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مستخمص البحث
المعر ػ لػػدل طمب ػ

ىػػدؼ ىػػذا البحػػث إل ػ التعػػرؼ عم ػ العنػػؼ الرمػػز المػػدرؾ وعالقتػػو بالػػدا

 ومػف. ) طالػب تػـ اختيػارىـ بطريقػ عشػوايي022(  تكونت عين ىذا البحػث مػف. المرحم االعدادي
،)0202(  تـ اعتماد مقياس العنؼ الرمز المدرؾ المعد مف قبؿ عايد، أجؿ تحقيؽ اىداؼ البحث
المعر ػ وتكػوف

 كمػا قػاـ الباحػث ببنػا مقيػاس الػدا.) قػرة01( والذ تكوف بصػيتتو النياييػ مػف

، وقػػد اسػػتخرج الباحػػث لكػػؿ مػػف األداتػػيف شػػروط الصػػدؽ والثبػػات.) ق ػرة00( بصػػيتتو النيايي ػ مػػف

 واظيرت نتايج البحث إل أف طمب المرحم االعدادي يشعروف. وطبؽ الوسايؿ اإلحصايي المناسب

 وأف ىنػػاؾ ػػروؽ ذات دالل ػ إحصػػايي ػ العنػػؼ الرمػػز المػػدرؾ حسػػب،بػػالعنؼ الرمػػز المػػدرؾ
 ووجود ػرؽ ذو،عاؿ

معر

 كما وجد الباحث أف الطمب لدييـ دا.متتير الجنس ولصالح الذكور

 كػػذلؾ توصػػؿ.المعر ػ حسػػب متتيػػر الجػػنس ولصػػالح اإلنػػاث
 وأختتـ. المعر لدل طمب المرحم االعدادي

دالل ػ إحصػػايي عم ػ مقيػػاس الػػدا

البحث ال اف العنؼ الرمز المدرؾ ال يرتبط بالدا

. الباحث بحثو بجمم مف التوصيات والمقترحات الميم
Abstract
This research aims at defining Perceived Symbolic violence and its
Relation with cognitive Motivation Among the Students of the High
School Students. The specimen of this research consisted of (200) students
were chosen in a random manner. In order to achieve this goal, a measure
of symbolic violence was adopted by Ayed (2016), which is in the final
form of (18) paragraph. The researcher also built a measure of knowledge
motivation which is in the final form of (22) The researcher has extracted
for each of the tools the conditions of honesty and consistency, and applied
the appropriate statistical means. The most important results of the
researcher indicate that the middle school students feel the symbolic and
perceived violence, and that there are statistically significant differences in
the perceived symbolic violence according to the gender variable and the
benefit of males. The researcher also found that the students have a high
cognitive motivation and the existence of a statistically significant
difference on the cognitive motivation scale According to gender variable
and in favor of females. The research also found that the perceived
symbolic violence is not related to the cognitive motivation of middle
school students. The researcher concluded his research with a number of
important recommendations and proposals.
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مشكمة البحث
تمثؿ المعر العممي أىـ ركايز الرقػ االجتمػاع والثقػا
وتحػػدث باسػػتمرار ،والمحػػرؾ لػػذلؾ كمػػو ،ىػو الػػدا

واالقتصػاد  ،وىػ تتطمػب أف توسػ

المعر ػ الػػذ يعػػد عػػامال ميمػػا ػ تحديػػد مػػدل

اإلقباؿ أو اإلدبار عم مختمؼ اال كار والنشاطات ،وكؿ مػا يػرتبط بعمميػ اكتسػاب المعر ػ العمميػ
وتوسػػيعيا(عمػػار ،0202 ،ص ،)01واحػػدل القػػول الت ػ تحػػرؾ سػػموؾ الفػػرد وتوجيػػو لتحقيػػؽ غاي ػ
معينػ ػ يش ػػعر بالحاجػ ػ إليي ػػا أو بأىميتي ػػا الماديػ ػ أو المعنويػ ػ النفس ػػي بالنس ػػب ل ػػو ،ىػ ػ الدا عيػ ػ ،
وتستثار ىذه القوة المحرك بعوامؿ تنب مف الفرد نفسو (حاجاتػو وخصايصػو وميولػو واىتماماتػو) أو
م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف البييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ الماديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ المحيطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػو (األش ػ ػ ػ ػ ػ ػػيا واألش ػ ػ ػ ػ ػ ػػخاص والموض ػ ػ ػ ػ ػ ػػوعات واأل ك ػ ػ ػ ػ ػ ػػار
واألدوات)(رضواف،0222،ص.)91
ويمعػػب الػػدا

المعر ػ دو اًر ميم ػاً ػ الػػتعمـ ،ويتمثػػؿ ىػػذا الػػدا

ػ الرغب ػ ػ المعر ػ والفيػػـ

واتقػػاف المعمومػػات وحػػؿ المشػػكالت ،وىػػو أقػػول دوا ػ الػػتعمـ عم ػ اإلطػػالؽ ،ويق ػ ضػػمف الحاجػػات
المعر ي ػ (الحاج ػ لمفيػػـ والمعر ػ ) وىػػذا يتطمػػب وجػػود رغب ػ قوي ػ داخمي ػ وميػػؿ عنػػد الفػػرد لمبحػػث
واالستكشػػاؼ واالسػػتطالع مػػف أجػػؿ تحصػػيؿ المعمومػػات واالسػػتزادة واالسػػتفادة منيػػا بشػػكؿ نظػػر
وعمم حت يتحقؽ لو اإلشباع والرض النفس (قاسـ ،0202 ،ص.)220
وما يقوـ بو بعض المدرسيف مف ممارسات خاطي اتجاه الطمب مثؿ التمميح ليـ ببعض الكممات
او نعػػتيـ بػػبعض االوصػػاؼ او التشػػكيؾ بقػػدراتيـ العقميػ يػػؤد بيػػـ الػ تبنػ اعتقػػادات سػػمبي عػػف
انفسػػيـ مثػػؿ انيػػـ اشػػخاص سػػمبيف وال يتمتعػػوف بالقػػدرة عم ػ الػػتعمـ والنجػػاح ،ضػػال عػػف شػػعورىـ
بالنقص وتدن احتراـ الذات(الزواىرة ،0222 ،ص.)0
اف تمؾ الممارسات تعد عنفػاً موجػو نحػو الطمبػ  .ويتميػز ىػذا العنػؼ بقدرتػو اليايمػ عمػ التخفػ
و ار الرمػػوز والػػدالالت والمعػػان  ،كمػػا يتميػػز بقدرتػػو عم ػ التتمتػػؿ العفػػو
عدواني ػ مضػػمرة ،ويتجم ػ

ػ الػػوع عم ػ صػػورة

ػ نسػػؽ مت ػد ؽ مػػف اإلشػػارات والػػدالالت والرمػػوز السػػمبي الت ػ تسػػتمب

اإلنسػاف وتحاصػره دوف أف تأخػػذ ىػذه المعػػان والرمػػوز صػػورة واضػح صػريح بشػػحناتيا العدوانيػ ،
ويمكػػف تممػػس العنػػؼ الرمػػز

ػ وضػػعي الييمنػ التػ يمارسػػيا أصػػحاب النفػػوذ( المدرسػػوف ،ادارة

المدرسػ ػ ) عمػ ػ أتباعيـ(الطمبػ ػ ) بص ػػورة مقنعػ ػ وخادعػ ػ  ،إذ يقوم ػػوف بف ػػرض مرجعي ػػاتيـ االخالقيػ ػ
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والفكري ػ ػ عم ػ ػ خ ػ ػريف مػ ػػف أتبػ ػػاعيـ ،ويولػ ػػدوف لػ ػػدييـ إحساسػ ػػا عميقػ ػػا بالدوني ػ ػ والشػ ػػعور بػ ػػالنقص
ويخضػػعونيـ لنس ػػؽ م ػػف المع ػػايير والرم ػػوز التػ ػ تؤك ػػد دوني ػػتيـ ووض ػػعياتيـ الثانويػ ػ عب ػػر عممي ػػات
ومشػػاعر الػػنقص والضػػعؼ واال تقػػار إلػ الجػدارة والموىبػ وضػػعؼ تقػػدير الػػذات (وطفػ ،0209 ،
ص.)002-009
وم التسميـ باف العنؼ الرمز يقيد الحري الفكري لمطمب وينكر مواىبيـ ويسخر مف قدراتيـ ف
مف المحتمؿ اف ترسخ مثؿ ىذه الممارسات بعض اال كار والمعتقدات الخاطي لدل الطمب بوصفيـ
اشخاص اشميف وعاجزيف وتنقصيـ الكفاي  ،مما يؤثر عم مستواىـ الد ارسػ ونظػرتيـ الػ انفسػيـ
وتقديرىـ لذاتيـ ،ػادراؾ الطمبػ لمتعنيػؼ الرمػز مػف الممكػف اف يػوح الػييـ بالفشػؿ وضػعؼ القػدرة
الد ارسػ ػػي عم ػ ػ النجػ ػػاح واتخػ ػػاذ الق ػ ػ اررات ،وخمػ ػػؽ توقعػ ػػات سػ ػػمبي ومتشػ ػػايم عػ ػػف حيػ ػػاتيـ الد ارسػ ػػي
والمستقبمي (عايد ،0202 ،ص)991-991
أف غيػػاب التفاعػػؿ ػ البيي ػ التعميمي ػ  ،متمػػثال ػ ادراؾ الطمب ػ اف المدرسػػيف او ادارة المدرس ػ
تسػػتخدـ ممارسػػات رمزي ػ عبػػر اسػػتعماؿ سػػمطتيا وىيمنتيػػا بيػػدؼ اخضػػاع الطمب ػ والسػػيطرة عمػػييـ
وعدـ احتراـ ا كارىـ وآراييـ وجعميـ يتبنوف ا ار وا كار وسموكيات معين  ،يمكف اف يقمؿ مف دا عيتو
نحو اكتساب المعر .
ومػػف ىنػػا تبػػرز تسػػاؤالت البحػػث الحػػال  ،خاصػ بعػػد ت ازيػػد المؤشػرات ػ تػػدن المسػػتول العممػ
لمعظـ الطمب والذ ينعكس عم دا عيػتيـ المعر يػ  ،مػا مسػتول الػدا

المعر ػ لػدل طمبػ المرحمػ

االعدادي ػ  ،وىػػؿ يػػدرؾ الطمب ػ عنفػػا رمزي ػاً موجػػو ليػػـ مػػف مدرسػػييـ ،وىػػؿ ىنػػاؾ عالق ػ بػػيف العنػػؼ
الرمز المدرؾ والدا

المعر .

اهمية البحث
يكتسػػب العنػػؼ ػ الحقػػؿ التربػػو أىمي ػ وخصوص ػي  ،قواميػػا أف العنػػؼ التربػػو يش ػكؿ المولػػد
االساس ػ لمعنػػؼ ػ المجتم ػ  ،وىػػو نتػػاج لػػو ػ الوقػػت نفس ػو ،المدرس ػ تنػػتج العنػػؼ وتؤص ػمو،
وبالتػػال
والوظيفي

ػ ف العنػػؼ ينػػزع إل ػ الحض ػور ػ المؤسس ػ التربوي ػ الت ػ تض ػف عميػػو طػػاب الش ػرعي
اآلف الواحد ،العنؼ يفرض نفسو اليوـ
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المؤسسات التربوي  ،والمدرس

مختمػؼ

البمداف والمجتمعات اإلنساني  ،تواجو اليوـ مظاىر متجددة لمعنؼ الذ يثير مشػاعر الخػوؼ والقمػؽ
والذعر مف قبؿ األىال والمربيف(وطف  ،0221 ،ص.)22
البيي المدرسي ليست مكاناً يتـ يو تعمـ الميارات االكاديمي حسب ،وانمػا ىػ مجتمػ صػتير
يتفاعػػؿ يػػو االعضػػا يػػؤثر بعضػػيـ ػ الػػبعض االخػػر ،لػػذا مػػف الضػػرور وجػػود المػػتعمـ ػ بييػ
تعميمي منظم لمدة كا ي  ،تو ر لو ييا الخبرات المعر ي واالدراكي واالجتماعيػ والوجدانيػ  ،لتمبيػ
متطمباتو وحاجاتو النفسي واالجتماعي والفكري (عابديف ،0220 ،ص.)900
واف مػػا يحفػػز لػػدل الطمب ػ روح التنػػا س العمم ػ وير ػ مػػف مسػػتول طموح ػاتيـ ودا عيػػتيـ نحػػو
اكتسػاب المعر ػ  ،ىػو تػو ير منػاخ د ارسػ يػؤمف بنبػذ العنػؼ وتشػجي اال كػار والسػموكيات االيجابيػ
لدل الطمب .
ويوضػػح تػػوركـ ) Turkum (2011أف العنػػؼ ى ػػو أح ػػد المشػػكالت األكث ػػر أىمي ػ الت ػ تيػػدد
الص ػػح الجس ػػمي والنفس ػػي  ،وأف المدرس ػ ػ مك ػػاف يفت ػػرض أف يك ػػوف مع ػػداً لتقمي ػػؿ الت ػػأثيرات الػ ػػسمبي
لمعنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ المجػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاالت االجتماعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ،إال أني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد تص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبح مص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر عن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ
بنفسيا(.)Turkum,2011,p.127-132
وىػػذا مػػا دعػػا و ازرة التربي ػ والتعمػػيـ ػ عديػػد مػػف الػػدوؿ الػ اتخػػاذ ق ػ اررات بعػػدـ اسػػتخداـ العنػػؼ
ومنعو منعاً باتاً داخؿ المدرس  ،وبذلؾ اصبحت المدرس الحمق االكثػر اىميػ ػ دايػرة العنػؼ ،ػ
الوقت الذ يجب اف تكوف يو مصدر اشعاع عمم و كر (االمارة ،0222 ،ص.)0
والد ارسػ ػػات النفسػ ػػي واالجتماعي ػ ػ كميػ ػػا تتفػ ػػؽ عم ػ ػ أف العنػ ػػؼ ىػ ػػو الظػ ػػاىرة اإلنسػ ػػاني األبػ ػػرز
واألخطر ،واألكثر تفشياً واألكثر غموضاً وتعقداً ،ليس ألنيػا عصػي عػف الد ارسػ العمميػ  ،بػؿ ألنيػا
تتمظير وتتجم و ؽ أشػكاؿ متعػددة يصػعب معيػا التحديػد والتصػنيؼ ،ػ ف كػاف جػوىر العنػؼ ىػو
إلحػػاؽ األذل بػػاآلخر ،ػػاف العنػػؼ الرمػػز يعن ػ أف يفػػرض المسػػيطروف (المدرسػػوف) ط ػريقتيـ ػ
التفكير والتعبير والتصور ،وتعتمد عمػ الرمػوز كػأدوات ػ السػيطرة والييمنػ مثػؿ المتػ  ،والصػورة،
واإلشارات ،والدالالت ،والمعان  ،وىػو يشػترؾ مػ سػاير أنػواع العنػؼ ػ اليػدؼ متمػثالً ػ إلحػاؽ
األذل والضػػرر بػػاآلخريف ،ويختمػػؼ عنيػػا مػػف حيػػث أداؤه ألن ػو خف ػ وغيػػر واضػػح تمام ػاً(لص ػػمج،
 ،0202ص.)1-1
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واالنسػػاف كػػايف رمػػز  ،ينػػتج الرمػػز ويتشػػكؿ عم ػ صػػورتو وبمقتضػػاه ،وو قػػا ليػػذا التصػػور ػ ف
العالقػػات التربويػ تشػػكؿ البوتقػ الرمزيػ التػ ينبنػ
نفس قابؿ لمتشكؿ ،واف ىذا التشكؿ يتـ
والسيما

ييػػا الكػػايف االنسػػان ويتشػػكؿ ،اإلنسػػاف كيػػاف

سياؽ التبادؿ الرمز

المؤسسات التربويػ المختمفػ ،

المدرس مكؿ عالق تربوي أو اجتماعي مضموف سػيكولوج رمػز محػدد ،ويعنػ ىػذا

أف البنا السػيكولوج لمفػرد مرىػوف إلػ حػد كبيػر بمعطيػات االنسػاؽ التربويػ الرمزيػ المحيطػ بػو،
واف العنؼ الرمز الذ تػتـ ممارسػتو ػ المؤسسػات المدرسػي تترتػب عميػو اثػا اًر نفيسػ  ،تكػوف اشػد
واخطػػر مػػف اشػػكاؿ العنػػؼ االخػػرل ،باعتبػػار أف العنػػؼ الرمػػز يتػػد ؽ باسػػتمرار ويسػػتمر بفعاليتػػو
الرمزيػ عمػ مػػدل سػػنوات متالحقػ ومتعاقبػ ػ الحيػػاة المدرسػػي  ،ويعمػػؿ ىػػذا العنػػؼ عمػ تجريػػد
التالميذ مف مظاىر الثق بالنفس ،ويد عيـ إل تبن عمميػ تبخػيس ذاتيػ مسػتمرة ومتواصػم (وطف ،
 ،0221ص.)61-62
وت ػ ػػذكر د ارسػ ػ ػ عب ػ ػػد الص ػ ػػاحب ( )0200اف ىن ػ ػػاؾ اش ػ ػػكاؿ م ػ ػػف العن ػ ػػؼ يس ػ ػػتخدميا المدرس ػ ػػيف
والمدرسات ضد الطمب  ،واف ىناؾ اعداد كبيرة مف الطمب الراسبيف الذيف اعادوا السن الدراسي لممرة
الثانيػ ػ وعنػػػد االستفسػػػار عػػػف سػػػبب رسػػػوبيـ القػ ػوا المػػػوـ عم ػ ػ المدرس ػػيف او ادارة المدرس ػ ػ الػػػذيف
يستخدموف اساليب مختمف مف العنؼ ضدىـ(عبد الصاحب ،0200 ،ص.)902
كمػػا بينػػت الد ارسػػات اف الطمب ػ المعرضػػيف لمعنػػؼ بأشػػكالو المختمف ػ يظيػػروف درجػػات اوطػػأ ػ
مجػػاؿ االدا المدرس ػ والتحصػػيؿ الد ارس ػ (الجبور ،0112،ص ،)92وكػػذلؾ اظيػػرت نتػػايج د ارس ػ
موريسػوف واخػروف ) Morrison et al (1994اف الطمبػ الػذيف يتواجػدوف ػ بييػ تعميميػ تتسػـ
بالعنؼ يشعروف بػالقمؽ والتػوتر بصػورة مسػتمرة ،وانيػـ غيػر ارضػيف عػف مدرسػييـ ومػا يكتسػبوه مػف
خب ػرات تعميمي ػ  ،واف دا عيػػـ لممعر ػ مػػنخفض ،ػ حػػيف اف الطمب ػ الػػذيف يتواجػػدوف ػ بيي ػ امنػػو
وخالي مف العنؼ يشعروف بالسعادة ،ولدييـ رغب عالي نحو الق ار ة واكتساب المعمومات وكاف ذلؾ
سبباً لنجاحيـ( ،)Morrison et al, 1994, p.257كما تشير دراس ابراىيـ ( )0111ال أف خمو
البييػػات التعميميػ مػػف جميػ انػواع العنػػؼ يحػػد مػػف ظيػػور العديػػد مػػف المشػػكالت النفسػػي والسػػموكي
غيػػر المرغوب ػ لػػدل الطمب ػ مثػػؿ التػػش الد ارس ػ  ،وانخفػػاض مسػػتول التحصػػيؿ ،ونفػػور الطمب ػ مػػف
المدرس  ،والتسويؼ االكػاديم (ابراىيـ ،0111 ،ص ،)926واف المدرسػوف الػذيف يمنحػوف نوعػاً مػف
االستقاللي لطالبيػـ ،ينمػوا لػدييـ الفضػوؿ والرغبػ ػ التحػد  ،ػ حػيف اف الطمبػ الػذيف يشػعروف
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بػػأنيـ مراقبػػوف سػػيفقدوف لػػيس قػػط حػػب المبػػادرة ،وانمػػا يتعممػػوف بػػأدن إمكانػػاتيـ ،خاص ػ إذا كػػاف
النشاط يتطمب نوعاً مف اإلبداع(.)Ryan & Deci, 2000, p.70
وبينت نتػايج د ارسػ عايػد ( )0202والتػ اجريػت عمػ عينػ بمػد عديػدىا ( )022طالػب وطالبػ
م ػػف طمبػ ػ ج ػػام القادس ػػي  ،أف طمبػ ػ الجامعػ ػ ل ػػدييـ ش ػػعور م ػػدرؾ ب ػػالعنؼ الرم ػػز داخ ػػؿ الوس ػػط
الجػػامع  ،وىنالػػؾ ػػروؽ بػػيف الػػذكور واالنػػاث وكانػػت لصػػالح الػػذكور ا انيػػـ اكثػػر اد ارك ػاً لمعنػػؼ
الرم ػ ػػز  ،واف ىن ػ ػػاؾ عالقػ ػ ػ موجبػ ػ ػ ودالػ ػ ػ ب ػ ػػيف العن ػ ػػؼ الرم ػ ػػز والعج ػ ػػز المتعمـ(عاي ػ ػػد،0202 ،
ص.)996
أف دوا

السموؾ البشر تحتؿ منزل كبيرة عند عمما النفس ،ألنيػا تمثػؿ األسػس العامػ لعمميػ

التعمػػيـ وطػػرؽ التكيػػؼ االيجػػاب م ػ العػػالـ الخػػارج واألسػػس االول ػ لمصػػح النفسػػي  ،وعم ػ مػػدل
تنظػػيـ ىػػذه الػػدوا

واشػػباعيا يتوقػػؼ التنظػػيـ العػػاـ لمشخصػػي االنسػػاني  ،األمػػر الػػذ جعػػؿ عممػػا

النفس يوحدوف بيف الشخصي ودوا

السموؾ(يحي  ،0202 ،ص.)10

البحث عف القول الدا عػ التػ تظيػر سػموؾ المػتعمـ وتوجيػو ،أمػر بػالد االىميػ بالنسػب لعمميػ
الػػتعمـ والتعمػػيـ ،الدا عي ػ شػػرط أساس ػ يتوقػػؼ عميػػو تحقيػػؽ االىػػداؼ التعميمي ػ ػ مجػػاالت الػػتعمـ
المتع ػ ػػددة ،سػ ػ ػوا ػ ػ ػ تحص ػ ػػيؿ المعموم ػ ػػات والمع ػ ػػارؼ(الجان ػ ػػب المعر ػ ػ ػ ) ،أو تك ػ ػػويف االتجاى ػ ػػات
والقيـ(الجانب الوجػدان ) ،أو ػ تكػويف الميػارات المختمفػ التػ تخضػ لعوامػؿ التػدريب والممارسػ
(الجانب الحرك )(قاسـ ،0202 ،ص.)220
ويشػػكؿ الػػدا

المعر ػ المحػػرؾ االوؿ لالتجػػاه نحػػو المعر ػ والفيػػـ ومعالج ػ المعمومػػات ويوجػػو

الفػرد لتمقػ المثيػرات واالنتبػػاه الييػا واالسػػتجاب ليػػا او مقارنتيػػا بتيرىػا مػػف المعمومػػات الموجػػودة ػ
بيي الفرد(نشوات  ،0229 ،ص.)91-92
ويشير عمما النفس ال اىمي الدا
اشباع الكثير مف الدوا
اىػـ الػدوا

المعر

االخرل ،حيث يػرل مػو ار اف الػدا

االنسػاني  ،اذ اف مثػؿ ىػذا الػدا

تتحقؽ العديد مف الدوا

السموؾ االنسػان الرتباطػو الوثيػؽ بتحقيػؽ او
المعر ػ والحاجػ الػ التحصػيؿ مػف

يجعػؿ الفػرد اريػداً ومكتشػفاً ومجربػاً ،ومػف خاللػو كػػذلؾ

االخرل(الحازم  ،0202 ،ص.)02

وىذا ما أظيرتو جمم مف الد ارسػات ،حيػث بينػت نتػايج د ارسػ الفرمػاو ( )0112عػف وجػود عالقػ
موجب ذات دالل إحصايي بيف مستول الدا

المعر
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ومستول التحصيؿ الدراس  ،أ أنو كمما زاد

مسػػتول الػػدا

المعر ػ زاد تبع ػاً ل ػػذلؾ مس ػػتول التحصػػيؿ الد ارس ػ (الفرماو  ،0112 ،ص ،)0كمػػا

بينػ ػ ػػت د ارس ػ ػ ػ الجمي ػ ػ ػػؿ ( )0111وجػ ػ ػػود عالقػ ػ ػ ػ موجب ػ ػ ػ ب ػ ػ ػػيف الػ ػ ػػدا

المعر ػ ػ ػ ػ واالتج ػ ػ ػػاه نحػػ ػ ػػو

الدراس (الجميؿ ،0111 ،ص ،)9وأظيػرت نتػايج د ارسػ الػديب ( )0220وجػود عالقػ ايجابيػ ذات
دالل ػ ػ بػ ػػيف االسػ ػػتطالع المعر ػ ػ والػ ػػدا

المعر ػ ػ واالتجػ ػػاه نحػ ػػو تشػ ػػجي الطػ ػػالب لمػ ػػتعمـ وتقبػ ػػؿ

الزمال (الػديب ،0220 ،ص ،)0ووجػػدت د ارسػ يحيػ ( )0202التػ اجريػت عمػ عينػ مػػف طمبػ
الجامع ػ  ،أف مسػػتول الػػدا

المعر ػ مرتف ػ لػػدييـ ،وال توجػػد ػػروؽ بػػيف الػػذكور واالنػػاث ػ الػػدا

المعر ػ ػ  ،ػ ػ ح ػػيف ظي ػػرت ػػروؽ ب ػػيف التخص ػػص العممػ ػ واالنس ػػان ولص ػػالح طمبػ ػ التخص ػػص
العمم (يحي ػ ػ  ،0202 ،ص ،)12كمػ ػػا بينػ ػػت ذلػ ػػؾ نتػ ػػايج د ارس ػ ػ الجػ ػػالد ( )0202مػ ػػف اف طمب ػ ػ
الجامعػ يتصػفوف بالػدا

المعر ػ  ،وال توجػد ػػروؽ تبعػاً لمجػنس او التخصػص ػ الػدا

وىنالػؾ عالقػ موجبػ بػيف التفكيػػر المػػرف والػػدا

المعر ػ ،

المعر ػ لػػدل طمبػ الجامعػ (الجالد ،0202 ،ص

).
اف خمو المؤسس التعميمي مف العنؼ بكا اشكالو ووجود جو يتسـ بالمحب والعطؼ والتشجي ،
ينمػ شخصػػي الطالػػب ويرتقػ بتفكي ػره وير ػ مػػف مسػػتول طموح ػ ودا عيتػػو .كمػػا اف التعػػرؼ عم ػ
مستول الػدا

المعر ػ لمطمبػ يعتبػر ذا قيمػ تربويػ واف المسػاىم ػ تنميتػو وتشػجيعو يسػاعد ػ

تحسػيف التحصػػيؿ الد ارسػ والػػتعمـ ،ولكػ تقػػوـ المؤسسػ التعميميػ بػأدا مياميػػا ال بػد مػػف االىتمػػاـ
بػػدوا

الطمب ػ ونموىػػا وبنػػا قػػدراتيـ المعر ي ػ وتحسػػيف العممي ػ التعميمي ػ ويجػػب اف تحظ ػ الناحي ػ

المعر يػ ػ م ػػف حي ػػاة الطمبػ ػ باىتمػ ػاـ كبي ػػر م ػػف قب ػػؿ ك ػػؿ المس ػػؤوليف والتدريس ػػييف (محم ػػود،0222 ،
ص.)01
وتمثؿ مرحم الدراس اإلعدادي مرحم البنا النفس والمعر لدل الطمب  ،ي محصم أو دال
تػػأثير متتي ػرات تربوي ػ ،واقتصػػادي  ،واجتماعي ػ  ،و كري ػ يعيشػػيا الطالػػب أثنػػا حياتػػو ػ المرحم ػ
اإلعدادي .
مما تقدـ تظير اىمي البحث الحال باالت :
ػ ػ اف متتيػرات البحػػث ليمػػا تػػأثير اعػػؿ عمػ شخصػػي الطمبػ وىػػذا التػػأثير بالتػػال يػػنعكس عمػ
المستول العمم ليـ.
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ػ ػ تسميط الضو عم احد اشكاؿ العنؼ وىو(العنؼ الرمز ) الذ قد يتفؿ عنو اغمػب المدرسػيف
اثنا تقديميـ الحصص التدريسي .
ػ ػ ػ توجيػػو انظػػار اصػػحاب الشػػأف التعميم ػ مػػف (و ازرة تربي ػ  ،ادارة المدرس ػ  ،مدرسػػوف ومدرسػػات)
ال ضرورة تنمي الدا

المعر لدل الطمب لما لو مف اىمي

ػ ػ انو يقدـ رؤي عف العالق بيف العنؼ الرمز المدرؾ والدا
معمومات لمقايميف عم المؤسس التعميمي تساعدىـ

زيادة رغبتيـ بالتعمـ.
المعر

والت قػد تسػيـ ػ تقػديـ

تو ير بيي تعميمي مناسب لمطمب .

اهداف البحث
ييدؼ البحث الحال التعرؼ عم :
ػ ػ العنؼ الرمز المدرؾ لدل طمب المرحم االعدادي .
ػ ػ دالل الفرؽ
ػ ػ مستول الدا
ػ ػ دالل الفرؽ

العنؼ الرمز المدرؾ عم و ؽ متتير النوع(ذكور ،اناث).
المعر لدل طمب المرحم االعدادي .
الدا

المعر

عم و ؽ متتير النوع(ذكور ،اناث).

ػ ػ العالق االرتباطي بيف العنؼ الرمز المدرؾ والدا

المعر لدل طمب المرحم االعدادي .

حدود البحث
يتحدد البحػث الحػال بطمبػ المرحمػ االعداديػ ػ محا ظػ بتػداد مديريػ تربيػ الرصػا االولػ
لمعاـ الدراس  0206-0202ومف كال الجنسيف.
تحديد المصطمحات
اوالًـــ العنف الرمزي المدرك Perceived Symbolic Violence
ػ ػ تعريؼ الديكوال )1983( Ladicola
"تقيػػيـ االشػػخاص لمػػا يصػػدر مػػف قبػػؿ المسػػؤوليف مػػف عنػػؼ لفظػ وغيػػر لفظػ  ،يتمثػػؿ بػػالتمميح
ب شارات غير محبب والتيديد والتعيير ومناداتيـ بالقاب سيي "(.)Ladicola, 1983, p.21
ػ ػ تعريؼ بورديو )1994( Bourdieu
"مدل تقييـ المتعمميف ووعييـ باستخداـ طرؽ رمزي غير مباشرة مف قبؿ المسػؤوليف عػف العمميػ
التعميمي ػ  ،تتمثػػؿ بتوجيػػو المدرسػػيف التج ػريح القاس ػ نحػػو المتعممػػيف ،وااليحػػا ليػػـ بػػنقص الكفاي ػ

9

العقميػ وضػػعؼ القػػدرة عمػ الػػتعمـ ،والنقػػد غيػػر البنػػا  ،وعػػدـ اتاحػ الفرصػ لمتعبيػػر عػػف آراييػػـ ػ
العمميػ التعميمي ػ  ،والسػػخري مػػف ا كػػارىـ ،وتيديػػدىـ بالعقػػاب ،و ػػرض بعػػض الواجبػػات والسػػموكيات
بطريق غير متسامح "(برديو ،0112 ،ص.)22
ػ ػ تعريؼ نيكوتا )2007( Nicuta
"وعػ اال ػراد لمػػا يمػػارس ضػػدىـ مػػف عنػػؼ غيػػر مباشػػر مػػف قبػػؿ المسػػؤوليف ،والػػذ يظيػػر مػػف
خالؿ تصريحاتيـ وخطاباتيـ واشاراتيـ المفظي العنيف "(عايد ،0202 ،ص.)920
وقد تبن الباحث تعريؼ بورديو  0112كونو صاحب النظري المتبناة

البحث الحال .

ثانياًـــ الدافع المعرفي Cognitive Motive
ػ ػ تعريؼ اوزبؿ )1968( Ozbel
"الرغب
بو الفرد

اكتشاؼ وممارس أنواع مختمف مف المثيرات الت تؤد إلػ بػذؿ مجيػود معػيف يقػوـ
سبيؿ التعمـ"(ال ار ع  ،0221 ،ص.)012

ػ ػ تعريؼ دينزيف وآخروف )1996( Denzine et al
"ميػ ػػؿ الفػ ػػرد لالشػ ػػتراؾ والتمت ػ ػ بالقيػ ػػاـ بمحػ ػػاوالت معر ي ػ ػ مثم ػ ػرة  ،أنػػػو ميػ ػػؿ الفػ ػػرد ال ػ ػ البحػ ػػث
واالكتساب والتفكير"(.)Denzine et al,1996,p.2
ػ ػ تعريؼ الير وآخروف )1993( Valler et al
"ىػػو الشػػعور الفػػرد بالرضػػا عنػػد تعمػػـ او اكتشػػاؼ او محاولػ يػػـ شػ

جديػػد لػػـ يكػػف يعر ػػو مػػف

قبؿ"(.)Valler et al,1993,p.13
ػ ػ تعريؼ عمار ()0202
ىو رغب التمميذ المستمرة

اكتساب المعر العمميػ وتوسػيعيا  ،وذلػؾ مػف خػالؿ تنميػ روابػط

ذات معن بينو وبيف عمميات اكتساب المعر العممي (عمار،0202،ص.)01
ومما تقدـ خمص الباحث لتعريف الدافع المعرفي أنو ( رغب الطالب ػ تنميػ رصػديو المعر ػ
مػػف خػػالؿ اكتسػػاب معمومػػات جديػػدة ،واستكشػػاؼ االمػػور التامض ػ  ،والس ػؤاؿ عػػف كػػؿ مػػا يػػرد ػ
ذىنو) .وىو ما سيتـ االعتماد عميو الحقاً

بنا مقياس الدا
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المعر .

االطار النظري
اوالًـــ العنف الرمزي المدرك
يعد مفيوـ العنؼ الرمز مف المفاىيـ الت شيدت والدتيا
ػ ػ أعمػ ػػاؿ بورديػػػو وباسػ ػػروف ػ ػ

النصؼ الثان مف القرف العشػريف

رنسػ ػػا ،حيػ ػػث وظػ ػػؼ ىػ ػػذا المفي ػػوـ ػ ػ تحميػ ػػؿ و يػ ػػـ األنسػ ػػاؽ

التربوي (وطف ػ ػ  ،0221 ،ص ،)22كم ػ ػػا وظف ػ ػػو بورديػ ػػو ػ ػ ػ استكش ػ ػػا و ألبعػ ػػاد الييمنػ ػ ػ الذكوريػػ ػ ،
والسيطرة اآليديولوجي  ،والتطبي الطبقػ والعػايم وغيػر ذلػؾ مػف القضػايا الفكريػ واالجتماعيػ التػ
تناوليا

مجمؿ نظرياتو وأعمالو العممي ). (Bourdieu,1979,p.129

وقد اىتـ بورديو بدراس العنػؼ الرمػز ػ الجانػب التربػو بدرجػ كبيػرة ألنػو وجػد اف ىػذا النػوع
مف العنؼ ينتشر

الميداف التعميم بشكؿ واضح ،وذلؾ ػ ضػو ميػؿ بعػض الجيػات التعميميػ

نحػو ممارسػ العنػػؼ غيػػر الصػريح مػػف اجػػؿ تحقيػػؽ اىػػدا يا التربويػ  ،وتقػػويـ السػػموؾ التعميمػ (عبػػد
الوى ػػاب ،0111 ،ص ،)002وى ػػو يص ػػفو بأن ػػو عن ػػؼ ن ػػاعـ ى ػػادئ ،يتجمػ ػ

ػ ػ ممارس ػػات قيميػ ػ

ووجدانيػ ػ وأخالقيػ ػ وثقا يػ ػ تعتم ػػد الرم ػػوز ك ػػأدوات ػ ػ الس ػػيطرة والييمنػ ػ  ،مث ػػؿ المتػ ػ  ،والص ػػورة،
واإلشارات ،والدالالت ،والمعان ( ،)Bourdieu,1980,p.219يو يتخف ضمف الدالالت والرموز
والمعان والممارسات الثقا ي واالجتماعي السايدة ،وتمػؾ الػدالالت إنمػا يقصػد بيػا اعموىػا المطالبػ
بشرعي الحقوؽ ،وشرعي ممارس ىذا العنؼ ،بمعن أف العنؼ الرمز ىو الي مػف اليػات إخضػاع
التير مف خالؿ سمط اجتماعي شرعي (لصمج ،0202 ،ص.)1
النظريات المفسرة لمعنف الرمزي المدرك
ػ ػ نظري تأثير الحوا ز أو المثيرات
ترج ػ ىػػذه النظري ػ لعػػالـ الػػنفس االجتمػػاع بيركػػو يتش  Berkowitzأذ يفتػػرض أف التعػػرض
لحا ز أو مثير عنيؼ مف شأنو أف يزيد مف اإلثػارة الػسيكولوجي والعاطفي لمفرد ،ىػذه اإلثػارة بػدورىا
سػػوؼ تزيػػد مػػف احتمػػاالت قيػػاـ الفػػرد بشػػكؿ مػػف اشػػكاؿ السػػموؾ العنيػػؼ (Borkowitz, 1969,
) ،p.64وو ق ػ ػػا لم ػ ػػا تطرحػ ػ ػوا النظريػ ػ ػ ػ ػػاف مش ػ ػػاىد العن ػ ػػؼ التػ ػ ػ يتع ػ ػػرض لي ػ ػػا الف ػ ػػرد (المدرس ػ ػػوف
والمدرسات) مف خالؿ المشاىدة المباشرة ليا او عبرة وسايؿ االعالـ او وسايؿ التواصؿ االجتماع
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تثيػره نفسػياً وتييػ لديػو شػعور ب مكانيػ االسػتجاب لمػا يػراه بسػموكيات ذات طػاب يتسػـ بأحػد اشػكاؿ
العنؼ ،والذ ينعكس عم تعاممو م التالميذ.
ػ ػ نظري استيداؼ العنؼ
ترل ىػذه النظريػ أف ىنػاؾ الشػخص الػذ ينظػر لتيػره مػف النػاس كمػا لػو كػانوا االت وأدوات أو
دم ػ خشػػبي ال تحػػس وال تشػػعر وضػػعت خصي ػػصاً لكػ ػ تمب ػ حاجاتػػو وأغ ارضػػو ،ولػػيس لػػو حػػؽ
بالحياة ويستطي أف يفعؿ بيا ما يػشا  ،وىنػاؾ الشػخص الػذ يشػعر إنػو عرضػ لميجػوـ ألنػو غيػر
محصف ،ومثػؿ ىػذا الشخص يكوف شديد الحساسي لمنقد وسػري التػأثر بالنقػد واإلغػ ار  ،وكػال ىػػذيف
الشخص ػػيف م ػػف ن ػػوع واح ػػد يس ػػيطر عمييم ػػا اعتق ػػاد مف ػػاده أف العالق ػػات اإلنس ػػاني تعتم ػػد عمػ ػ الق ػػوة
وتتمركز حوليا ،ولذلؾ انيما ينتيجاف مػنيج القػوة والعنؼ ػ تحقيػؽ ماربيما ،وىؤال ينظروف إل
األشيا نظرة ذات جانب واحد ىو جانبيـ قط ،ومف ىنا نيـ يعجزوف عف رؤي األشيا كما يراىا
التيػػر أو مػػف زاويػ التيػػر ،وال يسػػتطيعوف المشػػارك العاطفيػ أو الوجدانيػ مػ اآلخػريف ،واف ىػؤال
األ راد يعتقدوف أنيـ بسموكيـ العنيػؼ تجػاه اآلخػريف إنمػا يػدا عوف عػف أنفػػسيـ ألنيػػـ يتوىمػوف أنيػـ
يعيشػوف ػ وسػط مجتمػ تحكمػو قػوانيف التابػ والقػو

يػػو ىػػو المسػيطر والسػيد(الشػمر ،0200 ،

ص .)092وطبقا ليذه النظري اف الفرد يمػارس العنػؼ نتيجػ مػا يحممػو مػف ا كػار واعتقػادات عػف
عالمو مفادىا انو عالـ يفتقد ال التسامح والمحب والتعاطؼ واف استخداـ العنؼ ىو الطريق المثم
لتحقيؽ اىدا و.
ػ ػ نظري بورديو

العنؼ الرمز

قدـ بورديو  Bourdieuتصو اًر لمعنؼ عبر الدراسات التػ اج ارىػا ،حيػث توصػؿ الػ اف العنػؼ
يمكػػف اف يظيػػر عم ػ اشػػكاؿ وابعػػاد متعػػددة مػػف السػػموؾ ،إذ ال يتحػػدد العنػػؼ عم ػ الوجػػود المػػاد
والجس ػػم

حس ػػب ب ػػؿ ىن ػػاؾ ش ػػكؿ غي ػػر مباش ػػر م ػػف العن ػػؼ ويظي ػػر بش ػػكؿ صػ ػريح ػ ػ العالق ػػات

االجتماعي ػ ػ بػ ػػيف اال ػ ػراد ،وخاص ػ ػ لػ ػػدل الػ ػػذيف يحتمػ ػػوف وظػ ػػايؼ اجتماعي ػ ػ وميني ػ ػ عميػ ػػا(بورديػ ػػو
وباسػػروف ،0226 ،ص  ،)020واطم ػػؽ بوردي ػػو عمػ ػ ى ػػذا (العنػػؼ ب ػػالرمز ) ،وال ػػذ يعنػ ػ توجي ػػو
اال راد ممف يتولوف وظايؼ اجتماعي وميني وسياسي بعض الخطابػات واالشػارات والرمػوز المتويػ
واال كار والصور المبطن نحو مػف ىػـ اقػؿ مكانػ ووظيفػ  ،وذلػؾ مػف اجػؿ اخضػاعيـ والػتحكـ بيػـ
وتحديػد سػموكياتيـ بدرجػ كبيػرة ،لػػذا ػاف ىػذا النػوع مػف العنػػؼ ال يمحػؽ االذل البػدن بػاأل راد وانمػػا
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يصيبيـ بالضرر النفس مثؿ الشعور بالتيديد والحرماف مف الحقوؽ واىان كرام الفػرد والتقميػؿ مػف
شػػأنو وتقػػديره لذاتػػو ،ويمكػػف قيػػاس ىػػذا العنػػؼ والتعػػرؼ عميػػو مػػف خػػالؿ ادراؾ اال ػراد لمػػا يمػػارس
ضػػدىـ مػػف حرمػػاف وتعنيػػؼ لفظ ػ ورمػػز اثنػػا تعرضػػيـ لػػو ػ حيػػاتيـ الشخصػػي واالجتماعي ػ ،
ويشػير بورديػو اف العنػػؼ قػد يتصػؼ بالشػػرعي مػف وجيػ نظػر مػف يقػػوـ بػو ألنػو يمػػارس تحػت اسػػـ
السػ ػػمط القانوني ػ ػ والوظيفي ػ ػ  ،ممػ ػػا يجعمػ ػػو عنف ػ ػاً اخالقي ػ ػاً وحقيق ػ ػ ظػ ػػاىرة ػ ػ الوجػ ػػود ،كػ ػػذلؾ يػ ػػرل
 Bourdieuاف لمعنؼ الرمز مظاىر واساليب عديدة ،وصنفيا ال اآلت :
0ػ ػ التبخيس :سموؾ يتسـ بالتعال والتمييز ،وتقميػؿ قيمػ وشػأف اال ػراد االخػريف او ممػف ىػـ اقػؿ
مكان  ،وتمثؿ ىذا السموؾ باالزد ار والتصتير
0ػ ػ االنكار القيم  :يتمثؿ ب نكار قدرات وميارات اال راد ،وذلػؾ مػف اجػؿ السػيطرة عمػييـ وتحديػد
قدراتيـ وكبت طاقاتيـ ومواىبيـ الت يتمتعوف بيا
9ػ ػ االستالب النفس  :يتمثؿ ػ اسػتالب حقػوؽ اال ػراد ومػا يتمتعػوف بػو مػف امتيػازات اجتماعيػ
وميني مشروع  ،ضال عف حرمانيـ مف رص التعبير عف ا كارىـ وآراييـ واتجاىات الخاص
2ػ ػ ػ التعبيػػر العػػداي المعمػػف :يتمثػػؿ ػ اسػػتخداـ الرمػػوز واالشػػارات المفظي ػ والتعبي ػرات الجسػػمي
الت تدؿ عم قوة المعتد ور ضو و رض ىيمنتو الوظيفي واالجتماعي عم االخريف ،وبذلؾ يؤكد
بورديػػو اف العنػػؼ الرمػػز ال يقػػوـ عمػ ايػ معػػايير اخالقيػ او كريػ ألنػػو ييػػدؼ الػ اىانػ ك ارمػ
الفػػرد واشػػعاره بالدوني ػ وحرمانػػو مػػف حقوقػػو االنسػػاني وتجاىػػؿ حاجاتػػو النفسػػي واالجتماعي (عايػػد،
 ،0202ص.)922-922
ثانياًـــ الدافع المعرفي
يعتبػػر الػػدا

المعر ػ عامػػؿ مػػؤثر ػ كثيػػر مػػف جوانػػب الػػتعمـ االنسػػان  ،وبينػػت الد ارسػػات اف

سػػموؾ الفػػرد محكومػػا بالػػدا

المعر ػ الػػذ يوجيػػو باتجػػاه معػػيف مػػف خػػالؿ معر تػػو واسػػتراتيجياتو

المعر ي (المبارؾ،0221 ،ص.)26
ويعد مو ار  0191أوؿ مف قدـ مفيوماً محدداً لمدا

المعر

قد تمكف مػف تقػديـ قايمػ مبدييػ

م ػػف عشػ ػريف حاجػ ػ أساس ػػي ممحػ ػ اعتب ػػرت أساس ػػي ػ ػ تنظ ػػيـ مك ػػوف ال ػػدا

المعر ػ ػ واعتب ػػر اف

الحاجػػات التػ تػػؤثر ػ المتعممػػيف ىػ الحاجػػات التػ تػػؤثر ػ العػػادات الد ارسػػي وكيفيػ تنظيميػػا
وكاف موقفػو مػف ىػذه الحاجػات أنيػا مفيػوـ ا ت ارضػ ومبنيػ عمػ أسػاس سػمج ألنيػا تتضػمف قػوة
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كيمايي

الدماغ تنظـ وتوجو كؿ القػدرات العقميػ واالدراكيػ لإلنسػاف ،والحاجػ تقػوـ بر ػ مسػتول

التػػوتر الػػذ يحػػاوؿ الفػػرد اف يخفيػػو عػػف طريػػؽ أرضػػا الحاجػ  ،وقػػد اقتصػػر مػػو ار

ػ قايمتػػو عمػ

الحاجػات النفسػػي والعقميػ واالجتماعيػ واسػػتبعد الحاجػػات الجسػدي وتعػػد ىػػذه القايمػ مػػف أ ضػػؿ مػػا
اعد حوؿ الدوا

مياـ الطمب وتػؤثر ػ عالقػاتيـ مػ االخػريف واىػـ الحاجػات التػ

والت تؤثر

تػؤثر ػ ميػاـ الطمبػ ىػ الحاجػات التػ تػؤثر ػ عػادات الد ارسػ ونظاميػا والتػ تتضػمف األبعػاد
االتي ػ ( ،المعر ػ  ،الحاج ػ إل ػ االستكشػػاؼ واالرتيػػاد ،والرغب ػ ػ الق ػ ار ة والسػػع لممعر ػ  ،وحػػب
االستطالع ،وطرح األسيم (يحي  ،0202 ،ص.)12
ويمكف التنبؤ بالدا
األ راد ذو الدا

المعر

المعر

مف خالؿ االسموب الذ يتعامؿ بو اال راد م المياـ والمعمومات،

المرتف يميموف ال

يـ عالميـ وال اتقاف المعن وتبن المواقؼ وحػؿ

المشػػاكؿ المختمفػ بوسػػايؿ مختمفػ كمػػا لػػدييـ مواقػػؼ اكثػػر ايجابيػ ودوا ػ نحػػو الميػػاـ التػ تتطمػػب
التفكير

المشكم ومعالج المعمومات بشكؿ مثمر يؤد ال سيول الوصوؿ ال المعمومات ،اما

ذو ال ػػدا

المعر ػ ػ الم ػػنخفض يػػػـ بعكس ػػيـ اضػ ػػا الػ ػ مػػػيميـ لالعتم ػػاد عم ػ ػ االخريف(محمػػػد

وخديدة ،0221 ،ص.)201
ػ ػ العوامؿ المعززة والمثبط لمدا

المعر

أ ػ ػ األ كػػار اإليجابيػ  :وىػ األ كػػار التػ تػػد

التمميػػذ نحػػو التحػػد  ،البحػػث عػػف القيمػ  ،المكانػ

العالي و إل االستكشاؼ و إنشا العالقات الحميمي  .مف أىـ ىذه األ كار االيجابي ما يم :
0ػ ػ الفضوؿ :يعد الفضوؿ مف أىـ العوامؿ المحرض عم اكتساب المعر العمميػ عمػ اختبػار
و تمحيص كؿ ما ىو جديد ،التمميذ عند مجابيتو بوضعي يقػوـ بػالتعرؼ عمييػا و جمػ أكبػر قػدر
م ػػف المعطي ػػات تت ػػيح ل ػػو يمي ػػا أكث ػػر ػػأكثر و من ػػو الت ػػأثير عميي ػػا ،يق ػػوـ بط ػػرح األس ػػيم  ،ص ػػياغ
الفرضػيات و التجريػب ،وكممػا خمػص إلػ نتػايج مرضػي سػاعده ذلػؾ عمػ زيػادة الفضػوؿ لديػو نحػػو
مواقؼ ومياـ أخرل جديدة ،قد توصؿ باونسوف  Baonsonبعد دراس أجراىا حوؿ الفضولي لػدل
التالميذ إل أف الفضولي تعد ليػ د اعيػ يمجػأ إلييػا التمميػذ لمجابيػ القمػؽ ،الفضػوؿ يحػرض عمػ
االستكشاؼ إذ بفضمو يتمكف التمميذ مف اكتساب معارؼ جديدة.
 0ػ ػ مسػتول الطمػػوح :مسػتول الطمػوح لػػدل التمميػذ يد عػو إلػ البحػث عػف الكيفيػػات التػ ينتيجيػػا
حت يتمكف مف تحقيػؽ مػا يصػبو إليػو ،ممػا يد عػو إلػ تنويػ اسػتراتيجياتو ،وضػبطيا و الػتحكـ ػ
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الوقػػت و اسػػتتاللو ،ىػػذا ي ػرتبط بمػػا يضػػعو مػػف أىػػداؼ ذاتي ػ متوسػػط و بعيػػدة المػػدل تتبمػػور ػ
مشروعو الخاص .
9ػ ػ ػ توقعػػات النجػػاح :يمكػػف أف تعػػرؼ عم ػ أنيػػا التقػػويـ الػػذات – الػػداخم الحتمػػاالت تحقيػػؽ
الميم المقترح لمنجاح
ب ػ ػ األ كػػار السػػمبي  :وىػ تمػػؾ األ كػػار التػ تعمػػؿ ػ عكػػس اتجػػاه األ كػػار اإليجابيػ  ،تعمػػؿ
عمػ إضػعاؼ الػػدا  ،مػف بينيػا ،االحتقػػار ،التوقػ السػػمب  ،الشػؾ و الػر ض و كػػؿ األ كػار المتذيػ
لمشعور بالقمؽ ،حيث ينبت أف يكػوف األسػتاذ حػذ ار ػ تصػر اتو وايما اتػو وألفاظػو(عمار،0202 ،
ص.)00-02
ـــ النظريات المفسرة لمدافع المعرفي
ػ ػ نظري مو ار
يعتب ػػر م ػػو ار أف مفي ػػوم الحاجػ ػ والض ػػتط مفيوم ػػاف أساس ػػياف ػ ػ

ي ػػـ الشخص ػػي  ،وتفس ػػير

السموؾ اإلنسان  ،ويعرؼ الضتط بأنو صف أو خاصي لموضوع بيي  ،أو لشخص تيسر أو تعوؽ
جي ػػود الف ػػرد لموص ػػوؿ إلػ ػ ى ػػدؼ مع ػػيف ،وتػ ػرتبط الض ػػتوط باألش ػػخاص أو الموض ػػوعات التػػ لي ػػا
دالالت مباشػ ػرة ،تتعم ػػؽ بمح ػػاوالت الف ػػرد إش ػػباع متطمب ػػات حاجت ػػو ،ومني ػػا ال ػػدا

المعر (عثم ػػاف،

 ،0220ص ،)022ويػرل أف البييػ تػو ر الػدعـ الػالزـ لمتعبيػػر عػف الحاجػ  ،ويمكػف ليػذه البييػ أف
تكػػوف ممييػ بػػالحواجز التػ تعػػوؽ السػػموؾ الموجػػو نحػػو اليػػدؼ ،وأف مػػف شػػأف الضػػتط البييػ الػػذ
يعمػػؿ ػ تفاعػػؿ م ػ الحاج ػ  ،أف يحػػدد مػػدل طػػوؿ مػػدة الحػػدث السػػموك  ،أو مػػدل الػػزمف ال ػالزـ
لتحقي ػػؽ الي ػػدؼ ،وحس ػػب م ػػو ار

ػ ػ ف أ شػ ػ

يض ػػتط عمػ ػ الش ػػخص الب ػػد أف ي ػػؤثر ػ ػ حالت ػػو

النفسي  ،عم اعتبار أف مفيػوـ الحاجػ يمثػؿ المحػددات الجوىريػ لمسػموؾ داخػؿ الشػخص ،ومفيػوـ
الضػػتط يمثػػؿ المحػػددات المػػؤثرة أو الجوىري ػ لمسػػموؾ ػ البيي ػ  ،وت ػرتبط الضػػتوط باألشػػخاص أو
الموض ػػوعات التػ ػ لي ػػا دالالت مباشػ ػرة تتعم ػػؽ بمح ػػاوالت الف ػػرد إلش ػػباع متطمب ػػات حاجتو(المب ػػدؿ،
 ،0202ص.)21
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ػ ػ النظري االنساني
ضو ىػذه النظريػ عػف طريػؽ مجاىػدة الفػرد ػ سػبيؿ تحقيػؽ ذاتػو،

يتحدد السموؾ االنسان

واف السػػموؾ محكػػوـ تمام ػاً بمنطػػؽ اإلرادة الح ػرة ،ي ػ تركػػز عم ػ النمػػو النفس ػ لمفػػرد ،والتوظيػػؼ
الكامؿ إلمكاناتو(ممحـ ،0220 ،ص ،)011وتقػدـ النظريػ مبػادئ تفسػر مػف خالليػا طبيعػ الػدوا
التػ تحػػرؾ السػػموؾ وتشػػكمو ،حيػػث يفتػػرض ماسػػمو اف دوا ػ السػػموؾ تنػػتظـ لتشػػكؿ ىرمػاً تكػػوف ػ
قاعدتو الحاجات االساسي و

قمتو الحاجػات النفسػي التػ اوجػدتيا المتتيػرات الحضػاري  ،وضػمف

ىذا التسمسؿ تقوـ عالقات ديناميكي رييس والسيما يما بيف الحاجات االرب االول مف اليػرـ التػ
سػػماىا ماسػػمو بالحاجػػات الحرمانيػ ( ،)Deprivationneedsوالحاجػػات الثالثػ التػ تمييػػا سػػماىا
بالحاجات النمايي )()Developmental needsااللوس  ،0112 ،ص.)01
وعند اشباع الحاجات الت تكوف ليا االولوي ػ سػمـ اليػرـ ،تبػرز الحاجػات التػ تمييػا ػ ىػذا
السػػمـ وىكػػذا واذا بقيػػت حاج ػ واحػػدة منيػػا بػػدوف تحقيػػؽ أو إشػػباع ،نيػػا قػػد تسػػيطر عم ػ جمي ػ
الحاجػػات المتبقي ػ  .ويػػرل ماسػػمو أف الحاج ػ ال ػ المعر ػ والفي ػـ الت ػ تشػػير إل ػ رغب ػ مسػػتمرة ػ
الفيػ ػـ والمعر ػ ػ  ،تتجمػ ػ

ػ ػ النش ػػاطات االس ػػتطالعي واالستكش ػػا ي  ،و ػ ػ البح ػػث ع ػػف المزي ػػد م ػػف

المعر ػ  ،والحصػػوؿ عم ػ أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف المعمومػػات ،وأف حاجػػات الفي ػـ والمعر ػ ى ػ أكثػػر
وضوحاً عند بعض األ راد مف غيرىـ ،حينما تكوف ىذه الحاجات قوي سي ار قيا رغب
المنيجي القايم عم التحميؿ والتنظيـ والبحث

الممارس

العالقات(قاسـ ،0202 ،ص.)221

إجراءات البحث
مف اجؿ تحقيؽ اج ار ات البحث الحال  ،تطمب االمر تحديد مجتم البحث واختيار عينػ ممثمػ

لػػو ،وايجػػاد أداة مناسػػب لتقػػيس كػػؿ مػػف الػػدا المعر ػ والعنػػؼ الرمػػز المػػدرؾ لتحقيػػؽ أى ػػداؼ
البحث ،واختيار الوسايؿ االحصايي المناسب ومعالجتيا ،و يما يأت وصؼ كامؿ لإلج ار ات.
مجتمع البحث
مجتم ػ البحػػث الحػػال يشػػمؿ مػػف طمب ػ مرحم ػ الد ارس ػ االعدادي ػ ػ مػػديريات تربي ػ محا ظ ػ
بتػػداد الرصػػا  ،والػػذ تضػػـ ( )3مػػديريات ،ومػػف كػػال الجنسػػيف (الػػذكور واالنػػاث) لمعػػاـ الد ارس ػ
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 ،2018-2017ويبمػ ػػد مجم ػ ػػوع الطمبػ ػ ػ يي ػ ػػا ( )133460طالػ ػػب بواقػ ػ ػ ( )69077طال ػ ػػب بنس ػ ػػب
( )%51.7و( )64383طالب بنسب (.)%48.2
عينة البحث
تألف ػػت عينػ ػ البح ػػث م ػػف طمبػ ػ المرحمػ ػ االعداديػ ػ ػ ػ مدارسػ ػ مديريػ ػ تربيػ ػ الرص ػػا االولػ ػ
الحكومي  ،والبالد عددىـ ( )42842طالب )20566( ،مف الذكور و( )22276مف االناث ،وقد تـ
اعتماد العين العشوايي البسيط  ،وقد وق االختيػار عمػ ( )4مػدارس اثنػاف لمػذكور واثنػاف لإلنػاث،
اختي ار منيا ( )100طالب مف مدارس الذكور و( )100طالبػ مػف مػدارس االنػاث ،وبػذلؾ بمػد حجػـ
العين ( )200طالب وطالب  ،والجدوؿ( )1يوضح ذلؾ.
جدول()1
عينة البحث االساسية موزعة حسب االعداديات والجنس
المدرسة
اعدادية شط العرب
ثانوية القيروان

الذكور
50

االناث

50

اعدادية الفردوس

50

اعدادية يافا

50

المجموع

100

100

ادتا البحث
لتػػرض تحقيػػؽ أىػػداؼ البحػػث الحػػال تطمػػب األمػػر اسػػتخداـ ادتػػاف لمقيػػاس و يمػػا يػػأت توضػػيح
لذلؾ.
اوالًـــ العنف الرمزي المدرك
لقياس العنؼ الرمز المدرؾ ،أعتمد الباحث عم المقياس المعد مف قبؿ عايػد  2016والمطبػؽ
عم عين مف طمب الجامع  ،وتـ اج ار تعديؿ طفيؼ عم المقياس مف أجؿ أف يكوف ماليـ لطمب
المرحمػ االعداديػ  ،اذ تػػـ اسػتبداؿ كممػ اسػػتاذ الػ مػدرس ومدرسػ وكممػ قاعػ د ارسػػي الػ صػػؼ،
وتـ وضػ التعميمػات لممقيػاس وتطبيقػو عمػ عينػ البحػث ومػف ثػـ تصػحيحو وذلػؾ ب عطػا درجػات
( )1،2،3،4،5عمػ ػ الت ػ ػوال لتقابػ ػػؿ بػػػدايؿ اإلجاب ػ ػ  ،وجم ػ ػ ال ػػدرجات إليجػ ػػاد الدرج ػ ػ الكمي ػ ػ لكػ ػػؿ
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اسػػتمارة ،وتػػألؼ المقيػػاس مػػف ( )18ق ػرة ،كانػػت جميعيػػا ايجابي ػ بتجػػاه الظػػاىرة ،وبػػذلؾ ػػاف ادن ػ
وأعمػ درجػ يحصػػؿ عمييػػا المسػػتجيب عمػ مقيػػاس العنػػؼ الرمػػز المػػدرؾ تتػراوح بػػيف (،)90-18
وبمتوسط رض قدره ) ،(54كما تـ حساب الخصايص السيكومتريو لممقياس وى .
الصدق
وقد تحقؽ الباحث مػف الصػدؽ الظػاىر  ،مػف خػالؿ عػرض المقيػاس عمػ مجموعػ مػف الخبػ ار
المحكميف
بجمي

عمـ النفس ،وأخذت نسب االتفاؽ ( )%80أكثر

قبوؿ الفقرة ،وقػد حظػ المقيػاس

قراتو الػ ػ( )18عم اتفاؽ الخب ار .

الثبات
تػػـ حسػػاب ثبػػات مقيػػاس العنػػؼ الرمػػز المػػدرؾ بكػػؿ مػػف طريق ػ التجزي ػ النصػػفي ومعادل ػ ألفػػا
كرونبػػاخ ،وقػػد بمػػد ثبػػات المقيػػاس بطريقػ التجزيػ النصػػفي ( ،)0.88امػػا بمعادلػ ألفػػا كرونبػػاخ بمػػد
( )0.93وى معامالت ثبات عالي .
ثانياًـــ الدافع المعرفي
بعػػد اف اطم ػ الباحػػث عم ػ االدبيػػات الت ػ تناولػػت متتيػػر الػػدا

المعر ػ  ،قػػاـ بوض ػ تعريػػؼ

نظر يتناسب م عين البحث واىدا و ،وبنا ً عم النظري المتبناة ،وتبعاً لػذلؾ اعتمػدت الخطػوات

اآلتي

بنا المقياس:

0ػ ػ التخطيط لممقياس وذلؾ بتحديد مفيوـ الدا

المعر .

0ػ ػ صياغ قرات المقياس ،وتـ اشتقاقيا مف التعريؼ النظر لمفيوـ الدا

المعر .

9ػ ػ تَطبيؽ المقياس عم عين ممثم لمجتم البحث.
2ػ ػ إج ار التحميؿ االحصاي لممقياس.
و ػ ضػػو ذلػػؾ تػػـ صػػياغ ( )23قػرة لتشػػكؿ المقيػػاس بصػػورتو االوليػ  .وقػػد تػػـ اعتمػػاد طريقػ
ليكػرت ( )Likertػ القيػاس ،وذلػؾ لسػيولتيا ػ البنػا والتصػحيح ،وتُعطينػا مقيػاس أكثػر تجػانس
واكبر تبايف بيف اال راد.
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صالحية الفقرات
يرل  Ebleأف الوسيم الفضم لمتأكد مف صالحي الفقرات ىو أف تعرض عم عدد مف الخب ار
والمختصػػيف لتقريػػر ص ػػالحيتيا لق ػػياس الص ػػف التػ ػ وض ػػعت م ػػف اجم ػػيا (،)Eble,1972,p.555
بعػػد االنتيػػا مػػف إعػػداد المقيػػاس بشػػكمو األول ػ  ،ولتػػرض التعػػرؼ عم ػ مػػدل صػػالحي الفق ػرات تػػـ
عػػرض المقيػػاس عم ػ مجموع ػ مػػف الخب ػ ار مػػف المختصػػيف ػ عمػػـ الػػنفس إلصػػدار حكميػػـ عم ػ
مدل صالحي الفقرات وسالم صياغتيا .و

ضو أ ار الخب ار تـ تعديؿ صياغ قرات المقياس،

حيػػث اسػػتبقيت الفقػرات التػ حصػػمت عمػ نسػػب اتفػػاؽ ( )%80ػػأكثر ،واسػػتبعدت الفقػرات التػ لػػـ
تحصؿ عم نسب االتفاؽ تمؾ ،وبنا ً عم ذلؾ استبعدت قرة واحدة قط.
تعميمات المقياسين
تعد التعميمات بمثاب الدليؿ الذ ييتد بو المستجيب عند إجابتو عم

قرات المقيػاس ،وروعػ

ذلػػؾ ػ أف تكػػوف التعميمػػات سػػيم ومفيومػ لممسػػتجيب ،ممػػا يفسػػح المجػػاؿ لممسػػتجيب ػ اختيػػار
لبديؿ االجاب الذ يعبر عف رغبتو الحقيقي .
تصحيح المقياس
ويقصػد بػػو وضػ درجػ االسػتجاب لكػػؿ مسػتجيب عمػ كػؿ قػرة مػف قػرات المقيػاس ،وقػػد وضػ
امػاـ كػػؿ قػرة خمسػ بػػدايؿ ،ومػػف ثػـ اسػػتخراج الدرجػ الكميػ لكػػؿ اسػػتمارة ،مػف خػػالؿ جمػ درجػػات
االستجاب عم المقياس ،وكانت تعط الدرجات لالستجاب عم الفقرات

ضو اختيارات الطمبػ

إلح ػػدل الب ػػدايؿ ولتحقي ػػؽ ى ػػذا الت ػػرض أعطي ػػت األوزاف ) (1,2,3,4,5عمػ ػ التػ ػوال لتقاب ػػؿ ب ػػدايؿ
اإلجاب  ،عمماً أف جمي

قرات المقياس كانت ايجابي  ،وبذلؾ اف ادنػ وأعمػ درجػ يحصػؿ عمييػا

المستجيب عم مقياس الدا

المعر

تتراوح بيف ( ،)110-22وبمتوسط رض قدره ).(66

تحميل الفقرات
ييدؼ ىذا اإلج ار كما أشار  Ebleىو اإلبقا عمػ الفقػرات التػ تكػوف قػادرة عمػ التمييػز بػيف
اال راد

السم المراد قياسيا) ،(Eble,1972,p.392وبعد االنتيا مف تطبيؽ المقياس وتصػحيح

) (200استمارة .تـ اعتماد اسموب المجموعتيف المتطر تيف كونو اسموباً مناسباً
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تحميؿ الفقرات.

تحميل فقرات مقياس الدافع المعرفي بطريقة المجموعتين المتطرفتين Extereme Groups
لتػ ػػرض اإلبقػ ػػا عم ػ ػ الفق ػ ػرات الممي ػ ػزة ،اجػ ػػر تحميػ ػػؿ الفق ػ ػرات باسػ ػػتخداـ أسػ ػػموب المجمػ ػػوعتيف
المتطر تيف واتبعت الخطوات اآلتي :
0ػ ػ تحديد درج كمي لكػؿ استمارة مف االستمارات البالد عددىا ) (200استمػارة.
0ػ ػ ترتيب االستمارات مف أعم درج إل أدن درج .
9ػ ػ تعييف نسب ( )%27مف االستمارات الحاصم عم الدرجات العميا والت تراوحت درجاتيا ما
بيف)  ،( -وكذلؾ تعييف نسب ( )%27مف االستمارات الحاصم عم الػدرجات الػدنيا والتػ تراوحػت
درجاتيا بيف ) ،(-وبمد عدد االستمارات

كؿ مجموع ) (54استمارة أ أف ) (108استمػػارة مػػف

أصؿ ) (200استمارة ى الت أخضعت لمتحميؿ .وبذلؾ تكوف لدينا مجموعتاف بأكبر حجـ وأقص
تبايف ).(Mehrens & Lehmann, 1973, p. 328
2ػ ػ تػـ بعػد ذلػؾ حسػب الوسػط الحسػاب واالنحػراؼ المعيػار لكػؿ مجموعػ وتػـ تطبيػؽ االختبػار
التاي  t-testلعينتيف مستقمتيف لمتعرؼ عم دالل الفروؽ لكؿ قػرة بػيف المجمػوعتيف العميػا والػدنيا،
و ػ ضػػو البيانػػات المتحقق ػ مػػف االختبػػار عػػدت القيم ػ التايي ػ مؤش ػ اًر لتمييػػز كػػؿ ق ػرة مػػف خػػالؿ
مقارنتي ػػا بالقيمػ ػ الجدوليػ ػ



وبدرجػ ػ حريػ ػ ) (106وق ػػد ظي ػػرت جميػ ػ الفقػ ػرات مميػ ػزة عن ػػد مس ػػتول

دالل ػ ) .(0.01والجػػدوؿ ( )2يتضػػمف المتوسػػط واالنح ػراؼ المعيػػار لكػػؿ ق ػرة مػػف ق ػرات المقيػػاس
الػ) (22لممجموعتيف العميا والدنيا والقيم التايي ليما.
جدول()2
القوة التمييزية لفقرات مقياس الدافع المعرفي بأسموب المجموعتين المتطرفتين
المجموعة العميا
ت
1
2
3
4
5


الوسط

الحسابي
3.94
3.78
4.69
4.31
4.11

االنحراف
المعياري
0.97
1.02
0.63
0.90
1.00

المجموعة الدنيا
الوسط الحسابي
2.70
2.43
3.96
3.59
2.63

االنحراف
المعياري
1.07
1.03
1.16
1.19
1.18

القيم التايي الجدولي عند مستول دالل ) (0.01ودرج حري ( )106تساو ).(1.96
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القيمة
التائية

المحسوبة
6.26
6.81
3.99
3.54
7.00

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

3.93
3.63
3.15
4.41
4.30
4.72
4.65
4.33
4.56
3.89
4.11
4.28
4.65
4.52
4.52
4.19
4.06

2.41
2.22
1.56
2.98
2.65
3.59
3.65
3.06
3.28
2.33
2.65
3.26
3.56
2.85
3.17
2.59
2.50

1.03
1.12
1.20
0.83
0.86
0.56
0.52
0.82
0.66
1.00
0.94
0.97
0.64
0.86
0.69
0.82
0.99

1.23
1.14
0.81
1.09
1.26
1.23
1.15
1.18
0.96
1.16
0.97
0.99
0.90
1.12
0.98
1.22
1.11

6.84
6.45
8.04
7.62
7.93
6.10
5.81
6.49
8.04
7.43
7.92
5.36
7.21
8.64
8.24
7.93
7.65

صدق المقياس
يشػػير الصػػدؽ ال ػ الدرج ػ الت ػ عنػػدىا يقػػيس االختبػػار الخاصػػي الت ػ وض ػ او ييػػدؼ لقياسػػيا
( ،)Coaley, 2014,P.164واستخرج عدة مؤشرات لمصدؽ لممقياس الحال ى :
الصدق الظاهري
أف الوسػػيم المفضػػم لمتأكػػد مػػف الصػػدؽ الظػػاىر لممقيػػاس ى ػ أف عػػدد مػػف الخب ػ ار المحكمػػيف
يقومػػوف مػػدل كػػوف الفقػرات ممثمػ لمصػػف المػراد قياسػػيا) ،(Ebel, 1972, p.555وقػػد تحقػػؽ ىػػذا
النػػوع مػػف الصػػدؽ لممقيػػاس مػػف خػػالؿ عرضػػو عمػ مجموعػ مػػف الخبػ ار المحكمػػيف ،وأخػػذت نسػػب
االتفاؽ ( )%80أكثر.
الصدق البنائي
صمـ لقياسو وقد تحقؽ ذلؾ مف خالؿ اآلت :
ويقصد بو مدل تقييـ المقياس لمبنا النظر الذ ُ

عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية:

ويعنػ أف الفقػرة تقػػيس المفيػػوـ نفسػػو الػػذ يقيسػػو المقيػػاس كػالً إذ يعػػد ىػػذا احػػد مؤشػرات صػػدؽ
البنا (الزوبع وآخروف ،0110 ،ص.)29
وقد تحقؽ ىذا النوع مػف الصػدؽ ػ مقيػاس الػدا

المعر ػ مػف خػالؿ إيجػاد العالقػ االرتباطيػ

بػػيف درجػ كػػؿ قػرة والدرج ػ الكميػ لممقيػػاس ،وقػػد اسػػتخدـ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف Correlation

21

 Coefficient Pearson product - Momentالستخراج العالق االرتباطي بيف درج كػؿ قػرة
والدرج الكمي لػ) (200استمارة ،وأظيرت نتػايج المعالجػ اإلحصػايي لػدرجات اال ػراد عمػ المقيػاس
وجػػود عالق ػ ارتباطي ػ دال ػ لػػدل مقارنتيػػا بالقيم ػ الجدولي ػ



عنػػد مسػػتول دالل ػ إحصػػايي )(0.01

ولجمي الفقرات ،الجدوؿ ( )3يوضح ذلؾ.
جدول)(3
معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لمقياس الدافع المعرفي
الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

1

0.47

12

0.38

2

0.52

13

0.44

3

0.36

14

0.55

4

0.27

15

0.50

5

0.46

16

0.54

6

0.53

17

0.37

7

0.45

18

0.43

8

0.56

19

0.61

9

0.50

20

0.55

10

0.49

21

0.57

11

0.39

22

0.50

الثبات Reliability
يشير الثبات إل ما إذا كانت إج ار ات القياس تعط القػيـ نفسػيا لمخاصػي المقاسػ ػ كػؿ مػرة
يػػتـ قياسػػيا .وقػػد تػػـ اعتمػػاد معامػػؿ االتسػػاؽ الػػداخم

 Internal Consistencyلحسػػاب ثبػػات

المقيػػاس .ويشػػير معامػػؿ الثبػػات المسػػتخرج بيػػذه الطريقػ إلػ االرتبػػاط الػػداخم بػػيف قػرات المقيػػاس
( يركسوف ،0110 ،ص )292وقد استخرج بطريق :



قيم ( )Rالجدولي عند مستول دالل ) (0,01ودرج حري ) (200تساو (.)0.23
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1ـــ التجزئة النصفية Split – half
ػ ىػػذه الطريق ػ تػػـ تقسػػيـ ق ػرات المقيػػاس إل ػ نصػػفيف(الفقرات الفردي ػ وعػػددىا  )11و(الفق ػرات
الزوجي ػ وعػػددىا  ،)11ثػػـ حسػػب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف  Pearson Correlationبػػيف نصػػف
االختبػػار ،وقػػد بمػػد معامػػؿ الثبػػات قبػػؿ التصػػحيح ) (0.62ولمػػا كػػاف معامػػؿ االرتبػػاط المسػػتخرج ىػػو
لنصؼ المقياس جرل تصػحيحو باسػتخداـ معادلػ سػبيرماف– بػراوف أصػبح بعػد التصػحيح )(0.77
ويعد ىذا معامؿ ثبات جيد.
2ـــ معامل الفا كرونباخ لالتساق الداخمي
يعتمػػد ى ػػذا األسػػموب عم ػ اتسػػاؽ أدا األ ػراد مػػف ق ػرة إلػ أخػػرل (ثورنػػدايؾ وىػػيجف،0111 ،
ص ،)61لحسػػاب الثبػػات بيػػذه الطريق ػ تػػـ اسػػتخداـ معادل ػ الفػػا كرونبػػاخ وقػػد بمػػد معامػػؿ الثبػػات
لممقياس ) (0.84وىو معامؿ ثبات عال .
الوسائل االحصائية
تحقيقػ ػاً ألى ػػداؼ البح ػػث الح ػػال  ،أس ػػتخدـ الباح ػػث الوس ػػايؿ االحص ػػايي التاليػ ػ ض ػػمف الحقيبػ ػ
االحصايي (.)spss
0ػ ػ االختبار التاي لعينتيف مستقمتيف.
0ػ ػ معامؿ ارتباط بيرسوف.
9ػ ػ معادل الفا كرونباخ.
2ػ ػ االخبار التاي لعين ومجتم .

عرض النتائج وتفسيرها
ػ ػ ض ػػو االى ػػداؼ التػ ػ طرحي ػػا البح ػػث الح ػػال  ،س ػػيتـ ع ػػرض النت ػػايج التػ ػ ت ػػـ توص ػػؿ اليي ػػا
وتفسيرىا وى :
1ـــ التعرؼ عم العنؼ الرمز المدرؾ لدل طمب المرحم االعدادي .
تشػػير المعالج ػ اإلحصػػايي المتعمق ػ بمقيػػاس العنػػؼ الرمػػز المػػدرؾ إل ػ أف المتوسػػط الحسػػاب
ل ػػدرجات أ ػ ػراد العينػ ػ والب ػػالد ع ػػددىـ ) (200طالبػ ػاً عمػ ػ ى ػػذا المقي ػػاس ،ق ػػد بم ػػد ) (59.31درجػ ػ
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وب ػ ػػانحراؼ معي ػ ػػار ق ػ ػػدره ) (17.32درجػ ػ ػ  .ػ ػ ػ ح ػ ػػيف المتوس ػ ػػط الفرضػ ػ ػ بم ػ ػػد ( ،)54ويوض ػ ػػح
الجدوؿ( )4البيانات الخاص باليدؼ االوؿ.
جدول()4

االختبار التائي الختبار الفرق بين متوسطات درجات افراد العينة عمى مقياس العنف الرمزي
المدرك

حجم

العينة
200

متوسط درجات
العينة
59.31

المتوسط
الفرضي
54

االنحراف
المعياري
17.32

القيمة التائية القيمة التائية
المستخرجة
4.33

الجدولية
1.96

مستوى
الداللة
0.05

وبمقارن المتوسط الحساب م المتوسط الفرض باستخداـ االختبار التاي لعينػ ومجتمػ ظيػر
اف القيم ػ التايي ػ المسػػتخرج البالت ػ ()4.33اكبػػر مػػف القيم ػ الجدولي ػ  ،وى ػ دال ػ احصػػايياً عنػػد
مسػػتول دالل ػ ( )0.05ودرج ػ حري ػ ( ،)199وىػػذا يعن ػ اف لػػدل ا ػراد عين ػ البحػػث (طمب ػ المرحم ػ
االعداديػ ) شػػعور مػػدرؾ بػػالعنؼ الرمػػز موجػػو ليػػـ مػػف قبػػؿ مدرسػػييـ ،وتفسػػر ىػػذه النتيج ػ حسػػب
نظريػ بورديػػو أف ىنػػاؾ ميػػؿ لػػدل بعػػض الجيػػات التعميميػ نحػػو ممارسػ العنػػؼ غيػػر الصػريح مػػف
اجؿ تحقيؽ اىدا يا التربوي  ،وتقويـ السموؾ التعميمػ  ،واف مػا يقػوـ بػو (المدرسػوف والمدرسػات) مػف
سموؾ تصتير وتقميؿ مف قيم وشأف الطمب وانكار قدراتيـ ومياراتيـ وكبت طاقاتيـ ومواىبيـ التػ
يتمتعوف بيػا ،وحرمػانيـ مػف رصػ التعبيػر عػف ا كػارىـ وآراييػـ واتجاىػات الخاصػ وذلػؾ مػف اجػؿ
الس ػ ػػيطرة عم ػ ػػييـ ،واس ػ ػػتخداـ الرم ػ ػػوز واالش ػ ػػارات المفظيػ ػ ػ والتعبيػ ػ ػرات الجس ػ ػػمي التػ ػ ػ ت ػ ػػدؿ عمػ ػ ػ
ىيمنت(المدرسػػوف والمدرسػػات) وقػػوتيـ بحكػػـ مػػوقعيـ الػػوظيف  ،وىػػو مػػا عكسػػتو اسػػتجابات الطمب ػ
عم ػ

ق ػرات مقيػػاس العنػػؼ الرمػػز المػػدرؾ ،االمػػر الػػذ جعميػػـ يشػػعروف بػػالعنؼ الرمػػز الموجػػو

نحوىـ مف قبؿ مدرسييـ.
2ـــ تعرف الفرق بين الذكور واالناث في العنف الرمزي المدرك.
اشػػارت نتػػايج التحميػػؿ االحصػػاي الػ اف متوسػػط درجػػات الطمب ػ (الػػذكور) عمػ مقيػػاس العنػػؼ
الرمز المدرؾ بمد ( )62.48وبانحراؼ معيار بمد (،)16.10

حيف بمد متوسط درجات الطمب

(االنػػاث) ( )56.13وبػػانحراؼ معيػػار بمػػد ( ،)17.98والجػػدوؿ( )5يوضػػح النتػػايج الخاص ػ بيػػذا
اليدؼ.
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الجدول ()5
االختبار التائي الختبار الفرق بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات االناث في العنف
الرمزي المدرك
العينة

عدد االفراد

ذكور

100

اناث

100

المتوسطات
الحسابية
62.48
56.13

االنحرافات
المعيارية
16.10

القيمة التائية
المحسوبة
2.63

القيمة التائية
الجدولية
1.96

مستوى
الداللة
0.05

17.98

وعنػػد اختبػػار داللػ الفػػرؽ بػػيف المتوسػػطيف باسػػتخداـ االختبػػار التػػاي لعينتػػيف مسػػتقمتيف تبػػيف اف
القيم التاييػ المحسػوب والبالتػ ( )2.63أكبػر مػف القيمػ التاييػ الجدوليػ  ،وىػ داؿ إحصػايياً عنػد
مستول دالل ( )0.05وبدرج حري ( ،)198وىذا يعن وجود روؽ

العنؼ الرمز المدرؾ بػيف

الػػذكور واالنػػاث ولصػػالح الػػذكور ،ويمكػػف تفسػػير ىػػذه النتيج ػ ال ػ اف أغمػػب المجتمعػػات الش ػرقي
والمجتم العراق مف ضمنيا ،نتيج ً لمتنشي االجتماعي السايدة ييا والت تقوـ عم التعامػؿ بشػدة
وغالظػ مػ الػػذكور بخػػالؼ االنػػاث ،حيػػث يتػربيف عمػ مواجيػ المثيػرات المؤذيػ والسػػمبي بالتقبػػؿ
والطاعػ ػ  ،ػ ػ ح ػػيف يربػ ػ ال ػػذكور عمػ ػ المواجيػ ػ واظي ػػار االمتع ػػاض والس ػػخط عن ػػدما توج ػػو لي ػػـ
عقوبات غير عادل  ،لذلؾ يكونوف أكثر تأث اًر بالعنؼ الرمز مف االناث .وتتفؽ ىػذه النتيجػ مػ مػا
توصمت اليو نتيج دراس عايد ( )0202مف اف الذكور اكثر تأث اًر بالعنؼ الرمز مف االناث.
3ـــ التعرف عمى مستوى الدافع المعرفي لدى طمبة المرحمة االعدادية.
تشير المعالج اإلحصايي المتعمق بمقياس الدا

المعر  ،إل أف المتوسط الحساب لدرجات

أ راد العين عم ىذا المقياس ،قد بمد ) (78.57درج وبانحراؼ معيار قدره ) (11.91درج .
حيف المتوسط الفرض بمد ( ،)66ويوضح الجدوؿ ( )6البيانات الخاص باليدؼ الثالث.
جدول()6
االختبار التائي الختبار الفرق بين متوسطات درجات افراد العينة عمى مقياس الدافع المعرفي
حجم

العينة
200

متوسط درجات
العينة
78.57

المتوسط
الفرضي
66

االنحراف
المعياري
11.91
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القيمة التائية القيمة التائية
المستخرجة
14.92

الجدولية
1.96

مستوى
الداللة
0.05

وعند مقارن المتوسط الحساب م المتوسط الفرض باستخداـ االختبار التاي لعين ومجتم
يظيػػر اف القيم ػ التايي ػ المسػػتخرج اكبػػر مػػف القيم ػ الجدولي ػ  ،وى ػ دال ػ احصػػايياً عنػػد مسػػتول
دالل ( ،)0.05وىذا يعن اف لدل ا راد عين البحث دا ػ معر ػ عػال  .ويمكػف تفسػير ىػذه النتيجػ
و ؽ منظور ماسػمو مػف اف دوا ػ السػموؾ تنػتظـ لتشػكؿ ىرمػاً تكػوف ػ قاعدتػو الحاجػات االساسػي
و

قمتو الحاجات النفسي الت اوجدتيا المتتيػرات الحضػاري  ،وضػمف ىػذا التسمسػؿ تقػوـ عالقػات

ديناميكي ػ رييس ػ بػػيف مػػا يطمػػؽ عميػػو ماسػػمو الحاجػػات الحرماني ػ والحاجػػات النمايي ػ  ،وعنػػد اشػػباع
الحاجات الت تكوف ليا االولوي

سػمـ اليػرـ ،تبػرز الحاجػات التػ تمييػا ػ ىػذا السػمـ ،وبمػا اف

طمب االعدادي بحكـ مرحمتيـ العمريػ يكونػوف قػد اشػبعوا معظػـ الحاجػات الحرمانيػ او كميػا ،تبػرز
لػػدييـ الحاجػػات النماييػ ومنيػػا الحاجػ الػ المعر ػ والفيػـ والتػ تشػػير إلػ رغبػ مسػػتمرة ػ الفيػـ
والمعر  ،وتظير

حب االستكشاؼ ،والحصوؿ عم أكبر قدر ممكف مف المعمومػات ،وتعمػـ كػؿ

ما ىو جديد.
4ـــ التعرف عمى الفرق بين الذكور واالناث في الدافع المعرفي.
اشػػارت نتػػايج التحميػػؿ االحصػػاي ال ػ اف متوسػػط درجػػات الطمب ػ (الػػذكور) عم ػ مقيػػاس الػػدا
المعر ػ ػ بم ػػد ( )75.95وب ػػانحراؼ معي ػػار بم ػػد ( ،)11.65ػ ػ ح ػػيف بم ػػد متوس ػػط درج ػػات الطمبػ ػ
(االنػػاث) ( )81.19وبػػانحراؼ معيػػار بمػػد ( ،)11.65والجػػدوؿ ( )7يوضػػح النتػػايج الخاص ػ بيػػذا
اليدؼ.
جدول ()7
االختبار التائي الختبار الفرق بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات االناث في الدافع
المعرفي
العينة

عدد االفراد

ذكور

100

اناث

100

المتوسطات
الحسابية
75.95
81.19

االنحرافات
المعيارية
11.65

القيمة التائية
المحسوبة
3.18

القيمة التائية
الجدولية
1.96

مستوى
الداللة
0.05

11.65

وعنػػد اختبػػار داللػ الفػػرؽ بػػيف المتوسػػطيف باسػػتخداـ االختبػػار التػػاي لعينتػػيف مسػػتقمتيف تبػػيف اف
القيم التايي المحسوب والبالت ( )2.63أكبػر مػف القيمػ التاييػ الجدوليػ  ،وىػ دالػو إحصػايياً عنػد
مسػػتول دالل ػ ( ،)0.05وىػػذا يعن ػ وجػػود ػػروؽ بػػيف الػػذكور واالنػػاث ػ الػػدا
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المعر ػ ولصػػالح

االنػػاث ،ا اف االنػػاث لػػدييف دا ػ معر ػ اعمػ مػػف الػػذكور ،ولعػػؿ ىػػذه الفػػروؽ ترجػ الػ طبيعػ
التتيرات الت شيدىا المجتم العراق بعد سن ( )0229والت كاف لممػرآه منيػا نصػيباً معتػداً بػو اذ
سحت اماميا جمي المجاالت مما برز لدييا الحاجات النمايي حسب تعبير ماسمو ،واستطاعت اف
تزج نفسيا بمعظـ االختصاصات رغب ً منيا مستمرة

الفيـ والمعر .

5ـــ التعرف عمى العالقة االرتباطية بين العنف الرمزي المدرك والدافع المعرفي لدى طمبـة المرحمـة
االعدادية.
استخدـ الباحث معمؿ ارتباط بيرسوف إليجػاد العالقػ االرتباطيػ بػيف المتتيػريف ،وقػد بمػد معامػؿ
االرتباط بينيما( ،)0.06وعند اختبار الدالل االحصايي باستخداـ االختبار التاي لمعامؿ االرتبػاط،
ظير أف القيم التايي لمعامؿ االرتباط ( ،)0.84وى أقؿ مف القيم الجدولي البالتػ ( )1.96عنػد
مسػػتول داللػ ػ ( )0.05ودرجػ ػ حريػ ػ ( ،)198وى ػػذا يعنػ ػ اف العالقػ ػ ب ػػيف العن ػػؼ الرم ػػز الم ػػدرؾ
والدا

المعر

غير دال احصايياً والجدوؿ ( )8يوضح ذلؾ.
جدول()8

معامل االرتباط بين العنف الرمزي المدرك والدافع المعرفي لدى طمبة المرحمة االعدادية
حجم

معامل االرتباط

العينة
200

0.06

القيمة التائية

القيمة التائية

المحسوبة

الجدولية

0.84

1.96

وتشير ىذه النتيج ال اف العنؼ الرمز المدرؾ ال يػرتبط بالػدا

مستوى الداللة
0.05

المعر ػ  ،عمػ الػرغـ مػف اف

عين البحػث لػدييا شػعور مػدرؾ بػالعنؼ الرمػز اال انػو ال يحػوؿ بػيف دا عيػـ نحػو المعر ػ  ،ويمكػف
تفسػػير ىػػذه النتيجػ اف مػػا يشػػيده العػػالـ مػػف تطػػور تكنمػػوج وسػػيول الحصػػوؿ عمػ المعمومػ عبػػر
شبك االنترنت ،عزز رغب الطمب المستمرة ػ الحصػوؿ عمػ المعر ػ وكتشػاؼ كػؿ مػا ىػو جديػد،
وىػػذا سػػاعد ػ زيػػادة المعر ػ  ،وكممػػا زادت المعر ػ كممػػا زاد الػػدا
المعمومات الجديدة.
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ل ػربط المعمومػػات المتيس ػرة م ػ

التوصيات
ضو ما توصؿ اليو البحث مف نتايج يوص الباحث باالت :
 0ػ ػ ػ قي ػػاـ و ازرة التربيػ ػ ب ػػورش ودورات تدريبيػ ػ تي ػػدؼ الػ ػ ت ػػدريب ادارات الم ػػدارس وكوادرى ػػا كيفيػ ػ
التعامػػؿ االمثػػؿ م ػ الطمب ػ  ،ضػػال عػػف وض ػ ق ػوانيف تمن ػ اسػػتخداـ العنػػؼ الرمػػز كمػػا اف ىنػػاؾ
قوانيف تمن العنؼ البدن .
0ػ ػ عم المدرسوف والمدرسات اف يعكسوا صورة جيدة عف ذواتيـ واقامت عالق تتسـ بالود والمحب
م الطمب وتدعيـ اسموب الحػوار واالقنػاع واالبتعػاد عػف االسػموب التسػمط  ،لكػ يكونػوا بحػؽ قػدوة
حسن يقتدل بيا.
 9ػ ػ ػ اس ػػتثمار ال ػػدا

المعر ػ ػ المرتفػ ػ ل ػػدل الطمبػ ػ والعم ػػؿ عمػ ػ ديمومت ػػو م ػػف خ ػػالؿ ت ػػو ير ادوات

اكتساب المعر داخؿ البيي المدرسي مف مكتب ومختبرات واقامت المسابقات.
المقترحات
استكماالً لمبحث الحال يقترح الباحث االت :
 0ػ ػ ػ اجػ ػ ار د ارس ػػات تبح ػػث العالقػ ػ ب ػػيف العن ػػؼ الرم ػػز الم ػػدرؾ و( التس ػػامح االجتم ػػاع  ،التكاس ػػؿ
االكاديم  ،تنمي االتجاىات التعصبي  ،اضطراب المزاج).
0ػ ػ ػ اج ار دراس مماثم عم عينات اخرل ( طمب المدارس االبتدايي  ،رياض االطفاؿ).
المصادر
 اب ػراىيـ ،خيػػر عم ػ ( :)0111برنػػامج مقتػػرح لتػػدريب معمم ػ التػػاريخ باسػػتخداـ التػػدريس
المصتر عم تنمي ميارت استخداـ الوثايؽ والتفكير الناقد ،مجم التربي  ،جامع الكويت.

 اآللوس  ،جماؿ حسيف ( :)0112الصح النفسي  ،بتداد ،المكتب الوطني .

 االمارة ،سعد ( :)0222النفس والعدواف ،مجم النبأ ،العدد(www.annabaa.org.)22
 بورديػو ،بييػر ( :)0112العنػؼ الرمػز  ،بحػث ػ أصػوؿ عمػـ االجتمػاع التربػو  ،ترجمػ
نظير جاىؿ ،ط ،0المركز الثقا

العرب .

 بورديػو ،بييػر وبارسػوف ،جػاف كمػود ( :)0226اعػادة االنتػاج ػ سػبيؿ نظريػ عامػ لنسػؽ
التعميـ ،ترجم ماىر تريمش ،المنظم العربي لمترجم  ،بيروت.
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 ثورنػػدايؾ ،روبػػرت وىػػيجف ،اليزابي ػػث ( :)1989القيػػاس والتقػػويـ ػ ػ عمػػـ الػػنفس والتربيػ ػ ،
ترجم عبد اهلل زيد الكيالن وعبد الرحمف عدس ،مركز الكتاب االردن  ،عماف.

 الجب ػ ػػور  ،مػ ػ ػ يوس ػ ػػؼ عب ػ ػػود ( :)0112انتي ػ ػػاؾ حري ػ ػ الطف ػ ػػؿ وعالقت ػ ػػو بظي ػ ػػور بع ػ ػػض
االضطرابات السموكي  ،اطروح دكتوراه غير منشورة ،كمي اآلداب ،الجامع المستنصري .

 الجػػالد ،ع ػػال احمػػد محم ػػد ( :)0202التفكيػػر الم ػػرف وعالقتػػو بال ػػدا

المعر ػ ل ػػدل طمبػ ػ

الجامع  ،رسال ماجستير غير منشورة ،كمي اآلداب ،جامع بتداد.

 الجميػؿ ،محمػد شػعم ( :)0111أثػر تفاعػؿ الػدا

المعر ػ والبييػ المدرسػي عمػ كػؿ مػف

التحصيؿ الدراس واالتجاه نحو الدراس لدل المدرس الثانوي الصناعي  ،مجم عمـ النفس،

الييي المصري العام لمكتاب.

المعر ػ

 الحػازم  ،شػريؼ بػف احمػد بػف صػدق ( :)0202الػدا

وعمميػات الػذاكرة لػدل

طػالب المرحمػ الثانويػ بمدينػ مكػ المكرمػ  ،رسػال ماجسػتير غيػر منشػورة ،كميػ التربيػ ،
جامع اـ القرل.

 الػػديب ،محم ػػد مص ػػطف محمػػد ( :)0220م ػػدل عاليػ ػ ك ػػؿ مػػف المجادلػ ػ وطم ػػب االتف ػػاؽ
والمنػػاظرة التعاوني ػ ػ تحصػػيؿ وحػػب االسػػتطالع والػػدا

التربي  ،جامع عيف شمس ،العدد (.)02

 ال ار ع ػ  ،يحي ػ عبػػداهلل ( :)0221الفػػروؽ ػ الػػدا

المعر ػ واالتجػػاه ،مجم ػ كمي ػ

المعر ػ والتحصػػيؿ االكػػاديم تبعػػا

لطريقػ الػػتعمـ ػ مػػادة منػػاىج البحػػث ػ التربيػ وعمػػـ الػػنفس ،مجمػ كميػ التربيػ  ،جامعػ

المنصورة ،العدد(.)62

 رضواف ،وساـ سعيد ( :)0222الدا

المعر

والبييػ الصػفي وعالقتيػا بػالتفكير االبتكػار

لدل طالب الصؼ الراب  ،رسال ماجستير غير منشورة ،كمي التربي  ،جامع األزىر ،غزة.

 الزواىػرة ،محمػد خمػؼ عبػد المحسػف ( :)0222العالقػ بػيف العجػز المػتعمـ وقمػؽ االمتحػاف
والتحصيؿ الدراس لػدل طمبػ الصػؼ التاسػ  ،رسػال ماجسػتير غيػر منشػورة ،كميػ التربيػ ،

الجامع الياشمي .

 الزوبع ػ ػ  ،عبػ ػػد الجميػ ػػؿ ،والكنػ ػػان  ،إب ػ ػراىيـ ،وبكػ ػػر ،محمػ ػػد اليػ ػػاس ( :)0110االختبػ ػػارات
والمقاييس النفسي  ،جامع الموصؿ ،و ازرة التعميـ العال والبحث العمم .

 الشػػمر  ،صػػاحب اسػػعد ويػػس ( :)0200اسػػباب العنػػؼ لػػدل تالميػػذ المرحمػ االبتداييػ مػػف
وجي نظر المعمميف والمعممات ،مجم دراسات تربوي  ،العدد(.)01
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 عابديف ،محمد عبد القادر ( :)0220اج ار ات مواجي التسرب ػ مدينػ القػدس كمػا ي ارىػا
المديروف والمعمموف ،مجم دراسات العموـ التربوي  ،الجامع االردني  ،العدد(.)0

 عايػد ،عمػ حسػيف ( :)0202العنػؼ الرمػز المػدرؾ وعالقتػو بػالعجز المػتعمـ لػدل طمبػ
الجامع  ،مجم مركز دراسات الكو  ،العدد(.)20

 عبد الصاحب ،منتي مطشر ( :)0200العنؼ المدرس وعالقتو بالفشؿ الدراس والتسرب
المدرس لدل طمب المرحم المتوسط  ،مجم البحوث التربوي والنفسي  ،العدد(.)01

 عثماف ،اروؽ السيد ( :)0220القمؽ وادارة الضتوط النفسي  ،دار الفكر العرب  ،القاىرة.
بػيف التػدريس و ػؽ المقاربػ باألىػداؼ

 عمػار ،ميمػود ( :)0202مسػتول الػدا

المعر ػ

 الفرمػػاو  ،حمػػد أحمػػد ( :)0112الػػدا

المعر ػ وعالقتػػو بالتحصػػيؿ الد ارس ػ لػػدل طمب ػ

والمقارب بالكفا ات ،مجم دراسات نفسي وتربوي  ،العدد( ،)02الجزاير.

المرحم الثانوي ( ،رسال ماجستير غير منشورة) ،القاىرة ،جامع عيف شمسف كمي التربي .


يركس ػػوف ،ج ػػورج ( :)1991التحمي ػػؿ اإلحص ػػاي

ػ ػ التربيػ ػ وعم ػػـ ال ػػنفس ،ترجمػ ػ ىن ػػا

العكيم  ،بتداد ،دار الحكم .

 قاسػػـ ،انتصػػار كمػػاؿ ( :)0202البيي ػ الصػػفي وعالقتيػػا بالػػدا
لدل طمب الجامع  ،مجم كمي التربي لمبنات ،العدد(.)9

المعر ػ والتفكيػػر التػػامم

 لصػػمج ،عايش ػ ( :)0202عنػػؼ الرمػػز عبػػر الشػػبكات االجتماعي ػ اال ت ارضػػي ،
http://www.mominoun.com/articles
 المبارؾ ،سميماف سعيد ( :)0221المعالج المعموماتي وعالقتيا بالدا المعر لدل طمبػ
كمي التربي االساسي

جامع الموصؿ ،مجم ابحاث كمي التربي االساسي  ،العدد(.)0

 المبػػدؿ ،عبػػد المحسػػف بػػف رشػػيد ( :)0202المكونػػات اإليجابيػ لمبييػ الصػػفي – ػ ضػػو
نظري مو ار وعالقتيا بميارات التفكير الناقػد (د ارسػ ميدانيػ عمػ طػالب المرحمػ الثانويػ

بمنطقػ الريػػاض) ،أطروحػ دكتػػوراه غيػػر منشػػورة ػ عمػػـ الػػنفس ،جامعػ اإلمػػاـ محمػػد بػػف

سعود اإلسالمي كمي العموـ االجتماعي .

 محمػػد ،محمػػد سػػعيد وخديػػدة ،ادىػػـ اسػػماعيؿ ( :)0221مسػػتول الػػدا
كمي التربي جامع دىوؾ ،مجم آداب الفراىيد  ،العدد(.)0

 محمػػود ،أحمػػد محمػػد نػػور ( :)0222قيػػاس الػػدا

المعر ػ لػػدل طمبػ

المعر ػ لػػدل طمب ػ جامع ػ الموصػػؿ،

اطروح دكتوراه غير منشورة ،كمي التربي  ،جامع الموصؿ.

 ممح ػػـ ،س ػػام محم ػػد ( :)0220س ػػيكولوجي ال ػػتعمـ وال ػػتعمـ ،دار المس ػػيرة لمنش ػػر والتوزيػ ػ ،
عماف ،األردف.
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.)022(العدد

 مركػ ػػز الشػ ػػرؽ العرب ػ ػ،  الطاقػ ػ االسػ ػػتالبي لمعن ػػؼ الرم ػػز:)0200(  عم ػ ػ اسػ ػػعد،  وطفػ ػ
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