
٣١٥  
٤٥٨  
٤١٨  
٦٢١  

٣٧٨  
٦٠٢  
٤٠٦  
٤٣٢  
٥٣١  

٧٤  
٣٥٧  
٥١٩  
٤٠١  
٤٩٢  

٧٨٤  
١٩١٨  
١٧٩٠  
١٨٤٩  
٢١٤٨  

  ١١٥٦٦  ٢٦٢٧  ٣٠٩٤  ٢٦٧١  ٣١٧٤        المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
  

�� ا	��. // @������:  
لغرض التحليل االحصائي للفقرات وايجـاد قوتهـا التمييزيـة واسـتبعاد الفقـرات غيـر لغرض التحليل االحصائي للفقرات وايجـاد قوتهـا التمييزيـة واسـتبعاد الفقـرات غيـر لغرض التحليل االحصائي للفقرات وايجـاد قوتهـا التمييزيـة واسـتبعاد الفقـرات غيـر لغرض التحليل االحصائي للفقرات وايجـاد قوتهـا التمييزيـة واسـتبعاد الفقـرات غيـر                         

طالبـا وطالبـة مـن طلبـة طالبـا وطالبـة مـن طلبـة طالبـا وطالبـة مـن طلبـة طالبـا وطالبـة مـن طلبـة ) ) ) ) ٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠((((المميزة من المقياس تم تطبيقه على عينـة مكونـة مـن المميزة من المقياس تم تطبيقه على عينـة مكونـة مـن المميزة من المقياس تم تطبيقه على عينـة مكونـة مـن المميزة من المقياس تم تطبيقه على عينـة مكونـة مـن 
        ....يبين ذلك يبين ذلك يبين ذلك يبين ذلك ) ) ) ) ٢٢٢٢((((بالطريقة الطبقية العشوائية والجدول رقم بالطريقة الطبقية العشوائية والجدول رقم بالطريقة الطبقية العشوائية والجدول رقم بالطريقة الطبقية العشوائية والجدول رقم الجامعة تم اختيارهم الجامعة تم اختيارهم الجامعة تم اختيارهم الجامعة تم اختيارهم 

        ) ) ) ) ٢٢٢٢((((الجدول الجدول الجدول الجدول 
        توزيع افراد عينة البحث بحسب التخصص والمرحلة والجنس توزيع افراد عينة البحث بحسب التخصص والمرحلة والجنس توزيع افراد عينة البحث بحسب التخصص والمرحلة والجنس توزيع افراد عينة البحث بحسب التخصص والمرحلة والجنس 

ـــــــة         الكليةالكليةالكليةالكلية        التخصصالتخصصالتخصصالتخصص ـــــــة المرحل ـــــــة المرحل ـــــــة المرحل المرحل
        االولىاالولىاالولىاالولى

        المجموع المجموع المجموع المجموع         المرحلة الرابعةالمرحلة الرابعةالمرحلة الرابعةالمرحلة الرابعة

        ثثثث        ذذذذ        ثثثث        ذذذذ
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  القانون -
 االداب -
 اإلدارة واالقتصاد -
 التربية -
  التربية االساسية -

٩  
٢١  
١٣  
١٩  
١٦  

٣  
١١  
١٥  
١٣  
٢١  

١٢  
١٩  
١٣  
١٤  
١٧  

٤  
١٢  
١٧  
١٣  
١٦  
  

٢٨  
٦٣  
٥٨  
٥٩  
٧٠  

        ٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠        ٩٣٩٣٩٣٩٣        ١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥        ٩٤٩٤٩٤٩٤        ١٠٨١٠٨١٠٨١٠٨        المجموع المجموع المجموع المجموع 
  

�� ا	#�B�5ــ�ت ا	�:��ــ� وا	#�ــ�ه�& ا8"�"ــ// @�	�ــً� 
��ء ���Bس �	 �  :ا	���ك ا�08#��� 	��5	$ ا	���

يشــير المتخصصــون فــي القيــاس النفســي الــى ضــرورة تحديــد المفــاهيم البنائيــة يشــير المتخصصــون فــي القيــاس النفســي الــى ضــرورة تحديــد المفــاهيم البنائيــة يشــير المتخصصــون فــي القيــاس النفســي الــى ضــرورة تحديــد المفــاهيم البنائيــة يشــير المتخصصــون فــي القيــاس النفســي الــى ضــرورة تحديــد المفــاهيم البنائيــة                         
والمنطلقات النظرية التي يعتمد عليها الباحث فـي بنـاء المقيـاس قبـل البـدء بـالخطوات والمنطلقات النظرية التي يعتمد عليها الباحث فـي بنـاء المقيـاس قبـل البـدء بـالخطوات والمنطلقات النظرية التي يعتمد عليها الباحث فـي بنـاء المقيـاس قبـل البـدء بـالخطوات والمنطلقات النظرية التي يعتمد عليها الباحث فـي بنـاء المقيـاس قبـل البـدء بـالخطوات 

ي االجـراءات واالسـس ي االجـراءات واالسـس ي االجـراءات واالسـس ي االجـراءات واالسـس النها تعطي له رؤيـة فـالنها تعطي له رؤيـة فـالنها تعطي له رؤيـة فـالنها تعطي له رؤيـة فـ    (Cronbach,1970,P.404)العملية لبنائه العملية لبنائه العملية لبنائه العملية لبنائه 
        ....التي ينبغي اعتمادها في بناء مقياسه التي ينبغي اعتمادها في بناء مقياسه التي ينبغي اعتمادها في بناء مقياسه التي ينبغي اعتمادها في بناء مقياسه 

و�E اهـ& ا	#�ـ�ه�& او ا	#�B�5ـ�ت ا	�:��ـ� ا	�ـ� ا"ـ��� ا	�7ـ�        
��ء ���Bس � �F �	��	. ا��	ك ا�08#��� ا���  -:����6G  ا	

            ٠٠٠٠االجتماعية االجتماعية االجتماعية االجتماعية     سمة الشخصيةسمة الشخصيةسمة الشخصيةسمة الشخصيةالسلوك االجتماعي السلوك االجتماعي السلوك االجتماعي السلوك االجتماعي ان ان ان ان  - - - - ١١١١
التوليــف بــين النظريــات التوليــف بــين النظريــات التوليــف بــين النظريــات التوليــف بــين النظريــات     علـىعلـىعلـىعلـىالســلوك االجتمــاعي الســلوك االجتمــاعي الســلوك االجتمــاعي الســلوك االجتمــاعي اعتمـدت الباحثــة فــي تفسـير اعتمـدت الباحثــة فــي تفسـير اعتمـدت الباحثــة فــي تفسـير اعتمـدت الباحثــة فــي تفسـير  - - - - ٢٢٢٢

 ....المختلفة والجمع بين طروحاتها المختلفة والجمع بين طروحاتها المختلفة والجمع بين طروحاتها المختلفة والجمع بين طروحاتها 
معا معا معا معا     (Experience)ومنهج الخبرة ومنهج الخبرة ومنهج الخبرة ومنهج الخبرة     (Rational)اعتماد المنهج المنطقي او العقلي اعتماد المنهج المنطقي او العقلي اعتماد المنهج المنطقي او العقلي اعتماد المنهج المنطقي او العقلي  - - - - ٣٣٣٣

في بناء المقياس ، اذ يمكـن ان يعتمـد اكثـر مـن مـنهج واحـد مـن منـاهج بنـاء في بناء المقياس ، اذ يمكـن ان يعتمـد اكثـر مـن مـنهج واحـد مـن منـاهج بنـاء في بناء المقياس ، اذ يمكـن ان يعتمـد اكثـر مـن مـنهج واحـد مـن منـاهج بنـاء في بناء المقياس ، اذ يمكـن ان يعتمـد اكثـر مـن مـنهج واحـد مـن منـاهج بنـاء 
 ) .) .) .) .٥٠٥٠٥٠٥٠----٤٧٤٧٤٧٤٧،ص،ص،ص،ص١٩٨٧١٩٨٧١٩٨٧١٩٨٧الكبيسي ، الكبيسي ، الكبيسي ، الكبيسي ، ((((مقاييس الشخصية في الوقت نفسه مقاييس الشخصية في الوقت نفسه مقاييس الشخصية في الوقت نفسه مقاييس الشخصية في الوقت نفسه 

دت الباحثة على بعض المفاهيم النظرية في بناء المقياس واالستعانة بآراء دت الباحثة على بعض المفاهيم النظرية في بناء المقياس واالستعانة بآراء دت الباحثة على بعض المفاهيم النظرية في بناء المقياس واالستعانة بآراء دت الباحثة على بعض المفاهيم النظرية في بناء المقياس واالستعانة بآراء وقد اعتموقد اعتموقد اعتموقد اعتم
        ....الخبراء في بعض اجراءاته الخبراء في بعض اجراءاته الخبراء في بعض اجراءاته الخبراء في بعض اجراءاته 

اعتماد الباحثة مفهوم الشخصية كما تبدو للفرد ، الكما تبدو لالخرين ، وان خبرتـه اعتماد الباحثة مفهوم الشخصية كما تبدو للفرد ، الكما تبدو لالخرين ، وان خبرتـه اعتماد الباحثة مفهوم الشخصية كما تبدو للفرد ، الكما تبدو لالخرين ، وان خبرتـه اعتماد الباحثة مفهوم الشخصية كما تبدو للفرد ، الكما تبدو لالخرين ، وان خبرتـه  - - - - ٤٤٤٤
        ....     (Wiggins,1973,P386)تجعله قادرا على التعبير عن حاجاته وافكاره تجعله قادرا على التعبير عن حاجاته وافكاره تجعله قادرا على التعبير عن حاجاته وافكاره تجعله قادرا على التعبير عن حاجاته وافكاره 

 ) . ) . ) . ) . دائما ،احيانا ، الدائما ،احيانا ، الدائما ،احيانا ، الدائما ،احيانا ، ال((((امام كل فقرة وهي امام كل فقرة وهي امام كل فقرة وهي امام كل فقرة وهي تم وضع ثالثة بدائل تم وضع ثالثة بدائل تم وضع ثالثة بدائل تم وضع ثالثة بدائل  - - - - ٥٥٥٥
على التوالي وثم حساب الدرجة الكليـة لكـل على التوالي وثم حساب الدرجة الكليـة لكـل على التوالي وثم حساب الدرجة الكليـة لكـل على التوالي وثم حساب الدرجة الكليـة لكـل ) ) ) )     ١,٢,٣١,٢,٣١,٢,٣١,٢,٣((((يقابلها سلم درجات يتكون من يقابلها سلم درجات يتكون من يقابلها سلم درجات يتكون من يقابلها سلم درجات يتكون من 

 ٠٠٠٠بالجمع الجبري لدرجات اجابته على جميع الفقرات بالجمع الجبري لدرجات اجابته على جميع الفقرات بالجمع الجبري لدرجات اجابته على جميع الفقرات بالجمع الجبري لدرجات اجابته على جميع الفقرات     مفحوصمفحوصمفحوصمفحوص

 



 ا	�د ا	���� ���
���� ��آ� ا	���ث ا	������  

����� وا	

 
في بناء مقياس البحـث الحـالي لـذا تـم في بناء مقياس البحـث الحـالي لـذا تـم في بناء مقياس البحـث الحـالي لـذا تـم في بناء مقياس البحـث الحـالي لـذا تـم ) ) ) ) السيكومتري السيكومتري السيكومتري السيكومتري ((((اعتماد القياس النفسي اعتماد القياس النفسي اعتماد القياس النفسي اعتماد القياس النفسي      - - - - ٦٦٦٦

اسية سواء للفقرات ام للمقياس في ضوء مؤشرات نظرية اسية سواء للفقرات ام للمقياس في ضوء مؤشرات نظرية اسية سواء للفقرات ام للمقياس في ضوء مؤشرات نظرية اسية سواء للفقرات ام للمقياس في ضوء مؤشرات نظرية حساب الخصائص القيحساب الخصائص القيحساب الخصائص القيحساب الخصائص القي
 . . . . القياس الكالسيكيةالقياس الكالسيكيةالقياس الكالسيكيةالقياس الكالسيكية

        

�  :ا�0اءات ���ء ا	#��Bس // را�
في ضوء المنطلقات النظرية والمفاهيم االساسية للبحث الحالي قامت الباحثة       

  :باالتي 
        ::::    السلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيتحديد مكونات تحديد مكونات تحديد مكونات تحديد مكونات  - - - - ١١١١

) ) ) ) انظـر تحديـد المصـطلحات انظـر تحديـد المصـطلحات انظـر تحديـد المصـطلحات انظـر تحديـد المصـطلحات ((((    لوك االجتمـاعيلوك االجتمـاعيلوك االجتمـاعيلوك االجتمـاعيالسـالسـالسـالسـبعد ان حددت الباحثة مفهـوم بعد ان حددت الباحثة مفهـوم بعد ان حددت الباحثة مفهـوم بعد ان حددت الباحثة مفهـوم                                     
مكونـات بصـورة اوليـة تـم مكونـات بصـورة اوليـة تـم مكونـات بصـورة اوليـة تـم مكونـات بصـورة اوليـة تـم ) ) ) ) ٧٧٧٧((((وقد اسـتطاعت ان تحـدد وقد اسـتطاعت ان تحـدد وقد اسـتطاعت ان تحـدد وقد اسـتطاعت ان تحـدد . . . . حددت المكونات االساسية لهحددت المكونات االساسية لهحددت المكونات االساسية لهحددت المكونات االساسية له

وبعـد وبعـد وبعـد وبعـد ) ) ) ) أأأأ----١١١١ملحـق ملحـق ملحـق ملحـق ((((عرضها على عدد من الخبراء فـي مجـال العلـوم التربويـة والنفسـية عرضها على عدد من الخبراء فـي مجـال العلـوم التربويـة والنفسـية عرضها على عدد من الخبراء فـي مجـال العلـوم التربويـة والنفسـية عرضها على عدد من الخبراء فـي مجـال العلـوم التربويـة والنفسـية 
) ) ) ) داخلية داخلية داخلية داخلية سلوكه في االقسام السلوكه في االقسام السلوكه في االقسام السلوكه في االقسام ال((((االطالع على ارائهم تم استبعاد احد هذه المكونات وهو االطالع على ارائهم تم استبعاد احد هذه المكونات وهو االطالع على ارائهم تم استبعاد احد هذه المكونات وهو االطالع على ارائهم تم استبعاد احد هذه المكونات وهو 

مـن االراء معيـارا لبقـاء المكـون وبهـدف تحديـد أي مـن االراء معيـارا لبقـاء المكـون وبهـدف تحديـد أي مـن االراء معيـارا لبقـاء المكـون وبهـدف تحديـد أي مـن االراء معيـارا لبقـاء المكـون وبهـدف تحديـد أي % % % % ٨٠٨٠٨٠٨٠وقد  تم اعتماد نسـبة اتفـاق وقد  تم اعتماد نسـبة اتفـاق وقد  تم اعتماد نسـبة اتفـاق وقد  تم اعتماد نسـبة اتفـاق 
المكونات اكثر اهمية ومن ثم تحديد عدد الفقرات لكل مكون منها بحسب اهميته النسبية المكونات اكثر اهمية ومن ثم تحديد عدد الفقرات لكل مكون منها بحسب اهميته النسبية المكونات اكثر اهمية ومن ثم تحديد عدد الفقرات لكل مكون منها بحسب اهميته النسبية المكونات اكثر اهمية ومن ثم تحديد عدد الفقرات لكل مكون منها بحسب اهميته النسبية 

    ----١١١١ملحـق ملحـق ملحـق ملحـق ((((التي يحددها الخبراء ، لذلك تم عرض هذه المكونات على عدد مـن الخبـراء التي يحددها الخبراء ، لذلك تم عرض هذه المكونات على عدد مـن الخبـراء التي يحددها الخبراء ، لذلك تم عرض هذه المكونات على عدد مـن الخبـراء التي يحددها الخبراء ، لذلك تم عرض هذه المكونات على عدد مـن الخبـراء 
        ) .) .) .) .٢٢٢٢////ملحق ملحق ملحق ملحق ((((همية النسبية لكل مكون منها همية النسبية لكل مكون منها همية النسبية لكل مكون منها همية النسبية لكل مكون منها من اجل تحديد االمن اجل تحديد االمن اجل تحديد االمن اجل تحديد اال) ) ) ) بببب
        
        
        ::::تحديد عدد فقرات المقياس بصيغته االولية تحديد عدد فقرات المقياس بصيغته االولية تحديد عدد فقرات المقياس بصيغته االولية تحديد عدد فقرات المقياس بصيغته االولية ----٢٢٢٢

        ----::::ارتأت الباحثة ان تعد عددا كبيرا من الفقرات لسببين ارتأت الباحثة ان تعد عددا كبيرا من الفقرات لسببين ارتأت الباحثة ان تعد عددا كبيرا من الفقرات لسببين ارتأت الباحثة ان تعد عددا كبيرا من الفقرات لسببين 
ضمان ثبات جيد للمقياس اذ كلمـا زاد عـدد فقراتـه ارتفعـت قيمـة معامـل ثباتـه ضمان ثبات جيد للمقياس اذ كلمـا زاد عـدد فقراتـه ارتفعـت قيمـة معامـل ثباتـه ضمان ثبات جيد للمقياس اذ كلمـا زاد عـدد فقراتـه ارتفعـت قيمـة معامـل ثباتـه ضمان ثبات جيد للمقياس اذ كلمـا زاد عـدد فقراتـه ارتفعـت قيمـة معامـل ثباتـه  - - - - ١١١١

        ٠٠٠٠) ) ) ) ٣٤٩٣٤٩٣٤٩٣٤٩،ص ،ص ،ص ،ص     ٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢عودة ،عودة ،عودة ،عودة ،((((
 Lemk)....لفقرات عند تحليلها منطقيا او احصائيا لفقرات عند تحليلها منطقيا او احصائيا لفقرات عند تحليلها منطقيا او احصائيا لفقرات عند تحليلها منطقيا او احصائيا تحوطا الحتماالت سقوط بعض اتحوطا الحتماالت سقوط بعض اتحوطا الحتماالت سقوط بعض اتحوطا الحتماالت سقوط بعض ا     - - - - ٢٢٢٢

&Wiersma ,1976,P0351)             ولتحديد عدد الفقرات التي تغطي كل مكون قامت ولتحديد عدد الفقرات التي تغطي كل مكون قامت ولتحديد عدد الفقرات التي تغطي كل مكون قامت ولتحديد عدد الفقرات التي تغطي كل مكون قامت
الباحثة بتقريب درجة االهمية لتكون عددا صحيحا لكون الفقرات التي تقيس كـل الباحثة بتقريب درجة االهمية لتكون عددا صحيحا لكون الفقرات التي تقيس كـل الباحثة بتقريب درجة االهمية لتكون عددا صحيحا لكون الفقرات التي تقيس كـل الباحثة بتقريب درجة االهمية لتكون عددا صحيحا لكون الفقرات التي تقيس كـل 

 ....يوضح ذلك يوضح ذلك يوضح ذلك يوضح ذلك ) ) ) ) ٣٣٣٣((((مكون في المقياس سيتحدد في ضوء درجة اهميتها والجدول مكون في المقياس سيتحدد في ضوء درجة اهميتها والجدول مكون في المقياس سيتحدد في ضوء درجة اهميتها والجدول مكون في المقياس سيتحدد في ضوء درجة اهميتها والجدول 
        ) ) ) ) ٣٣٣٣((((الجدول الجدول الجدول الجدول 

        المكونات االساسية ودرجة اهميتها وعدد الفقرات المكونات االساسية ودرجة اهميتها وعدد الفقرات المكونات االساسية ودرجة اهميتها وعدد الفقرات المكونات االساسية ودرجة اهميتها وعدد الفقرات 
  

درجــــــة درجــــــة درجــــــة درجــــــة         المكونات االساسية المكونات االساسية المكونات االساسية المكونات االساسية         تتتت
        االهميةاالهميةاالهميةاالهمية

        عدد الفقرات عدد الفقرات عدد الفقرات عدد الفقرات 

  ١٦  ١٦.٢١   سلوكه مع نفسه  .١
  ١٥  ١٤.٨٨   سلوكه مع استاذه .٢
  ٢١  ٢٠.٨٧  سلوكه اثناء المحاضرة  .٣
  ١٣  ١٣.٣٢  سلوكه مع زمالئه .٤
  ٩  ٨.٦٩   سلوكه في الجامعة  .٥
  ١٢  ١١.٩١  بسلوكه مع الكت .٦
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  ٨٦  المجموع
قامت الباحثة بصياغة عدد من الفقرات باالعتماد على مطالعتها قامت الباحثة بصياغة عدد من الفقرات باالعتماد على مطالعتها قامت الباحثة بصياغة عدد من الفقرات باالعتماد على مطالعتها قامت الباحثة بصياغة عدد من الفقرات باالعتماد على مطالعتها صياغة الفقرات صياغة الفقرات صياغة الفقرات صياغة الفقرات  - - - - ٣٣٣٣

الموجه الى الموجه الى الموجه الى الموجه الى ) ) ) ) ٣٣٣٣ملحق ملحق ملحق ملحق ((((وبعد تحليل استجابات االستبيان المفتوح وبعد تحليل استجابات االستبيان المفتوح وبعد تحليل استجابات االستبيان المفتوح وبعد تحليل استجابات االستبيان المفتوح . . . . في هذا الميدان في هذا الميدان في هذا الميدان في هذا الميدان 
طالبا طالبا طالبا طالبا ) ) ) ) ٤٠٤٠٤٠٤٠((((بالجامعة المستنصرية البالغ عددهم بالجامعة المستنصرية البالغ عددهم بالجامعة المستنصرية البالغ عددهم بالجامعة المستنصرية البالغ عددهم االداب والطب االداب والطب االداب والطب االداب والطب عينة من طلبة كليتي عينة من طلبة كليتي عينة من طلبة كليتي عينة من طلبة كليتي 

طالبات من كل كلية وما صاغته من فقرات امكن طالبات من كل كلية وما صاغته من فقرات امكن طالبات من كل كلية وما صاغته من فقرات امكن طالبات من كل كلية وما صاغته من فقرات امكن ) ) ) ) ١٠١٠١٠١٠((((طالب وطالب وطالب وطالب و) ) ) ) ١٠١٠١٠١٠((((واقع واقع واقع واقع وطالبة وبوطالبة وبوطالبة وبوطالبة وب
فقـرة فقـرة فقـرة فقـرة ) ) ) ) ٨٦٨٦٨٦٨٦((((وفي ضوء ذلك تم صـياغة وفي ضوء ذلك تم صـياغة وفي ضوء ذلك تم صـياغة وفي ضوء ذلك تم صـياغة     ––––صياغة فقرات تغطي عناصر كل مكون صياغة فقرات تغطي عناصر كل مكون صياغة فقرات تغطي عناصر كل مكون صياغة فقرات تغطي عناصر كل مكون 

        . . . . وزعت على المكونات وزعت على المكونات وزعت على المكونات وزعت على المكونات 
تعـد تعليمـات المقيـاس بمثابـة الـدليل الـذي يسترشـد بـه تعـد تعليمـات المقيـاس بمثابـة الـدليل الـذي يسترشـد بـه تعـد تعليمـات المقيـاس بمثابـة الـدليل الـذي يسترشـد بـه تعـد تعليمـات المقيـاس بمثابـة الـدليل الـذي يسترشـد بـه          ::::اعداد التعليمات اعداد التعليمات اعداد التعليمات اعداد التعليمات  - - - - ٤٤٤٤

لـذا روعـي ان تكـون واضـحة لـذا روعـي ان تكـون واضـحة لـذا روعـي ان تكـون واضـحة لـذا روعـي ان تكـون واضـحة . . . . اس اس اس اس المستجيب في اثناء استجابته لفقرات المقيـالمستجيب في اثناء استجابته لفقرات المقيـالمستجيب في اثناء استجابته لفقرات المقيـالمستجيب في اثناء استجابته لفقرات المقيـ
وقد تضمنت مثـاال توضـيحيا لطريـق االجابـة عـن الفقـرات ، كمـا تمـت وقد تضمنت مثـاال توضـيحيا لطريـق االجابـة عـن الفقـرات ، كمـا تمـت وقد تضمنت مثـاال توضـيحيا لطريـق االجابـة عـن الفقـرات ، كمـا تمـت وقد تضمنت مثـاال توضـيحيا لطريـق االجابـة عـن الفقـرات ، كمـا تمـت . . . . ودقيقة ودقيقة ودقيقة ودقيقة 

االشــارة الــى ان هــذا المقيــاس معــد الغــراض البحــث العلمــي فقــط لتطمــين االشــارة الــى ان هــذا المقيــاس معــد الغــراض البحــث العلمــي فقــط لتطمــين االشــارة الــى ان هــذا المقيــاس معــد الغــراض البحــث العلمــي فقــط لتطمــين االشــارة الــى ان هــذا المقيــاس معــد الغــراض البحــث العلمــي فقــط لتطمــين 
وحثهم على االستجابة بصـدق ودون ذكـر االسـم مـن اجـل التقليـل وحثهم على االستجابة بصـدق ودون ذكـر االسـم مـن اجـل التقليـل وحثهم على االستجابة بصـدق ودون ذكـر االسـم مـن اجـل التقليـل وحثهم على االستجابة بصـدق ودون ذكـر االسـم مـن اجـل التقليـل     ننننالمستجيبيالمستجيبيالمستجيبيالمستجيبي

        ....المحتمل من عامل زيف االجابة المحتمل من عامل زيف االجابة المحتمل من عامل زيف االجابة المحتمل من عامل زيف االجابة 
يعد ايجاد صدق الفقرات ضروريا في بداية اعداد الفقـرات النـه يعد ايجاد صدق الفقرات ضروريا في بداية اعداد الفقـرات النـه يعد ايجاد صدق الفقرات ضروريا في بداية اعداد الفقـرات النـه يعد ايجاد صدق الفقرات ضروريا في بداية اعداد الفقـرات النـه :ق الفقراتصد - - - - ٥٥٥٥

الكبيسـي الكبيسـي الكبيسـي الكبيسـي ((((يؤشر مدى صدق الفقرة ظاهريا للسمــــة التـي اعـدت لقياســـــــها يؤشر مدى صدق الفقرة ظاهريا للسمــــة التـي اعـدت لقياســـــــها يؤشر مدى صدق الفقرة ظاهريا للسمــــة التـي اعـدت لقياســـــــها يؤشر مدى صدق الفقرة ظاهريا للسمــــة التـي اعـدت لقياســـــــها 
        ) .) .) .) .١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨،ص،ص،ص،ص١٩١٩١٩١٩٨٧٨٧٨٧٨٧،،،،

ولغرض معرفة مدى صالحية الفقرات في قياس ما وضعت لقياسه عرضت بصيغتها ولغرض معرفة مدى صالحية الفقرات في قياس ما وضعت لقياسه عرضت بصيغتها ولغرض معرفة مدى صالحية الفقرات في قياس ما وضعت لقياسه عرضت بصيغتها ولغرض معرفة مدى صالحية الفقرات في قياس ما وضعت لقياسه عرضت بصيغتها                     
علـى عـدد مـن الخبـراء علـى عـدد مـن الخبـراء علـى عـدد مـن الخبـراء علـى عـدد مـن الخبـراء ) ) ) ) ٤٤٤٤ملحـق ملحـق ملحـق ملحـق ((((ب المكونات ب المكونات ب المكونات ب المكونات فقرة موزعة بحسفقرة موزعة بحسفقرة موزعة بحسفقرة موزعة بحس) ) ) ) ٨٦٨٦٨٦٨٦((((االولية وعددها االولية وعددها االولية وعددها االولية وعددها 

المتخصصين فـي العلـوم التربويـة والنفسـية وطلبـت مـنهم تقـدير مـدى المتخصصين فـي العلـوم التربويـة والنفسـية وطلبـت مـنهم تقـدير مـدى المتخصصين فـي العلـوم التربويـة والنفسـية وطلبـت مـنهم تقـدير مـدى المتخصصين فـي العلـوم التربويـة والنفسـية وطلبـت مـنهم تقـدير مـدى ) ) ) ) جـ جـ جـ جـ     ----١١١١((((ملحق ملحق ملحق ملحق 
        ....صالحيتها وسالمة صياغتها ومالءمتها للغرض الذي اعدت من اجله وتغطيتها للمكونات صالحيتها وسالمة صياغتها ومالءمتها للغرض الذي اعدت من اجله وتغطيتها للمكونات صالحيتها وسالمة صياغتها ومالءمتها للغرض الذي اعدت من اجله وتغطيتها للمكونات صالحيتها وسالمة صياغتها ومالءمتها للغرض الذي اعدت من اجله وتغطيتها للمكونات 

احثـة نسـبة احثـة نسـبة احثـة نسـبة احثـة نسـبة وفي ضوء اجابات الخبراء وحكمهم على فقرات المقياس اعتمـدت البوفي ضوء اجابات الخبراء وحكمهم على فقرات المقياس اعتمـدت البوفي ضوء اجابات الخبراء وحكمهم على فقرات المقياس اعتمـدت البوفي ضوء اجابات الخبراء وحكمهم على فقرات المقياس اعتمـدت الب                                
وقـد اجمـع المحكمـون علـى ان معظـم وقـد اجمـع المحكمـون علـى ان معظـم وقـد اجمـع المحكمـون علـى ان معظـم وقـد اجمـع المحكمـون علـى ان معظـم . . . . من االراء معيارا لبنـاء الفقـرة من االراء معيارا لبنـاء الفقـرة من االراء معيارا لبنـاء الفقـرة من االراء معيارا لبنـاء الفقـرة %) %) %) %) ٨٠٨٠٨٠٨٠((((اتفاق اتفاق اتفاق اتفاق 

لم تحصل على اتفاق المحكمين وقد نالـت اقـل لم تحصل على اتفاق المحكمين وقد نالـت اقـل لم تحصل على اتفاق المحكمين وقد نالـت اقـل لم تحصل على اتفاق المحكمين وقد نالـت اقـل فقرتين فقرتين فقرتين فقرتين فقرات المقياس صالحة  ماعدا فقرات المقياس صالحة  ماعدا فقرات المقياس صالحة  ماعدا فقرات المقياس صالحة  ماعدا 
        ....من النسبة المعتمدة في البحث الحالي لذا تم حذفها من المقياس من النسبة المعتمدة في البحث الحالي لذا تم حذفها من المقياس من النسبة المعتمدة في البحث الحالي لذا تم حذفها من المقياس من النسبة المعتمدة في البحث الحالي لذا تم حذفها من المقياس 

قرة وهي التي تم تطبيقها علـى عينـة التجربـة قرة وهي التي تم تطبيقها علـى عينـة التجربـة قرة وهي التي تم تطبيقها علـى عينـة التجربـة قرة وهي التي تم تطبيقها علـى عينـة التجربـة فففف) ) ) ) ٨٤٨٤٨٤٨٤((((وبذلك اصبح عدد الفقرات النهائي وبذلك اصبح عدد الفقرات النهائي وبذلك اصبح عدد الفقرات النهائي وبذلك اصبح عدد الفقرات النهائي 
        ....االساسية وتحليلها احصائيا لحساب بعض مؤشراتها القياسية االساسية وتحليلها احصائيا لحساب بعض مؤشراتها القياسية االساسية وتحليلها احصائيا لحساب بعض مؤشراتها القياسية االساسية وتحليلها احصائيا لحساب بعض مؤشراتها القياسية 

ينبغي قبل تطبيق المقياس التثبيت من وضوح تعليماتـه ، ينبغي قبل تطبيق المقياس التثبيت من وضوح تعليماتـه ، ينبغي قبل تطبيق المقياس التثبيت من وضوح تعليماتـه ، ينبغي قبل تطبيق المقياس التثبيت من وضوح تعليماتـه ، ::::التجربة االستطالعيةالتجربة االستطالعيةالتجربة االستطالعيةالتجربة االستطالعية - - - - ٦٦٦٦
وفهم عباراته الن عدم وضوح التعليمات وصعوبة فهم العبارات تـدفع المسـتجيب الـى وفهم عباراته الن عدم وضوح التعليمات وصعوبة فهم العبارات تـدفع المسـتجيب الـى وفهم عباراته الن عدم وضوح التعليمات وصعوبة فهم العبارات تـدفع المسـتجيب الـى وفهم عباراته الن عدم وضوح التعليمات وصعوبة فهم العبارات تـدفع المسـتجيب الـى 

ولتحقيق هذا الهدف طبق المقياس على عينة ولتحقيق هذا الهدف طبق المقياس على عينة ولتحقيق هذا الهدف طبق المقياس على عينة ولتحقيق هذا الهدف طبق المقياس على عينة ) ) ) ) ١٦٠١٦٠١٦٠١٦٠،ص ،ص ،ص ،ص     ١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠فرج ،فرج ،فرج ،فرج ،((((ئية ئية ئية ئية االجابة العشوااالجابة العشوااالجابة العشوااالجابة العشوا
طالبـا وطالبـة مــن الجامعـة المستنصـرية واتضـح ان التعليمــات طالبـا وطالبـة مــن الجامعـة المستنصـرية واتضـح ان التعليمــات طالبـا وطالبـة مــن الجامعـة المستنصـرية واتضـح ان التعليمــات طالبـا وطالبـة مــن الجامعـة المستنصـرية واتضـح ان التعليمــات ) ) ) ) ٤٢٤٢٤٢٤٢((((عشـوائية بلغـت عشـوائية بلغـت عشـوائية بلغـت عشـوائية بلغـت 

مفهومة والفقرات واضحة للجميع والتحتاج الى تعـديل او  تغييـر وتـم حسـاب الـزمن مفهومة والفقرات واضحة للجميع والتحتاج الى تعـديل او  تغييـر وتـم حسـاب الـزمن مفهومة والفقرات واضحة للجميع والتحتاج الى تعـديل او  تغييـر وتـم حسـاب الـزمن مفهومة والفقرات واضحة للجميع والتحتاج الى تعـديل او  تغييـر وتـم حسـاب الـزمن 
دقيقة أي بمتوسط مقـدراه دقيقة أي بمتوسط مقـدراه دقيقة أي بمتوسط مقـدراه دقيقة أي بمتوسط مقـدراه ) ) ) ) ٣٣٣٣٥٥٥٥----٢٥٢٥٢٥٢٥((((المستغرق في االجابة عن المقياس اذ ترواح بين المستغرق في االجابة عن المقياس اذ ترواح بين المستغرق في االجابة عن المقياس اذ ترواح بين المستغرق في االجابة عن المقياس اذ ترواح بين 

        ٠٠٠٠دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة ) ) ) ) ٣٣٣٣٠٠٠٠((((
        

 ����I   // ��"�"8ا �����	ا�0اء ا:  
تجرى التجربة االساسية لغرض تحليل فقرات المقياس وايجـاد مؤشـرات الصـدق تجرى التجربة االساسية لغرض تحليل فقرات المقياس وايجـاد مؤشـرات الصـدق تجرى التجربة االساسية لغرض تحليل فقرات المقياس وايجـاد مؤشـرات الصـدق تجرى التجربة االساسية لغرض تحليل فقرات المقياس وايجـاد مؤشـرات الصـدق                                 

ولذلك قامت الباحثة بتطبيـق المقيـاس ولذلك قامت الباحثة بتطبيـق المقيـاس ولذلك قامت الباحثة بتطبيـق المقيـاس ولذلك قامت الباحثة بتطبيـق المقيـاس . . . . والثبات والخصائص االحصائية االخرى للمقياس والثبات والخصائص االحصائية االخرى للمقياس والثبات والخصائص االحصائية االخرى للمقياس والثبات والخصائص االحصائية االخرى للمقياس 
        ٠٠٠٠طالبا وطالبة التي اختارتها بصورة عشوائية طالبا وطالبة التي اختارتها بصورة عشوائية طالبا وطالبة التي اختارتها بصورة عشوائية طالبا وطالبة التي اختارتها بصورة عشوائية ) ) ) ) ٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠((((على عينة البحث البالغة على عينة البحث البالغة على عينة البحث البالغة على عينة البحث البالغة 
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وقد تم تصحيح المقياس وحساب الدرجة الكلية لكـل طالـب وطالبـة علـى اسـاس وقد تم تصحيح المقياس وحساب الدرجة الكلية لكـل طالـب وطالبـة علـى اسـاس وقد تم تصحيح المقياس وحساب الدرجة الكلية لكـل طالـب وطالبـة علـى اسـاس وقد تم تصحيح المقياس وحساب الدرجة الكلية لكـل طالـب وطالبـة علـى اسـاس                         

فقرة وكانت الـدرجات فقرة وكانت الـدرجات فقرة وكانت الـدرجات فقرة وكانت الـدرجات ) ) ) ) ٨٤٨٤٨٤٨٤((((مجموع اوزان االجابات على فقرات المقياس والبالغ عددها مجموع اوزان االجابات على فقرات المقياس والبالغ عددها مجموع اوزان االجابات على فقرات المقياس والبالغ عددها مجموع اوزان االجابات على فقرات المقياس والبالغ عددها 
        ....درجة درجة درجة درجة ) ) ) ) ٢١٥٢١٥٢١٥٢١٥((((درجة ودرجة ودرجة ودرجة و) ) ) ) ٩٠٩٠٩٠٩٠((((بعد التصحيح تترواح بين بعد التصحيح تترواح بين بعد التصحيح تترواح بين بعد التصحيح تترواح بين 

  
        

  :د ا	JK�)L ا	��'������ 	�#��Bس ا���// "�د"� 
تعتمد دقة المعلومات التي توفرها المقاييس النفسية على ما تتمتع به هذه المقاييس تعتمد دقة المعلومات التي توفرها المقاييس النفسية على ما تتمتع به هذه المقاييس تعتمد دقة المعلومات التي توفرها المقاييس النفسية على ما تتمتع به هذه المقاييس تعتمد دقة المعلومات التي توفرها المقاييس النفسية على ما تتمتع به هذه المقاييس                 

        ....لذلك يجب التحقق من هذه الخصائص لذلك يجب التحقق من هذه الخصائص لذلك يجب التحقق من هذه الخصائص لذلك يجب التحقق من هذه الخصائص ، ، ، ، من خصائص قياسية كالتمييز والصدق والثبات من خصائص قياسية كالتمييز والصدق والثبات من خصائص قياسية كالتمييز والصدق والثبات من خصائص قياسية كالتمييز والصدق والثبات 
        ::::تحليل الفقرات اليجاد قوتها التمييزية تحليل الفقرات اليجاد قوتها التمييزية تحليل الفقرات اليجاد قوتها التمييزية تحليل الفقرات اليجاد قوتها التمييزية ----١١١١

هـو اسـتخراج القـوة التمييزيـة لهـا واالبقـاء علـى هـو اسـتخراج القـوة التمييزيـة لهـا واالبقـاء علـى هـو اسـتخراج القـوة التمييزيـة لهـا واالبقـاء علـى هـو اسـتخراج القـوة التمييزيـة لهـا واالبقـاء علـى ان الهدف من تحليل الفقـرات ان الهدف من تحليل الفقـرات ان الهدف من تحليل الفقـرات ان الهدف من تحليل الفقـرات 
ويؤكد جيزلي واخرون على ضرورة ويؤكد جيزلي واخرون على ضرورة ويؤكد جيزلي واخرون على ضرورة ويؤكد جيزلي واخرون على ضرورة ....    (Ebel,1972 ,P.392)الفقرات المميزة في المقياس الفقرات المميزة في المقياس الفقرات المميزة في المقياس الفقرات المميزة في المقياس 

ابقاء الفقرات ذات القـوة التمييزيـة فـي الصـورة النهائيـة للمقيـاس واسـتبعاد الفقـرات ابقاء الفقرات ذات القـوة التمييزيـة فـي الصـورة النهائيـة للمقيـاس واسـتبعاد الفقـرات ابقاء الفقرات ذات القـوة التمييزيـة فـي الصـورة النهائيـة للمقيـاس واسـتبعاد الفقـرات ابقاء الفقرات ذات القـوة التمييزيـة فـي الصـورة النهائيـة للمقيـاس واسـتبعاد الفقـرات 
ومن اجـل ذلـك ومن اجـل ذلـك ومن اجـل ذلـك ومن اجـل ذلـك  (Chisselli,et.al.1981,P.434)غيرالمميزة او تعديلها وتجربتها من جديد غيرالمميزة او تعديلها وتجربتها من جديد غيرالمميزة او تعديلها وتجربتها من جديد غيرالمميزة او تعديلها وتجربتها من جديد 

        : : : :     تم اتباعتم اتباعتم اتباعتم اتباع
        ::::اسلوب عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية اسلوب عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية اسلوب عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية اسلوب عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية 

يعد احد اهم االساليب الشائعة االستخدام في تحليـل الفقـرات لمـا يتمتـع بـه مـن يعد احد اهم االساليب الشائعة االستخدام في تحليـل الفقـرات لمـا يتمتـع بـه مـن يعد احد اهم االساليب الشائعة االستخدام في تحليـل الفقـرات لمـا يتمتـع بـه مـن يعد احد اهم االساليب الشائعة االستخدام في تحليـل الفقـرات لمـا يتمتـع بـه مـن                             
تحديد مدى تجانس الفقرات في قياسها للسمة اذ تكون الدرجة الكليـة للمقيـاس بمثابـة تحديد مدى تجانس الفقرات في قياسها للسمة اذ تكون الدرجة الكليـة للمقيـاس بمثابـة تحديد مدى تجانس الفقرات في قياسها للسمة اذ تكون الدرجة الكليـة للمقيـاس بمثابـة تحديد مدى تجانس الفقرات في قياسها للسمة اذ تكون الدرجة الكليـة للمقيـاس بمثابـة 

ارتباطهـا بدرجـة االفـراد علـى الفقـرات فارتباطهـا درجـة ارتباطهـا بدرجـة االفـراد علـى الفقـرات فارتباطهـا درجـة ارتباطهـا بدرجـة االفـراد علـى الفقـرات فارتباطهـا درجـة ارتباطهـا بدرجـة االفـراد علـى الفقـرات فارتباطهـا درجـة     قياسات محكية انية من خاللقياسات محكية انية من خاللقياسات محكية انية من خاللقياسات محكية انية من خالل
الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس يعنـي ان الفقـرة تقـيس المفهـوم نفسـه الـذي تقيسـه الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس يعنـي ان الفقـرة تقـيس المفهـوم نفسـه الـذي تقيسـه الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس يعنـي ان الفقـرة تقـيس المفهـوم نفسـه الـذي تقيسـه الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس يعنـي ان الفقـرة تقـيس المفهـوم نفسـه الـذي تقيسـه 
الدرجة الكلية وفي ضوء هذا المؤشر يتم االبقـاء علـى الفقـرات التـي تكـون معـامالت الدرجة الكلية وفي ضوء هذا المؤشر يتم االبقـاء علـى الفقـرات التـي تكـون معـامالت الدرجة الكلية وفي ضوء هذا المؤشر يتم االبقـاء علـى الفقـرات التـي تكـون معـامالت الدرجة الكلية وفي ضوء هذا المؤشر يتم االبقـاء علـى الفقـرات التـي تكـون معـامالت 

        ٠٠٠٠    (Anastasi,1976 ,P.154)ارتباط درجاتها بالدرجة الكلية للمقياس دالة احصائيا ارتباط درجاتها بالدرجة الكلية للمقياس دالة احصائيا ارتباط درجاتها بالدرجة الكلية للمقياس دالة احصائيا ارتباط درجاتها بالدرجة الكلية للمقياس دالة احصائيا 
        

معامل ارتبـاط بيرسـون اليجـاد العالقـة بـين معامل ارتبـاط بيرسـون اليجـاد العالقـة بـين معامل ارتبـاط بيرسـون اليجـاد العالقـة بـين معامل ارتبـاط بيرسـون اليجـاد العالقـة بـين         يز استخدميز استخدميز استخدميز استخدمييييوالستخراج معامل التموالستخراج معامل التموالستخراج معامل التموالستخراج معامل التم
درجات افراد العينة على كل فقرة ودرجاتهم علـى المقيـاس ككـل واظهـرت النتـائج ان درجات افراد العينة على كل فقرة ودرجاتهم علـى المقيـاس ككـل واظهـرت النتـائج ان درجات افراد العينة على كل فقرة ودرجاتهم علـى المقيـاس ككـل واظهـرت النتـائج ان درجات افراد العينة على كل فقرة ودرجاتهم علـى المقيـاس ككـل واظهـرت النتـائج ان 

قادرة على التمييز اذ ان معامالت ارتباطها اقل من المعيار الذي قادرة على التمييز اذ ان معامالت ارتباطها اقل من المعيار الذي قادرة على التمييز اذ ان معامالت ارتباطها اقل من المعيار الذي قادرة على التمييز اذ ان معامالت ارتباطها اقل من المعيار الذي فقرات لم تكن فقرات لم تكن فقرات لم تكن فقرات لم تكن ) ) ) ) ٤٤٤٤((((هناك هناك هناك هناك 
        ٠٠٠٠انلي كون الفقرة مميزة او غير مميزة انلي كون الفقرة مميزة او غير مميزة انلي كون الفقرة مميزة او غير مميزة انلي كون الفقرة مميزة او غير مميزة حددته نحددته نحددته نحددته ن

        ))))٤٤٤٤((((الجدول الجدول الجدول الجدول 
        السلوك االجتماعي السلوك االجتماعي السلوك االجتماعي السلوك االجتماعي قيمة العالقة بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس قيمة العالقة بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس قيمة العالقة بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس قيمة العالقة بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس 

رقــــم 
  الفقرة 

معامــل 
  االرتباط

رقــــم 
  الفقرة 

معامــل 
  االرتباط

رقــــم 
  الفقرة 

معامــل 
  االرتباط

رقــــم 
  الفقرة 

  معامل االرتباط

٠.٣٤  -٦٥  ٠.٣٣  -٤٣  ٠.٤٨  -٢٢  ٠.٣٨  -١  
٠.٢٦  -٦٦  ٠.٢٣  -٤٤  ٠.٣٩  -٢٣  ٠.٥١  -٢  
٠.٢٩  -٦٧  ٠.٢٢  -٤٥  ٠.٣٦  -٢٤  ٠.٤٢  -٣  
٠.٥١  -٦٨  ٠.٢٥  -٤٦  ٠.٣٥  -٢٥  ٠.٣٨  -٤  
٠.٣٤  -٦٩  *٠.١٨  -٤٧  ٠.٣٣  -٢٦  ٠.٢١  -٥  
٠.٢٨  -٧٠  ٠.٣٣  -٤٨  ٠.٢٧  -٢٧  ٠.٣٣  -٦  
٠.٢٦  -٧١  ٠.٢٧  -٤٩  ٠.٣٤  -٢٨  ٠.٨٩  -٧  
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٠.٣٢  -٧٢  ٠.٢٢  -٥٠  ٠.٧١  -٢٩  ٠.٣٤  -٨  
٠.٢٤  -٧٣  ٠.٣٤  -٥١  ٠.٣٩  -٣٠  ٠.٢٧  -٩  

٠.٥٨  -٧٤  ٠.٤١  -٥٢  ٠.٣٢  -٣١  ٠.٢٨  -١٠  
٠.٣٣  -٧٥  ٠.٤٢  -٥٣  ٠.٢٤  -٣٢  ٠.٥٦  -١١  
٠.٦١  -٧٦  ٠.٢٧  -٥٤  ٠.٢٥  -٣٣  ٠.٣٩  -١٢  
٠.٣٣  -٧٧  ٠.٢٩  -٥٦  *٠.١٣  -٣٤  *٠.١٤  -١٣  
٠.٣٢  -٧٨  ٠.٣٢  -٥٧  ٠.٢٢  -٣٥  ٠.٥٣  -١٤  
٠.٢٧  -٧٩  ٠.٢٨  -٥٨  ٠.٤٢  -٣٦  ٠.٣٢  -١٥  
٠.٢٥  -٨٠  ٠.٢٥  -٥٩  ٠.٢٤  -٣٧  ٠.٢٩  -١٦  
٠.١٨  -٨١  ٠.٣٦  -٦٠  ٠.٣١  -٣٨  ٠.٢٤  -١٧*  
٠.٣٣  -٨٢  ٠.٣١  -٦١  ٠.٢٩  -٣٩  ٠.٣٥  -١٨  
٠.٢٥  -٨٣  ٠.٤٢  -٦٢  ٠.٢٧  -٤٠  ٠.٢٧  -١٩  
٠.٢٧  -٨٤  ٠.٢٥  -٦٣  ٠.٢٥  -٤١  ٠.٤٨  -٢٠  
٠.٢٨  -٦٤  ٠.٣٣  -٤٢  ٠.٣٣  -٢١      

  :  Validity   الصدق -٢
د الصدق من اكثر المؤشرات القياسية اهمية للمقياس ، فالمقياس الصادق هـو د الصدق من اكثر المؤشرات القياسية اهمية للمقياس ، فالمقياس الصادق هـو د الصدق من اكثر المؤشرات القياسية اهمية للمقياس ، فالمقياس الصادق هـو د الصدق من اكثر المؤشرات القياسية اهمية للمقياس ، فالمقياس الصادق هـو يعيعيعيع                                

، ، ، ،     ٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢عـودة ،عـودة ،عـودة ،عـودة ،( ( ( ( المقياس الذي يقيس ما أعد لقياسه او يحقق الغرض الذي عـد ألجلـه المقياس الذي يقيس ما أعد لقياسه او يحقق الغرض الذي عـد ألجلـه المقياس الذي يقيس ما أعد لقياسه او يحقق الغرض الذي عـد ألجلـه المقياس الذي يقيس ما أعد لقياسه او يحقق الغرض الذي عـد ألجلـه 
) ) ) ) صدق المحتوى ، وصـدق البنـاء صدق المحتوى ، وصـدق البنـاء صدق المحتوى ، وصـدق البنـاء صدق المحتوى ، وصـدق البنـاء ((((وقد استخرج للمقياس الحالي مؤشرين هما وقد استخرج للمقياس الحالي مؤشرين هما وقد استخرج للمقياس الحالي مؤشرين هما وقد استخرج للمقياس الحالي مؤشرين هما ) ) ) ) ٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥صصصص

            ----::::ر منهما ر منهما ر منهما ر منهما وفيما يلي توضيح لكيفية الحصول على كل مؤشوفيما يلي توضيح لكيفية الحصول على كل مؤشوفيما يلي توضيح لكيفية الحصول على كل مؤشوفيما يلي توضيح لكيفية الحصول على كل مؤش
  :  Content Validityصدق المحتوى -أ

ان الجانب االساسي لصدق المحتوى هو ان تكون عينة الفقرات ممثلـة ومناسـبة ان الجانب االساسي لصدق المحتوى هو ان تكون عينة الفقرات ممثلـة ومناسـبة ان الجانب االساسي لصدق المحتوى هو ان تكون عينة الفقرات ممثلـة ومناسـبة ان الجانب االساسي لصدق المحتوى هو ان تكون عينة الفقرات ممثلـة ومناسـبة 
لنطاق السلوك المراد قياسه ، لذا يطلق على هذا النوع من الصدق في قياس الشخصية لنطاق السلوك المراد قياسه ، لذا يطلق على هذا النوع من الصدق في قياس الشخصية لنطاق السلوك المراد قياسه ، لذا يطلق على هذا النوع من الصدق في قياس الشخصية لنطاق السلوك المراد قياسه ، لذا يطلق على هذا النوع من الصدق في قياس الشخصية 

        ) . ) . ) . ) . ٣٧١٣٧١٣٧١٣٧١،ص،ص،ص،ص    ٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢عودة ،عودة ،عودة ،عودة ،((((صدق تمثيل العينة او الصدق العيني صدق تمثيل العينة او الصدق العيني صدق تمثيل العينة او الصدق العيني صدق تمثيل العينة او الصدق العيني 
        ----: : : : ان لهذا الصدق قد تحققا في البحث الحالي وهما ان لهذا الصدق قد تحققا في البحث الحالي وهما ان لهذا الصدق قد تحققا في البحث الحالي وهما ان لهذا الصدق قد تحققا في البحث الحالي وهما وهناك مؤشروهناك مؤشروهناك مؤشروهناك مؤشر

        
        

        ::::الصدق الظاهري الصدق الظاهري الصدق الظاهري الصدق الظاهري  - - - - ١١١١
 Freeman ,1962 )ويشير الى مدى صـلة فقـرات المقيـاس بـالمتغير المـراد قياسـه ويشير الى مدى صـلة فقـرات المقيـاس بـالمتغير المـراد قياسـه ويشير الى مدى صـلة فقـرات المقيـاس بـالمتغير المـراد قياسـه ويشير الى مدى صـلة فقـرات المقيـاس بـالمتغير المـراد قياسـه 

,P.90)     ويتحقق هذا المؤشر حين يقرر شـخص لـه عالقـة بالموضـوع ان المقيـاس ويتحقق هذا المؤشر حين يقرر شـخص لـه عالقـة بالموضـوع ان المقيـاس ويتحقق هذا المؤشر حين يقرر شـخص لـه عالقـة بالموضـوع ان المقيـاس ويتحقق هذا المؤشر حين يقرر شـخص لـه عالقـة بالموضـوع ان المقيـاس
 & Allen )او مستجيبًا او مستجيبًا او مستجيبًا او مستجيبًا     مناسب للخصيصة المراد قياسها وقد يكون هذا الشخص خبيرامناسب للخصيصة المراد قياسها وقد يكون هذا الشخص خبيرامناسب للخصيصة المراد قياسها وقد يكون هذا الشخص خبيرامناسب للخصيصة المراد قياسها وقد يكون هذا الشخص خبيرا

yen , 1979, P.96)     وقد تحقق الصدق الظاهري للمقياس الحالي عنـدما تـم عرضـه وقد تحقق الصدق الظاهري للمقياس الحالي عنـدما تـم عرضـه وقد تحقق الصدق الظاهري للمقياس الحالي عنـدما تـم عرضـه وقد تحقق الصدق الظاهري للمقياس الحالي عنـدما تـم عرضـه
بصيغته االولية على مجموعة من الخبراء المتخصصين في ميدان علم النفس للحكم بصيغته االولية على مجموعة من الخبراء المتخصصين في ميدان علم النفس للحكم بصيغته االولية على مجموعة من الخبراء المتخصصين في ميدان علم النفس للحكم بصيغته االولية على مجموعة من الخبراء المتخصصين في ميدان علم النفس للحكم 

        ....    السلوك االجتماعي السلوك االجتماعي السلوك االجتماعي السلوك االجتماعي على مدى صالحية فقراته في قياس على مدى صالحية فقراته في قياس على مدى صالحية فقراته في قياس على مدى صالحية فقراته في قياس 
        
قياس مجال محدد من السلوك قياس مجال محدد من السلوك قياس مجال محدد من السلوك قياس مجال محدد من السلوك يتحقق بقدرة المقياس على يتحقق بقدرة المقياس على يتحقق بقدرة المقياس على يتحقق بقدرة المقياس على     ::::الصدق المنطقي الصدق المنطقي الصدق المنطقي الصدق المنطقي  - - - - ٢٢٢٢

وذلك من خالل التعريف بالمجال السـلوكي الـذي يقيسـه المقيـاس ومـن خـالل وذلك من خالل التعريف بالمجال السـلوكي الـذي يقيسـه المقيـاس ومـن خـالل وذلك من خالل التعريف بالمجال السـلوكي الـذي يقيسـه المقيـاس ومـن خـالل وذلك من خالل التعريف بالمجال السـلوكي الـذي يقيسـه المقيـاس ومـن خـالل 
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التصميم والتخطيط المنطقي للفقرات لتغطي المكونات المهمة للمجال السلوكي  التصميم والتخطيط المنطقي للفقرات لتغطي المكونات المهمة للمجال السلوكي  التصميم والتخطيط المنطقي للفقرات لتغطي المكونات المهمة للمجال السلوكي  التصميم والتخطيط المنطقي للفقرات لتغطي المكونات المهمة للمجال السلوكي  

( Allen &1979 ,P.96)     فعندما يكون  المجال او المكون محددا ومعروفا يصبح ، فعندما يكون  المجال او المكون محددا ومعروفا يصبح ، فعندما يكون  المجال او المكون محددا ومعروفا يصبح ، فعندما يكون  المجال او المكون محددا ومعروفا يصبح ،
) ) ) ) ١٥٧١٥٧١٥٧١٥٧،ص،ص،ص،ص    ٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢عودة ،عودة ،عودة ،عودة ،((((دد من الفقرات تمثله تمثيال جيدا دد من الفقرات تمثله تمثيال جيدا دد من الفقرات تمثله تمثيال جيدا دد من الفقرات تمثله تمثيال جيدا باألمكان تغطيته بعدد محباألمكان تغطيته بعدد محباألمكان تغطيته بعدد محباألمكان تغطيته بعدد مح

....        
وقد توافر هذا المؤشر للصدق في المقياس الحالي اذ سبق ان وضـعت الباحثـة وقد توافر هذا المؤشر للصدق في المقياس الحالي اذ سبق ان وضـعت الباحثـة وقد توافر هذا المؤشر للصدق في المقياس الحالي اذ سبق ان وضـعت الباحثـة وقد توافر هذا المؤشر للصدق في المقياس الحالي اذ سبق ان وضـعت الباحثـة 
تعريفا واضحا لكل مكون من مكونات المقياس وغطت كل مكون بعدد من الفقرات تعريفا واضحا لكل مكون من مكونات المقياس وغطت كل مكون بعدد من الفقرات تعريفا واضحا لكل مكون من مكونات المقياس وغطت كل مكون بعدد من الفقرات تعريفا واضحا لكل مكون من مكونات المقياس وغطت كل مكون بعدد من الفقرات 

        ٠٠٠٠بحسب اهميته النسبية التي حددها الخبراء كما ذكر سابقا بحسب اهميته النسبية التي حددها الخبراء كما ذكر سابقا بحسب اهميته النسبية التي حددها الخبراء كما ذكر سابقا بحسب اهميته النسبية التي حددها الخبراء كما ذكر سابقا 

 Gronbach)يعتمد على افتراضات نظرية يتم التحقق منها تجريبيا يعتمد على افتراضات نظرية يتم التحقق منها تجريبيا يعتمد على افتراضات نظرية يتم التحقق منها تجريبيا يعتمد على افتراضات نظرية يتم التحقق منها تجريبيا ::::    :ءصدق البنا-ب

,1970,P.105)     ، ، ، ، لذا يسمى بصدق التكوين الفرضـي ويقصـد بـه مـدى قيـاس المقيـاس لذا يسمى بصدق التكوين الفرضـي ويقصـد بـه مـدى قيـاس المقيـاس لذا يسمى بصدق التكوين الفرضـي ويقصـد بـه مـدى قيـاس المقيـاس لذا يسمى بصدق التكوين الفرضـي ويقصـد بـه مـدى قيـاس المقيـاس
وقد تحقق هذا الصدق للمقيـاس عـن وقد تحقق هذا الصدق للمقيـاس عـن وقد تحقق هذا الصدق للمقيـاس عـن وقد تحقق هذا الصدق للمقيـاس عـن     (Anastasi ,1976, P.151 )لتكوين فرضي معين لتكوين فرضي معين لتكوين فرضي معين لتكوين فرضي معين 

        ::::طريق طريق طريق طريق 
        
        : : : : القوة التمييزية للفقرات القوة التمييزية للفقرات القوة التمييزية للفقرات القوة التمييزية للفقرات         ----أ أ أ أ 

ك بعض المؤشرات والدالئل لصدق البناء لعل اهمها الفروق بـين الجماعـات ك بعض المؤشرات والدالئل لصدق البناء لعل اهمها الفروق بـين الجماعـات ك بعض المؤشرات والدالئل لصدق البناء لعل اهمها الفروق بـين الجماعـات ك بعض المؤشرات والدالئل لصدق البناء لعل اهمها الفروق بـين الجماعـات ان هناان هناان هناان هنا                    
واالفراد ، اذ ان من المنطقي ان نفتـرض ان االفـراد يختلفـون فـي مـدى مالـديهم مـن واالفراد ، اذ ان من المنطقي ان نفتـرض ان االفـراد يختلفـون فـي مـدى مالـديهم مـن واالفراد ، اذ ان من المنطقي ان نفتـرض ان االفـراد يختلفـون فـي مـدى مالـديهم مـن واالفراد ، اذ ان من المنطقي ان نفتـرض ان االفـراد يختلفـون فـي مـدى مالـديهم مـن 

فرج فرج فرج فرج ((((الخصيصة المقيسة ، وهذا االفتراض ينبغي ان ينعكس على ادائهم على المقاييس الخصيصة المقيسة ، وهذا االفتراض ينبغي ان ينعكس على ادائهم على المقاييس الخصيصة المقيسة ، وهذا االفتراض ينبغي ان ينعكس على ادائهم على المقاييس الخصيصة المقيسة ، وهذا االفتراض ينبغي ان ينعكس على ادائهم على المقاييس 
لى التمييز بـين االفـراد الـذين يمتلكـون لى التمييز بـين االفـراد الـذين يمتلكـون لى التمييز بـين االفـراد الـذين يمتلكـون لى التمييز بـين االفـراد الـذين يمتلكـون لذلك فصدق الفقرات وقدرتها علذلك فصدق الفقرات وقدرتها علذلك فصدق الفقرات وقدرتها علذلك فصدق الفقرات وقدرتها ع) ) ) ) ١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥،ص،ص،ص،ص    ١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠،،،،

وقد وقد وقد وقد ٠٠٠٠تعد  مؤشرا داال على صدق البناء تعد  مؤشرا داال على صدق البناء تعد  مؤشرا داال على صدق البناء تعد  مؤشرا داال على صدق البناء     ااااالخصيصة او السمة المقاسة والذين ال يمتلكونهالخصيصة او السمة المقاسة والذين ال يمتلكونهالخصيصة او السمة المقاسة والذين ال يمتلكونهالخصيصة او السمة المقاسة والذين ال يمتلكونه
تم الحصول على هذا المؤشـر فـي البحـث الحـالي مـن خـالل حسـاب القـوة التمييزيـة تم الحصول على هذا المؤشـر فـي البحـث الحـالي مـن خـالل حسـاب القـوة التمييزيـة تم الحصول على هذا المؤشـر فـي البحـث الحـالي مـن خـالل حسـاب القـوة التمييزيـة تم الحصول على هذا المؤشـر فـي البحـث الحـالي مـن خـالل حسـاب القـوة التمييزيـة 

م الصدق من م الصدق من م الصدق من م الصدق من للفقرات بأسلوب عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية والذي يقترب فيه مفهوللفقرات بأسلوب عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية والذي يقترب فيه مفهوللفقرات بأسلوب عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية والذي يقترب فيه مفهوللفقرات بأسلوب عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية والذي يقترب فيه مفهو
ابـو حطـب ، ابـو حطـب ، ابـو حطـب ، ابـو حطـب ، ( ( ( ( ياس ياس ياس ياس ــــــــــــــــــــمفهوم تجانس الفقرات في قياس الخصيصـة التـي يقسـيها المقمفهوم تجانس الفقرات في قياس الخصيصـة التـي يقسـيها المقمفهوم تجانس الفقرات في قياس الخصيصـة التـي يقسـيها المقمفهوم تجانس الفقرات في قياس الخصيصـة التـي يقسـيها المق

        ) .) .) .) .٢٠٦٢٠٦٢٠٦٢٠٦، ص، ص، ص، ص١٩٨٧١٩٨٧١٩٨٧١٩٨٧
  
        
        
        
        
        ::::التحليل العاملي التحليل العاملي التحليل العاملي التحليل العاملي     ----ب ب ب ب     

، والمفهـوم  (Allen ,1979,P.111)يعد التحليل العـاملي مؤشـرا لصـدق البنـاء      
و تحليـل  مجموعـة ، هـ (Factor Analysis )االحصائي االحصائي للتحليل العـاملي 

امـا ) ٢٥٩،ص ١٩٨١ابـو النيـل ،(من معامالت االرتباط الى عدد اقـل مـن العوامـل 
المفهوم النفسي فهو البحث عن العوامل التي تـؤثر فـي الظـواهر المعقـدة التـي 
ترتبط بعضها ببعض ، ولحساب الصدق العاملي للمقياس الحالي تم حساب تشـبع 

التشـبعات علـى معـامالت ارتبـاط المقيـاس  وتـدل بالسلوك االجتمـاعي المقياس 
  .بالعوامل  

  -: و الستخراج التشبع اتبعت الباحثة لخطوات االتية 
  تةحساب مصفوفة االرتباطات بـين مكونـات المقيـاس السـ -١

  ) .٥(الجدول 
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        ))))٥٥٥٥((((الجدول الجدول الجدول الجدول 
          مصفوفة االرتباطات لمكونات السلوك االجتماعيمصفوفة االرتباطات لمكونات السلوك االجتماعيمصفوفة االرتباطات لمكونات السلوك االجتماعيمصفوفة االرتباطات لمكونات السلوك االجتماعي

  
ــــــات  المكون

  االساسية 
  المجموع  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١

٤.١٨١  ٠.٥٦٧  ٠.٣٩٢  ٠.٨١٩  ٠.٥٦١  ٠.٨٤٢  ١  ١  
٣.٩٢٢  ٠.٦٢٣  ٠.٤٢٤  ٠.٥٥٢  ٠.٤٨١  ١  ٠.٨٤٢  ٢  
٣.٩٥  ٠.٥٥٩  ٠.٧١١  ٠.٦٣٨  ١  ٠.٤٨١  ٠.٥٦١  ٣  
٤.٣٢٩  ٠.٤٢٢  ٠.٨٩٨  ١  ٠.٦٣٨  ٠.٥٥٢  ٠.٨١٩  ٤  
٣.٩٦٤  ٠.٥٣٩  ١  ٠.٨٩٨  ٠.٧١١  ٠.٤٢٤  ٠.٣٩٢  ٥  
٣.٧١  ١  ٠.٥٣٩  ٠.٤٢٢  ٠.٥٥٩  ٠.٦٢٣  ٠.٥٦٧  ٦  

  ٢٤.٠٥٦  ٣.٧١  ٣.٩٦٤  ٤.٣٢٩  ٣.٩٥  ٣.٩٢٢  ٤.١٨١  المجموع
  
 
 
        ايجاد مجموع االرتباطات لكل مكون من مكونات المقياس ايجاد مجموع االرتباطات لكل مكون من مكونات المقياس ايجاد مجموع االرتباطات لكل مكون من مكونات المقياس ايجاد مجموع االرتباطات لكل مكون من مكونات المقياس ----٢٢٢٢
 ايجاد المحموع الكلي لالرتباطات ايجاد المحموع الكلي لالرتباطات ايجاد المحموع الكلي لالرتباطات ايجاد المحموع الكلي لالرتباطات ----٣٣٣٣
 استخراج الجذر التربيعي للمجموع الكلياستخراج الجذر التربيعي للمجموع الكلياستخراج الجذر التربيعي للمجموع الكلياستخراج الجذر التربيعي للمجموع الكلي----٤٤٤٤
ي للحصـول ي للحصـول ي للحصـول ي للحصـول ي للمجموع الكلي للمجموع الكلي للمجموع الكلي للمجموع الكليعيعيعيعذر التربذر التربذر التربذر التربعلى الجعلى الجعلى الجعلى الجقسمة مجموع ارتباطات كل مكون قسمة مجموع ارتباطات كل مكون قسمة مجموع ارتباطات كل مكون قسمة مجموع ارتباطات كل مكون ----٥٥٥٥

،  ،  ،  ،  ) ) ) ) ٣٤٤٣٤٤٣٤٤٣٤٤، ص، ص، ص، ص    ١٩٨٣١٩٨٣١٩٨٣١٩٨٣عبـد الـرحمن ، عبـد الـرحمن ، عبـد الـرحمن ، عبـد الـرحمن ، ((((        اس السـلوك االجتمـاعياس السـلوك االجتمـاعياس السـلوك االجتمـاعياس السـلوك االجتمـاعيمقيمقيمقيمقيعلى درجات تشبع العلى درجات تشبع العلى درجات تشبع العلى درجات تشبع ال
 ) .) .) .) .٦٦٦٦((((كما في الجدول كما في الجدول كما في الجدول كما في الجدول 

        ))))٦٦٦٦((((الجدول الجدول الجدول الجدول 
        

                قياس السلوك االجتماعيقياس السلوك االجتماعيقياس السلوك االجتماعيقياس السلوك االجتماعيممممدرجات تشبع كل مكون من مكونات درجات تشبع كل مكون من مكونات درجات تشبع كل مكون من مكونات درجات تشبع كل مكون من مكونات 
  درجة التشبع  اسم المكون   ت
  ٠.٨٥٢   سلوكه مع نفسه   ١
  ٠.٧٩٩   سلوكه مع استاذه  ٢
  ٠.٨٠٥  سلوكه اثناء المحاضرة   ٣
  ٠.٨٨٣  مع زمالئه سلوكه  ٤
  ٠.٨٠٨   سلوكه في الجامعة   ٥
  ٠.٧٥٦  سلوكه مع الكتب  ٦

نرى ان درجات التشبع لمكونات المقياس هي درجات مرتفعة نرى ان درجات التشبع لمكونات المقياس هي درجات مرتفعة نرى ان درجات التشبع لمكونات المقياس هي درجات مرتفعة نرى ان درجات التشبع لمكونات المقياس هي درجات مرتفعة ) ) ) ) ٧٧٧٧((((ومن مالحظة الجدول ومن مالحظة الجدول ومن مالحظة الجدول ومن مالحظة الجدول 
، ، ، ،     ١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩السيد ،السيد ،السيد ،السيد ،( ( ( ( فما فوق تعد درجة عالية   فما فوق تعد درجة عالية   فما فوق تعد درجة عالية   فما فوق تعد درجة عالية       ٠.٣٠٠.٣٠٠.٣٠٠.٣٠اذ يشير السيد الى ان درجة التشبع من اذ يشير السيد الى ان درجة التشبع من اذ يشير السيد الى ان درجة التشبع من اذ يشير السيد الى ان درجة التشبع من 

        ....مما يدل على صدق المقياس مما يدل على صدق المقياس مما يدل على صدق المقياس مما يدل على صدق المقياس ) ) ) ) ٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠صصصص
        ::::        Reliabilityالثبات الثبات الثبات الثبات ----٣٣٣٣
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يعد الثبات من الخصائص القياسية المهمة للمقاييس النفسية ، وهو يشير الى االتساق يعد الثبات من الخصائص القياسية المهمة للمقاييس النفسية ، وهو يشير الى االتساق يعد الثبات من الخصائص القياسية المهمة للمقاييس النفسية ، وهو يشير الى االتساق يعد الثبات من الخصائص القياسية المهمة للمقاييس النفسية ، وهو يشير الى االتساق 

الخطيـب الخطيـب الخطيـب الخطيـب ((((في مجموع درجات فقرات المقياس التي يفتـرض ان تقـيس مايجـب قياسـه في مجموع درجات فقرات المقياس التي يفتـرض ان تقـيس مايجـب قياسـه في مجموع درجات فقرات المقياس التي يفتـرض ان تقـيس مايجـب قياسـه في مجموع درجات فقرات المقياس التي يفتـرض ان تقـيس مايجـب قياسـه 
        ) .) .) .) .٥٠٥٠٥٠٥٠، ص، ص، ص، ص    ١٩٨٥١٩٨٥١٩٨٥١٩٨٥واخرون ،واخرون ،واخرون ،واخرون ،

ا يسـتمر ا يسـتمر ا يسـتمر ا يسـتمر لذا يمكن ان يكون على نوعين هما التجانس الخارجي الـذي يتحقـق حينمـلذا يمكن ان يكون على نوعين هما التجانس الخارجي الـذي يتحقـق حينمـلذا يمكن ان يكون على نوعين هما التجانس الخارجي الـذي يتحقـق حينمـلذا يمكن ان يكون على نوعين هما التجانس الخارجي الـذي يتحقـق حينمـ
المقياس باعطاء نتائج ثابتة بتكرار تطبيقه عبر الزمن واالتساق الداخلي الذي يتحقق من المقياس باعطاء نتائج ثابتة بتكرار تطبيقه عبر الزمن واالتساق الداخلي الذي يتحقق من المقياس باعطاء نتائج ثابتة بتكرار تطبيقه عبر الزمن واالتساق الداخلي الذي يتحقق من المقياس باعطاء نتائج ثابتة بتكرار تطبيقه عبر الزمن واالتساق الداخلي الذي يتحقق من 

            ٠٠٠٠    (Fransella , 1981 ,P.47 )خالل كون فقرات المقياس جميعها تقيس المفهوم نفسه خالل كون فقرات المقياس جميعها تقيس المفهوم نفسه خالل كون فقرات المقياس جميعها تقيس المفهوم نفسه خالل كون فقرات المقياس جميعها تقيس المفهوم نفسه 
        ::::لذا تحققت الباحثة من ثبات المقياس بطريقتين هما لذا تحققت الباحثة من ثبات المقياس بطريقتين هما لذا تحققت الباحثة من ثبات المقياس بطريقتين هما لذا تحققت الباحثة من ثبات المقياس بطريقتين هما 

        ::::طريقة اعادة االختبار طريقة اعادة االختبار طريقة اعادة االختبار طريقة اعادة االختبار     ––––أ أ أ أ 
ثبات المحسوب بهذه الطريقـة بمعامـل االسـتقرار الـذي يتطلـب ثبات المحسوب بهذه الطريقـة بمعامـل االسـتقرار الـذي يتطلـب ثبات المحسوب بهذه الطريقـة بمعامـل االسـتقرار الـذي يتطلـب ثبات المحسوب بهذه الطريقـة بمعامـل االسـتقرار الـذي يتطلـب يسمى معامل اليسمى معامل اليسمى معامل اليسمى معامل ال

اعادة تطبيق المقياس على عينة الثبات نفسها بعد مرور اسبوعين وحساب معامل الثبات اعادة تطبيق المقياس على عينة الثبات نفسها بعد مرور اسبوعين وحساب معامل الثبات اعادة تطبيق المقياس على عينة الثبات نفسها بعد مرور اسبوعين وحساب معامل الثبات اعادة تطبيق المقياس على عينة الثبات نفسها بعد مرور اسبوعين وحساب معامل الثبات 
                         (Murphy ,1988,P.65 )بين درجات التطبيق االول والثاني بين درجات التطبيق االول والثاني بين درجات التطبيق االول والثاني بين درجات التطبيق االول والثاني 

استمارة اجابة استمارة اجابة استمارة اجابة استمارة اجابة ) ) ) ) ١١١١٥٠٥٠٥٠٥٠((((ومن اجل استخراج معامل الثبات بهذه الطريقة قامت الباحثة بسحب ومن اجل استخراج معامل الثبات بهذه الطريقة قامت الباحثة بسحب ومن اجل استخراج معامل الثبات بهذه الطريقة قامت الباحثة بسحب ومن اجل استخراج معامل الثبات بهذه الطريقة قامت الباحثة بسحب 
من استمارات التجربة االساسية واعادة التطبيق عليها بعد مرور اسـبوعين مـن التطبيـق من استمارات التجربة االساسية واعادة التطبيق عليها بعد مرور اسـبوعين مـن التطبيـق من استمارات التجربة االساسية واعادة التطبيق عليها بعد مرور اسـبوعين مـن التطبيـق من استمارات التجربة االساسية واعادة التطبيق عليها بعد مرور اسـبوعين مـن التطبيـق 
االول ، وبعد ذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطلبة في التطبيق االول االول ، وبعد ذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطلبة في التطبيق االول االول ، وبعد ذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطلبة في التطبيق االول االول ، وبعد ذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطلبة في التطبيق االول 

        ٠٠٠٠) ) ) ) ٠.٨٩٠.٨٩٠.٨٩٠.٨٩((((    الطريقة الطريقة الطريقة الطريقة     ودرجاتهم في التطبيق الثاني وقد بلغ معامل الثبات بهذهودرجاتهم في التطبيق الثاني وقد بلغ معامل الثبات بهذهودرجاتهم في التطبيق الثاني وقد بلغ معامل الثبات بهذهودرجاتهم في التطبيق الثاني وقد بلغ معامل الثبات بهذه
        ::::     Analysis of Variance Methodالتباين التباين التباين التباين     طريقة تحليلطريقة تحليلطريقة تحليلطريقة تحليل    ----بببب

        ::::     Hoytباستخدام الطريقة معادلة هويت باستخدام الطريقة معادلة هويت باستخدام الطريقة معادلة هويت باستخدام الطريقة معادلة هويت 
ان فكرة تحليل ثبات المقياس تقوم على تحليل التباين لعالقات المفحوصين على ان فكرة تحليل ثبات المقياس تقوم على تحليل التباين لعالقات المفحوصين على ان فكرة تحليل ثبات المقياس تقوم على تحليل التباين لعالقات المفحوصين على ان فكرة تحليل ثبات المقياس تقوم على تحليل التباين لعالقات المفحوصين على 
جميع فقرات المقياس وهو اسلوب احصائي يعتمد على تجزئة التباين لكل درجات االفراد جميع فقرات المقياس وهو اسلوب احصائي يعتمد على تجزئة التباين لكل درجات االفراد جميع فقرات المقياس وهو اسلوب احصائي يعتمد على تجزئة التباين لكل درجات االفراد جميع فقرات المقياس وهو اسلوب احصائي يعتمد على تجزئة التباين لكل درجات االفراد 

        ) .) .) .) .٦٨٦٨٦٨٦٨،ص،ص،ص،ص٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠عالم ،عالم ،عالم ،عالم ،((((الى االفراد والفقرات وتباين الخطأ الى االفراد والفقرات وتباين الخطأ الى االفراد والفقرات وتباين الخطأ الى االفراد والفقرات وتباين الخطأ الى مصادر ثالثة للتباين ترجع الى مصادر ثالثة للتباين ترجع الى مصادر ثالثة للتباين ترجع الى مصادر ثالثة للتباين ترجع 
المستندة على نتـائج تحليـل المستندة على نتـائج تحليـل المستندة على نتـائج تحليـل المستندة على نتـائج تحليـل      Hoytولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة  معادلة هويت ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة  معادلة هويت ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة  معادلة هويت ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة  معادلة هويت                             

بين االفراد وبين بين االفراد وبين بين االفراد وبين بين االفراد وبين      Anova Two ---Way without Interactionالتباين الثنائي بدون تفاعل التباين الثنائي بدون تفاعل التباين الثنائي بدون تفاعل التباين الثنائي بدون تفاعل 
مارة اجابـة مـن اسـتمارات عينـة التجربـة مارة اجابـة مـن اسـتمارات عينـة التجربـة مارة اجابـة مـن اسـتمارات عينـة التجربـة مارة اجابـة مـن اسـتمارات عينـة التجربـة استاستاستاست) ) ) ) ١١١١٥٥٥٥٠٠٠٠((((فقرات المقياس لعينة الثبات البالغة فقرات المقياس لعينة الثبات البالغة فقرات المقياس لعينة الثبات البالغة فقرات المقياس لعينة الثبات البالغة 

        ....االساسية االساسية االساسية االساسية 
        ))))٧٧٧٧((((الجدول الجدول الجدول الجدول 

        نتائج تحليل التباين بدون تفاعل لدرجات عينة الثباتنتائج تحليل التباين بدون تفاعل لدرجات عينة الثباتنتائج تحليل التباين بدون تفاعل لدرجات عينة الثباتنتائج تحليل التباين بدون تفاعل لدرجات عينة الثبات
        متوسط المربعاتمتوسط المربعاتمتوسط المربعاتمتوسط المربعات        درجات الحريةدرجات الحريةدرجات الحريةدرجات الحرية        مجموع المربعاتمجموع المربعاتمجموع المربعاتمجموع المربعات        مصدر التباينمصدر التباينمصدر التباينمصدر التباين
        ٤.٨٧١٤.٨٧١٤.٨٧١٤.٨٧١        ١٤٩١٤٩١٤٩١٤٩        ٧٢٥.٧٧٩٧٢٥.٧٧٩٧٢٥.٧٧٩٧٢٥.٧٧٩        بين الطلبةبين الطلبةبين الطلبةبين الطلبة

        ٣.٦٧٦٣.٦٧٦٣.٦٧٦٣.٦٧٦        ٧٩٧٩٧٩٧٩        ٢٩٠.٤٠٤٢٩٠.٤٠٤٢٩٠.٤٠٤٢٩٠.٤٠٤        بين الفقراتبين الفقراتبين الفقراتبين الفقرات
        ٠.٤٣٠.٤٣٠.٤٣٠.٤٣٨٨٨٨        ١١٥٤٣١١٥٤٣١١٥٤٣١١٥٤٣        ٥٠٥٥.٨٣٤٥٠٥٥.٨٣٤٥٠٥٥.٨٣٤٥٠٥٥.٨٣٤        تباين الخطأتباين الخطأتباين الخطأتباين الخطأ

        ٠.٥١٦٠.٥١٦٠.٥١٦٠.٥١٦        ١١٧٧١١١٧٧١١١٧٧١١١٧٧١        ٦٠٧٢.٠١٧٦٠٧٢.٠١٧٦٠٧٢.٠١٧٦٠٧٢.٠١٧        الكليالكليالكليالكلي
وهو معامـل ثبـات جيـد ويعـد بمثابـة مؤشـر علـى وهو معامـل ثبـات جيـد ويعـد بمثابـة مؤشـر علـى وهو معامـل ثبـات جيـد ويعـد بمثابـة مؤشـر علـى وهو معامـل ثبـات جيـد ويعـد بمثابـة مؤشـر علـى ) ) ) ) ٠.٩١٠.٩١٠.٩١٠.٩١((((وكانت قيمة معامل الثبات وكانت قيمة معامل الثبات وكانت قيمة معامل الثبات وكانت قيمة معامل الثبات                 

        ٠٠٠٠التجانس الداخلي للمقياس التجانس الداخلي للمقياس التجانس الداخلي للمقياس التجانس الداخلي للمقياس 
        ::::بعض الخصائص االحصائية الوصفية للمقياس بعض الخصائص االحصائية الوصفية للمقياس بعض الخصائص االحصائية الوصفية للمقياس بعض الخصائص االحصائية الوصفية للمقياس //  //  //  //  سابعا سابعا سابعا سابعا 
فراد الذين فراد الذين فراد الذين فراد الذين للخصائص االحصائية الوصفية للمقياس اهمية في مقارنة العينات او االللخصائص االحصائية الوصفية للمقياس اهمية في مقارنة العينات او االللخصائص االحصائية الوصفية للمقياس اهمية في مقارنة العينات او االللخصائص االحصائية الوصفية للمقياس اهمية في مقارنة العينات او اال                                        

لديهم ، لذلك تم الحصـول علـى لديهم ، لذلك تم الحصـول علـى لديهم ، لذلك تم الحصـول علـى لديهم ، لذلك تم الحصـول علـى     السلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعييستخدم المقياس في حساب درجة يستخدم المقياس في حساب درجة يستخدم المقياس في حساب درجة يستخدم المقياس في حساب درجة 
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����� وا	

 
) ) ) ) ٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠((((بعض التقديرات االحصائية  الوصفية للدرجة الكلية للعينة االساسية والبالغ عددها بعض التقديرات االحصائية  الوصفية للدرجة الكلية للعينة االساسية والبالغ عددها بعض التقديرات االحصائية  الوصفية للدرجة الكلية للعينة االساسية والبالغ عددها بعض التقديرات االحصائية  الوصفية للدرجة الكلية للعينة االساسية والبالغ عددها 

        ٠٠٠٠) ) ) ) ٨٨٨٨((((طالب وطالبة وكما موضح في الجدول طالب وطالبة وكما موضح في الجدول طالب وطالبة وكما موضح في الجدول طالب وطالبة وكما موضح في الجدول 
        
        
        
        

        ))))٨٨٨٨((((الجدولالجدولالجدولالجدول
        لسلوك االجتماعيلسلوك االجتماعيلسلوك االجتماعيلسلوك االجتماعياااابعض الخصائص االحصائية الوصفية لمقياس بعض الخصائص االحصائية الوصفية لمقياس بعض الخصائص االحصائية الوصفية لمقياس بعض الخصائص االحصائية الوصفية لمقياس 

الخصائص الخصائص الخصائص الخصائص 
        االحصائيةاالحصائيةاالحصائيةاالحصائية

المتوسط المتوسط المتوسط المتوسط 
        الحسابيالحسابيالحسابيالحسابي

االنحراف االنحراف االنحراف االنحراف 
الخطأ الخطأ الخطأ الخطأ         التباينالتباينالتباينالتباين        المعياريالمعياريالمعياريالمعياري

        المعياريالمعياريالمعياريالمعياري
معامل معامل معامل معامل 
        االلتواءااللتواءااللتواءااللتواء

اقل واعلى اقل واعلى اقل واعلى اقل واعلى 
        درجةدرجةدرجةدرجة

  ٢١٥-٩٠  ٠.٣٩٨  ٥.٧٠٨  ٢٩٥.٦٣٤  ١٧.١٩٤  ١٧٢.١٢٢  الدرجة
  

زيـع زيـع زيـع زيـع ته تقـع ضـمن مـدى التوته تقـع ضـمن مـدى التوته تقـع ضـمن مـدى التوته تقـع ضـمن مـدى التوــــــــــــــــــــــــــــجد ان قيمجد ان قيمجد ان قيمجد ان قيمــــــــــــــــــــــــنننن    (Skewness )بمالحظة االلتواء بمالحظة االلتواء بمالحظة االلتواء بمالحظة االلتواء                                     
، ، ، ، ١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩السـيد ،السـيد ،السـيد ،السـيد ،    ((((ماثل  ماثل  ماثل  ماثل  تتتتوعليه يوصف التواء هذه العينة بأنه موعليه يوصف التواء هذه العينة بأنه موعليه يوصف التواء هذه العينة بأنه موعليه يوصف التواء هذه العينة بأنه م) ) ) ) ٠.٥٠.٥٠.٥٠.٥++++الى الى الى الى     ٠.٥٠.٥٠.٥٠.٥----( ( ( ( االعتدالي االعتدالي االعتدالي االعتدالي 

        ....ويعد هذا معيارا للحكم على مدى تمثيل العينة للمجتمع ومن ثم تعميم النتائج ويعد هذا معيارا للحكم على مدى تمثيل العينة للمجتمع ومن ثم تعميم النتائج ويعد هذا معيارا للحكم على مدى تمثيل العينة للمجتمع ومن ثم تعميم النتائج ويعد هذا معيارا للحكم على مدى تمثيل العينة للمجتمع ومن ثم تعميم النتائج )  )  )  )  ١٢٧١٢٧١٢٧١٢٧صصصص
  

        ::::الخطأ المعياري للمقياس الخطأ المعياري للمقياس الخطأ المعياري للمقياس الخطأ المعياري للمقياس // // // // ثامنا ثامنا ثامنا ثامنا 
معبـرة بدقـة عـن السـمة او معبـرة بدقـة عـن السـمة او معبـرة بدقـة عـن السـمة او معبـرة بدقـة عـن السـمة او     ان الدرجة التي  تحصل عليها من القياس قـد التكـونان الدرجة التي  تحصل عليها من القياس قـد التكـونان الدرجة التي  تحصل عليها من القياس قـد التكـونان الدرجة التي  تحصل عليها من القياس قـد التكـون                        

القدرة المراد قياسها فتتضمن الدرجة دائما قدرا من الخطأ سواء كان موجبا على شكل القدرة المراد قياسها فتتضمن الدرجة دائما قدرا من الخطأ سواء كان موجبا على شكل القدرة المراد قياسها فتتضمن الدرجة دائما قدرا من الخطأ سواء كان موجبا على شكل القدرة المراد قياسها فتتضمن الدرجة دائما قدرا من الخطأ سواء كان موجبا على شكل 
زيادة في الدرجة عما يستحقه الشخص نتيجة لقدراته الحقيقة او نقصا في الدرجـة الن زيادة في الدرجة عما يستحقه الشخص نتيجة لقدراته الحقيقة او نقصا في الدرجـة الن زيادة في الدرجة عما يستحقه الشخص نتيجة لقدراته الحقيقة او نقصا في الدرجـة الن زيادة في الدرجة عما يستحقه الشخص نتيجة لقدراته الحقيقة او نقصا في الدرجـة الن 

        ) .) .) .) .٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢،ص،ص،ص،ص    ١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠فرج ،فرج ،فرج ،فرج ،( ( ( ( اداء الفرد اقل من الواقع اداء الفرد اقل من الواقع اداء الفرد اقل من الواقع اداء الفرد اقل من الواقع 
ف معيـاري متوقـع لنتـائج أي شـخص يجـري ف معيـاري متوقـع لنتـائج أي شـخص يجـري ف معيـاري متوقـع لنتـائج أي شـخص يجـري ف معيـاري متوقـع لنتـائج أي شـخص يجـري والخطأ المعياري للقياس هو انحراوالخطأ المعياري للقياس هو انحراوالخطأ المعياري للقياس هو انحراوالخطأ المعياري للقياس هو انحرا

ان الخطـأ المعيـاري للقيـاس ان الخطـأ المعيـاري للقيـاس ان الخطـأ المعيـاري للقيـاس ان الخطـأ المعيـاري للقيـاس     Ebelوكما يذكر ايبل وكما يذكر ايبل وكما يذكر ايبل وكما يذكر ايبل     ٠٠٠٠    (Nunnally ,1976,P.218)اختباره اختباره اختباره اختباره 
مؤشر من مؤشرات دقة المقياس النه يوضح مدى اقتراب درجات الفـرد علـى المقيـاس مؤشر من مؤشرات دقة المقياس النه يوضح مدى اقتراب درجات الفـرد علـى المقيـاس مؤشر من مؤشرات دقة المقياس النه يوضح مدى اقتراب درجات الفـرد علـى المقيـاس مؤشر من مؤشرات دقة المقياس النه يوضح مدى اقتراب درجات الفـرد علـى المقيـاس 

لقيـاس لقيـاس لقيـاس لقيـاس وبعد تطبيق معادلة الخطأ المعيـاري لوبعد تطبيق معادلة الخطأ المعيـاري لوبعد تطبيق معادلة الخطأ المعيـاري لوبعد تطبيق معادلة الخطأ المعيـاري ل     (Ebel,1972,P.429 )من الدرجة الحقيقة من الدرجة الحقيقة من الدرجة الحقيقة من الدرجة الحقيقة 
المستخرج بطريقـة اعـادة االختبـار المستخرج بطريقـة اعـادة االختبـار المستخرج بطريقـة اعـادة االختبـار المستخرج بطريقـة اعـادة االختبـار ) ) ) ) ٠.٨٩٠.٨٩٠.٨٩٠.٨٩((((عندما كان معامل الثبات عندما كان معامل الثبات عندما كان معامل الثبات عندما كان معامل الثبات ) ) ) ) ٥.٧٠٨٥.٧٠٨٥.٧٠٨٥.٧٠٨((((بلغت قيمته بلغت قيمته بلغت قيمته بلغت قيمته 

        ٠٠٠٠) ) ) ) ٠.٩١٠.٩١٠.٩١٠.٩١((((عندما كان معامل الثبات المستخرج بمعادلة هويت عندما كان معامل الثبات المستخرج بمعادلة هويت عندما كان معامل الثبات المستخرج بمعادلة هويت عندما كان معامل الثبات المستخرج بمعادلة هويت ) ) ) ) ٥.١٥٨٥.١٥٨٥.١٥٨٥.١٥٨((((وبلغت قيمته وبلغت قيمته وبلغت قيمته وبلغت قيمته 
        

        ::::    السلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعياجراءات قياس اجراءات قياس اجراءات قياس اجراءات قياس // // // // تاسعًاتاسعًاتاسعًاتاسعًا
مستنصـرية لمعرفـة شـدته مستنصـرية لمعرفـة شـدته مستنصـرية لمعرفـة شـدته مستنصـرية لمعرفـة شـدته عند طلبة الجامعـة العند طلبة الجامعـة العند طلبة الجامعـة العند طلبة الجامعـة ال    السلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيمن اجل قياس من اجل قياس من اجل قياس من اجل قياس                         

عندهم ، ثم معرفة داللة الفرق بين الطـالب والطالبـات وبـين طلبـة المرحلـة االولـى و عندهم ، ثم معرفة داللة الفرق بين الطـالب والطالبـات وبـين طلبـة المرحلـة االولـى و عندهم ، ثم معرفة داللة الفرق بين الطـالب والطالبـات وبـين طلبـة المرحلـة االولـى و عندهم ، ثم معرفة داللة الفرق بين الطـالب والطالبـات وبـين طلبـة المرحلـة االولـى و 
وبما ان المقياس قد طبـق علـى وبما ان المقياس قد طبـق علـى وبما ان المقياس قد طبـق علـى وبما ان المقياس قد طبـق علـى . . . . المرحلة الرابعة  ، وبين التخصص العلمي واالنساني المرحلة الرابعة  ، وبين التخصص العلمي واالنساني المرحلة الرابعة  ، وبين التخصص العلمي واالنساني المرحلة الرابعة  ، وبين التخصص العلمي واالنساني 

عينة مناسبة من طلبة الجامعة وتوفرت للباحثـة درجـات تجريبيـة يمكـن اسـتخدامها فـي عينة مناسبة من طلبة الجامعة وتوفرت للباحثـة درجـات تجريبيـة يمكـن اسـتخدامها فـي عينة مناسبة من طلبة الجامعة وتوفرت للباحثـة درجـات تجريبيـة يمكـن اسـتخدامها فـي عينة مناسبة من طلبة الجامعة وتوفرت للباحثـة درجـات تجريبيـة يمكـن اسـتخدامها فـي 
اذ يمكـن اسـتخالص النتـائج مـن درجـات العينـة التـي تمثـل اذ يمكـن اسـتخالص النتـائج مـن درجـات العينـة التـي تمثـل اذ يمكـن اسـتخالص النتـائج مـن درجـات العينـة التـي تمثـل اذ يمكـن اسـتخالص النتـائج مـن درجـات العينـة التـي تمثـل     لسلوك االجتمـاعيلسلوك االجتمـاعيلسلوك االجتمـاعيلسلوك االجتمـاعيااااقياس قياس قياس قياس 

مـن خـالل مـن خـالل مـن خـالل مـن خـالل     السـلوك االجتمـاعيالسـلوك االجتمـاعيالسـلوك االجتمـاعيالسـلوك االجتمـاعيالمجتمع الذي يطبق عليـه المقيـاس لـذا سـيتم قيـاس المجتمع الذي يطبق عليـه المقيـاس لـذا سـيتم قيـاس المجتمع الذي يطبق عليـه المقيـاس لـذا سـيتم قيـاس المجتمع الذي يطبق عليـه المقيـاس لـذا سـيتم قيـاس 
الدرجات التجريبية لعينة التجربة االساسية بعد حذف الفقرات غير المميزة من المقيـاس الدرجات التجريبية لعينة التجربة االساسية بعد حذف الفقرات غير المميزة من المقيـاس الدرجات التجريبية لعينة التجربة االساسية بعد حذف الفقرات غير المميزة من المقيـاس الدرجات التجريبية لعينة التجربة االساسية بعد حذف الفقرات غير المميزة من المقيـاس 

        ....س له س له س له س له وعليه عدت عينة التجربة االساسية عينة قياوعليه عدت عينة التجربة االساسية عينة قياوعليه عدت عينة التجربة االساسية عينة قياوعليه عدت عينة التجربة االساسية عينة قيا
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        ::::الوسائل االحصائية الوسائل االحصائية الوسائل االحصائية الوسائل االحصائية 
        ::::استخدمت الباحثة وسائل احصائية متنوعة تبعا لمتطلبات البحث وكما يأتي استخدمت الباحثة وسائل احصائية متنوعة تبعا لمتطلبات البحث وكما يأتي استخدمت الباحثة وسائل احصائية متنوعة تبعا لمتطلبات البحث وكما يأتي استخدمت الباحثة وسائل احصائية متنوعة تبعا لمتطلبات البحث وكما يأتي 

        النسبة المئويةالنسبة المئويةالنسبة المئويةالنسبة المئوية - - - - ١١١١
 االختبار التائي لعينتين مستقلتين االختبار التائي لعينتين مستقلتين االختبار التائي لعينتين مستقلتين االختبار التائي لعينتين مستقلتين  - - - - ٢٢٢٢
 معامل ارتباط بيرسونمعامل ارتباط بيرسونمعامل ارتباط بيرسونمعامل ارتباط بيرسون - - - - ٣٣٣٣
 معادلة هوايت معادلة هوايت معادلة هوايت معادلة هوايت  - - - - ٤٤٤٤
 معادلة الخطأ المعياري معادلة الخطأ المعياري معادلة الخطأ المعياري معادلة الخطأ المعياري  - - - - ٥٥٥٥
 معامل االلتواءمعامل االلتواءمعامل االلتواءمعامل االلتواء - - - - ٦٦٦٦
 ....االختبار التائي لعينة ومجتمع االختبار التائي لعينة ومجتمع االختبار التائي لعينة ومجتمع االختبار التائي لعينة ومجتمع  - - - - ٧٧٧٧

        
        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع

  عرض النتائج وتفسيرھا
  

السـلوك السـلوك السـلوك السـلوك ستعرض الباحثة في هذا الفصل ماتوصلت اليه الباحثـة مـن نتـائج قيـاس ستعرض الباحثة في هذا الفصل ماتوصلت اليه الباحثـة مـن نتـائج قيـاس ستعرض الباحثة في هذا الفصل ماتوصلت اليه الباحثـة مـن نتـائج قيـاس ستعرض الباحثة في هذا الفصل ماتوصلت اليه الباحثـة مـن نتـائج قيـاس                             
لدى طلبة الجامعة المستنصرية ثم تقوم بتفسير النتائج التـي اظهرتهـا عمليـة لدى طلبة الجامعة المستنصرية ثم تقوم بتفسير النتائج التـي اظهرتهـا عمليـة لدى طلبة الجامعة المستنصرية ثم تقوم بتفسير النتائج التـي اظهرتهـا عمليـة لدى طلبة الجامعة المستنصرية ثم تقوم بتفسير النتائج التـي اظهرتهـا عمليـة     االجتماعياالجتماعياالجتماعياالجتماعي

        ::::القياس وبحسب ماوضعته من اهداف وكما يأتي القياس وبحسب ماوضعته من اهداف وكما يأتي القياس وبحسب ماوضعته من اهداف وكما يأتي القياس وبحسب ماوضعته من اهداف وكما يأتي 
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 ً ً اوال ً اوال ً اوال وقـد تحقـق وقـد تحقـق وقـد تحقـق وقـد تحقـق     الطالب الجامعيالطالب الجامعيالطالب الجامعيالطالب الجامعي    السلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيكان الهدف االول بناء مقياس كان الهدف االول بناء مقياس كان الهدف االول بناء مقياس كان الهدف االول بناء مقياس                 ////////اوال

هــذا الهــدف فــي الفصــل الثالــث عنــدما قامــت الباحثــة بــأجراءات بنــاء مقيــاس يتمتــع هــذا الهــدف فــي الفصــل الثالــث عنــدما قامــت الباحثــة بــأجراءات بنــاء مقيــاس يتمتــع هــذا الهــدف فــي الفصــل الثالــث عنــدما قامــت الباحثــة بــأجراءات بنــاء مقيــاس يتمتــع هــذا الهــدف فــي الفصــل الثالــث عنــدما قامــت الباحثــة بــأجراءات بنــاء مقيــاس يتمتــع 
        ....بالخصائص السيكومترية المطلوب توافرها في المقاييس النفسية بالخصائص السيكومترية المطلوب توافرها في المقاييس النفسية بالخصائص السيكومترية المطلوب توافرها في المقاييس النفسية بالخصائص السيكومترية المطلوب توافرها في المقاييس النفسية 

بصورة عامة ، وقد بصورة عامة ، وقد بصورة عامة ، وقد بصورة عامة ، وقد     جامعيجامعيجامعيجامعيالطالب الالطالب الالطالب الالطالب ال    السلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيكان الهدف الثاني قياس كان الهدف الثاني قياس كان الهدف الثاني قياس كان الهدف الثاني قياس //   //   //   //   ثانياثانياثانياثانيا
) ) ) ) ١٧٢.١٢٢١٧٢.١٢٢١٧٢.١٢٢١٧٢.١٢٢((((لدى الطلبـة لدى الطلبـة لدى الطلبـة لدى الطلبـة     السلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيبلغ متوسط درجات افراد العينة على مقياس بلغ متوسط درجات افراد العينة على مقياس بلغ متوسط درجات افراد العينة على مقياس بلغ متوسط درجات افراد العينة على مقياس 

، وقد قامت الباحثة بمقارنة هذا المتوسـط مـع ، وقد قامت الباحثة بمقارنة هذا المتوسـط مـع ، وقد قامت الباحثة بمقارنة هذا المتوسـط مـع ، وقد قامت الباحثة بمقارنة هذا المتوسـط مـع ) ) ) ) ١٧.١٩٤١٧.١٩٤١٧.١٩٤١٧.١٩٤((((درجة وبأنحراف معياري قدره درجة وبأنحراف معياري قدره درجة وبأنحراف معياري قدره درجة وبأنحراف معياري قدره 
درجة ، فأتضح انه اكبر من المتوسط الفرضي درجة ، فأتضح انه اكبر من المتوسط الفرضي درجة ، فأتضح انه اكبر من المتوسط الفرضي درجة ، فأتضح انه اكبر من المتوسط الفرضي ) ) ) ) ١٦٠١٦٠١٦٠١٦٠((((المتوسط الفرضي للمقياس والبالغ المتوسط الفرضي للمقياس والبالغ المتوسط الفرضي للمقياس والبالغ المتوسط الفرضي للمقياس والبالغ 

وعند اختبار داللة الفرق بين المتوسطين باستخدام االختبار التائي لعينة ومجتمع تبين انه وعند اختبار داللة الفرق بين المتوسطين باستخدام االختبار التائي لعينة ومجتمع تبين انه وعند اختبار داللة الفرق بين المتوسطين باستخدام االختبار التائي لعينة ومجتمع تبين انه وعند اختبار داللة الفرق بين المتوسطين باستخدام االختبار التائي لعينة ومجتمع تبين انه ، ، ، ، 
وهي اكبـر مـن القيمـة التائيـة وهي اكبـر مـن القيمـة التائيـة وهي اكبـر مـن القيمـة التائيـة وهي اكبـر مـن القيمـة التائيـة ) ) ) )     ١٤.٠٩٥١٤.٠٩٥١٤.٠٩٥١٤.٠٩٥((((دال احصائيا ، اذ بلغت القيمة التائية المحسوبة دال احصائيا ، اذ بلغت القيمة التائية المحسوبة دال احصائيا ، اذ بلغت القيمة التائية المحسوبة دال احصائيا ، اذ بلغت القيمة التائية المحسوبة 

        ) .) .) .) .٣٩٩٣٩٩٣٩٩٣٩٩( ( ( ( ودرجة حرية   ودرجة حرية   ودرجة حرية   ودرجة حرية   ) ) ) ) ٠.٠١٠.٠١٠.٠١٠.٠١((((عند مستوى داللة عند مستوى داللة عند مستوى داللة عند مستوى داللة ) ) ) ) ٢.٥٧٦٢.٥٧٦٢.٥٧٦٢.٥٧٦((((الجدولية البالغة الجدولية البالغة الجدولية البالغة الجدولية البالغة 
        ::::تبعاتبعاتبعاتبعا    الطالب الجامعيالطالب الجامعيالطالب الجامعيالطالب الجامعي    السلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيدف الثالث قياس دف الثالث قياس دف الثالث قياس دف الثالث قياس كان الهكان الهكان الهكان اله//    //    //    //    ثالثاثالثاثالثاثالثا

حصلت الطالبات على اعلى الدرجات اذ بلغ متوسط حصلت الطالبات على اعلى الدرجات اذ بلغ متوسط حصلت الطالبات على اعلى الدرجات اذ بلغ متوسط حصلت الطالبات على اعلى الدرجات اذ بلغ متوسط ) : ) : ) : ) : اناثاناثاناثاناث––––ذكور ذكور ذكور ذكور ((((متغير الجنس متغير الجنس متغير الجنس متغير الجنس  - - - - ١١١١
درجـة وبـأنحراف معيـاري درجـة وبـأنحراف معيـاري درجـة وبـأنحراف معيـاري درجـة وبـأنحراف معيـاري ) ) ) ) ١٦٣.٥٤١١٦٣.٥٤١١٦٣.٥٤١١٦٣.٥٤١((((    السلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيدرجاتهن على مقياس درجاتهن على مقياس درجاتهن على مقياس درجاتهن على مقياس 

    درجة وانحـرافدرجة وانحـرافدرجة وانحـرافدرجة وانحـراف) ) ) ) ١٥٥.٩١٥١٥٥.٩١٥١٥٥.٩١٥١٥٥.٩١٥((((في حين كان متوسط درجات الذكور في حين كان متوسط درجات الذكور في حين كان متوسط درجات الذكور في حين كان متوسط درجات الذكور ) ) ) ) ١٦.٢٢٩١٦.٢٢٩١٦.٢٢٩١٦.٢٢٩((((قدره قدره قدره قدره 
وعند اختبار داللة الفرق بـين المتوسـطين تبـين انـه دال وعند اختبار داللة الفرق بـين المتوسـطين تبـين انـه دال وعند اختبار داللة الفرق بـين المتوسـطين تبـين انـه دال وعند اختبار داللة الفرق بـين المتوسـطين تبـين انـه دال ) ) ) ) ١٨.٨٥١١٨.٨٥١١٨.٨٥١١٨.٨٥١((((معياري قدره معياري قدره معياري قدره معياري قدره 

وهي اكبر من القيمـة التائيـة وهي اكبر من القيمـة التائيـة وهي اكبر من القيمـة التائيـة وهي اكبر من القيمـة التائيـة ) ) ) ) ٤.٣٧٧٤.٣٧٧٤.٣٧٧٤.٣٧٧((((احصائيا ، اذ بلغت القيمة التائية المحسوبة احصائيا ، اذ بلغت القيمة التائية المحسوبة احصائيا ، اذ بلغت القيمة التائية المحسوبة احصائيا ، اذ بلغت القيمة التائية المحسوبة 
        ٠٠٠٠) ) ) ) ٣٩٨٣٩٨٣٩٨٣٩٨((((ودرجة حرية ودرجة حرية ودرجة حرية ودرجة حرية ) ) ) ) ٠.٠١٠.٠١٠.٠١٠.٠١((((عند مستوى داللة عند مستوى داللة عند مستوى داللة عند مستوى داللة ) ) ) ) ٢.٥٧٦٢.٥٧٦٢.٥٧٦٢.٥٧٦((((الجدولية البالغة الجدولية البالغة الجدولية البالغة الجدولية البالغة 

طلبة المرحلـة الرابعـة علـى متوسـط طلبة المرحلـة الرابعـة علـى متوسـط طلبة المرحلـة الرابعـة علـى متوسـط طلبة المرحلـة الرابعـة علـى متوسـط     حصلحصلحصلحصل) : ) : ) : ) : الرابعةالرابعةالرابعةالرابعة    ––––االولى االولى االولى االولى ( ( ( ( متغير المرحلة متغير المرحلة متغير المرحلة متغير المرحلة  - - - - ٢٢٢٢
في حين كـان في حين كـان في حين كـان في حين كـان ) ) ) ) ١٤.٦٩١٤.٦٩١٤.٦٩١٤.٦٩٧٧٧٧((((درجة وبأنحراف معياري قدره درجة وبأنحراف معياري قدره درجة وبأنحراف معياري قدره درجة وبأنحراف معياري قدره ) ) ) ) ١٦٤.٥٨٥١٦٤.٥٨٥١٦٤.٥٨٥١٦٤.٥٨٥((((حسابي قدره حسابي قدره حسابي قدره حسابي قدره 

درجة وبأنحراف معيـاري قـدره درجة وبأنحراف معيـاري قـدره درجة وبأنحراف معيـاري قـدره درجة وبأنحراف معيـاري قـدره ) ) ) ) ١٥٦.٩٧٢١٥٦.٩٧٢١٥٦.٩٧٢١٥٦.٩٧٢((((متوسط درجات طلبة المرحلة االولى متوسط درجات طلبة المرحلة االولى متوسط درجات طلبة المرحلة االولى متوسط درجات طلبة المرحلة االولى 
))))١٨.٥٥٧١٨.٥٥٧١٨.٥٥٧١٨.٥٥٧ ( ( ( ( 

ولمعرفة داللة الفرق في الدرجات بين طلبة المرحلتين استخدمت الباحثة االختبار ولمعرفة داللة الفرق في الدرجات بين طلبة المرحلتين استخدمت الباحثة االختبار ولمعرفة داللة الفرق في الدرجات بين طلبة المرحلتين استخدمت الباحثة االختبار ولمعرفة داللة الفرق في الدرجات بين طلبة المرحلتين استخدمت الباحثة االختبار 
وهي اكبر وهي اكبر وهي اكبر وهي اكبر )  )  )  )  ٤.٧٤.٧٤.٧٤.٧٨٨٨٨٨٨٨٨((((ئي لعينيتين مستقلتين حيث بلغت القيمة التائية المحسوبة ئي لعينيتين مستقلتين حيث بلغت القيمة التائية المحسوبة ئي لعينيتين مستقلتين حيث بلغت القيمة التائية المحسوبة ئي لعينيتين مستقلتين حيث بلغت القيمة التائية المحسوبة التاالتاالتاالتا

وبدرجة حرية وبدرجة حرية وبدرجة حرية وبدرجة حرية ) ) ) ) ٠.٠١٠.٠١٠.٠١٠.٠١((((عند مستوى داللة عند مستوى داللة عند مستوى داللة عند مستوى داللة ) ) ) ) ٢.٥٧٦٢.٥٧٦٢.٥٧٦٢.٥٧٦((((    البالغةالبالغةالبالغةالبالغةمن القيمة التائية الجدولية من القيمة التائية الجدولية من القيمة التائية الجدولية من القيمة التائية الجدولية 
وهذا يعني ان هناك فرقا دال احصائيا بين متوسطي درجات افراد العينـة وهذا يعني ان هناك فرقا دال احصائيا بين متوسطي درجات افراد العينـة وهذا يعني ان هناك فرقا دال احصائيا بين متوسطي درجات افراد العينـة وهذا يعني ان هناك فرقا دال احصائيا بين متوسطي درجات افراد العينـة ) ) ) ) ٣٩٨٣٩٨٣٩٨٣٩٨((((

        ....ولصالح المرحلة الرابعة ولصالح المرحلة الرابعة ولصالح المرحلة الرابعة ولصالح المرحلة الرابعة 
وحصل طلبة التخصص العلمي على متوسط وحصل طلبة التخصص العلمي على متوسط وحصل طلبة التخصص العلمي على متوسط وحصل طلبة التخصص العلمي على متوسط ) : ) : ) : ) : انساني انساني انساني انساني / / / / علمي علمي علمي علمي ((((صص صص صص صص متغير التخمتغير التخمتغير التخمتغير التخ - - - - ٣٣٣٣

، فـي حـين ، فـي حـين ، فـي حـين ، فـي حـين ) ) ) ) ١٧.٥٣٢١٧.٥٣٢١٧.٥٣٢١٧.٥٣٢((((درجة وبأنحراف معيـاري  قـدره درجة وبأنحراف معيـاري  قـدره درجة وبأنحراف معيـاري  قـدره درجة وبأنحراف معيـاري  قـدره ) ) ) ) ١٥٨.٢٥١١٥٨.٢٥١١٥٨.٢٥١١٥٨.٢٥١((((حسابي قدره حسابي قدره حسابي قدره حسابي قدره 
درجـة درجـة درجـة درجـة ) ) ) ) ١٥٥.٩٤٩١٥٥.٩٤٩١٥٥.٩٤٩١٥٥.٩٤٩((((حصل طلبة التخصص االنساني علـى متوسـط حسـابي قـدره حصل طلبة التخصص االنساني علـى متوسـط حسـابي قـدره حصل طلبة التخصص االنساني علـى متوسـط حسـابي قـدره حصل طلبة التخصص االنساني علـى متوسـط حسـابي قـدره 

ولمعرفــة داللــة الفــرق فــي الــدرجات بــين ولمعرفــة داللــة الفــرق فــي الــدرجات بــين ولمعرفــة داللــة الفــرق فــي الــدرجات بــين ولمعرفــة داللــة الفــرق فــي الــدرجات بــين ) ) ) ) ١٦.٥٦٨١٦.٥٦٨١٦.٥٦٨١٦.٥٦٨((((وبــأنحراف معيــاري قــدره وبــأنحراف معيــاري قــدره وبــأنحراف معيــاري قــدره وبــأنحراف معيــاري قــدره 
العلمي واالنساني استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتين مستقلتين العلمي واالنساني استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتين مستقلتين العلمي واالنساني استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتين مستقلتين العلمي واالنساني استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتين مستقلتين     االختصاصاالختصاصاالختصاصاالختصاص

وهي اقل من القيمة التائية الجدولية وهي اقل من القيمة التائية الجدولية وهي اقل من القيمة التائية الجدولية وهي اقل من القيمة التائية الجدولية ) ) ) ) ٠.٧٣٦٠.٧٣٦٠.٧٣٦٠.٧٣٦((((حيث بلغت القيمة التائية المحسوبة حيث بلغت القيمة التائية المحسوبة حيث بلغت القيمة التائية المحسوبة حيث بلغت القيمة التائية المحسوبة 
وعليـه فـال توجـد وعليـه فـال توجـد وعليـه فـال توجـد وعليـه فـال توجـد ) ) ) ) ٣٩٨٣٩٨٣٩٨٣٩٨((((وبدرجة حريـة وبدرجة حريـة وبدرجة حريـة وبدرجة حريـة ) ) ) ) ٠.٠١٠.٠١٠.٠١٠.٠١((((عند مستوى داللة عند مستوى داللة عند مستوى داللة عند مستوى داللة ) ) ) ) ٢.٥٧٦٢.٥٧٦٢.٥٧٦٢.٥٧٦((((البالغة البالغة البالغة البالغة 

وفقا لمتغير التخصص الدراسي وفقا لمتغير التخصص الدراسي وفقا لمتغير التخصص الدراسي وفقا لمتغير التخصص الدراسي ي ي ي ي سلوك االجتماعسلوك االجتماعسلوك االجتماعسلوك االجتماعفروق ذات داللة احصائية في الفروق ذات داللة احصائية في الفروق ذات داللة احصائية في الفروق ذات داللة احصائية في ال
        . . . . الطالب الجامعي الطالب الجامعي الطالب الجامعي الطالب الجامعي لدى لدى لدى لدى 
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  ــاجات االستنتــ
        

        : : : : الطالب الجامعي استنتجت الباحثة االتي الطالب الجامعي استنتجت الباحثة االتي الطالب الجامعي استنتجت الباحثة االتي الطالب الجامعي استنتجت الباحثة االتي     السلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيمن خالل قياس  من خالل قياس  من خالل قياس  من خالل قياس                          
        
مـن المتوسـط مـن المتوسـط مـن المتوسـط مـن المتوسـط     أعلـىأعلـىأعلـىأعلـىكان كان كان كان     ان متوسط درجات السلوك االجتماعي  الطالب الجامعيان متوسط درجات السلوك االجتماعي  الطالب الجامعيان متوسط درجات السلوك االجتماعي  الطالب الجامعيان متوسط درجات السلوك االجتماعي  الطالب الجامعي - - - - ١١١١

التختلف عن المجتمع وذلك قد يعـود الـى التختلف عن المجتمع وذلك قد يعـود الـى التختلف عن المجتمع وذلك قد يعـود الـى التختلف عن المجتمع وذلك قد يعـود الـى ان العينة ان العينة ان العينة ان العينة     النظري ، وان هذه النتيجة تؤكدالنظري ، وان هذه النتيجة تؤكدالنظري ، وان هذه النتيجة تؤكدالنظري ، وان هذه النتيجة تؤكد
دور الجامعة الكبير في تكوين االتجاهات النفسية واالجتماعية لما لها من مكانه مهمة دور الجامعة الكبير في تكوين االتجاهات النفسية واالجتماعية لما لها من مكانه مهمة دور الجامعة الكبير في تكوين االتجاهات النفسية واالجتماعية لما لها من مكانه مهمة دور الجامعة الكبير في تكوين االتجاهات النفسية واالجتماعية لما لها من مكانه مهمة 
في التربية والتعليم وتشكيل السلوك االجتماعي ويأتي دور االستاذ الجامعي بشـكل في التربية والتعليم وتشكيل السلوك االجتماعي ويأتي دور االستاذ الجامعي بشـكل في التربية والتعليم وتشكيل السلوك االجتماعي ويأتي دور االستاذ الجامعي بشـكل في التربية والتعليم وتشكيل السلوك االجتماعي ويأتي دور االستاذ الجامعي بشـكل 

ه عـن مـثلهم وقـيمهم ه عـن مـثلهم وقـيمهم ه عـن مـثلهم وقـيمهم ه عـن مـثلهم وقـيمهم خاص كونه نموذجا سلوكيا يقتدي به الطالب النهم يبحثون فيـخاص كونه نموذجا سلوكيا يقتدي به الطالب النهم يبحثون فيـخاص كونه نموذجا سلوكيا يقتدي به الطالب النهم يبحثون فيـخاص كونه نموذجا سلوكيا يقتدي به الطالب النهم يبحثون فيـ
        ٠٠٠٠واتجاهاتهم وان له دورا في تشكيل الحياة االنفعالية واالجتماعية لطالبه واتجاهاتهم وان له دورا في تشكيل الحياة االنفعالية واالجتماعية لطالبه واتجاهاتهم وان له دورا في تشكيل الحياة االنفعالية واالجتماعية لطالبه واتجاهاتهم وان له دورا في تشكيل الحياة االنفعالية واالجتماعية لطالبه 

        
وجود فرق دال احصائيا بين متوسطات درجات افراد العينة من الطالب والطالبـات ، وجود فرق دال احصائيا بين متوسطات درجات افراد العينة من الطالب والطالبـات ، وجود فرق دال احصائيا بين متوسطات درجات افراد العينة من الطالب والطالبـات ، وجود فرق دال احصائيا بين متوسطات درجات افراد العينة من الطالب والطالبـات ،  - - - - ٢٢٢٢

ان ان ان ان فيكون السلوك االجتماعي  في اعلى مستوياته لدى االناث ولعل السبب يعود الى فيكون السلوك االجتماعي  في اعلى مستوياته لدى االناث ولعل السبب يعود الى فيكون السلوك االجتماعي  في اعلى مستوياته لدى االناث ولعل السبب يعود الى فيكون السلوك االجتماعي  في اعلى مستوياته لدى االناث ولعل السبب يعود الى 
    ٠٠٠٠ومسايرة للقيم والتقاليد والعادات االجتماعية السائدة مـن الـذكور ومسايرة للقيم والتقاليد والعادات االجتماعية السائدة مـن الـذكور ومسايرة للقيم والتقاليد والعادات االجتماعية السائدة مـن الـذكور ومسايرة للقيم والتقاليد والعادات االجتماعية السائدة مـن الـذكور     االناث اكثر تقبالاالناث اكثر تقبالاالناث اكثر تقبالاالناث اكثر تقبال

 ٠٠٠٠وان االنثى تتلقى الدروس الحياتية وتحتفظ بها كالتزام وواجب ذاتي وان االنثى تتلقى الدروس الحياتية وتحتفظ بها كالتزام وواجب ذاتي وان االنثى تتلقى الدروس الحياتية وتحتفظ بها كالتزام وواجب ذاتي وان االنثى تتلقى الدروس الحياتية وتحتفظ بها كالتزام وواجب ذاتي 
        
        
وجود فرق دال احصائيا بين متوسطات درجات افراد العينـة فـي المـرحلتين االولـى  وجود فرق دال احصائيا بين متوسطات درجات افراد العينـة فـي المـرحلتين االولـى  وجود فرق دال احصائيا بين متوسطات درجات افراد العينـة فـي المـرحلتين االولـى  وجود فرق دال احصائيا بين متوسطات درجات افراد العينـة فـي المـرحلتين االولـى   - - - - ٣٣٣٣

الرابعة اعلى منه لدى طلبة الرابعة اعلى منه لدى طلبة الرابعة اعلى منه لدى طلبة الرابعة اعلى منه لدى طلبة     والرابعة فنجد ان السلوك االجتماعي  لدى طلبة المرحلةوالرابعة فنجد ان السلوك االجتماعي  لدى طلبة المرحلةوالرابعة فنجد ان السلوك االجتماعي  لدى طلبة المرحلةوالرابعة فنجد ان السلوك االجتماعي  لدى طلبة المرحلة
للجامعة اثارا قوية فـي تكـوين اتجاهـات الطلبـة للجامعة اثارا قوية فـي تكـوين اتجاهـات الطلبـة للجامعة اثارا قوية فـي تكـوين اتجاهـات الطلبـة للجامعة اثارا قوية فـي تكـوين اتجاهـات الطلبـة المرحلة االولى وذلك يعود الى ان المرحلة االولى وذلك يعود الى ان المرحلة االولى وذلك يعود الى ان المرحلة االولى وذلك يعود الى ان 

وعاداتهم و ارآئهم بما تكفله لهم من الوان النشاط االجتماعي الذي يساعدهم على وعاداتهم و ارآئهم بما تكفله لهم من الوان النشاط االجتماعي الذي يساعدهم على وعاداتهم و ارآئهم بما تكفله لهم من الوان النشاط االجتماعي الذي يساعدهم على وعاداتهم و ارآئهم بما تكفله لهم من الوان النشاط االجتماعي الذي يساعدهم على 
وان العمر فـي المرحلـة الرابعـة يصـل بالطالـب الـى وان العمر فـي المرحلـة الرابعـة يصـل بالطالـب الـى وان العمر فـي المرحلـة الرابعـة يصـل بالطالـب الـى وان العمر فـي المرحلـة الرابعـة يصـل بالطالـب الـى     ٠٠٠٠سرعة النمو واكتمال النضج سرعة النمو واكتمال النضج سرعة النمو واكتمال النضج سرعة النمو واكتمال النضج 
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ن النمو االجتماعي اذ يزداد تقبله لعادات الكبار اليومية واتجاهاتهم النفسـية ن النمو االجتماعي اذ يزداد تقبله لعادات الكبار اليومية واتجاهاتهم النفسـية ن النمو االجتماعي اذ يزداد تقبله لعادات الكبار اليومية واتجاهاتهم النفسـية ن النمو االجتماعي اذ يزداد تقبله لعادات الكبار اليومية واتجاهاتهم النفسـية مرحلة ممرحلة ممرحلة ممرحلة م

        ٠٠٠٠وممارستها مما يؤدي الى اقتراب سلوكه من معايير المجتمع وممارستها مما يؤدي الى اقتراب سلوكه من معايير المجتمع وممارستها مما يؤدي الى اقتراب سلوكه من معايير المجتمع وممارستها مما يؤدي الى اقتراب سلوكه من معايير المجتمع 
 
لم تظهر النتائج ان هناك فر قا بين التخصصين العلمي واالنسـاني ، وتعـزو الباحثـة لم تظهر النتائج ان هناك فر قا بين التخصصين العلمي واالنسـاني ، وتعـزو الباحثـة لم تظهر النتائج ان هناك فر قا بين التخصصين العلمي واالنسـاني ، وتعـزو الباحثـة لم تظهر النتائج ان هناك فر قا بين التخصصين العلمي واالنسـاني ، وتعـزو الباحثـة  - - - - ٤٤٤٤

شكيل السلوك االجتماعي شكيل السلوك االجتماعي شكيل السلوك االجتماعي شكيل السلوك االجتماعي هذه النتيجة الى ان التخصص الدراسي ليس له دور في تهذه النتيجة الى ان التخصص الدراسي ليس له دور في تهذه النتيجة الى ان التخصص الدراسي ليس له دور في تهذه النتيجة الى ان التخصص الدراسي ليس له دور في ت
االجتماعي يتشكل تبعا لظروف البيئة االجتماعية المحيطة بالفرد والقيم االجتماعي يتشكل تبعا لظروف البيئة االجتماعية المحيطة بالفرد والقيم االجتماعي يتشكل تبعا لظروف البيئة االجتماعية المحيطة بالفرد والقيم االجتماعي يتشكل تبعا لظروف البيئة االجتماعية المحيطة بالفرد والقيم     اذ ان السلوكاذ ان السلوكاذ ان السلوكاذ ان السلوك

 ٠٠٠٠والمعايير االجتماعية السائدة فيها والمعايير االجتماعية السائدة فيها والمعايير االجتماعية السائدة فيها والمعايير االجتماعية السائدة فيها 
        
  
  

  ــات التوصيـ
  

        ::::في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثة باالتي في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثة باالتي في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثة باالتي في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثة باالتي 
الي فـي عمليـة الي فـي عمليـة الي فـي عمليـة الي فـي عمليـة االفادة من مقياس السلوك االجتمـاعي الـذي اعـده البحـث الحـاالفادة من مقياس السلوك االجتمـاعي الـذي اعـده البحـث الحـاالفادة من مقياس السلوك االجتمـاعي الـذي اعـده البحـث الحـاالفادة من مقياس السلوك االجتمـاعي الـذي اعـده البحـث الحـ - - - - ١١١١

االرشــاد النفســي لطلبــة المرحلــة الجامعيــة وخاصــة فــي تشــخيص قــوة هــذه االرشــاد النفســي لطلبــة المرحلــة الجامعيــة وخاصــة فــي تشــخيص قــوة هــذه االرشــاد النفســي لطلبــة المرحلــة الجامعيــة وخاصــة فــي تشــخيص قــوة هــذه االرشــاد النفســي لطلبــة المرحلــة الجامعيــة وخاصــة فــي تشــخيص قــوة هــذه 
السلوكيات عند الطلبـة الن هـذا التشـخيص يسـاعد المرشـد فـي توجيـه الطلبـة السلوكيات عند الطلبـة الن هـذا التشـخيص يسـاعد المرشـد فـي توجيـه الطلبـة السلوكيات عند الطلبـة الن هـذا التشـخيص يسـاعد المرشـد فـي توجيـه الطلبـة السلوكيات عند الطلبـة الن هـذا التشـخيص يسـاعد المرشـد فـي توجيـه الطلبـة 
واالسرة والجامعة على توفير افضل االجواء التي تسهم في خلق االتجاهات نحو واالسرة والجامعة على توفير افضل االجواء التي تسهم في خلق االتجاهات نحو واالسرة والجامعة على توفير افضل االجواء التي تسهم في خلق االتجاهات نحو واالسرة والجامعة على توفير افضل االجواء التي تسهم في خلق االتجاهات نحو 

        ٠٠٠٠السلوكيات االجتماعية السلوكيات االجتماعية السلوكيات االجتماعية السلوكيات االجتماعية 
فير جوء اجتماعي سليم يحقـق التناسـق واالنسـجام فير جوء اجتماعي سليم يحقـق التناسـق واالنسـجام فير جوء اجتماعي سليم يحقـق التناسـق واالنسـجام فير جوء اجتماعي سليم يحقـق التناسـق واالنسـجام ان تحرص الجامعة على توان تحرص الجامعة على توان تحرص الجامعة على توان تحرص الجامعة على تو - - - - ٢٢٢٢

 ٠٠٠٠بين الطلبة عن طريق تقليل الفوارق الطبقية بينهم الى ادنى حد بين الطلبة عن طريق تقليل الفوارق الطبقية بينهم الى ادنى حد بين الطلبة عن طريق تقليل الفوارق الطبقية بينهم الى ادنى حد بين الطلبة عن طريق تقليل الفوارق الطبقية بينهم الى ادنى حد 
اشاعة جوء من الديقراطية داخل الجامعة وتعويد الطالب على التعبير عـن رأيـه اشاعة جوء من الديقراطية داخل الجامعة وتعويد الطالب على التعبير عـن رأيـه اشاعة جوء من الديقراطية داخل الجامعة وتعويد الطالب على التعبير عـن رأيـه اشاعة جوء من الديقراطية داخل الجامعة وتعويد الطالب على التعبير عـن رأيـه  - - - - ٣٣٣٣

 ٠٠٠٠بحرية واحترام وتقبل اراء االخرين او نقدهم البناء بحرية واحترام وتقبل اراء االخرين او نقدهم البناء بحرية واحترام وتقبل اراء االخرين او نقدهم البناء بحرية واحترام وتقبل اراء االخرين او نقدهم البناء 
عالقـة علـى رفــد المنـاهج الدراسـية بمــواد عالقـة علـى رفــد المنـاهج الدراسـية بمــواد عالقـة علـى رفــد المنـاهج الدراسـية بمــواد عالقـة علـى رفــد المنـاهج الدراسـية بمــواد عمـل الـوزارات والمؤسســات ذات العمـل الـوزارات والمؤسســات ذات العمـل الـوزارات والمؤسســات ذات العمـل الـوزارات والمؤسســات ذات ال - - - - ٤٤٤٤

ومواضيع من شأنها العمل على زرع القيم الفاضلة في نفـوس الطلبـة وجعلهـم ومواضيع من شأنها العمل على زرع القيم الفاضلة في نفـوس الطلبـة وجعلهـم ومواضيع من شأنها العمل على زرع القيم الفاضلة في نفـوس الطلبـة وجعلهـم ومواضيع من شأنها العمل على زرع القيم الفاضلة في نفـوس الطلبـة وجعلهـم 
 ٠٠٠٠يتبنون اتجاهات وسلوكيات ايجابية ازاء المجتمع والعمل والحقوق والواجبات يتبنون اتجاهات وسلوكيات ايجابية ازاء المجتمع والعمل والحقوق والواجبات يتبنون اتجاهات وسلوكيات ايجابية ازاء المجتمع والعمل والحقوق والواجبات يتبنون اتجاهات وسلوكيات ايجابية ازاء المجتمع والعمل والحقوق والواجبات 

اتصاف االساتذة الجامعين بالسلوك االجتماعي القويم  من حيث التزامهم بالقيم اتصاف االساتذة الجامعين بالسلوك االجتماعي القويم  من حيث التزامهم بالقيم اتصاف االساتذة الجامعين بالسلوك االجتماعي القويم  من حيث التزامهم بالقيم اتصاف االساتذة الجامعين بالسلوك االجتماعي القويم  من حيث التزامهم بالقيم  - - - - ٥٥٥٥
والمعايير التي يؤمن بها المجتمع حيث ان هناك ارتباطا وثيقًا بين سلوك والمعايير التي يؤمن بها المجتمع حيث ان هناك ارتباطا وثيقًا بين سلوك والمعايير التي يؤمن بها المجتمع حيث ان هناك ارتباطا وثيقًا بين سلوك والمعايير التي يؤمن بها المجتمع حيث ان هناك ارتباطا وثيقًا بين سلوك     السائدةالسائدةالسائدةالسائدة

 ٠٠٠٠الطلبة وسلوك اساتذتهم الطلبة وسلوك اساتذتهم الطلبة وسلوك اساتذتهم الطلبة وسلوك اساتذتهم 
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  ــات ـــالمقترح
        

        : : : : تقترح الباحثة كدراسات مكملة للدراسة الحالية االتي تقترح الباحثة كدراسات مكملة للدراسة الحالية االتي تقترح الباحثة كدراسات مكملة للدراسة الحالية االتي تقترح الباحثة كدراسات مكملة للدراسة الحالية االتي 
        ٠٠٠٠بناء مقياس للسلوك االجتماعي لدى طلبة المرحلة االعدادية بناء مقياس للسلوك االجتماعي لدى طلبة المرحلة االعدادية بناء مقياس للسلوك االجتماعي لدى طلبة المرحلة االعدادية بناء مقياس للسلوك االجتماعي لدى طلبة المرحلة االعدادية  - - - - ١١١١
قة بين السـلوك االجتمـاعي والتحصـيل الدراسـي قة بين السـلوك االجتمـاعي والتحصـيل الدراسـي قة بين السـلوك االجتمـاعي والتحصـيل الدراسـي قة بين السـلوك االجتمـاعي والتحصـيل الدراسـي اجراء دراسة للكشف عن العالاجراء دراسة للكشف عن العالاجراء دراسة للكشف عن العالاجراء دراسة للكشف عن العال - - - - ٢٢٢٢

 ٠٠٠٠والصحة النفسية للفرد والصحة النفسية للفرد والصحة النفسية للفرد والصحة النفسية للفرد 
 ٠٠٠٠بناء برنامج ارشادي لتنمية قواعد السلوك االجتماعي لدى الطلبة في الجامعة بناء برنامج ارشادي لتنمية قواعد السلوك االجتماعي لدى الطلبة في الجامعة بناء برنامج ارشادي لتنمية قواعد السلوك االجتماعي لدى الطلبة في الجامعة بناء برنامج ارشادي لتنمية قواعد السلوك االجتماعي لدى الطلبة في الجامعة  - - - - ٣٣٣٣
 
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :المصادر العربية واالنكليزية 
نجلو المصـرية ، نجلو المصـرية ، نجلو المصـرية ، نجلو المصـرية ، كتبة تـاالكتبة تـاالكتبة تـاالكتبة تـاال، م، م، م، م    ٣٣٣٣، ط، ط، ط، ط    التقويم النفسيالتقويم النفسيالتقويم النفسيالتقويم النفسي، ، ، ،     ١٩٨٧١٩٨٧١٩٨٧١٩٨٧ابو الحطب ،فؤاد واخرون ، ابو الحطب ،فؤاد واخرون ، ابو الحطب ،فؤاد واخرون ، ابو الحطب ،فؤاد واخرون ، ----١١١١

        ٠٠٠٠القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة
االحصاء النفسي واالجتماعي وبحوث ميدانية تطبيقية االحصاء النفسي واالجتماعي وبحوث ميدانية تطبيقية االحصاء النفسي واالجتماعي وبحوث ميدانية تطبيقية االحصاء النفسي واالجتماعي وبحوث ميدانية تطبيقية ، ، ، ،     ١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠ابو النيل ، محمود السيد ، ابو النيل ، محمود السيد ، ابو النيل ، محمود السيد ، ابو النيل ، محمود السيد ، ----٢٢٢٢

 ٠٠٠٠، كتبة الخانجي ، القاهرة ، كتبة الخانجي ، القاهرة ، كتبة الخانجي ، القاهرة ، كتبة الخانجي ، القاهرة 
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، ، ، ، بطاقة تقييم الشخصية بطاقة تقييم الشخصية بطاقة تقييم الشخصية بطاقة تقييم الشخصية ، ، ، ، ١٩٧٤١٩٧٤١٩٧٤١٩٧٤ومرسي ، سعيد عبد الحميد ، ومرسي ، سعيد عبد الحميد ، ومرسي ، سعيد عبد الحميد ، ومرسي ، سعيد عبد الحميد ،     اسماعيل ، عماد الدين ،اسماعيل ، عماد الدين ،اسماعيل ، عماد الدين ،اسماعيل ، عماد الدين ،----٣٣٣٣

 ٠٠٠٠، القاهرة ، القاهرة ، القاهرة ، القاهرة     ٢٢٢٢طططط
، ترجمـة كمـال ، ترجمـة كمـال ، ترجمـة كمـال ، ترجمـة كمـال     العلم في منظوره الجديـدالعلم في منظوره الجديـدالعلم في منظوره الجديـدالعلم في منظوره الجديـد، ، ، ،     ١٩٨٩١٩٨٩١٩٨٩١٩٨٩و ، و ، و ، و ، اغروس ، اوبرت وجورج ستانسياغروس ، اوبرت وجورج ستانسياغروس ، اوبرت وجورج ستانسياغروس ، اوبرت وجورج ستانسي----٤٤٤٤

 ٠٠٠٠خاليلي ، سلسة عالم المعرفة ، الكويت خاليلي ، سلسة عالم المعرفة ، الكويت خاليلي ، سلسة عالم المعرفة ، الكويت خاليلي ، سلسة عالم المعرفة ، الكويت 
، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، بيروت صحيح البخاري صحيح البخاري صحيح البخاري صحيح البخاري البخاري ، محمد بن اسماعيل ، ب ت،البخاري ، محمد بن اسماعيل ، ب ت،البخاري ، محمد بن اسماعيل ، ب ت،البخاري ، محمد بن اسماعيل ، ب ت،----٥٥٥٥
٠٠٠٠ 
خبـرات االسـرة المؤلمـة وعالقتهـا بـاالتزان خبـرات االسـرة المؤلمـة وعالقتهـا بـاالتزان خبـرات االسـرة المؤلمـة وعالقتهـا بـاالتزان خبـرات االسـرة المؤلمـة وعالقتهـا بـاالتزان ، ، ، ، ١٩٩٩١٩٩٩١٩٩٩١٩٩٩تميمي ، محمود كـاظم محمـود ، تميمي ، محمود كـاظم محمـود ، تميمي ، محمود كـاظم محمـود ، تميمي ، محمود كـاظم محمـود ، الالالال----٦٦٦٦

، اطروحة دكتوراه غير منشورة  ، كلية االداب ، ، اطروحة دكتوراه غير منشورة  ، كلية االداب ، ، اطروحة دكتوراه غير منشورة  ، كلية االداب ، ، اطروحة دكتوراه غير منشورة  ، كلية االداب ، ى االسرى العراقيين العائدين ى االسرى العراقيين العائدين ى االسرى العراقيين العائدين ى االسرى العراقيين العائدين االنفعالي لداالنفعالي لداالنفعالي لداالنفعالي لد
 ٠٠٠٠الجامعة المستنصرية الجامعة المستنصرية الجامعة المستنصرية الجامعة المستنصرية 

، قياسـه ، قياسـه ، قياسـه ، قياسـه     الرحام التحـويلي لـدى طلبـة الجامعـةالرحام التحـويلي لـدى طلبـة الجامعـةالرحام التحـويلي لـدى طلبـة الجامعـةالرحام التحـويلي لـدى طلبـة الجامعـة، ، ، ،     ١٩٩٤١٩٩٤١٩٩٤١٩٩٤الجبوري ، على محمود جابر ، الجبوري ، على محمود جابر ، الجبوري ، على محمود جابر ، الجبوري ، على محمود جابر ، ----٧٧٧٧
 ٠٠٠٠وانتشاره ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية االداب وانتشاره ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية االداب وانتشاره ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية االداب وانتشاره ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية االداب 

 ٠٠٠٠    ٢٢٢٢، منشأة المعارف االسكندرية ، ط، منشأة المعارف االسكندرية ، ط، منشأة المعارف االسكندرية ، ط، منشأة المعارف االسكندرية ، طعلم النفس االجتماعي علم النفس االجتماعي علم النفس االجتماعي علم النفس االجتماعي ،،،،    ١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤جالل ، سعد ،جالل ، سعد ،جالل ، سعد ،جالل ، سعد ،----٨٨٨٨
، دار ، دار ، دار ، دار     سلوكيات االنسان وانعكاسـاتها علـى ادرة االعمـالسلوكيات االنسان وانعكاسـاتها علـى ادرة االعمـالسلوكيات االنسان وانعكاسـاتها علـى ادرة االعمـالسلوكيات االنسان وانعكاسـاتها علـى ادرة االعمـال    ،،،،١٩٩٢١٩٩٢١٩٩٢١٩٩٢جواد ، شوقي ناجي ، جواد ، شوقي ناجي ، جواد ، شوقي ناجي ، جواد ، شوقي ناجي ، ----٩٩٩٩

 الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد 
، دار االفـاق ، دار االفـاق ، دار االفـاق ، دار االفـاق     ١١١١طططط    جتمـع ،جتمـع ،جتمـع ،جتمـع ،سـيكولوجية الفـرد فـي المسـيكولوجية الفـرد فـي المسـيكولوجية الفـرد فـي المسـيكولوجية الفـرد فـي الم    ،،،،    ٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١حسن ، محمود شمال ، حسن ، محمود شمال ، حسن ، محمود شمال ، حسن ، محمود شمال ، ----١٠١٠١٠١٠

 العربية العربية العربية العربية 
قواعـد السـلوك االجتمـاعي المدرسـي للمـتعلم فـي الفكـر قواعـد السـلوك االجتمـاعي المدرسـي للمـتعلم فـي الفكـر قواعـد السـلوك االجتمـاعي المدرسـي للمـتعلم فـي الفكـر قواعـد السـلوك االجتمـاعي المدرسـي للمـتعلم فـي الفكـر     ،،،،١٩٩٥١٩٩٥١٩٩٥١٩٩٥ليث كريم ،ليث كريم ،ليث كريم ،ليث كريم ،حمد ، حمد ، حمد ، حمد ، ----١١١١١١١١

 ٠٠٠٠، اطروحة دكتوراه ، الجامعة المستنصرية ، كلية التربية، اطروحة دكتوراه ، الجامعة المستنصرية ، كلية التربية، اطروحة دكتوراه ، الجامعة المستنصرية ، كلية التربية، اطروحة دكتوراه ، الجامعة المستنصرية ، كلية التربيةالتربوي االسالمي التربوي االسالمي التربوي االسالمي التربوي االسالمي 
قياس قـدرة طلبـة الكليـات االهليـة قياس قـدرة طلبـة الكليـات االهليـة قياس قـدرة طلبـة الكليـات االهليـة قياس قـدرة طلبـة الكليـات االهليـة ، ، ، ،     ٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠الحوري ، مثنى طه ، سهيل ،سعاد مجيد ،الحوري ، مثنى طه ، سهيل ،سعاد مجيد ،الحوري ، مثنى طه ، سهيل ،سعاد مجيد ،الحوري ، مثنى طه ، سهيل ،سعاد مجيد ،----١٢١٢١٢١٢

 ٠٠٠٠جامعة ، العدد الثاني جامعة ، العدد الثاني جامعة ، العدد الثاني جامعة ، العدد الثاني مجلة كلية المأمون المجلة كلية المأمون المجلة كلية المأمون المجلة كلية المأمون ال    على التوافق االجتماعي ،على التوافق االجتماعي ،على التوافق االجتماعي ،على التوافق االجتماعي ،
،مجلة كلية التربيـة ، ،مجلة كلية التربيـة ، ،مجلة كلية التربيـة ، ،مجلة كلية التربيـة ، التوافق لدى طلبة جامعة االنبار التوافق لدى طلبة جامعة االنبار التوافق لدى طلبة جامعة االنبار التوافق لدى طلبة جامعة االنبار ،،،،    ٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١الحياني ، صبري بروان ، الحياني ، صبري بروان ، الحياني ، صبري بروان ، الحياني ، صبري بروان ،     ----١٣١٣١٣١٣

 ٠٠٠٠الجامعة المستنصرية العدد الثامن الجامعة المستنصرية العدد الثامن الجامعة المستنصرية العدد الثامن الجامعة المستنصرية العدد الثامن 
، دار المسـتقبل للنشـر ، دار المسـتقبل للنشـر ، دار المسـتقبل للنشـر ، دار المسـتقبل للنشـر البحـث والتقـويم التربـوي البحـث والتقـويم التربـوي البحـث والتقـويم التربـوي البحـث والتقـويم التربـوي ، ، ، ،     ١٩٨٥١٩٨٥١٩٨٥١٩٨٥الخطيب ، احمـد واخـرون ، الخطيب ، احمـد واخـرون ، الخطيب ، احمـد واخـرون ، الخطيب ، احمـد واخـرون ، ----١٤١٤١٤١٤

 ٠٠٠٠والتوزيع ، عمان والتوزيع ، عمان والتوزيع ، عمان والتوزيع ، عمان 
ن ، ن ، ن ، ن ، ، ترجمة سيد الطواب ونجيب حزا، ترجمة سيد الطواب ونجيب حزا، ترجمة سيد الطواب ونجيب حزا، ترجمة سيد الطواب ونجيب حزامدخل الى علم النفس مدخل الى علم النفس مدخل الى علم النفس مدخل الى علم النفس ، ، ، ، ١٩٨٣١٩٨٣١٩٨٣١٩٨٣،،،،لندفن لندفن لندفن لندفن دافيدوف ، دافيدوف ، دافيدوف ، دافيدوف ، ----١٥١٥١٥١٥
 ٠٠٠٠،الدرا الدولية ، القاهرة،الدرا الدولية ، القاهرة،الدرا الدولية ، القاهرة،الدرا الدولية ، القاهرة    ٣٣٣٣طططط
ديناميـات االتجـاه نحـو السـلوك السـيكاوباثي ، ديناميـات االتجـاه نحـو السـلوك السـيكاوباثي ، ديناميـات االتجـاه نحـو السـلوك السـيكاوباثي ، ديناميـات االتجـاه نحـو السـلوك السـيكاوباثي ،     ،،،،    ١٩٩٢١٩٩٢١٩٩٢١٩٩٢دويدار ، عبـد الفتـاح محمـد ، دويدار ، عبـد الفتـاح محمـد ، دويدار ، عبـد الفتـاح محمـد ، دويدار ، عبـد الفتـاح محمـد ، ----١٦١٦١٦١٦

 ٠٠٠٠    ٧٦٧٦٧٦٧٦----    ٧١٧١٧١٧١، دار النهضة العربية ، بيروت ، العدد العاشر ، ص، دار النهضة العربية ، بيروت ، العدد العاشر ، ص، دار النهضة العربية ، بيروت ، العدد العاشر ، ص، دار النهضة العربية ، بيروت ، العدد العاشر ، ص    الثقافةالنفسيةالثقافةالنفسيةالثقافةالنفسيةالثقافةالنفسية
، الدار القومية للطباعة والنشر ، الدار القومية للطباعة والنشر ، الدار القومية للطباعة والنشر ، الدار القومية للطباعة والنشر     ٢٢٢٢، ط، ط، ط، طعلم النفس الصناعي علم النفس الصناعي علم النفس الصناعي علم النفس الصناعي ،،،،    ١٩٦٥١٩٦٥١٩٦٥١٩٦٥، ، ، ، ت ت ت ت راجح ، احمد عزراجح ، احمد عزراجح ، احمد عزراجح ، احمد عز----١٧١٧١٧١٧

 ٠٠٠٠، القاهرة ، القاهرة ، القاهرة ، القاهرة 
، عـالم الكتـب ، ، عـالم الكتـب ، ، عـالم الكتـب ، ، عـالم الكتـب ،     ٥٥٥٥، ط، ط، ط، ط    علـم الـنفس االجتمـاعيعلـم الـنفس االجتمـاعيعلـم الـنفس االجتمـاعيعلـم الـنفس االجتمـاعي،،،،١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤زهران ، حامـد عبـد السـالم ، زهران ، حامـد عبـد السـالم ، زهران ، حامـد عبـد السـالم ، زهران ، حامـد عبـد السـالم ، ----١٨١٨١٨١٨

 ٠٠٠٠القاهرة القاهرة القاهرة القاهرة 
 ، دار اقرا ، بيروت ، دار اقرا ، بيروت ، دار اقرا ، بيروت ، دار اقرا ، بيروت     ١١١١، ط، ط، ط، طالفكر التربوي  عند العلموي الفكر التربوي  عند العلموي الفكر التربوي  عند العلموي الفكر التربوي  عند العلموي ،،،،    ١٩٨٦١٩٨٦١٩٨٦١٩٨٦زيعور ، شفيق محمد ، زيعور ، شفيق محمد ، زيعور ، شفيق محمد ، زيعور ، شفيق محمد ، ----١٩١٩١٩١٩
، وزارة التعلـيم العـالي ، وزارة التعلـيم العـالي ، وزارة التعلـيم العـالي ، وزارة التعلـيم العـالي     مدخل في علـم الـنفسمدخل في علـم الـنفسمدخل في علـم الـنفسمدخل في علـم الـنفس    ،،،،١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨جاسم ، جاسم ، جاسم ، جاسم ، شم شم شم شم السامرائي ، هاالسامرائي ، هاالسامرائي ، هاالسامرائي ، ها----٢٠٢٠٢٠٢٠

 ٠٠٠٠والبحث العلمي ، الجامعة المستنصرية ، بغداد والبحث العلمي ، الجامعة المستنصرية ، بغداد والبحث العلمي ، الجامعة المستنصرية ، بغداد والبحث العلمي ، الجامعة المستنصرية ، بغداد 
دار الفكر دار الفكر دار الفكر دار الفكر     علم النفس االحصائي وقياس العقل البشري ،علم النفس االحصائي وقياس العقل البشري ،علم النفس االحصائي وقياس العقل البشري ،علم النفس االحصائي وقياس العقل البشري ،،،،،    ١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩السيد ، فؤاد البهي ، السيد ، فؤاد البهي ، السيد ، فؤاد البهي ، السيد ، فؤاد البهي ، ----٢١٢١٢١٢١

 ٠٠٠٠العربي ، القاهرة العربي ، القاهرة العربي ، القاهرة العربي ، القاهرة 
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، معهد البحوث ، معهد البحوث ، معهد البحوث ، معهد البحوث ، مناهج البحث ، مناهج البحث ، مناهج البحث ، مناهج البحث الشخصية ، النظرية ، التقييم الشخصية ، النظرية ، التقييم الشخصية ، النظرية ، التقييم الشخصية ، النظرية ، التقييم ، ، ، ،     ١٩٨١١٩٨١١٩٨١١٩٨١الشماع ، نعيمة ، الشماع ، نعيمة ، الشماع ، نعيمة ، الشماع ، نعيمة ، ----٢٢٢٢٢٢٢٢

 ٠٠٠٠والدراسات العربية ، جامعة الدول العربية والدراسات العربية ، جامعة الدول العربية والدراسات العربية ، جامعة الدول العربية والدراسات العربية ، جامعة الدول العربية 
، وزارة التعليم العالي ، جامعة بغداد ، كليـة ، وزارة التعليم العالي ، جامعة بغداد ، كليـة ، وزارة التعليم العالي ، جامعة بغداد ، كليـة ، وزارة التعليم العالي ، جامعة بغداد ، كليـة نظريات الشخصية نظريات الشخصية نظريات الشخصية نظريات الشخصية ، ، ، ،     ١٩٨٣١٩٨٣١٩٨٣١٩٨٣شلتز ، داون ، شلتز ، داون ، شلتز ، داون ، شلتز ، داون ، ----٢٣٢٣٢٣٢٣

 ٠٠٠٠التربيةالتربيةالتربيةالتربية
، العـراق ، جامعـة ، العـراق ، جامعـة ، العـراق ، جامعـة ، العـراق ، جامعـة الشخصية بـين النظريـة والقيـاس الشخصية بـين النظريـة والقيـاس الشخصية بـين النظريـة والقيـاس الشخصية بـين النظريـة والقيـاس ، ، ، ،     ١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨صالح ، قاسم حسين ، صالح ، قاسم حسين ، صالح ، قاسم حسين ، صالح ، قاسم حسين ، ----٢٤٢٤٢٤٢٤

 بغداد بغداد بغداد بغداد 
 ٠٠٠٠، دار العلم للماليين ، بيروت ، دار العلم للماليين ، بيروت ، دار العلم للماليين ، بيروت ، دار العلم للماليين ، بيروت     ١١١١، ط، ط، ط، طمعجم علم النفس معجم علم النفس معجم علم النفس معجم علم النفس     ،،،،    ١٩٧١١٩٧١١٩٧١١٩٧١ر ، ر ، ر ، ر ، عاقل ، فاخعاقل ، فاخعاقل ، فاخعاقل ، فاخ----٢٥٢٥٢٥٢٥
 ٠٠٠٠، مكتبة الفالح ، الكويت ، مكتبة الفالح ، الكويت ، مكتبة الفالح ، الكويت ، مكتبة الفالح ، الكويت     ١١١١، ط، ط، ط، ط    القياس النفسيالقياس النفسيالقياس النفسيالقياس النفسي    ،،،،    ١٩٨٣١٩٨٣١٩٨٣١٩٨٣عبد الرحمن ، سعد ، عبد الرحمن ، سعد ، عبد الرحمن ، سعد ، عبد الرحمن ، سعد ، ----٢٦٢٦٢٦٢٦
    ١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧سلسة عالم المعرفة ، العدد سلسة عالم المعرفة ، العدد سلسة عالم المعرفة ، العدد سلسة عالم المعرفة ، العدد     االتجاهات التعصبية ،االتجاهات التعصبية ،االتجاهات التعصبية ،االتجاهات التعصبية ،    ،،،،    ١٩٨٩١٩٨٩١٩٨٩١٩٨٩عبد هللا ، معتز ، سيد ، عبد هللا ، معتز ، سيد ، عبد هللا ، معتز ، سيد ، عبد هللا ، معتز ، سيد ، ----٢٧٢٧٢٧٢٧

 ٠٠٠٠، الكويت ، مطابع الرسالة ، الكويت ، مطابع الرسالة ، الكويت ، مطابع الرسالة ، الكويت ، مطابع الرسالة 
، دار النهضـة العربيـة ، ، دار النهضـة العربيـة ، ، دار النهضـة العربيـة ، ، دار النهضـة العربيـة ،     مقدمة في الصحة النفسـيةمقدمة في الصحة النفسـيةمقدمة في الصحة النفسـيةمقدمة في الصحة النفسـية، ، ، ،     ١٩٧٦١٩٧٦١٩٧٦١٩٧٦لغفار ، عبد السالم ، لغفار ، عبد السالم ، لغفار ، عبد السالم ، لغفار ، عبد السالم ، عبد اعبد اعبد اعبد ا----٢٨٢٨٢٨٢٨

 ٠٠٠٠مصر مصر مصر مصر 
، مكتبة االنجلو المصرية ، ، مكتبة االنجلو المصرية ، ، مكتبة االنجلو المصرية ، ، مكتبة االنجلو المصرية ،     علم النفس االجتماعي التربويعلم النفس االجتماعي التربويعلم النفس االجتماعي التربويعلم النفس االجتماعي التربوي، ، ، ،     ١٩٧٤١٩٧٤١٩٧٤١٩٧٤عثمان ، سيد احمد ، عثمان ، سيد احمد ، عثمان ، سيد احمد ، عثمان ، سيد احمد ، ----٢٩٢٩٢٩٢٩

 ٠٠٠٠القاهرة القاهرة القاهرة القاهرة 
، ، ، ،     معالم من سيكولوجية الطفولة والفتوة والشبابمعالم من سيكولوجية الطفولة والفتوة والشبابمعالم من سيكولوجية الطفولة والفتوة والشبابمعالم من سيكولوجية الطفولة والفتوة والشباب، ، ، ،     ١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨العظماوي ، ابراهيم كاظم ،العظماوي ، ابراهيم كاظم ،العظماوي ، ابراهيم كاظم ،العظماوي ، ابراهيم كاظم ،----٣٠٣٠٣٠٣٠
 ٠٠٠٠، دار الشؤؤن الثقافية العامة ، بغداد ، دار الشؤؤن الثقافية العامة ، بغداد ، دار الشؤؤن الثقافية العامة ، بغداد ، دار الشؤؤن الثقافية العامة ، بغداد     ١١١١طططط
تطبيقـات فـي مجـال تطبيقـات فـي مجـال تطبيقـات فـي مجـال تطبيقـات فـي مجـال     ––––سلوك االنسان سلوك االنسان سلوك االنسان سلوك االنسان علي ، علي احمد ، عساف ، محمود ، ب ت ، علي ، علي احمد ، عساف ، محمود ، ب ت ، علي ، علي احمد ، عساف ، محمود ، ب ت ، علي ، علي احمد ، عساف ، محمود ، ب ت ، ----٣١٣١٣١٣١

 ٠٠٠٠، مطبعة العاصمة القاهرة ، مطبعة العاصمة القاهرة ، مطبعة العاصمة القاهرة ، مطبعة العاصمة القاهرة     االدارة والعملاالدارة والعملاالدارة والعملاالدارة والعمل
، كلية العلـوم ، كلية العلـوم ، كلية العلـوم ، كلية العلـوم     القياس والتقويم في العملية التدريسيةالقياس والتقويم في العملية التدريسيةالقياس والتقويم في العملية التدريسيةالقياس والتقويم في العملية التدريسية، ، ، ،     ٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢عودة ، احمد سليمان ، عودة ، احمد سليمان ، عودة ، احمد سليمان ، عودة ، احمد سليمان ، ----٣٢٣٢٣٢٣٢

 ٠٠٠٠امس ، جامعة اليرموك امس ، جامعة اليرموك امس ، جامعة اليرموك امس ، جامعة اليرموك التربوية ، االصدار الخالتربوية ، االصدار الخالتربوية ، االصدار الخالتربوية ، االصدار الخ
 ٠٠٠٠دار الجامعات المصرية ، القاهرة دار الجامعات المصرية ، القاهرة دار الجامعات المصرية ، القاهرة دار الجامعات المصرية ، القاهرة     السلوك االنساني ،السلوك االنساني ،السلوك االنساني ،السلوك االنساني ،، ، ، ،     ١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩الغمري ، ابراهيم ، الغمري ، ابراهيم ، الغمري ، ابراهيم ، الغمري ، ابراهيم ،  - - - - ١١١١
 ٠٠٠٠، دار الفكر العربي ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، القاهرة القياس النفسي القياس النفسي القياس النفسي القياس النفسي     ،،،،    ١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠فرج  ،صفوت ، فرج  ،صفوت ، فرج  ،صفوت ، فرج  ،صفوت ،  - - - - ٢٢٢٢
ترجمـة مصـطفى زيـور وعبـد ترجمـة مصـطفى زيـور وعبـد ترجمـة مصـطفى زيـور وعبـد ترجمـة مصـطفى زيـور وعبـد     حياتي والتحليل النفسـي ،حياتي والتحليل النفسـي ،حياتي والتحليل النفسـي ،حياتي والتحليل النفسـي ،، ، ، ،     ١٩٦٧١٩٦٧١٩٦٧١٩٦٧فرويد ، سيجموند ، فرويد ، سيجموند ، فرويد ، سيجموند ، فرويد ، سيجموند ،  - - - - ٣٣٣٣

 ٠٠٠٠دار المعارف ، القاهرة دار المعارف ، القاهرة دار المعارف ، القاهرة دار المعارف ، القاهرة     ،،،،    ٢٢٢٢المنعم الميلجي ، طالمنعم الميلجي ، طالمنعم الميلجي ، طالمنعم الميلجي ، ط
التوافق للحيـاة الجامعيـة لـدى الطلبـة االردنـين التوافق للحيـاة الجامعيـة لـدى الطلبـة االردنـين التوافق للحيـاة الجامعيـة لـدى الطلبـة االردنـين التوافق للحيـاة الجامعيـة لـدى الطلبـة االردنـين ، ، ، ،     ١٩٦٨١٩٦٨١٩٦٨١٩٦٨القرالة ، عبد الناصر موسى ،القرالة ، عبد الناصر موسى ،القرالة ، عبد الناصر موسى ،القرالة ، عبد الناصر موسى ، - - - - ٤٤٤٤

، كلية التربية ، جامعة البصرة ، رسالة ماجستير غير ، كلية التربية ، جامعة البصرة ، رسالة ماجستير غير ، كلية التربية ، جامعة البصرة ، رسالة ماجستير غير ، كلية التربية ، جامعة البصرة ، رسالة ماجستير غير     الدارسين في الجامعات العراقيةالدارسين في الجامعات العراقيةالدارسين في الجامعات العراقيةالدارسين في الجامعات العراقية
 ٠٠٠٠منشورة منشورة منشورة منشورة 

الـنفس ، الـنفس ، الـنفس ، الـنفس ،     ، مجلـة علـم، مجلـة علـم، مجلـة علـم، مجلـة علـم    السلوك االنساني بين الحب والعـدوانالسلوك االنساني بين الحب والعـدوانالسلوك االنساني بين الحب والعـدوانالسلوك االنساني بين الحب والعـدوان    ،،،،    ١٩٩٣١٩٩٣١٩٩٣١٩٩٣كامل ، سعد ، كامل ، سعد ، كامل ، سعد ، كامل ، سعد ،  - - - - ٥٥٥٥
 ٠٠٠٠    ١٩١٩١٩١٩----١٤١٤١٤١٤، ص، ص، ص، ص    ٢٧٢٧٢٧٢٧العدد العدد العدد العدد 

بناء وتقنين مقياس السـمات الشخصـية ذات االولويـة بناء وتقنين مقياس السـمات الشخصـية ذات االولويـة بناء وتقنين مقياس السـمات الشخصـية ذات االولويـة بناء وتقنين مقياس السـمات الشخصـية ذات االولويـة     ،،،،    ١٩٨٧١٩٨٧١٩٨٧١٩٨٧الكبيسي ، كامل ثامر ، الكبيسي ، كامل ثامر ، الكبيسي ، كامل ثامر ، الكبيسي ، كامل ثامر ،  - - - - ٦٦٦٦
، اطروحـة ، اطروحـة ، اطروحـة ، اطروحـة     للقبول في الكليات العسكرية لدى الصف السادس االعدادي في العـراقللقبول في الكليات العسكرية لدى الصف السادس االعدادي في العـراقللقبول في الكليات العسكرية لدى الصف السادس االعدادي في العـراقللقبول في الكليات العسكرية لدى الصف السادس االعدادي في العـراق

 ٠٠٠٠دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة بغداد دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة بغداد دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة بغداد دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة بغداد 
، مؤسسة الخليج العربي ، قطر ، مؤسسة الخليج العربي ، قطر ، مؤسسة الخليج العربي ، قطر ، مؤسسة الخليج العربي ، قطر     فصلفصلفصلفصلالمعلم وادارة الالمعلم وادارة الالمعلم وادارة الالمعلم وادارة ال    ،،،،    ١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤محمد ، فارعة حسن ، محمد ، فارعة حسن ، محمد ، فارعة حسن ، محمد ، فارعة حسن ،  - - - - ٧٧٧٧

٠٠٠٠ 
، مكتب النشر للطباعة ، ، مكتب النشر للطباعة ، ، مكتب النشر للطباعة ، ، مكتب النشر للطباعة ، اسس علم النفس العام اسس علم النفس العام اسس علم النفس العام اسس علم النفس العام ، ، ، ،     ١٩٧٨١٩٧٨١٩٧٨١٩٧٨منصور ، طلعت ، وآخرون ، منصور ، طلعت ، وآخرون ، منصور ، طلعت ، وآخرون ، منصور ، طلعت ، وآخرون ،  - - - - ٨٨٨٨

 ٠٠٠٠القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة
، مكتبة الفكر الجامعي ، بيروت ، مكتبة الفكر الجامعي ، بيروت ، مكتبة الفكر الجامعي ، بيروت ، مكتبة الفكر الجامعي ، بيروت     ١١١١، ط، ط، ط، ط    علم النفس االجتماعيعلم النفس االجتماعيعلم النفس االجتماعيعلم النفس االجتماعي، ، ، ،     ١٩٧٢١٩٧٢١٩٧٢١٩٧٢ميزنوف ، جان ، ميزنوف ، جان ، ميزنوف ، جان ، ميزنوف ، جان ،  - - - - ٩٩٩٩

٠٠٠٠ 
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، منشورات حزب ، منشورات حزب ، منشورات حزب ، منشورات حزب     ٢٢٢٢طططط، ، ، ، النظام االجتماعي في االسالم النظام االجتماعي في االسالم النظام االجتماعي في االسالم النظام االجتماعي في االسالم ، ، ، ،     ١٩٥٣١٩٥٣١٩٥٣١٩٥٣النبهاني ، تقي الدين ، النبهاني ، تقي الدين ، النبهاني ، تقي الدين ، النبهاني ، تقي الدين ،  - - - - ١٠١٠١٠١٠

 ٠٠٠٠التحرير ، القدس التحرير ، القدس التحرير ، القدس التحرير ، القدس 
ترجمـة فـرج احمـد واخـرون ، ترجمـة فـرج احمـد واخـرون ، ترجمـة فـرج احمـد واخـرون ، ترجمـة فـرج احمـد واخـرون ،     نظريات الشخصية ،نظريات الشخصية ،نظريات الشخصية ،نظريات الشخصية ،    ،،،،    ١٩٦٩١٩٦٩١٩٦٩١٩٦٩    ٠٠٠٠ج ج ج ج ٠٠٠٠ولندزي ولندزي ولندزي ولندزي     ٠٠٠٠هول ، ك هول ، ك هول ، ك هول ، ك  - - - - ١١١١١١١١

 ٠٠٠٠الهيئة المصرية العامة ، القاهرة الهيئة المصرية العامة ، القاهرة الهيئة المصرية العامة ، القاهرة الهيئة المصرية العامة ، القاهرة 
، ترجمة كمال دسوقي ،دار ، ترجمة كمال دسوقي ،دار ، ترجمة كمال دسوقي ،دار ، ترجمة كمال دسوقي ،دار     مدراس علم النفس المعاصرةمدراس علم النفس المعاصرةمدراس علم النفس المعاصرةمدراس علم النفس المعاصرة، ، ، ،     ١٩٣١١٩٣١١٩٣١١٩٣١ودورث ، روبرت ، ودورث ، روبرت ، ودورث ، روبرت ، ودورث ، روبرت ،  - - - - ١٢١٢١٢١٢

     ٠٠٠٠النهضة العربية ، بيروت النهضة العربية ، بيروت النهضة العربية ، بيروت النهضة العربية ، بيروت 
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        ::::اسماء الخبراء الذين استعانت بهم الباحثة في اسماء الخبراء الذين استعانت بهم الباحثة في اسماء الخبراء الذين استعانت بهم الباحثة في اسماء الخبراء الذين استعانت بهم الباحثة في 

  
        ٠٠٠٠    للسلوك االجتماعيللسلوك االجتماعيللسلوك االجتماعيللسلوك االجتماعيتحديد صالحية المكونات السلوكية تحديد صالحية المكونات السلوكية تحديد صالحية المكونات السلوكية تحديد صالحية المكونات السلوكية     ----أأأأ

        ٠٠٠٠    السلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيتحديد االهمية النسبية للمكونات السلوكية في قياس تحديد االهمية النسبية للمكونات السلوكية في قياس تحديد االهمية النسبية للمكونات السلوكية في قياس تحديد االهمية النسبية للمكونات السلوكية في قياس     ----بببب
        ٠٠٠٠    السلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيالسلوك االجتماعيصالحية فقرات مقياس صالحية فقرات مقياس صالحية فقرات مقياس صالحية فقرات مقياس     تحديدتحديدتحديدتحديد    ----جـجـجـجـ
  

  جـ  ب  أ  اسم الخبير  ت
 X X x  ابراهيم عبد الخالق رؤوف  ٠د٠أ  ١

 X X x  جاسم فياض الشمري ٠د٠م٠أ  ٢

 X X x  سامية الجبوري٠د٠م٠أ  ٣

 X x x  صنعاءالتميمي ٠د٠م٠أ  ٤

 X x x  هناء المشهداني ٠د٠م٠أ  ٥
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 X x x  محمود كاظم محمود٠د٠م٠أ  ٦

 X x x  حيدر كريم سكر٠د٠م  ٧

 X x x  عفاف محمد حسن٠د٠م  ٨

 X x x  نسرين الشبلي ٠د٠م  ٩
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        الجامعة المستنصرية الجامعة المستنصرية الجامعة المستنصرية الجامعة المستنصرية 
        كلية التربيةكلية التربيةكلية التربيةكلية التربية                            

        
واهميتها واهميتها واهميتها واهميتها     للسلوك االجتماعي للسلوك االجتماعي للسلوك االجتماعي للسلوك االجتماعي استبيان استطالعي لتحديد صالحية المكونات السلوكية استبيان استطالعي لتحديد صالحية المكونات السلوكية استبيان استطالعي لتحديد صالحية المكونات السلوكية استبيان استطالعي لتحديد صالحية المكونات السلوكية     " " " " 

        النسبية النسبية النسبية النسبية 
        

        المحترمالمحترمالمحترمالمحترم    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تاذ تاذ تاذ تاذ حضرة االسحضرة االسحضرة االسحضرة االس
        

        ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تحية طيبة تحية طيبة تحية طيبة تحية طيبة 
للطالـب للطالـب للطالـب للطالـب     للسـلوك االجتمـاعيللسـلوك االجتمـاعيللسـلوك االجتمـاعيللسـلوك االجتمـاعيبنـاء مقيـاس مقـنن بنـاء مقيـاس مقـنن بنـاء مقيـاس مقـنن بنـاء مقيـاس مقـنن " " " " تروم الباحثة اجـراء دراسـة بعنـوان تروم الباحثة اجـراء دراسـة بعنـوان تروم الباحثة اجـراء دراسـة بعنـوان تروم الباحثة اجـراء دراسـة بعنـوان 

ونظرا لما تتصفون بـه مـن سـعة اطـالع وخبـرة علميـة لـذا فالباحثـة ترجـو ونظرا لما تتصفون بـه مـن سـعة اطـالع وخبـرة علميـة لـذا فالباحثـة ترجـو ونظرا لما تتصفون بـه مـن سـعة اطـالع وخبـرة علميـة لـذا فالباحثـة ترجـو ونظرا لما تتصفون بـه مـن سـعة اطـالع وخبـرة علميـة لـذا فالباحثـة ترجـو " " " "     الجامعيالجامعيالجامعيالجامعي
وتحديـد اهميتهـا وتحديـد اهميتهـا وتحديـد اهميتهـا وتحديـد اهميتهـا     االجتمـاعياالجتمـاعياالجتمـاعياالجتمـاعي    للسـلوكللسـلوكللسـلوكللسـلوكمساعدتكم في تحديد صالحية المكونات السلوكية مساعدتكم في تحديد صالحية المكونات السلوكية مساعدتكم في تحديد صالحية المكونات السلوكية مساعدتكم في تحديد صالحية المكونات السلوكية 

للسلوك للسلوك للسلوك للسلوك النسبية على وفق مقياس سباعي متدرج علما ان الباحثة قد وضعت تعريفا نظريا النسبية على وفق مقياس سباعي متدرج علما ان الباحثة قد وضعت تعريفا نظريا النسبية على وفق مقياس سباعي متدرج علما ان الباحثة قد وضعت تعريفا نظريا النسبية على وفق مقياس سباعي متدرج علما ان الباحثة قد وضعت تعريفا نظريا 
االجتماعي على انه نشاط كلي ينطوي علـى مجموعـة مـن االنشـطة الجزئيـة وحركـات االجتماعي على انه نشاط كلي ينطوي علـى مجموعـة مـن االنشـطة الجزئيـة وحركـات االجتماعي على انه نشاط كلي ينطوي علـى مجموعـة مـن االنشـطة الجزئيـة وحركـات االجتماعي على انه نشاط كلي ينطوي علـى مجموعـة مـن االنشـطة الجزئيـة وحركـات 

            ٠٠٠٠واداءات تفصيلية تتعلق بسلوك الطالب في الجامعة واداءات تفصيلية تتعلق بسلوك الطالب في الجامعة واداءات تفصيلية تتعلق بسلوك الطالب في الجامعة واداءات تفصيلية تتعلق بسلوك الطالب في الجامعة 
  
 غير صالحة غير صالحة غير صالحة غير صالحة  7 6 5 4 23 1 المكونات السلوكية المكونات السلوكية المكونات السلوكية المكونات السلوكية  تتتت
          سلوكه مع نفسه  1
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          سلوكه مع استاذه 2
         سلوكه اثناء المحاضرة  3
         سلوكه مع زمالئه 4
          سلوكه في الجامعة  5
         سلوكه مع الكتب 6
         سلوكه في االقسام الداخليةسلوكه في االقسام الداخليةسلوكه في االقسام الداخليةسلوكه في االقسام الداخلية 7

  
  
  
  

 مع الشكر الجزيل مع الشكر الجزيل مع الشكر الجزيل مع الشكر الجزيل 
 الباحثة الباحثة الباحثة الباحثة 

 يمان عبد الكريم يمان عبد الكريم يمان عبد الكريم يمان عبد الكريم اااا0دددد

        ))))    ٣٣٣٣    ((((ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم 
        ة المستنصريةة المستنصريةة المستنصريةة المستنصريةــــــــــــالجامعالجامعالجامعالجامع

        كلية التربيةكلية التربيةكلية التربيةكلية التربية                                                    
        قسم العلوم التربوية والنفسيةقسم العلوم التربوية والنفسيةقسم العلوم التربوية والنفسيةقسم العلوم التربوية والنفسية                        

        
        السلوك االجتماعي السلوك االجتماعي السلوك االجتماعي السلوك االجتماعي استبيان استطالعي لتحديد فقرات مقياس استبيان استطالعي لتحديد فقرات مقياس استبيان استطالعي لتحديد فقرات مقياس استبيان استطالعي لتحديد فقرات مقياس 

        ::::عزيزي الطالبعزيزي الطالبعزيزي الطالبعزيزي الطالب
        ::::عزيزتي الطالبة عزيزتي الطالبة عزيزتي الطالبة عزيزتي الطالبة 

للموقف الـذي انـتم فيـه للموقف الـذي انـتم فيـه للموقف الـذي انـتم فيـه للموقف الـذي انـتم فيـه     وانتم في الحرم الجامعي تظهرون سلوكيات مختلفة تتنوع تبعاوانتم في الحرم الجامعي تظهرون سلوكيات مختلفة تتنوع تبعاوانتم في الحرم الجامعي تظهرون سلوكيات مختلفة تتنوع تبعاوانتم في الحرم الجامعي تظهرون سلوكيات مختلفة تتنوع تبعا
            ٠٠٠٠وتبعا لالشخاص الذين تتعاملون معهم وتبعا لالشخاص الذين تتعاملون معهم وتبعا لالشخاص الذين تتعاملون معهم وتبعا لالشخاص الذين تتعاملون معهم 

ونظرا لما تعهده الباحثة فيكم من جدية وصدق فهي ترجو منكم التعاون معها واالجابـة ونظرا لما تعهده الباحثة فيكم من جدية وصدق فهي ترجو منكم التعاون معها واالجابـة ونظرا لما تعهده الباحثة فيكم من جدية وصدق فهي ترجو منكم التعاون معها واالجابـة ونظرا لما تعهده الباحثة فيكم من جدية وصدق فهي ترجو منكم التعاون معها واالجابـة 
        ----::::عن السؤال االتي عن السؤال االتي عن السؤال االتي عن السؤال االتي 

        ----":":":":ماهو اسلوب تصرفكم ازاء مايأتي ماهو اسلوب تصرفكم ازاء مايأتي ماهو اسلوب تصرفكم ازاء مايأتي ماهو اسلوب تصرفكم ازاء مايأتي """"
        نفسك نفسك نفسك نفسك     ----١١١١
        
        اساتذك اساتذك اساتذك اساتذك     ----٢٢٢٢
        
        زمالئك زمالئك زمالئك زمالئك     ----٣٣٣٣
        
        اثناء المحاضرة اثناء المحاضرة اثناء المحاضرة اثناء المحاضرة     ----٤٤٤٤
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        رم الجامعيرم الجامعيرم الجامعيرم الجامعيداخل الحداخل الحداخل الحداخل الح    ----٥٥٥٥
        
 
 مع الكتب مع الكتب مع الكتب مع الكتب     ----6

 
 
 مع الشكر الجزيل مع الشكر الجزيل مع الشكر الجزيل مع الشكر الجزيل 

 الباحثة الباحثة الباحثة الباحثة 
 ايمان عبد الكريم ايمان عبد الكريم ايمان عبد الكريم ايمان عبد الكريم 0دددد

        ) ) ) )     ٤٤٤٤( ( ( ( ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم 
        الجامعة المستنصريةالجامعة المستنصريةالجامعة المستنصريةالجامعة المستنصرية

        كلية التربيةكلية التربيةكلية التربيةكلية التربية                        
        قسم العلوم التربوية والنفسيةقسم العلوم التربوية والنفسيةقسم العلوم التربوية والنفسيةقسم العلوم التربوية والنفسية

        
        السلوك االجتماعي السلوك االجتماعي السلوك االجتماعي السلوك االجتماعي إستبانة آراء الخبراء في تحديد  صالحية فقرات مقياس إستبانة آراء الخبراء في تحديد  صالحية فقرات مقياس إستبانة آراء الخبراء في تحديد  صالحية فقرات مقياس إستبانة آراء الخبراء في تحديد  صالحية فقرات مقياس 

        
        المحترمالمحترمالمحترمالمحترم………………………… ………………………… ………………………… ………………………… …………....................................................الفاضل الفاضل الفاضل الفاضل     االستاذاالستاذاالستاذاالستاذ

االجتماعي للطالـب االجتماعي للطالـب االجتماعي للطالـب االجتماعي للطالـب بناء مقياس للسلوك بناء مقياس للسلوك بناء مقياس للسلوك بناء مقياس للسلوك (( (( (( (( تروم الباحثة اجراء  دراسة  تستهدف تروم الباحثة اجراء  دراسة  تستهدف تروم الباحثة اجراء  دراسة  تستهدف تروم الباحثة اجراء  دراسة  تستهدف 
ومن خالل اطالع الباحثة  علـى االدبيـات والدراسـات النظريـة ذات العالقـة  ومن خالل اطالع الباحثة  علـى االدبيـات والدراسـات النظريـة ذات العالقـة  ومن خالل اطالع الباحثة  علـى االدبيـات والدراسـات النظريـة ذات العالقـة  ومن خالل اطالع الباحثة  علـى االدبيـات والدراسـات النظريـة ذات العالقـة  )) )) )) )) الجامعي الجامعي الجامعي الجامعي 

    االجتماعي لطلبة الجامعة االجتماعي لطلبة الجامعة االجتماعي لطلبة الجامعة االجتماعي لطلبة الجامعة وباستشارة  عدد من الخبراء  حول المكونات االساسية للسلوك وباستشارة  عدد من الخبراء  حول المكونات االساسية للسلوك وباستشارة  عدد من الخبراء  حول المكونات االساسية للسلوك وباستشارة  عدد من الخبراء  حول المكونات االساسية للسلوك 
سلوك الطالب مع نفسه ، سلوك الطالب مع نفسه ، سلوك الطالب مع نفسه ، سلوك الطالب مع نفسه ، ( ( ( ( مكونات سلوكية هي مكونات سلوكية هي مكونات سلوكية هي مكونات سلوكية هي ) ) ) ) ٦٦٦٦( ( ( ( من تحديد االهمية النسبية لـ من تحديد االهمية النسبية لـ من تحديد االهمية النسبية لـ من تحديد االهمية النسبية لـ     تمكنتتمكنتتمكنتتمكنت

، سـلوكه فـي الجامعـه ، سـلوكه فـي الجامعـه ، سـلوكه فـي الجامعـه ، سـلوكه فـي الجامعـه زمالئـهزمالئـهزمالئـهزمالئـه، سـلوكه مـع ، سـلوكه مـع ، سـلوكه مـع ، سـلوكه مـع     لمحاضرةلمحاضرةلمحاضرةلمحاضرةسلوكه مع استاذه ، سلوكه اثناء اسلوكه مع استاذه ، سلوكه اثناء اسلوكه مع استاذه ، سلوكه اثناء اسلوكه مع استاذه ، سلوكه اثناء ا
وقد اعدت مجموعة من الفقرات لكل مكون من هذه المكونات فـي وقد اعدت مجموعة من الفقرات لكل مكون من هذه المكونات فـي وقد اعدت مجموعة من الفقرات لكل مكون من هذه المكونات فـي وقد اعدت مجموعة من الفقرات لكل مكون من هذه المكونات فـي ) ) ) ) ،سلوكه مع الكتب،سلوكه مع الكتب،سلوكه مع الكتب،سلوكه مع الكتب

        ....    ضوء نسب اهميتها التي حددها الخبراءضوء نسب اهميتها التي حددها الخبراءضوء نسب اهميتها التي حددها الخبراءضوء نسب اهميتها التي حددها الخبراء
وترجو الباحثه معاونتكم في تقدير مدى صـالحية الفقـرات التـي اعـدت لقيـاس وترجو الباحثه معاونتكم في تقدير مدى صـالحية الفقـرات التـي اعـدت لقيـاس وترجو الباحثه معاونتكم في تقدير مدى صـالحية الفقـرات التـي اعـدت لقيـاس وترجو الباحثه معاونتكم في تقدير مدى صـالحية الفقـرات التـي اعـدت لقيـاس     
امام الفقـرة التـي تعـد  امام الفقـرة التـي تعـد  امام الفقـرة التـي تعـد  امام الفقـرة التـي تعـد  ) ) ) ) صح صح صح صح ( ( ( ( الجامعي وذلك بوضع عالمة الجامعي وذلك بوضع عالمة الجامعي وذلك بوضع عالمة الجامعي وذلك بوضع عالمة االجتماعي للطالب االجتماعي للطالب االجتماعي للطالب االجتماعي للطالب     السلوكالسلوكالسلوكالسلوك

امام الفقرة  التي التعد صالحة  او اجراء التعـديل المناسـب ان امام الفقرة  التي التعد صالحة  او اجراء التعـديل المناسـب ان امام الفقرة  التي التعد صالحة  او اجراء التعـديل المناسـب ان امام الفقرة  التي التعد صالحة  او اجراء التعـديل المناسـب ان ) ) ) ) خطاخطاخطاخطا( ( ( ( صالحة  وعالمة صالحة  وعالمة صالحة  وعالمة صالحة  وعالمة 
        ....    ))))دائما ، احيانا ، الدائما ، احيانا ، الدائما ، احيانا ، الدائما ، احيانا ، ال( ( ( ( البدائل ستكون البدائل ستكون البدائل ستكون البدائل ستكون     كنتم تقترحونه للفقرة علما انكنتم تقترحونه للفقرة علما انكنتم تقترحونه للفقرة علما انكنتم تقترحونه للفقرة علما ان
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        : : : : مالحظة مالحظة مالحظة مالحظة 
السلوك االجتماعي للطالب الجامعي تعرفه الباحثة على انه نشاط يصدر عن 

وذلك بمحاوالته المتكررة الطالب الجامعي كنتيجة تفاعله مع ظروف بيئية تتعلق بالجامعة 
  ٠للتعديل والتغيير والتحسين في هذه الظروف حتى تتناسب مع مقتضيات حياته 
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 سلوكه مع نفسه سلوكه مع نفسه سلوكه مع نفسه سلوكه مع نفسه     - - - - 1

 0السلوك الذاتي للطالب الجامعي متمثال باستعداده للتعلم وتفرغه للعلم وطرائقه واساليبه في التعلم  السلوك الذاتي للطالب الجامعي متمثال باستعداده للتعلم وتفرغه للعلم وطرائقه واساليبه في التعلم  السلوك الذاتي للطالب الجامعي متمثال باستعداده للتعلم وتفرغه للعلم وطرائقه واساليبه في التعلم  السلوك الذاتي للطالب الجامعي متمثال باستعداده للتعلم وتفرغه للعلم وطرائقه واساليبه في التعلم  
بحاجة بحاجة بحاجة بحاجة  غير صالحةغير صالحةغير صالحةغير صالحة صالحةصالحةصالحةصالحة الفقراتالفقراتالفقراتالفقرات تتتت

 لتعديللتعديللتعديللتعديل
    أظهر نفسي عن رذائل االخالق ومذموم االوصاف أظهر نفسي عن رذائل االخالق ومذموم االوصاف أظهر نفسي عن رذائل االخالق ومذموم االوصاف أظهر نفسي عن رذائل االخالق ومذموم االوصاف  1
    ....اطلب العلم من اجل العلم والفضيلة المن اجل مال او رئاسة اطلب العلم من اجل العلم والفضيلة المن اجل مال او رئاسة اطلب العلم من اجل العلم والفضيلة المن اجل مال او رئاسة اطلب العلم من اجل العلم والفضيلة المن اجل مال او رئاسة  2
    ابادر الى التعليم وبذل االجتهاد دون تسويق او تاجيل ابادر الى التعليم وبذل االجتهاد دون تسويق او تاجيل ابادر الى التعليم وبذل االجتهاد دون تسويق او تاجيل ابادر الى التعليم وبذل االجتهاد دون تسويق او تاجيل  3
    احاول ان افرغ نفسي للتعليم والانشغل بسواه احاول ان افرغ نفسي للتعليم والانشغل بسواه احاول ان افرغ نفسي للتعليم والانشغل بسواه احاول ان افرغ نفسي للتعليم والانشغل بسواه  4
    زمه زمه زمه زمه اروض نفسي على حب العلم حتى االفه والاروض نفسي على حب العلم حتى االفه والاروض نفسي على حب العلم حتى االفه والاروض نفسي على حب العلم حتى االفه وال 5
    اختار العلم الذي يالئم طبعي ويقبله قلبي اختار العلم الذي يالئم طبعي ويقبله قلبي اختار العلم الذي يالئم طبعي ويقبله قلبي اختار العلم الذي يالئم طبعي ويقبله قلبي  6
    اترك معاشرة من يلهيني عن التعلم حتى اكمل تعليمي اترك معاشرة من يلهيني عن التعلم حتى اكمل تعليمي اترك معاشرة من يلهيني عن التعلم حتى اكمل تعليمي اترك معاشرة من يلهيني عن التعلم حتى اكمل تعليمي  7
    ....اقسم اوقات ليلي ونهاري على مااحصله من علم اقسم اوقات ليلي ونهاري على مااحصله من علم اقسم اوقات ليلي ونهاري على مااحصله من علم اقسم اوقات ليلي ونهاري على مااحصله من علم  8
    ازيد من ساعات نشاطي كلما امكن ذلك ازيد من ساعات نشاطي كلما امكن ذلك ازيد من ساعات نشاطي كلما امكن ذلك ازيد من ساعات نشاطي كلما امكن ذلك  9

يعود الى يعود الى يعود الى يعود الى اريح ذهني او بصري اذ تعب او ضعف بتنزه  او تفرج حتى اريح ذهني او بصري اذ تعب او ضعف بتنزه  او تفرج حتى اريح ذهني او بصري اذ تعب او ضعف بتنزه  او تفرج حتى اريح ذهني او بصري اذ تعب او ضعف بتنزه  او تفرج حتى  10
 حاله حاله حاله حاله 

   

    اسال عما الاعلم من اهل العلم او الخبرة اسال عما الاعلم من اهل العلم او الخبرة اسال عما الاعلم من اهل العلم او الخبرة اسال عما الاعلم من اهل العلم او الخبرة  11
    انشغل بالبحث والتفكير دائما دون ملل او ضجر انشغل بالبحث والتفكير دائما دون ملل او ضجر انشغل بالبحث والتفكير دائما دون ملل او ضجر انشغل بالبحث والتفكير دائما دون ملل او ضجر  12
    احاول ان اتقن ما اتعلم قبل ان انتقل  الى علم اخر احاول ان اتقن ما اتعلم قبل ان انتقل  الى علم اخر احاول ان اتقن ما اتعلم قبل ان انتقل  الى علم اخر احاول ان اتقن ما اتعلم قبل ان انتقل  الى علم اخر  13
    اطالع واقرء في مكان بعيد عن المشوشات والملهيات اطالع واقرء في مكان بعيد عن المشوشات والملهيات اطالع واقرء في مكان بعيد عن المشوشات والملهيات اطالع واقرء في مكان بعيد عن المشوشات والملهيات  14
    اريد ان اعمل  بعلمي اريد ان اعمل  بعلمي اريد ان اعمل  بعلمي اريد ان اعمل  بعلمي  15
احاول ان اوسس لي مكتبة على قدر طاقتي  اضيف اليها ما احصل احاول ان اوسس لي مكتبة على قدر طاقتي  اضيف اليها ما احصل احاول ان اوسس لي مكتبة على قدر طاقتي  اضيف اليها ما احصل احاول ان اوسس لي مكتبة على قدر طاقتي  اضيف اليها ما احصل  16

 ....عليع من كتب عليع من كتب عليع من كتب عليع من كتب 

   

 سلوكه مع استاذهسلوكه مع استاذهسلوكه مع استاذهسلوكه مع استاذه    - - - - 2
ويتمثل بالنشاط الصادر عن الطالب الجامعي اتجاه استاذه كسلوك تعليمي وسلوك اجتماعي والذي يفتح له سبل ويتمثل بالنشاط الصادر عن الطالب الجامعي اتجاه استاذه كسلوك تعليمي وسلوك اجتماعي والذي يفتح له سبل ويتمثل بالنشاط الصادر عن الطالب الجامعي اتجاه استاذه كسلوك تعليمي وسلوك اجتماعي والذي يفتح له سبل ويتمثل بالنشاط الصادر عن الطالب الجامعي اتجاه استاذه كسلوك تعليمي وسلوك اجتماعي والذي يفتح له سبل 

 0العلم وييسر له طرائقه واساليبه ويوصله الى النجاح العلم وييسر له طرائقه واساليبه ويوصله الى النجاح العلم وييسر له طرائقه واساليبه ويوصله الى النجاح العلم وييسر له طرائقه واساليبه ويوصله الى النجاح 
بحاجة بحاجة بحاجة بحاجة  غير صالحةغير صالحةغير صالحةغير صالحة صالحةصالحةصالحةصالحة اتاتاتاتالفقرالفقرالفقرالفقر تتتت

 لتعديللتعديللتعديللتعديل
    اقوم الستاذي  على وجه البر  العلى وجه التعظيم اقوم الستاذي  على وجه البر  العلى وجه التعظيم اقوم الستاذي  على وجه البر  العلى وجه التعظيم اقوم الستاذي  على وجه البر  العلى وجه التعظيم  - - - - 1
    انادي استاذي بالفاظ االحترام والتوقير الباسمه والعن بعد انادي استاذي بالفاظ االحترام والتوقير الباسمه والعن بعد انادي استاذي بالفاظ االحترام والتوقير الباسمه والعن بعد انادي استاذي بالفاظ االحترام والتوقير الباسمه والعن بعد  2
    ....استاذن من االستاذ عند دخولي عليه منتظرا االذن بالدخول استاذن من االستاذ عند دخولي عليه منتظرا االذن بالدخول استاذن من االستاذ عند دخولي عليه منتظرا االذن بالدخول استاذن من االستاذ عند دخولي عليه منتظرا االذن بالدخول  3
    الشارات الشارات الشارات الشارات اخفض صوتي عند المعلم وال اتكلم بالحركات وااخفض صوتي عند المعلم وال اتكلم بالحركات وااخفض صوتي عند المعلم وال اتكلم بالحركات وااخفض صوتي عند المعلم وال اتكلم بالحركات وا 4
    اوقر استاذي فال احلس مكانه وال امشي امامه اوقر استاذي فال احلس مكانه وال امشي امامه اوقر استاذي فال احلس مكانه وال امشي امامه اوقر استاذي فال احلس مكانه وال امشي امامه      5
    اسال استاذي  بنية التعليم دون اعتراض او حسداسال استاذي  بنية التعليم دون اعتراض او حسداسال استاذي  بنية التعليم دون اعتراض او حسداسال استاذي  بنية التعليم دون اعتراض او حسد 6

 



 ا	�د ا	���� ���
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����� وا	

 
    اتواضع الستاذي وان كان غيره اعلم منه واعلى رتبة اتواضع الستاذي وان كان غيره اعلم منه واعلى رتبة اتواضع الستاذي وان كان غيره اعلم منه واعلى رتبة اتواضع الستاذي وان كان غيره اعلم منه واعلى رتبة  7
    اعظم استاذي كتعظيمي البي وال اطلب عشرته اعظم استاذي كتعظيمي البي وال اطلب عشرته اعظم استاذي كتعظيمي البي وال اطلب عشرته اعظم استاذي كتعظيمي البي وال اطلب عشرته  8
    ....الناس وارائهم الناس وارائهم الناس وارائهم الناس وارائهم اتقن طريقة استاذي قبل االصغاء الاختالف اتقن طريقة استاذي قبل االصغاء الاختالف اتقن طريقة استاذي قبل االصغاء الاختالف اتقن طريقة استاذي قبل االصغاء الاختالف  9

    اصدق استاذي قوال وفعال ظاهرا وباطنا اصدق استاذي قوال وفعال ظاهرا وباطنا اصدق استاذي قوال وفعال ظاهرا وباطنا اصدق استاذي قوال وفعال ظاهرا وباطنا  10
    اعترف الاستاذي بعلمه وفضله والاسئ الظن بعلمه اعترف الاستاذي بعلمه وفضله والاسئ الظن بعلمه اعترف الاستاذي بعلمه وفضله والاسئ الظن بعلمه اعترف الاستاذي بعلمه وفضله والاسئ الظن بعلمه  11
    عز وجل عز وجل عز وجل عز وجل ––––اطلب ارضاء استاذي في غير معصية هللا اطلب ارضاء استاذي في غير معصية هللا اطلب ارضاء استاذي في غير معصية هللا اطلب ارضاء استاذي في غير معصية هللا  12
    اسعى في خدمة استاذي  اذا كانت له حاجة اسعى في خدمة استاذي  اذا كانت له حاجة اسعى في خدمة استاذي  اذا كانت له حاجة اسعى في خدمة استاذي  اذا كانت له حاجة  13
    احفض سر استاذي واعذره اذا اخطا احفض سر استاذي واعذره اذا اخطا احفض سر استاذي واعذره اذا اخطا احفض سر استاذي واعذره اذا اخطا  14
    انصر استاذي اذا ماوجهت اليه اساءة من احد انصر استاذي اذا ماوجهت اليه اساءة من احد انصر استاذي اذا ماوجهت اليه اساءة من احد انصر استاذي اذا ماوجهت اليه اساءة من احد  15

 0لمحاضرة لمحاضرة لمحاضرة لمحاضرة سلوكه اثناء اسلوكه اثناء اسلوكه اثناء اسلوكه اثناء ا    - - - - 3
 0ويتمثل باداب المحاضرة وسلوكياتها التي يجب االلتزام بها لما لها من دور في التعلم الصفي ويتمثل باداب المحاضرة وسلوكياتها التي يجب االلتزام بها لما لها من دور في التعلم الصفي ويتمثل باداب المحاضرة وسلوكياتها التي يجب االلتزام بها لما لها من دور في التعلم الصفي ويتمثل باداب المحاضرة وسلوكياتها التي يجب االلتزام بها لما لها من دور في التعلم الصفي 

بحاجة بحاجة بحاجة بحاجة  غير صالحةغير صالحةغير صالحةغير صالحة صالحةصالحةصالحةصالحة الفقراتالفقراتالفقراتالفقرات تتتت
 لتعديللتعديللتعديللتعديل

           احضر المحاضرة  قبل حضور االستاذ احضر المحاضرة  قبل حضور االستاذ احضر المحاضرة  قبل حضور االستاذ احضر المحاضرة  قبل حضور االستاذ  1
    مقبول من قبل االستاذ بهندام  نظيف ومرتب مقبول من قبل االستاذ بهندام  نظيف ومرتب مقبول من قبل االستاذ بهندام  نظيف ومرتب مقبول من قبل االستاذ بهندام  نظيف ومرتب احضر بمظهر احضر بمظهر احضر بمظهر احضر بمظهر      2
    احضر المحاضرة  مقبال على العلم بقلبي وبعقلي احضر المحاضرة  مقبال على العلم بقلبي وبعقلي احضر المحاضرة  مقبال على العلم بقلبي وبعقلي احضر المحاضرة  مقبال على العلم بقلبي وبعقلي  3
    اصغي الستاذي عندما يحاضر والانشغل بسماع غيره اصغي الستاذي عندما يحاضر والانشغل بسماع غيره اصغي الستاذي عندما يحاضر والانشغل بسماع غيره اصغي الستاذي عندما يحاضر والانشغل بسماع غيره  4
    استاذن استاذي عند البدء بالكالم واكثر منه استاذن استاذي عند البدء بالكالم واكثر منه استاذن استاذي عند البدء بالكالم واكثر منه استاذن استاذي عند البدء بالكالم واكثر منه  5
    اتلطف في التعقيب على كالم االستاذ بالفاظ تليق به اتلطف في التعقيب على كالم االستاذ بالفاظ تليق به اتلطف في التعقيب على كالم االستاذ بالفاظ تليق به اتلطف في التعقيب على كالم االستاذ بالفاظ تليق به  6
    قترب من االستاذ عندما  اناوله او اخذ منه شيئا قترب من االستاذ عندما  اناوله او اخذ منه شيئا قترب من االستاذ عندما  اناوله او اخذ منه شيئا قترب من االستاذ عندما  اناوله او اخذ منه شيئا اااا 7
اضهر االدب عند جلوسي في قاعة المحاضرات فال اضع رجال على اضهر االدب عند جلوسي في قاعة المحاضرات فال اضع رجال على اضهر االدب عند جلوسي في قاعة المحاضرات فال اضع رجال على اضهر االدب عند جلوسي في قاعة المحاضرات فال اضع رجال على  8

 ....رجل او اضرب قدمي على األرض رجل او اضرب قدمي على األرض رجل او اضرب قدمي على األرض رجل او اضرب قدمي على األرض 

   

    احفظ قدر استاذي عند المناقشة والجدل احفظ قدر استاذي عند المناقشة والجدل احفظ قدر استاذي عند المناقشة والجدل احفظ قدر استاذي عند المناقشة والجدل  9
    اتجنب مقاطعة استاذي  حتى يمسك عن الكالم اتجنب مقاطعة استاذي  حتى يمسك عن الكالم اتجنب مقاطعة استاذي  حتى يمسك عن الكالم اتجنب مقاطعة استاذي  حتى يمسك عن الكالم  10
    ه واالستاذ يعلمه لي  ه واالستاذ يعلمه لي  ه واالستاذ يعلمه لي  ه واالستاذ يعلمه لي  اتجنب اظهار علم اعرفاتجنب اظهار علم اعرفاتجنب اظهار علم اعرفاتجنب اظهار علم اعرف 11
    احسن السؤال بعد تامل وتهذيب واقرار و مراجعه احسن السؤال بعد تامل وتهذيب واقرار و مراجعه احسن السؤال بعد تامل وتهذيب واقرار و مراجعه احسن السؤال بعد تامل وتهذيب واقرار و مراجعه  12
    امسك عن سؤال االستاذ عند تعبهامسك عن سؤال االستاذ عند تعبهامسك عن سؤال االستاذ عند تعبهامسك عن سؤال االستاذ عند تعبه 13
    اقتصر اسئلتي في موضوع المحاضرة  اقتصر اسئلتي في موضوع المحاضرة  اقتصر اسئلتي في موضوع المحاضرة  اقتصر اسئلتي في موضوع المحاضرة   14
    اسرع في الكتابة وال اسال  االستاذ  االعادة اسرع في الكتابة وال اسال  االستاذ  االعادة اسرع في الكتابة وال اسال  االستاذ  االعادة اسرع في الكتابة وال اسال  االستاذ  االعادة      15
    عير من احد عير من احد عير من احد عير من احد احضر معي االداوت واللوازم التي احتاجها وال استاحضر معي االداوت واللوازم التي احتاجها وال استاحضر معي االداوت واللوازم التي احتاجها وال استاحضر معي االداوت واللوازم التي احتاجها وال است 16
    افسح المجال لغيري وال استاثر بوقت المحاضرة  افسح المجال لغيري وال استاثر بوقت المحاضرة  افسح المجال لغيري وال استاثر بوقت المحاضرة  افسح المجال لغيري وال استاثر بوقت المحاضرة   17
    اجادل واناظر بهدف العلم وال بهدف اخر اجادل واناظر بهدف العلم وال بهدف اخر اجادل واناظر بهدف العلم وال بهدف اخر اجادل واناظر بهدف العلم وال بهدف اخر  18
    انظر الى من يجادلني معينا ال خصاما انظر الى من يجادلني معينا ال خصاما انظر الى من يجادلني معينا ال خصاما انظر الى من يجادلني معينا ال خصاما  19
    ابتعد عن العناد والمماطلة في الجدال والمناظرة ابتعد عن العناد والمماطلة في الجدال والمناظرة ابتعد عن العناد والمماطلة في الجدال والمناظرة ابتعد عن العناد والمماطلة في الجدال والمناظرة  20
    ....لسانه لسانه لسانه لسانه     اقدم الشكر لمن يناظرني اذا ظهرت الحقيقة علىاقدم الشكر لمن يناظرني اذا ظهرت الحقيقة علىاقدم الشكر لمن يناظرني اذا ظهرت الحقيقة علىاقدم الشكر لمن يناظرني اذا ظهرت الحقيقة على 21

 0    زمالئهزمالئهزمالئهزمالئهسلوكه مع سلوكه مع سلوكه مع سلوكه مع     - - - - 4
 0ويتمثل بالنشاط الصادر عن الطالب الجامعي اتجاه زمالئه لما لذلك من اثر في تعلم الطالب ويتمثل بالنشاط الصادر عن الطالب الجامعي اتجاه زمالئه لما لذلك من اثر في تعلم الطالب ويتمثل بالنشاط الصادر عن الطالب الجامعي اتجاه زمالئه لما لذلك من اثر في تعلم الطالب ويتمثل بالنشاط الصادر عن الطالب الجامعي اتجاه زمالئه لما لذلك من اثر في تعلم الطالب 

بحاجة بحاجة بحاجة بحاجة  غير صالحةغير صالحةغير صالحةغير صالحة صالحةصالحةصالحةصالحة الفقراتالفقراتالفقراتالفقرات تتتت
 لتعديللتعديللتعديللتعديل

    ....السالم وطالقة الوجه والبشاشة واالبتسام السالم وطالقة الوجه والبشاشة واالبتسام السالم وطالقة الوجه والبشاشة واالبتسام السالم وطالقة الوجه والبشاشة واالبتسام     بحسنبحسنبحسنبحسناكرم زمالئي اكرم زمالئي اكرم زمالئي اكرم زمالئي  1
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     برضاه  برضاه  برضاه  برضاه اتجنب الجلوس في مكان غيري االاتجنب الجلوس في مكان غيري االاتجنب الجلوس في مكان غيري االاتجنب الجلوس في مكان غيري اال 2
    ارغب زمالئي في التحصيل  بالدراسة والبحث ارغب زمالئي في التحصيل  بالدراسة والبحث ارغب زمالئي في التحصيل  بالدراسة والبحث ارغب زمالئي في التحصيل  بالدراسة والبحث  3
    انصح زمالئي وال ابخل عليهم انصح زمالئي وال ابخل عليهم انصح زمالئي وال ابخل عليهم انصح زمالئي وال ابخل عليهم  4
    اتواضع لزمالئي والاتكبر عليهم او اعجب بذكائي اتواضع لزمالئي والاتكبر عليهم او اعجب بذكائي اتواضع لزمالئي والاتكبر عليهم او اعجب بذكائي اتواضع لزمالئي والاتكبر عليهم او اعجب بذكائي  5
    ....اذكر زمالئي بما حصلت من الفوائد والقواعد اذكر زمالئي بما حصلت من الفوائد والقواعد اذكر زمالئي بما حصلت من الفوائد والقواعد اذكر زمالئي بما حصلت من الفوائد والقواعد  6
    ....امسك عن االجابة اذا سئل غيري وال اغالب احدا عن الكالم امسك عن االجابة اذا سئل غيري وال اغالب احدا عن الكالم امسك عن االجابة اذا سئل غيري وال اغالب احدا عن الكالم امسك عن االجابة اذا سئل غيري وال اغالب احدا عن الكالم  7
    ....اساعد من اقدر على مسساعدته دون ان يشغلني ذلك عن دروسي اساعد من اقدر على مسساعدته دون ان يشغلني ذلك عن دروسي اساعد من اقدر على مسساعدته دون ان يشغلني ذلك عن دروسي اساعد من اقدر على مسساعدته دون ان يشغلني ذلك عن دروسي  8
    اعتذر عندما اخطئ بحق غيري اعتذر عندما اخطئ بحق غيري اعتذر عندما اخطئ بحق غيري اعتذر عندما اخطئ بحق غيري  9

    اتودد لزمالئي واسال عن الغائب اتودد لزمالئي واسال عن الغائب اتودد لزمالئي واسال عن الغائب اتودد لزمالئي واسال عن الغائب  10
    احب لزمالئي ما احيب لنفسي احب لزمالئي ما احيب لنفسي احب لزمالئي ما احيب لنفسي احب لزمالئي ما احيب لنفسي  11
اعبر ما اكتبه الى اصحابي عند طلبهم فال امنعه  عليهم اال اذا وجد  اعبر ما اكتبه الى اصحابي عند طلبهم فال امنعه  عليهم اال اذا وجد  اعبر ما اكتبه الى اصحابي عند طلبهم فال امنعه  عليهم اال اذا وجد  اعبر ما اكتبه الى اصحابي عند طلبهم فال امنعه  عليهم اال اذا وجد   12

 . . . . من المستعير سوء ادب من المستعير سوء ادب من المستعير سوء ادب من المستعير سوء ادب 

   

    اتجنب اخذ شئ من زمالئي حتى لو كنت فقيرا اتجنب اخذ شئ من زمالئي حتى لو كنت فقيرا اتجنب اخذ شئ من زمالئي حتى لو كنت فقيرا اتجنب اخذ شئ من زمالئي حتى لو كنت فقيرا  13

 0سلوكه في الجامعةسلوكه في الجامعةسلوكه في الجامعةسلوكه في الجامعة    - - - - 5
ويتمثل بالنشاطات الصادرة عن الطالب داخل الجامعة النها مقدمة على العلم نفسه اذا ان تعلم االدب من اشرف ويتمثل بالنشاطات الصادرة عن الطالب داخل الجامعة النها مقدمة على العلم نفسه اذا ان تعلم االدب من اشرف ويتمثل بالنشاطات الصادرة عن الطالب داخل الجامعة النها مقدمة على العلم نفسه اذا ان تعلم االدب من اشرف ويتمثل بالنشاطات الصادرة عن الطالب داخل الجامعة النها مقدمة على العلم نفسه اذا ان تعلم االدب من اشرف 

 0العلوم العلوم العلوم العلوم 
بحاجة بحاجة بحاجة بحاجة  غير صالحةغير صالحةغير صالحةغير صالحة صالحةصالحةصالحةصالحة الفقراتالفقراتالفقراتالفقرات تتتت

 لتعديللتعديللتعديللتعديل
    ....روطها وال اخرج عن ادبها روطها وال اخرج عن ادبها روطها وال اخرج عن ادبها روطها وال اخرج عن ادبها اؤدي حقوق الجامعة واراعي شاؤدي حقوق الجامعة واراعي شاؤدي حقوق الجامعة واراعي شاؤدي حقوق الجامعة واراعي ش 1
    احضر الى الجامعة قبل بدء المحاظرة احضر الى الجامعة قبل بدء المحاظرة احضر الى الجامعة قبل بدء المحاظرة احضر الى الجامعة قبل بدء المحاظرة  2
اتجنب الجلوس او الوقوف في باب الجامعة او في دهاليزها او اتجنب الجلوس او الوقوف في باب الجامعة او في دهاليزها او اتجنب الجلوس او الوقوف في باب الجامعة او في دهاليزها او اتجنب الجلوس او الوقوف في باب الجامعة او في دهاليزها او  3

 ....ممراتها ممراتها ممراتها ممراتها 

   

    ....اتجنب المشي في ممرات الجامعة  بغير حاجة اتجنب المشي في ممرات الجامعة  بغير حاجة اتجنب المشي في ممرات الجامعة  بغير حاجة اتجنب المشي في ممرات الجامعة  بغير حاجة  4
    اتحفظ من احداث ضوضاء او صياح في الجامعة اتحفظ من احداث ضوضاء او صياح في الجامعة اتحفظ من احداث ضوضاء او صياح في الجامعة اتحفظ من احداث ضوضاء او صياح في الجامعة  5
قاعة المحاظرة اثناء مروري وال اكثر من االلتفات قاعة المحاظرة اثناء مروري وال اكثر من االلتفات قاعة المحاظرة اثناء مروري وال اكثر من االلتفات قاعة المحاظرة اثناء مروري وال اكثر من االلتفات احترز النظر الى احترز النظر الى احترز النظر الى احترز النظر الى  6

 ....الى االبواب او الشبابيك الى االبواب او الشبابيك الى االبواب او الشبابيك الى االبواب او الشبابيك 

   

    اظهر احترامي للعاملين في الجامعة وابادرهم التحية  اظهر احترامي للعاملين في الجامعة وابادرهم التحية  اظهر احترامي للعاملين في الجامعة وابادرهم التحية  اظهر احترامي للعاملين في الجامعة وابادرهم التحية   7
    احافظ على اثاث الجامعة من االتالف والتوسيخ احافظ على اثاث الجامعة من االتالف والتوسيخ احافظ على اثاث الجامعة من االتالف والتوسيخ احافظ على اثاث الجامعة من االتالف والتوسيخ  8
    ادخل الجامعة من ابوابها واخرج من ابوابها ادخل الجامعة من ابوابها واخرج من ابوابها ادخل الجامعة من ابوابها واخرج من ابوابها ادخل الجامعة من ابوابها واخرج من ابوابها  9

 0    ببببلكتلكتلكتلكتسلوكه مع اسلوكه مع اسلوكه مع اسلوكه مع ا- - - - 6
اب وسيلة تدوين العلوم وحفظها وخزنها ونقلها الى االجيال االخرى لذى وجب االهتمام بالكتب واالعتزاز بها اب وسيلة تدوين العلوم وحفظها وخزنها ونقلها الى االجيال االخرى لذى وجب االهتمام بالكتب واالعتزاز بها اب وسيلة تدوين العلوم وحفظها وخزنها ونقلها الى االجيال االخرى لذى وجب االهتمام بالكتب واالعتزاز بها اب وسيلة تدوين العلوم وحفظها وخزنها ونقلها الى االجيال االخرى لذى وجب االهتمام بالكتب واالعتزاز بها الكتالكتالكتالكت

 0بالمحافظة عليها بالمحافظة عليها بالمحافظة عليها بالمحافظة عليها 
بحاجة بحاجة بحاجة بحاجة  غير صالحةغير صالحةغير صالحةغير صالحة صالحةصالحةصالحةصالحة الفقراتالفقراتالفقراتالفقرات تتتت

 لتعديللتعديللتعديللتعديل
    ....اعتني بتحصيل الكتب المتاج اليها ما امكنني بشرائها او استعارتها اعتني بتحصيل الكتب المتاج اليها ما امكنني بشرائها او استعارتها اعتني بتحصيل الكتب المتاج اليها ما امكنني بشرائها او استعارتها اعتني بتحصيل الكتب المتاج اليها ما امكنني بشرائها او استعارتها  1
    ....ه كتابا واحفظ له فضله ه كتابا واحفظ له فضله ه كتابا واحفظ له فضله ه كتابا واحفظ له فضله اقدم الشكر لمن استعير مناقدم الشكر لمن استعير مناقدم الشكر لمن استعير مناقدم الشكر لمن استعير من 2
    اتفقد الكتاب عند استعارتي او ردي له اتفقد الكتاب عند استعارتي او ردي له اتفقد الكتاب عند استعارتي او ردي له اتفقد الكتاب عند استعارتي او ردي له  3
    استاذن من صاحب الكتاب عندما استنسخ منه شيئا استاذن من صاحب الكتاب عندما استنسخ منه شيئا استاذن من صاحب الكتاب عندما استنسخ منه شيئا استاذن من صاحب الكتاب عندما استنسخ منه شيئا  4
    اعجل في اعدة كتاب استعرته بعد الفراغ منه وال اؤخره اعجل في اعدة كتاب استعرته بعد الفراغ منه وال اؤخره اعجل في اعدة كتاب استعرته بعد الفراغ منه وال اؤخره اعجل في اعدة كتاب استعرته بعد الفراغ منه وال اؤخره  5
    اقدم تحصيل الكتب على االستنساخ اال اذا تعذر ذلك اقدم تحصيل الكتب على االستنساخ اال اذا تعذر ذلك اقدم تحصيل الكتب على االستنساخ اال اذا تعذر ذلك اقدم تحصيل الكتب على االستنساخ اال اذا تعذر ذلك  6
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    استعرته استعرته استعرته استعرته     احذر االضرار  بكتاباحذر االضرار  بكتاباحذر االضرار  بكتاباحذر االضرار  بكتاب 7
    اكثر من تحصيل الكتب وابيع منها شيئا اكثر من تحصيل الكتب وابيع منها شيئا اكثر من تحصيل الكتب وابيع منها شيئا اكثر من تحصيل الكتب وابيع منها شيئا  8
    اعير الكتاب لمن اعتقد انه اهل لذلك اعير الكتاب لمن اعتقد انه اهل لذلك اعير الكتاب لمن اعتقد انه اهل لذلك اعير الكتاب لمن اعتقد انه اهل لذلك  9

    احجب الكتاب عمن اليستحقه احجب الكتاب عمن اليستحقه احجب الكتاب عمن اليستحقه احجب الكتاب عمن اليستحقه  10
    اصوت الكتاب والافترشه للجلوس عليهاصوت الكتاب والافترشه للجلوس عليهاصوت الكتاب والافترشه للجلوس عليهاصوت الكتاب والافترشه للجلوس عليه 11
    ارد الكتاب الذي استعرته بنفسي اكراما للمعير ارد الكتاب الذي استعرته بنفسي اكراما للمعير ارد الكتاب الذي استعرته بنفسي اكراما للمعير ارد الكتاب الذي استعرته بنفسي اكراما للمعير  12

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٥ (ملحق رقم 
        الجامعة المستنصريةالجامعة المستنصريةالجامعة المستنصريةالجامعة المستنصرية    

        كلية التربيةكلية التربيةكلية التربيةكلية التربية                                                    
        قسم العلوم التربوية والنفسيةقسم العلوم التربوية والنفسيةقسم العلوم التربوية والنفسيةقسم العلوم التربوية والنفسية

        
            السلوك االجتماعي للطالب الجامعي السلوك االجتماعي للطالب الجامعي السلوك االجتماعي للطالب الجامعي السلوك االجتماعي للطالب الجامعي مقياس مقياس مقياس مقياس 

        : : : : عزيزي الطالب عزيزي الطالب عزيزي الطالب عزيزي الطالب 
        : : : : عزيزتي الطالبة عزيزتي الطالبة عزيزتي الطالبة عزيزتي الطالبة 
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بين يديك مجموعة من االفقرات وضعت لمعرفـة رايـك فيهـا خدمـة للبحـث العلمـي بين يديك مجموعة من االفقرات وضعت لمعرفـة رايـك فيهـا خدمـة للبحـث العلمـي بين يديك مجموعة من االفقرات وضعت لمعرفـة رايـك فيهـا خدمـة للبحـث العلمـي بين يديك مجموعة من االفقرات وضعت لمعرفـة رايـك فيهـا خدمـة للبحـث العلمـي                     

ة نرجو تعاونك معنا فـي اجابتـك علـى جميـع الفقـرات ة نرجو تعاونك معنا فـي اجابتـك علـى جميـع الفقـرات ة نرجو تعاونك معنا فـي اجابتـك علـى جميـع الفقـرات ة نرجو تعاونك معنا فـي اجابتـك علـى جميـع الفقـرات ونظرا لما نعهده فيك من صراحونظرا لما نعهده فيك من صراحونظرا لما نعهده فيك من صراحونظرا لما نعهده فيك من صراح
باختيارك للبديل الذي يعبر عن رايك بشكل صريح كما تراه انـت ولـيس كمـا يريـده منـك باختيارك للبديل الذي يعبر عن رايك بشكل صريح كما تراه انـت ولـيس كمـا يريـده منـك باختيارك للبديل الذي يعبر عن رايك بشكل صريح كما تراه انـت ولـيس كمـا يريـده منـك باختيارك للبديل الذي يعبر عن رايك بشكل صريح كما تراه انـت ولـيس كمـا يريـده منـك 
المجتمع وان اجابتك تستخدم الغراض البحث العلمي فقط ولن يطلع عليهـا احـد سـوى المجتمع وان اجابتك تستخدم الغراض البحث العلمي فقط ولن يطلع عليهـا احـد سـوى المجتمع وان اجابتك تستخدم الغراض البحث العلمي فقط ولن يطلع عليهـا احـد سـوى المجتمع وان اجابتك تستخدم الغراض البحث العلمي فقط ولن يطلع عليهـا احـد سـوى 

        ٠٠٠٠الباحثة الباحثة الباحثة الباحثة 
        
        
        

        ٠٠٠٠الداعي لذكر اسمك الداعي لذكر اسمك الداعي لذكر اسمك الداعي لذكر اسمك :  :  :  :  مالحظة   مالحظة   مالحظة   مالحظة   
        ::::التخصص التخصص التخصص التخصص                         ::::المرحلةالمرحلةالمرحلةالمرحلة                        ::::الجنس الجنس الجنس الجنس 

        
        

        ٠٠٠٠مع فائق الشكر والتقدير مع فائق الشكر والتقدير مع فائق الشكر والتقدير مع فائق الشكر والتقدير 
        
        
        
        الباحثـــةالباحثـــةالباحثـــةالباحثـــة

        ايمان عبد الكريم ذيبايمان عبد الكريم ذيبايمان عبد الكريم ذيبايمان عبد الكريم ذيب. . . . دددد. . . . مممم
        
        
        
        
        الالالال        احيانااحيانااحيانااحيانا        دائمادائمادائمادائما        الفقراتالفقراتالفقراتالفقرات        تتتت
                                ارتقي بنفسي عن االخالق السئية المذمومة ارتقي بنفسي عن االخالق السئية المذمومة ارتقي بنفسي عن االخالق السئية المذمومة ارتقي بنفسي عن االخالق السئية المذمومة          ....٢٢٢٢
                                اطلب العلم من اجل العلم والفضيلة اطلب العلم من اجل العلم والفضيلة اطلب العلم من اجل العلم والفضيلة اطلب العلم من اجل العلم والفضيلة          ....٣٣٣٣
                                ابادر الى التعلم وبذل االجتهاد دون تأجيل ابادر الى التعلم وبذل االجتهاد دون تأجيل ابادر الى التعلم وبذل االجتهاد دون تأجيل ابادر الى التعلم وبذل االجتهاد دون تأجيل          ....٤٤٤٤
                                غ نفسي للتعلم دون االنشغال عنهغ نفسي للتعلم دون االنشغال عنهغ نفسي للتعلم دون االنشغال عنهغ نفسي للتعلم دون االنشغال عنهاحاول ان افراحاول ان افراحاول ان افراحاول ان افر         ....٥٥٥٥
                                اختار العلم  الذي يألم قدراتي ومستواي العقلي اختار العلم  الذي يألم قدراتي ومستواي العقلي اختار العلم  الذي يألم قدراتي ومستواي العقلي اختار العلم  الذي يألم قدراتي ومستواي العقلي          ....٦٦٦٦
اترك مصاحبة مـن يشـغلني عـن الـتعلم حتـى اكمـل اترك مصاحبة مـن يشـغلني عـن الـتعلم حتـى اكمـل اترك مصاحبة مـن يشـغلني عـن الـتعلم حتـى اكمـل اترك مصاحبة مـن يشـغلني عـن الـتعلم حتـى اكمـل          ....٧٧٧٧

        تعلمي تعلمي تعلمي تعلمي 
                        

                                انظم جدول باوقات الدراسة انظم جدول باوقات الدراسة انظم جدول باوقات الدراسة انظم جدول باوقات الدراسة          ....٨٨٨٨
                                ازيد من ساعات دراستي كلما امكن ذلك ازيد من ساعات دراستي كلما امكن ذلك ازيد من ساعات دراستي كلما امكن ذلك ازيد من ساعات دراستي كلما امكن ذلك          ....٩٩٩٩

                                اريح ذهني او بصري اذا تعب بالتنزه او التفرج اريح ذهني او بصري اذا تعب بالتنزه او التفرج اريح ذهني او بصري اذا تعب بالتنزه او التفرج اريح ذهني او بصري اذا تعب بالتنزه او التفرج          ....١٠١٠١٠١٠
                                اسأل عما الاعلم من اهل العلم والخبرة اسأل عما الاعلم من اهل العلم والخبرة اسأل عما الاعلم من اهل العلم والخبرة اسأل عما الاعلم من اهل العلم والخبرة          ....١١١١١١١١
                                انشغل بالبحث والتفكير دون ممل او ضجر انشغل بالبحث والتفكير دون ممل او ضجر انشغل بالبحث والتفكير دون ممل او ضجر انشغل بالبحث والتفكير دون ممل او ضجر          ....١٢١٢١٢١٢
                                احاول ان اتقن ما اتعلم قبل ان انتقل الى علم اخر احاول ان اتقن ما اتعلم قبل ان انتقل الى علم اخر احاول ان اتقن ما اتعلم قبل ان انتقل الى علم اخر احاول ان اتقن ما اتعلم قبل ان انتقل الى علم اخر          ....١٣١٣١٣١٣
                                اطالع واقرا في مكان بعيد عن مايشوه االنتباه اطالع واقرا في مكان بعيد عن مايشوه االنتباه اطالع واقرا في مكان بعيد عن مايشوه االنتباه اطالع واقرا في مكان بعيد عن مايشوه االنتباه          ....١٤١٤١٤١٤
                                اريد ان اعمل في مجال تخصصي اريد ان اعمل في مجال تخصصي اريد ان اعمل في مجال تخصصي اريد ان اعمل في مجال تخصصي          ....١٥١٥١٥١٥
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در اسـتطاعتي فـي در اسـتطاعتي فـي در اسـتطاعتي فـي در اسـتطاعتي فـي احاول ان اسس لي مكتبة على قاحاول ان اسس لي مكتبة على قاحاول ان اسس لي مكتبة على قاحاول ان اسس لي مكتبة على ق         ....١٦١٦١٦١٦
        البيت البيت البيت البيت 

                        

                                اقوم ألستاذي بكل احترام اقوم ألستاذي بكل احترام اقوم ألستاذي بكل احترام اقوم ألستاذي بكل احترام          ....١٧١٧١٧١٧
                                ٠٠٠٠انادي استاذي بالفاظ االحترام ال بـأسمه وال عن بعد انادي استاذي بالفاظ االحترام ال بـأسمه وال عن بعد انادي استاذي بالفاظ االحترام ال بـأسمه وال عن بعد انادي استاذي بالفاظ االحترام ال بـأسمه وال عن بعد          ....١٨١٨١٨١٨
أستاذن من االسـتاذ عنـد دخـولي عليـه منتظـرا االذن أستاذن من االسـتاذ عنـد دخـولي عليـه منتظـرا االذن أستاذن من االسـتاذ عنـد دخـولي عليـه منتظـرا االذن أستاذن من االسـتاذ عنـد دخـولي عليـه منتظـرا االذن          ....١٩١٩١٩١٩

        ٠٠٠٠بالدخولبالدخولبالدخولبالدخول
                        

اخفض صـوتي عنـد االسـتاذ وال اتكلـم بالحركـات وال اخفض صـوتي عنـد االسـتاذ وال اتكلـم بالحركـات وال اخفض صـوتي عنـد االسـتاذ وال اتكلـم بالحركـات وال اخفض صـوتي عنـد االسـتاذ وال اتكلـم بالحركـات وال          ....٢٠٢٠٢٠٢٠
        ٠٠٠٠باالشارات باالشارات باالشارات باالشارات 

                        

                                ٠٠٠٠مكانه او امشي امامه مكانه او امشي امامه مكانه او امشي امامه مكانه او امشي امامه     اوقر استاذي فال اجلساوقر استاذي فال اجلساوقر استاذي فال اجلساوقر استاذي فال اجلس         ....٢١٢١٢١٢١
                                اسأل استاذي بنية التعلم واالستفادة داخل المحاضرةاسأل استاذي بنية التعلم واالستفادة داخل المحاضرةاسأل استاذي بنية التعلم واالستفادة داخل المحاضرةاسأل استاذي بنية التعلم واالستفادة داخل المحاضرة         ....٢٢٢٢٢٢٢٢
                                اتواضع الستاذي وان كان غيره اعلم منه واعلى مرتبة اتواضع الستاذي وان كان غيره اعلم منه واعلى مرتبة اتواضع الستاذي وان كان غيره اعلم منه واعلى مرتبة اتواضع الستاذي وان كان غيره اعلم منه واعلى مرتبة          ....٢٣٢٣٢٣٢٣
                                احترم استاذي كاحترامي البي احترم استاذي كاحترامي البي احترم استاذي كاحترامي البي احترم استاذي كاحترامي البي          ....٢٤٢٤٢٤٢٤
                                اصغي الستاذي قبل االصغاء الختالف الناس وارائهم اصغي الستاذي قبل االصغاء الختالف الناس وارائهم اصغي الستاذي قبل االصغاء الختالف الناس وارائهم اصغي الستاذي قبل االصغاء الختالف الناس وارائهم          ....٢٥٢٥٢٥٢٥
                                اطنا اطنا اطنا اطنا اقتدي بأستاذي قوال وفعال ظاهرا وباقتدي بأستاذي قوال وفعال ظاهرا وباقتدي بأستاذي قوال وفعال ظاهرا وباقتدي بأستاذي قوال وفعال ظاهرا وب         ....٢٦٢٦٢٦٢٦
                                اعترف الستاذي بعلمه وفضله دون اساءة النظر اعترف الستاذي بعلمه وفضله دون اساءة النظر اعترف الستاذي بعلمه وفضله دون اساءة النظر اعترف الستاذي بعلمه وفضله دون اساءة النظر          ....٢٧٢٧٢٧٢٧
                                اسعى في خدمة استاذي اذا كانت له حاجة اسعى في خدمة استاذي اذا كانت له حاجة اسعى في خدمة استاذي اذا كانت له حاجة اسعى في خدمة استاذي اذا كانت له حاجة          ....٢٨٢٨٢٨٢٨
                                احفظ سر استاذي اذا ماوجهت اليه اساءة من احد احفظ سر استاذي اذا ماوجهت اليه اساءة من احد احفظ سر استاذي اذا ماوجهت اليه اساءة من احد احفظ سر استاذي اذا ماوجهت اليه اساءة من احد          ....٢٩٢٩٢٩٢٩
                                احضر الدرس قبل حضور االستاذاحضر الدرس قبل حضور االستاذاحضر الدرس قبل حضور االستاذاحضر الدرس قبل حضور االستاذ         ....٣٠٣٠٣٠٣٠
                                احضر بمظهر مقبول في الجامعة احضر بمظهر مقبول في الجامعة احضر بمظهر مقبول في الجامعة احضر بمظهر مقبول في الجامعة          ....٣١٣١٣١٣١
                                احضر الدرس مستعدا للتعلم احضر الدرس مستعدا للتعلم احضر الدرس مستعدا للتعلم احضر الدرس مستعدا للتعلم          ....٣٢٣٢٣٢٣٢
                                ستاذي عندما يحاضر وال انشغل بسماع غيره ستاذي عندما يحاضر وال انشغل بسماع غيره ستاذي عندما يحاضر وال انشغل بسماع غيره ستاذي عندما يحاضر وال انشغل بسماع غيره اصغي الاصغي الاصغي الاصغي ال         ....٣٣٣٣٣٣٣٣
                                استاذن استاذي عند البدء بالكالم وال اكثر منه استاذن استاذي عند البدء بالكالم وال اكثر منه استاذن استاذي عند البدء بالكالم وال اكثر منه استاذن استاذي عند البدء بالكالم وال اكثر منه          ....٣٤٣٤٣٤٣٤
                                انتقي الفاظ تليق باالستاذ عند التعقيب على كالمه انتقي الفاظ تليق باالستاذ عند التعقيب على كالمه انتقي الفاظ تليق باالستاذ عند التعقيب على كالمه انتقي الفاظ تليق باالستاذ عند التعقيب على كالمه          ....٣٥٣٥٣٥٣٥
                                اقترب من االستاذ عندما اعطيه او اخذ منه شيا اقترب من االستاذ عندما اعطيه او اخذ منه شيا اقترب من االستاذ عندما اعطيه او اخذ منه شيا اقترب من االستاذ عندما اعطيه او اخذ منه شيا          ....٣٦٣٦٣٦٣٦
                                اظهر االدب عند جلوسي في قاعة المحاضرات اظهر االدب عند جلوسي في قاعة المحاضرات اظهر االدب عند جلوسي في قاعة المحاضرات اظهر االدب عند جلوسي في قاعة المحاضرات          ....٣٧٣٧٣٧٣٧
                                ذي عند المناقشة ذي عند المناقشة ذي عند المناقشة ذي عند المناقشة احترم استااحترم استااحترم استااحترم استا         ....٣٨٣٨٣٨٣٨
                                اتجنب مقاطعة استاذي حتى ينتهي عن الكالم اتجنب مقاطعة استاذي حتى ينتهي عن الكالم اتجنب مقاطعة استاذي حتى ينتهي عن الكالم اتجنب مقاطعة استاذي حتى ينتهي عن الكالم          ....٣٩٣٩٣٩٣٩
                                اتجنب اظهار علم اعرفه واالستاذ يعلمه لي اتجنب اظهار علم اعرفه واالستاذ يعلمه لي اتجنب اظهار علم اعرفه واالستاذ يعلمه لي اتجنب اظهار علم اعرفه واالستاذ يعلمه لي          ....٤٠٤٠٤٠٤٠
                                ابتعد عن سؤال االستاذ عندما يكون مجهدا  ابتعد عن سؤال االستاذ عندما يكون مجهدا  ابتعد عن سؤال االستاذ عندما يكون مجهدا  ابتعد عن سؤال االستاذ عندما يكون مجهدا           ....٤١٤١٤١٤١
                                احدد اسئلتي ضمن موضوع الدرس احدد اسئلتي ضمن موضوع الدرس احدد اسئلتي ضمن موضوع الدرس احدد اسئلتي ضمن موضوع الدرس          ....٤٢٤٢٤٢٤٢
                                اسرع في الكتابة وال أسال االستاذ االعادة اسرع في الكتابة وال أسال االستاذ االعادة اسرع في الكتابة وال أسال االستاذ االعادة اسرع في الكتابة وال أسال االستاذ االعادة          ....٤٣٤٣٤٣٤٣
ت واللوزام التي احتاجها وال استعير ت واللوزام التي احتاجها وال استعير ت واللوزام التي احتاجها وال استعير ت واللوزام التي احتاجها وال استعير احضر معي االدوااحضر معي االدوااحضر معي االدوااحضر معي االدوا         ....٤٤٤٤٤٤٤٤

        من احد من احد من احد من احد 
                        

                                افسح المجال لغيري افسح المجال لغيري افسح المجال لغيري افسح المجال لغيري          ....٤٥٤٥٤٥٤٥
                                ال استاثر بوقت الدرس ال استاثر بوقت الدرس ال استاثر بوقت الدرس ال استاثر بوقت الدرس          ....٤٦٤٦٤٦٤٦
                                اجادل واناظر بهدف العلم وال بهدف آخر اجادل واناظر بهدف العلم وال بهدف آخر اجادل واناظر بهدف العلم وال بهدف آخر اجادل واناظر بهدف العلم وال بهدف آخر          ....٤٧٤٧٤٧٤٧
                                انظر الى من يجادلني معينا ال خصما انظر الى من يجادلني معينا ال خصما انظر الى من يجادلني معينا ال خصما انظر الى من يجادلني معينا ال خصما          ....٤٨٤٨٤٨٤٨
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                                ابتعد عن العناد والمماطلة في الجدال والمناظرة ابتعد عن العناد والمماطلة في الجدال والمناظرة ابتعد عن العناد والمماطلة في الجدال والمناظرة ابتعد عن العناد والمماطلة في الجدال والمناظرة          ....٤٩٤٩٤٩٤٩
اذا ظهـرت الحقيقـة علـى اذا ظهـرت الحقيقـة علـى اذا ظهـرت الحقيقـة علـى اذا ظهـرت الحقيقـة علـى اقدم الشـكر لمـن ينـاظري اقدم الشـكر لمـن ينـاظري اقدم الشـكر لمـن ينـاظري اقدم الشـكر لمـن ينـاظري          ....٥٠٥٠٥٠٥٠

        ٠٠٠٠لسانه لسانه لسانه لسانه 
                        

                                اكرم زمالئي بحسن السالم وطالقة الوجه والبشاشة اكرم زمالئي بحسن السالم وطالقة الوجه والبشاشة اكرم زمالئي بحسن السالم وطالقة الوجه والبشاشة اكرم زمالئي بحسن السالم وطالقة الوجه والبشاشة          ....٥١٥١٥١٥١
                                اتجنب الجلوس في مكان غيري االبرضاه اتجنب الجلوس في مكان غيري االبرضاه اتجنب الجلوس في مكان غيري االبرضاه اتجنب الجلوس في مكان غيري االبرضاه          ....٥٢٥٢٥٢٥٢
                                ارغب زمالئي في التحصيل بالدراسة والبحث ارغب زمالئي في التحصيل بالدراسة والبحث ارغب زمالئي في التحصيل بالدراسة والبحث ارغب زمالئي في التحصيل بالدراسة والبحث          ....٥٣٥٣٥٣٥٣
                                انصح زمالئي وال أبخل عليهم انصح زمالئي وال أبخل عليهم انصح زمالئي وال أبخل عليهم انصح زمالئي وال أبخل عليهم          ....٥٤٥٤٥٤٥٤
                                اتواضع لزمالئي و ال أتكبر عليهم اتواضع لزمالئي و ال أتكبر عليهم اتواضع لزمالئي و ال أتكبر عليهم اتواضع لزمالئي و ال أتكبر عليهم          ....٥٥٥٥٥٥٥٥
                                ما تعلمته من المحاضرة ما تعلمته من المحاضرة ما تعلمته من المحاضرة ما تعلمته من المحاضرة اذكر زمالئي باذكر زمالئي باذكر زمالئي باذكر زمالئي ب         ....٥٦٥٦٥٦٥٦
                                اتوقف عن االجابة اذا سئل غيري اتوقف عن االجابة اذا سئل غيري اتوقف عن االجابة اذا سئل غيري اتوقف عن االجابة اذا سئل غيري          ....٥٧٥٧٥٧٥٧
اساعد من اقـدر علـى مسـاعدته دون االنشـغال عـن اساعد من اقـدر علـى مسـاعدته دون االنشـغال عـن اساعد من اقـدر علـى مسـاعدته دون االنشـغال عـن اساعد من اقـدر علـى مسـاعدته دون االنشـغال عـن          ....٥٨٥٨٥٨٥٨

        محاضراتي محاضراتي محاضراتي محاضراتي 
                        

                                اعتذر عندما اخطئ بحق غيري اعتذر عندما اخطئ بحق غيري اعتذر عندما اخطئ بحق غيري اعتذر عندما اخطئ بحق غيري          ....٥٩٥٩٥٩٥٩
                                ٠٠٠٠اتودد لزمالئي وأسأل عن الغائب اتودد لزمالئي وأسأل عن الغائب اتودد لزمالئي وأسأل عن الغائب اتودد لزمالئي وأسأل عن الغائب          ....٦٠٦٠٦٠٦٠
                                احب القراني ماأحب لنفسي واعاملهم كأخوتي احب القراني ماأحب لنفسي واعاملهم كأخوتي احب القراني ماأحب لنفسي واعاملهم كأخوتي احب القراني ماأحب لنفسي واعاملهم كأخوتي          ....٦١٦١٦١٦١
                                حابي عند طلبهم لها حابي عند طلبهم لها حابي عند طلبهم لها حابي عند طلبهم لها أعير محاضراتي الى أصأعير محاضراتي الى أصأعير محاضراتي الى أصأعير محاضراتي الى أص         ....٦٢٦٢٦٢٦٢
                                اتجنب أخذ شيء من زمالئي حتى لو كنت فقيرا اتجنب أخذ شيء من زمالئي حتى لو كنت فقيرا اتجنب أخذ شيء من زمالئي حتى لو كنت فقيرا اتجنب أخذ شيء من زمالئي حتى لو كنت فقيرا          ....٦٣٦٣٦٣٦٣
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