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، وأشكر فيضله علي بإجناز هذا العمل املتواضع ويسر لي طريقه ،بداية أمحد اهلل كثريًا

 : وبعد

 كلماتال تقصر من إىل تقديري وخالص الشكرب أتقدم الوفاء و بالتقدير غامر بشعور

دخله ، وأتغمده اهلل بواسع رمحته "سليم نعامة  "اذ الدكتورألستا حبقه الثناء وعبارات

 بعلمه البحث أحاط، واإلرشاد بالعطاء وتقديم النصح و الذي أكرمينهو و ،فسيح جناته

 (.يرمحه اهلل)  علمامُل نعمكان ف توجيهاته، وسديد

لتفيضلها  "مينة رزق أ "الدكتورة ستاذتي الفاضلة أبالشكر اجلزيل إىل  أتقدمكما 

 ،البحث غنتأ يتال ،القيمة وتوجيهاتها نصائحهاب وأمدتينباإلشراف على هذه الرسالة، 

 .ممكنة صورة بأفيضل حتى خيرج

 ألعيضاء جلنة املنامقشة، لتفيضلهم باملوافقة على منامقشة هذه الرسالةييضًا أوشكري موصوٌل 

 .الرسالة، وتسهم يف رفع شأنهاستغين  مالحظاتهم السديدة وّإنين على أمل وّثقة بأّن

 من كل إىل واالمتنان نالعرفا جبزيل مقرونًا العميق اخلالص يبشكر وأخريًا أتقدم

 هذا يف أسهم أو نصيحة، أو توجيه أو برأي سواء البحث، هذا جوانب وأثرى تفيضل

 .إلجناز هذا اجلهد املتواضع يسري جبزء ولو العمل
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 الفصل االول
 التعريف بموضوع البحث  

 

ً:البحثًمقدمةً-أولًا
اجاته، لتلبي ح مصلحتهسعى جاهدًا لتسخير البيئة وتطويعها ل متطلبات اإلنسان وحاجاته ازديادمع 

منه، وممارساته السلوكية السلبية غير  العقالني غير االستثمار نتيجةفعمل على استنزاف ثروات البيئة، 
 . تسخيراً  ال تدميراً  بها عالقته جعل ما ،المسؤولة تجاه البيئة

فالبيئة مجال استثاري معقد تتحدد خواصه خالل تفاعل الفرد مع البيئة وتؤثر في تشكيل سلوك 
وفي هذا الشأن . والنفسية ،االجتماعيةو  ،هي الطبيعية ،وبدورها تتأثر بهم، وتتضمن ثالثة جوانب ،فراداأل

وخاصة من هم في سن المراهقة؛  ،المجتمع تعرضًا للضغوطات البيئية أفرادفإن الشباب عامة هم أكثر 
 نفسية طبيعيةصاحبها من تغيرات النمائية لمرحلة المراهقة، وما ي والسبب يعود إلى طبيعة الخصائص

 .هانوعتو  النمو مطالب تعقيد إلى ؤديما ي ،وفسيولوجية
 ،ن البيئة التعليميةألداء العقلي والسلوكي للطالب، فإونظرًا لما للمتغيرات البيئية من تأثير هام في ا

ساسيًا في تشكيل شخصية طالبها، وتحديد من أهم البيئات التي تؤدي دورًا أوخاصة المدرسة الثانوية 
ويمكن ، (339، 4991السعود، )وتمكين الطالب من تحقيق ذاته وتحقيق الكفاءة االجتماعية،  ،مستقبلهم

داة هدم تسهم في خلق ضغوطات نفسية على المتعلم، فقد تعلمه إدراك نقص للبيئة التعليمية أن تكون أ
والتوتر الكفاءة، والشعور بعدم القيمة، والشعور باالغتراب النفسي، ما يعزز لديه مشاعر الغضب 

ثر له في البيئة، فيعمم خبرات تعلم نتيجة إدراكه بأن سلوكه ال أواإلحباط، ويصل إلى حالة من العجز الم
فشله، وتصبح نظرته للحياة والمستقبل نظرة تشاؤمية، خصوصًا عند محاولته اتخاذ قرارات مصيرية، 

اختيار  دعحيث يُ . خطواته المستقبلية والتي ستحدد ،كقرار اختيار مهنة المستقبل التي سيُعرف بها الطالب
 ،بشخصيته و بسلوكه الوثيق الرتباطهاوتشغل تفكيره،  المراهق الفرد تهم التي القضاياالمهنة المناسبة من 

في الفرد  تؤثرحيث  واالجتماعية، والنفسية االقتصادية حياته على سلبية أو إيجابية تأثيرات من تحمله وما
 .بالعجز اإلحساس فينشأ ،واالجتماعي النفسي الالتوافق مظاهر من لكثير هتعرضو 

على التفاعل عادة ما تتأثر بعوامل البيئة المادية كالمكان ومثيرات التوتر في البيئة  فرادن قدرة األإ
 االجتماعية، االنتماءات تباين تتوقف درجة هذا التأثير على، في حين الطبيعية كالضوضاء والتلوث

         األحكام السلبية، على، فضاًل دراك الفرد لذاتهإكيفية السلوك، وعلى  هذا من دبالعائ الوعي ودرجة
 النتائج في فشله عزو إلى فيلجأ ،، إضافة إلى أساليب العزو التي يتبناها(1004،343،وآخرون العتوم )

 سيطرته نطاق عن ةخارج بيئة مصدرها خارجية أسباب إلى يعزوها أو الذات مصدرها ،داخلية ألسباب
 .وتحكمه
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 ,Hiro to) هيروتو و ،(4991، 4991)" ئه زمال سيلجمان و" كل من ليه إوهذا ما توصل 

 هانخفاض استجابة الفرد نتيجة عدم قدرته على التأقلم مع مهنت نلهم أتبين ، إذ خالل تجاربهم( 1974
بحيث  ،انخفاض تقديره لذاته إلىيؤدي ، قد صنعه في المشاركة حتى وأ المصير تقرير على القدرة وعدم

ن الشعور بالعجز هذا قد يسيطر على الفرد الذي ا  ات العجز المتعلم، و مهيئًا لسلوكيصبح ذلك عاماًل 
 (.1003الفرحاتي،)، ختيار مهنة المستقبلاليفشل في اتخاذ القرار المناسب 

 فيزيادة مثل يار مهنته الباحثين من آثار عدم قدرة الفرد على اختإليه بعض  ما أشارومن ثّم فإن 
أن إذ اعتبرت  ،أمريكا فيمنظمة حماية البيئة ، و يجري ضمن هذا التصور مع ما ذهبت إليه التوتر

، لذلك (1001،14التورنجي،)،مالئمة لقدرات الفرد من أعراض التعرض لمهن غير ُتعد التوترات النفسية
البيئي لدى عينة من الطلبة في محافظة يسعى البحث الحالي إللقاء الضوء على مدى عالقة السلوك 

 .دمشق بكل من العجز المتعلم ومهنة المستقبل
ً:مشكلةًالبحثً-ثانياًا

، أكثر المراحل حساسية في حياة الفرديرى أغلب علماء النفس و االجتماع أن مرحلة المراهقة من  
لثقافة أو البيئة التي والتكيف مع ا حيث تتميز بالتغيرات النمائية التي تتأثر بالمتطلبات النفسية الداخلية،

  .يركز عليها المجتمع
، حوج ما يكون فيها للمساعدة والعون، وهو أر الطالب في فترة نمو حرجةوخالل المرحلة الثانوية يم

نه يتعرض في هذه المرحلة لكثير من االضطرابات واألزمات والمشكالت النفسية والضغوطات حيث إ
 (. 1040،41ة،تنير ) ،البيئية

توصف بالسلبية  ،نماطًا عديدة انبثقت من سلوك المراهقين عامة وطلبة الثانوية خاصةلذلك نجد أ 
سين، والعدائية تجاه الذات أو تجاه البيئة، نتيجة لتلك الظروف التي يمرون بها، ما دعا بعض الدار 

 (.1040براهيم،إ) كدراسة ه البيئة،نماط السلبية من قبل الفرد تجاوالباحثين لالهتمام بهذه األ
خبرات التهجير  ها منعنينتج  و ما ،الحروبو كوارث البسبب  فرادالمواقف التي يواجهها األن إ

 ،و نحو المستقبل أنفسهم في اتجاهاتهم نحو المجتمع و و وارتقاءهم،القسريــة، قد تؤثر في مسار نموهم 
صابة و إلى اإل ،القصير، و المدى الطويلتؤدي إلى ظهور صدمات نفسية ضاغطة على المدى و 

 فيرب و تؤثر خبرات الح ،(44 ،1001 العزاوي،)  ،اعية و أسرية و سلوكيةباضطرابات نفسية واجتم
نه ال حول له وال ي النهاية أ، وبتكرار الخبرات المختلفة للحرب يدرك الفرد فمظاهر كثيرة من نمو الفرد

كمه وتحكم الراشدين من حوله، فيصل إلى حالة من العجز نها أحداث خارجة عن نطاق تح، وأقوة
 (. 1009،131،محمود) ،المتعلم

لهو دليل ملموس  ا تشهده البالد من حروب و صراعاتوم ن الواقع المعيش حاليًا في سوريةإ  
 . الفرد والمجتمع فيعن اآلثار التي تسببها الحروب " اويالعز "يؤكد ما ذكره 
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المستخدمة من قبل المؤسسات التربوية في التعامل مع المتعلمين األساليب بعض وتشكل  
 ايقاعأو تعمد إلى  ،سلوب التلقين لنقل قيم المجتمع إليهات نفسية عظيمة األثر، كاستخدام أضغوط

، حيث تدفع بهم تشكيل العجز وتعميقه لدى الطالب ، غالبًا ما تسهم فيهتحقيره أو تصغير بعقوبات نفسية 
دراك الفشل واختالمجتمعاالنفصال عن الذات و ور بإلى الشع النتيجة، والقلق الل العالقة بين الجهد و ، وا 

قيم كصورة من ، واختالل الأن يسهم في توليد الشعور بالفشل األمر الذي يمكن ،ونقص التحكم بالمستقبل
بين البيئة إلى وجود عالقة  (4991)يشير الفرحاتي نفسه االتجاه وعلى  ،تجاه البيئةصور السلوك السلبي 

 .تعلمالتعليمية المدركة وأساليب عزو العجز الم
 المهنة هذه تؤثر إذ حياته، في الفرد يتخذها التي القرارات أهم من المستقبل مهنة اختيار قرار يعدو 

فيصبح لديه  ،، لكن قد يتعرض الفرد إلى خبرات الفشلالشخصية للخصائص اكتسابه في مهماً  تأثيراً 
 وضعف السلبية إلى يؤدي قد المراهق لدى العجز تعلم نإف، ومن هنا اعتقاد بأنه لن ينجح في المستقبل

  ألزمات يتعرضون الذين لدى المتعلم العجز في جوهرية عوامل دّ عتُ  وكلها ،بالذات الثقة وفقد المعنويات
اختيارهم مهنتهم  حيالباتخاذ قرار  رفيصبحون عاجزين عن التفكي ،ما يؤثر سلبًا فيهم، وضغوطات
 النجاح توقعات بين عكسية عالقة وجودعلى ( 1003)في هذا السياق  دلت دراسة باحكيم  ،المستقبلية

 .المتعلم العجز عزو وأساليب والفشل
 المهني واإلرشاد التوجيه خدمات غيابمراحل التعليم كافة المتمثلة ب بين الحاصلة الفجوةن وجود ا  و 

وقد  ،ومهنته تخصصه اختيار في الطالب قبل من القرار اتخاذ في صعوبة تشكل طلبةال بينوضعفها 
 القيامب المتعلمين مكانيةإ نرشاد المهني عتأثير برامج اإلBholanath (1001 ) "بوالناث"بينت دراسة 

 طموحات زيادةو  ،بمهنهم المتعلقة القرارات التخاذ جاهزيتهم تحسين مع لديهم المستقبل مهنة باختيار
إضافة إلى تأثر هذا القرار بخطط االستيعاب التي تعتمدها  .الثانوي بعد ما التعليم لمتابعة الطالب هؤالء

وزارة التربية في قبول الطالب في التعليم العام أو المهني، بناًء على مجموع عالماته في مرحلة التعليم 
ال يلبي وال أحيانًا، كونه رغم عدم رضاه  ،لتخصصهفي اختيار الطالب هذا ؤثر يغالبًا ما األساسي، و 

 .يراعي ميوله وقدراته
ي تؤد التياألسباب وبهذا المعطى يصبح الشعور بالعجز وغياب القدرة على ضبط السلوك من أهم 

في ال يستطيع التحكم نه ، ألليس للفرد اختيار فيها التي ،إلى ظهور اآلثار النفسية السيئة لبيئة العمل
  .يعيش فيه الذي قاع النشاط اإلنساني في الوسط البيئيضبط إي

فظة دمشق منها مدرسة وفي دراسة استطالعية قامت بها الباحثة لبعض المدارس الثانوية في محا
التقت بدورها ببعض األطر ، (والثانوية الصناعية المختلطة - ثوثانوية بهجت البيطار لإلنا -أبن األثير)

الممارسات السلوكية التي تمارس من  إلى ومرشدين نفسيين واجتماعيين، للتعرفالتعليمية من مدرسين 
ل زياراتها لبعض الفصول كما اعتمدت الباحثة على مالحظاتها المباشرة خال. قبل الطالب في المدرسة

تبين لها العديد من الممارسات الطالب عند انصرافهم إلى المنازل، ف، ومشاهدتها لسلوكات المدرسية
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الالمباالة والتعدي على البيئة المدرسية والبيئة الطبيعية : منها ،لوكية السلبية التي تمارس من قبلهمالس
لحاق األ كقطف الزهور، ورمي المخلفات في الشارع، ى بالممتلكات العامة من تخريب األثاث المدرسي ذوا 

الحاجة إلى دراسة ( من خالل تلك المشاهدات)وتبين . الشغب، والعدوان اللفظي والجسدي على الزمالءو 
لذلك فإن مشكلة  ،السلوكات وأسباب ممارستها وعالقتها بالعجز المتعلم واختيار المهنة وهذه المشكالت 

 :البحث تتبلور في السؤال التالي
ً

لدىًًالمستقبلمهنةًوًالعجزًالمتعلمًوًالسلوكًالبيئيًفيًمرحلةًالمراهقةًًطبيعةًالعالقةًبينماً
ً؟عينةًمنًالطلبةًفيًمحافظةًدمشق

ً:بحثأهميةًالً- ثالثاًا
ًً:يليًمافيًبحثأهميةًالًتبرزًً-أ
ثراء الجانب النظري فيما يخص السلوك البيئي وظاهرة العجز المتعلم، والتفكير باختيار مهنة إ 

 .المستقبل

 بهدف" ، والتفكير باختيار مهنة المستقبلالعجز المتعلمالسلوك البيئي، و "تناول متغيرات البحث الحالي  
 التي والنتائج ،المستقلة المتغيرات لبعض تبًعا والفروق المفاهيم هذه بين االرتباطية العالقة تعرف
 .المراهقين في وتأثيرها العالقة، هذه فهم نتيجة منها االستفادة يمكن

إدخال البعد همية البيئة بأعلى  التأكيد معتعاظم االهتمام بالبيئة في سائر األنظمة التربوية العالمية،  
البيئي في البرامج التربوية ذات الصلة بالطلبة، حرصًا منها على أال يكون الطلبة أداة سلبية من 

 .ية بوجه عامالداخلية والبيئة الخارج تهم النفسيةشأنها أن تلحق األذى والضرر ببيئ

وما تتميز به من طبيعة معقدة نتيجة التفاعل بين جوانبها، ووعي  ،أهمية البيئة بالنسبة لإلنسان 
 .جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية شأنب تهااإلنسان بأهمي

، متعلّ المُ  العجز وهو ،والنفسية االجتماعية حياتنا في األهمية ذات البحثية الموضوعات أحد تناوله 
التي قد تعوق قدرة الفرد على  التربوية والتعليمية واالجتماعية والمعرفية النفسية المعوقات أحد باعتباره

 .اتهعلى سلوك سلباً ، والتي قد تنعكس التحكم باألحداث التي تواجهه في الحياة

 المستقبل مهنة اختيار نإ حيث له، يتصدى الذي الموضوع أهميةأيضًا من  أهميته البحث هذا يكتسب 
، والتربية النفس علم في وللمتخصصين أمورهم وأولياء للطالب الشاغل شغلال أصبحللفرد  المناسبة

  قد يسبب حالة من االغتراب مع الوظيفة فيما بعد المهني هتحديد مستقبلففشل الفرد المراهق في 
 .نتيجة االختيار الخاطئ لمهنته

، وتنمية ب على اختيار مهنتهم المستقبليةرشادية تساعد الطالامج إتوفير قاعدة بيانات لبناء بر  
 .السلوكات اإليجابية تجاه البيئة، ومحاولة الحد من العجز المتعلم
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كما تنبع أهمية البحث من أهمية بناء مقاييس من قبل الباحثة تتناول متغيرات البحث الحالي تتضمن  
 (.والتفكير بمهنة المستقبل، والسلوك البيئي، العجز المتعلم) :مقياس

وتشكل منطلقًا خطيرًا  ،ليها طلبة الثانوية العامة حساسةالتي ينتمي إ( المراهقة)العمرية  كون المرحلة 
هذه المرحلة للعديد من  أفرادوتحتاج إلى رعاية خاصة نتيجة تعرض غالبية  ،في حياة اإلنسان

 .الصراعات الداخلية والخارجية
 

ً:بحثأهدافًالً-رابعاًا
 :يسعى البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية 

عـينة  أفرادلدى ( العجز المتعلم ومهنة المستقبل ) كل منو  السـلوك البيئـيبين تعرف العالقة  -4
 .البـحث

 .عـينة البـحث أفرادومـهنة المسـتقبل لدى  عجز المتعلمالتعرف العالقة بين  -1
عـينة  أفرادلدى  (البيئـي والـعجز المتعـلم ومـهنة المسـتقبل السـلوك) في كٍل من تعرف داللة الفروق -3

وفق متغير  البـحث من طلـبة الـصف الـثالث الـثانوي في مـدارس مدينة دمشـق الـثانوية الرسـمية
 .(التخصصالجنس، و )
ً:بحثفرضياتًالً-خامساًا

عينة البحث على مقياس السلوك  أفرادحصائية بين استجابات إال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة  -4
 .استجاباتهم على مقياس العجز المتعلم البيئي و

السلوك عينة البحث على مقياس  أفرادحصائية بين استجابات إال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة  -1
 . استجاباتهم على مقياس مهنة المستقبل و البيئي

العجز عينة البحث على مقياس  أفرادين استجابات حصائية بإال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة  -3
 . استجاباتهم على مقياس مهنة المستقبل و المتعلم

عينة البحث على مقياس السلوك  أفرادحصائية بين متوسط استجابات إال توجد فروق ذات داللة  -1
  (.التخصص الدراسي، الجنس)البيئي وفق متغيرات 

عينة البحث على مقياس العجز  أفرادحصائية بين متوسط استجابات إال توجد فروق ذات داللة  -3
 (. التخصص الدراسي، الجنس)المتعلم وفق متغيرات

عينة البحث على مقياس مهنة  أفرادحصائية بين متوسط استجابات إال توجد فروق ذات داللة  -1
 (.التخصص الدراسي، الجنس: )المستقبل وفق متغيرات

ً:بحثمنهجًالً-سادساًا
إذ ، استجابة لمعطيات البحث و متغيراتها ،هدافه استخدام المنهج الوصفيأطبيعة البحث و  اقتضت
بوصف ظاهرة أو مشكلة محددة، وتصويرها كميًا عن طريق جمع بيانات ومعلومات "الوصفي يهتم المنهج

 (.319، 1001ملحم،) خضاعها للدراسة الدقيقة،ا  وتحليلها و  مقننه عن الظاهرة أو المشكلة، وتصنيفها
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 الكشف عنالمنهج يحقق فهمًا أفضل للظاهرة المدروسة عن طريق تحليل البيانات، و هذا ن أضافة إلى إ
الكاشفة عن وهي االستبانة  ،العالقة بين مكوناتها من خالل استخدام إحدى أدوات المنهج الوصفي

 .وتقرير حالتها كما هي في الواقع الدراسةالظروف الخاصة بالظاهرة محل 
ً:حدودًالبحثً-سابعاًا

ً:ًحدودًمكانية -ًأ
حيث  ،دمشق بالجمهورية العربية السورية مدينةفي ة الرسمية الثانوي مدارسالفي ُأجري هذا البحث 

 .تضمنت مدارس التعليم الثانوي العام والمهني
 :ًحدودًبشرية -ًب

   بفرعيه العام :الصف الثالث الثانوي بفروعه التالية ب وطالباتمن طال البحث عينة تكونت
المسجلين و ، سنة41-41عمارهم بين أممن تراوح ، و (صناعيوالتجاري، ال) والمهني ،(علمي، والبياألد)

  .م1041-1044عام الدراسي للفي مدارس التعليم الثانوي الرسمية 
 :نيةاحدودًزم -ًت

خالل المدة  م1041الفصل الثاني من العام خالل  عينةال أفراد على البحثأدوات  يقطبت جرى
  .من العام نفسه 40/1 و لغاية – 13/4/1041 الممتدة بين

ً:علميةًحدود -ًث
المتعلم  ساسية المتضمنة بالسلوك البيئي وعالقته بالعجزاألمتغيرات اليتحدد البحث الحالي بدراسة 

 .البحث واتدأ خاللتحديدها وقياسها  تمّ التي واختيار مهنة المستقبل، 
ًً:بحثأدواتًالً-ثامناًا

 :بناء المقاييس التالية جرىتحديدًا ألهداف البحث والتحقق من فرضياته 
 (.من إعداد الباحثة)قياس السلوك البيئي م .4

 (.من إعداد الباحثة)قياس العجز المتعلم م .1

 (.من إعداد الباحثة)مهنة المستقبل  قياسم .3

 (. الرابع) استعراض تفاصيل المقاييس الحقًا في الفصل  سيجريو 
ًً:متغيراتًالبحثً-تاسعاًا

 : ُحددت المتغيرات في البحث الحالي بنوعين
 .(  السلوك البيئي، مهنة المستقبل، العجز المتعلم: ) متغيرات ارتباطية -أ

 :تصنيفيةمتغيرات  -ب
 .ناثواإل ذكورال من الجنس -4
 ./ تجاريال -صناعيال/  :المهني،  و /دبياأل -علميال/  :بفروعه العام :التخصص -1
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ًًً:جرائيةوتعريفاتهًاإلًبحثلحاتًالطمصً-عاشراًا
 السلوكًالبيئي: Environmental  Behavior   

التي يبديها  تفعال واالستجاباكل أشكال السلوك وردود األ » :أنه إلى البيئي السلوك مفهوم يشير
ذلك ضمن محيطهم البيئي العام الكبير والخاص، ، و عندما يتعاملون مع المواقف البيئية المختلفة فراداأل
 (.1000،11الضاهر،)  «الضيق والقريب منهم و 

المعد لقياس السلوك  مقياسعلى الالبحث عينة  أفرادحصل عليها يبالدرجة التي  عرف إجرائياً يُ  و
 .الحالي بحثالبيئي في ال

 

 العجزًالمتعلم:ًLearned Helplessnessًً
تمام المهام الصعبة و بلوغ معايير التفوق على اآلخرين وانعدام في إ هو حالة من عدم الرغبة

  (.Seligman، 12،1998)المنافسة، 
 

وتعرفه الباحثة بأنه حالة من االستسالم لإلخفاقات الحياتية المتكررة، سببه إيمان الفرد بال جدوى 
نه يعزو فشله إلى عوامل يبذلها، لذا فإده ومحاوالته التي المحاوالت وبأن نتائج سلوكه ال تعتمد على جه

، العتقاده (الحظ)مثل-خارجية–ويعزو نجاحه إلى عوامل غير ثابتة( ضعف القدرة)داخلية ثابتة لديه مثل 
 .ال تمكنه من تحقيق تغيير الواقع أو تحقيق النجاح ،ن قدرته ضعيفةبأ

على مقياس العجز المتعلم المطبق  عينة البحث أفرادًا بأنه الدرجة التي يحصل عليها جرائيُيعرف إو 
 .في هذا البحث

 

 مهنةًالمستقبل:Future  Career ًًًً
 مزاولته في المستقبل، بما يتوافق مع معتقداته،إلى  الوظيفة أو العمل الذي يطمح الفردهي 

مكاناته وحو  تساعده على بلوغ هذا  ةيضع الفرد لنفسه خط إذاجات سوق العمل، يتناسب مع قدراته وا 
 (.1009،11،، والسالميبأبو حر  )،الطموح

عد لقياس اختيار عينة البحث على المقياس المُ  أفرادحصل عليها يبالدرجة التي  ويعرف إجرائياً 
 .مهنة المستقبل في البحث الحالي

 المراهقة: Adolescenceً
 ،تتمحور في العديد من التغيرات الجسميةبأنها مرحلة انتقالية  "  (:4999)عرفها مارسول وبراكني 

ث عن عرف بإعادة بناء األنا والبحالتي تعرقل التوازن الداخلي للموضوع والتي تُ  ،االجتماعية و واالنفعالية
                                                            (.1044،11رزيقة،)"وسائل جديدة إلثبات الذات 

اجرائيًا في هذا البحث هم الشريحة العمرية من سن السابعة عشرة وحتى التاسعة عشرة من  وُتعرف المراهقة
 .منها البحث عينة انتقاء جرى التيمرحلة المراهقة، كون هذا العمر ُيمثل طلبة التعليم الثالث الثانوي 
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  الفصل الثاني
  (وتحليل عرض) سابقة دراسات    

 

 الصمة ذات األجنبية و العربية األبحاث و الدراسات بعض عرض سيتم الفصل ىذا في
 :وىي محاور ثالثة عمى الدراسات ىذه بتوزيع الباحثة قامت حيث .البحث بموضوع

 .السموك البيئي تناولت دراسات -واًل أ
 .العجز المتعمم تناولت دراسات -ثانيًا 
 .مينة المستقبلاختيار  تناولت دراسات -ثالثًا 
 :التفصيل من ببعض الدراسات ليذه عرض يمي وفيما

 :أواًل: دراسات تناولت السموك البيئي
 دراسات عربية:   -1
 سورية:(، 1996الضاهر)دراسة  -1/1

 :دراسة ميدانية - ة و التمفزيوناألسر شروط كل من  نماط السموك البيئي لألطفال وأ عنوان الدراسة 
 في مدارس دمشق االبتدائية.

 ة األسر معرفة واقع السموك البيئي لألطفال في القطر العربي السوري ودور  ف الدراسة:اهدأ
 والتمفزيون في ىذا السموك. 

 واستمارة لتحميل مضمون برامج  استبانة موجية لألطفال، استبانة موجية لمتالميذ، و الدراسة: أداة
 طفال في التمفزيون العربي السوري.األ

  :التحميمي الوصفيالمنيج منهج الدراسة. 
 :ة التعميم ( تمميذا وتمميذة من تالميذ الصف السادس من مرحم855تكونت من ) عينة الدراسة

أنفسيم وبمغ عينة من اآلباء ىم آباء التالميذ  إلى، إضافة االساسي في مدارس دمشق
 مًا، وكذلك عينة من برامج االطفال في التمفزيون العربي السوري.( أبًا و أ  4477عددىم)

 :النتائج: إليو أشارتما  أىم نتائج الدراسة 
 أدواتواألطفال فيما يتعمق بمعظم القضايا البيئية المتضمنة في  األىلوجود وعي بيئي عام لدى  -

 ، بينما يوجد قصور في الوعي في بعض القضايا األخرى.البحث
 بمشكالت البيئة وبين السموك البيئي الفعمي ليم. األىلبين وعي  تباطعدم وجود ار  -

 يرون أن تزايد السكان ليس من عوامل تمويث البيئة. األىلالنتائج أن معظم  أوضحت -

 بتقصير التمفزيون في دوره حيال البيئة ومشكالتيا. األىلعينة  أفراد% من ::.>7تعتقد نسبة  -
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بين السموك البيئي لألىل والسموك البيئي لألطفال وىو عند  إحصائيةذو داللة  إيجابييوجد ترابط  -
 ال واآلباء.عند االطف أعمىاالطفال واألميات 

 البحث. أداةفيما يتعمق بما تقيسو  اإلناثبين الذكور و  إحصائيةال يوجد فرق ذو داللة  -
 (، سورية:2222الضاهر)دراسة  -2/1

 :مفيوم الذات ومركز الضبط وعالقتيما بالسموك البيئي دراسة ميدانية عمى طمبة  عنوان الدراسة
 جامعة دمشق.

 أىداف البحث: أىممن  ف الدراسة:اهدأ 
، وبينيما وبين السموك ة بين مفيومي مركز الضبط الداخمي، الخارجي ومفيوم الذاتدراسة العالق -

 العينة إيجابًا كان أم سمبًا.  أفرادالبيئي الصادر عن 
 العينة.  أفرادالكشف عن طبيعة العالقة بين مفيوم الذات والسموك البيئي لدى  -
 العينة. أفرادالكشف عن طبيعة العالقة بين مركز الضبط ببعديو والسموك البيئي لدى  -
 عينات البحث. إحدى أفرادالكشف عن دور المعمومات البيئية في تعديل السموك البيئي لدى  -

 قنن عمى البيئة  استخدم الباحث مقياس مركز الضبط لـ)جوليان روتر( والمّعرب والم الدراسة: أداة
)تنسي( لمفيوم الذات المنسوب لـ)وليم فيتس( والمّعرب والمقنن عمى البيئة  العربية. ة. ومقياسالعربي

 العينة. أفرادالباحث لقياس السموك البيئي لدى  إعدادومقياس من 
معرفة  إلىالباحث، ييدف  إعدادعمومات حول البيئة ومشكالتيا من كما استخدم برنامج إلعطاء م

 عينات البحث. إحدىدور المعمومات في تعديل السموك البيئي لدى 
  :التحميمي والمنيج شبو التجريبي الوصفيالمنيج منهج الدراسة. 
 :ت كميات:وطالبة من طمبة كميات جامعة دمشق شمم طالباً / 4488تكونت من / عينة الدراسة   

 (.، والفنون الجميمةاالقتصاد، واآلداب، والعموم، وىندسة العمارةالتربية، و طب األسنان و )
 :النتائج ىي: أىم نتائج الدراسة 
( بين مفيوم الذات العام ومفيوم الذات )حسب 4.44عند مستوى ) إحصائيةيوجد ترابط ذو داللة  -

 عينة البحث. أفرادالذوات( والسموك البيئي لدى 

بين مركز الضبط الداخمي من جية ومركز الضبط الخارجي من  إحصائيةجد ترابط ذو داللة ال يو  -
 عينة البحث. أفرادجية وبين السموك البيئي لدى 

 .اإلناثفيما يتعمق بالسموك البيئي لصالح  اإلناثبين الذكور و  إحصائيةوجود فروق ذو داللة  -

عينة البحث من االختصاصات المختمفة فيما يتعمق  أفرادبين  إحصائيةوجود فروق ذو داللة  -
 بالسموك البيئي.

 عينة البحث. أفرادبين مفيوم الذات ومركز الضبط الداخمي لدى  إحصائيةال يوجد ترابط ذو داللة  -
 عينة البحث. أفرادبين مفيوم الذات ومركز الضبط الخارجي لدى  إحصائيةال يوجد ترابط ذو داللة  -



 الفصل الثاني سابقة )عرض وتحليل(الدراسات 
 

 01 

فيما يتعمق بمركز الضبط  اإلناث( بين الذكور و 4.48وى )تعند مس إحصائيةاللة ال يوجد فرق ذو د -
 الداخمي لدييم.

فيما يتعمق بمركز الضبط  اإلناث ( بين الذكور و4.48وى )تعند مس إحصائيةيوجد فرق ذو داللة  -
 .اإلناثالخارجي لدييم ... لصالح 

 :السعودية (،2223) دراسة سعيد -3/1
  :برنامج كمية التقنية بأبيا في تنمية المفاىيم البيئية واالتجاىات نحو البيئة  أثرعنوان الدراسة

 وقضاياىا لدى الطالب.
  :معرفة اتجاىات طمبة كمية التقنية بأبيا نحو البيئة وقضاياىا.هدف الدراسة 
 الباحث. إعدادمن  برنامج في تنمية المفاىيم البيئية واالتجاىات نحو البيئة الدراسة: أداة 
 :من طالب كمية التقنية. الب( ط444تكونت العينة من ) عينة الدراسة 
 :اعتمد المنيج الوصفي التحميمي. منهج الدراسة 
 :من الدرجة  (%7.9:)االتجاه نحو البيئة مقبول حيث بمغ ن أ إلىتوصل الباحث  نتائج الدراسة

كمما تقدم الطالب  نخفاضلاليتجو  األولىفي السنة  اً إيجابيالذي يكون  الكمية، ولكن ىذا االتجاه
من خاللو، لم يستفد مما لدى الطالب  لبن برنامج الكمية الذي يمر الطاأفي دراستو، وىذا يعني 
 نحو البيئة عند خروجو من الثانوية العامة. إيجابيةمن معمومات واتجاىات 

 

  :(، البحرين2224وآخرون) دراسة هويدي -4/1
 ات البيئية المسئولة بين المعممين والطالب في المرحمة الثانوية السموكالفروق في : عنوان الدراسة

 البحرين.بمممكة 
 :التعرف في الفروق في السموكات البيئية المسؤولة بين المعممين والطالب في  هدف الدراسة

 المرحمة الثانوية بالبحرين.
 نتاج المخمفات إخفض  وأ/منع :مجاالت ةربعأمقياس لمسموكات البيئية مكون من  الدراسة: أداة

المياه، تجنب استعمال المواد الخطرة، واالىتمام  كالصمبة، ترشيد استيالك الطاقة، وترشيد استيال
 بالقضايا البيئية ومتابعتيا/.

  :طالبًا وطالبة. (5;5الطالب) بينما بمغ عددمعممة،  و ( معمماً 8;4)تكونت من عينة الدراسة 
 :الوصفي التحميمي.اعتمد المنيج  منهج الدراسة 
 :ات من سموك أعمىداء المعممين لمسموكات المسؤولة أن أ إلىالنتائج  أشارت نتائج الدراسة

ن الممارسات أ، و ذوي التخصص العمميمن  أعمى الطالب، وأن الطالب ذوي التخصص األدبي
المجاالت السموكية ممارسة يتعمق باستيالك  أعمى، وكان اإلناثفضل من أالبيئية لمذكور عامة 

 قميا االىتمام بالقضايا البيئية.أالمياه واستعمال المواد الخطرة، بينما 
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 (، مصر:2225أبو العال ) دراسة -5/1
 :الثقافة البيئية في السموك واالتجاه نحو البيئة لدى طالب الجامعة أثر عنوان الدراسة. 

  في سموك واتجاه طالب  (منخفضة  -) مرتفعة مستوى الثقافة البيئية أثرتعرف ف الدراسة: اهدأ
 عينة البحث. هاتجاو  في سموككل من الجنس والتخصص  الجامعة نحو البيئة. و تأثير

 الثقافة البيئية في السموك واالتجاه نحو البيئة أثرالباحث تقيس  إعداداستبانة من  الدراسة: أداة 
 العينة. أفرادعند 

 من التخصصات  من طالب كمية التربية بصحار وطالبة ( طالباً 457تضمنت)الدراسة:  عينة
 .العممية واألدبية

 :الوصفي.المنيج  منهج الدراسة 
 :النتائج التالية: إلىخمصت  نتائج الدراسة 
الثقافة البيئية في السموك ( متوسطي مرتفعي ومنخفضي)بين  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -

 البيئة لصالح مرتفعي الثقافة البيئية. واالتجاه نحو

اه بين متوسطي طالب العممي وطالب األدبي في السموك واالتج إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -
 .نحو البيئة لصالح طالب العممي

في السموك  اإلناثبين متوسطي الطالب الذكور والطالب  إحصائيةفروق ذات داللة  دال توج -
 .واالتجاه نحو البيئة

 :مصر (،2225) دراسة دوبا -6/1
 :دراسة  ) البيئي في ضوء بعض المتغيرات النفسية اإلدراكنوعية الحياة وعالقتيا ب عنوان الدراسة

 .( مقارنة في عمم النفس البيئي عمى عينات من ساكني المناطق العشوائية
 :هدف الدراسة  
نوع السكن  ختالفباالبيئي  اإلدراكعمى مقياس  ستجابةاالفي  االختالفتحديد مدى  -

 .)مخطط/عشوائي(، لدى الراشدين واألطفال
 البيئي لدى الراشدين واألطفال. اإلدراكف العالقة بين نوعية الحياة والرضا عن الحياة وبين تعرّ  -
البيئي وكل من المتغيرات الشخصية التالية: التذوق الجمالي، والذكاء،  اإلدراكتحديد العالقة بين  -

 ذاكرة الشكل، والذاكرة البنائية، وذاكرة الخرائط.المكاني، و  اإلدراكو 
 اآلتية: األدواتاستخدمت الباحثة  الدراسة: أداة 
 الباحثة(. إعدادلألطفال ) ولمراشدين وآخرين لمرضا عن الحياة  مقياسين لإلدراك البيئي -
 الباحثة(. إعداد) اختبار التذوق الجمالي لألطفال -
 صالح(.حمد زكي أ) المكاني اإلدراكاختبار  -
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 :( 649و) ،سوريةفي مصر و  األسر أرباب الراشدين من (649)العينة عمى  شتممتا عينة الدراسة
 .سوريةفي مصر و  طفالمن األ

 :الوصفي الثقافي المقارن. منهج الدراسة 
 :يا:أىممن  نتائج الدراسة 
البيئي في جانب عينات الراشدين  اإلدراكوجود فروق بين ساكني األحياء العشوائية والمخططة في  -

 ، وكذلك األمر بالنسبة لألطفال. ةسوري من ساكني الحي المخطط في مصر و
سواء القاطنين في الحي المخطط أو  اإلناثالبيئي بين الذكور و  اإلدراكفروق في  دال توج -

 العشوائي من الراشدين واألطفال. 
البيئي والدرجة الكمية عمى المقياس بين الراشدين في مصر  اإلدراك أبعادفروق في بعض  دتوج -

 في إدراكيم لمبيئة.  ةولم يختمف األطفال كثيرًا في مصر وسوري السورية،في جانب العينة  ةوسوري

البيئي لدى الراشدين  اإلدراكعالقة موجبة بين نوعية الحياة والرضا عن الحياة وبين  دتوج -
 واألطفال في مجتمعي الدراسة.

مؤشرًا عمى االضطراب النفسي( وبين  ت عدعالقة سمبية بين الشخصية )الدرجة المرتفعة  دتوج -
 البيئي وذلك لدى األطفال والراشدين. اإلدراك

 

 (، سمطنة ُعمان:2228) دراسة حسن -7/1
 :االتجاىات البيئية في تنمية السموك البيئي المسؤول لدى طمبة كمية التربية  أثر عنوان الدراسة

 بجامعة السمطان قابوس.
 :ول لدى طمبة ؤ ف االتجاىات البيئية، ودورىا في تنمية السموك البيئي المستيدف تعرّ  هدف الدراسة

 كمية التربية بجامعة السمطان قابوس.
 ات البيئية؛ العينة لمسموك أفراداستبانة تقيس مدى ممارسة  مقياس االتجاىات البيئية و الدراسة: أداة

 الباحث(. إعداد)من 
 :وطالبة من طمبة البكالوريوس، ودبموم التربيةـ شممت العينة  طالباً  (965تكونت من ) عينة الدراسة

 وطالبة.  طالباً  ( 684)أما العينة الثانية فقد شممت . وطالبة طالباً  (5;5) األولى
 :الوصفي التحميمي اعتمد المنيج منهج الدراسة. 
 :نتائج الدراسة: أبرزمن  نتائج الدراسة 
 اتيا فوق الوسيط بالنسبة لمعوامللصالح المجموعة التي تقع درج إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -

، والسياحة البيئية، االتجاه نحو تموث البيئة، واالتجاه نحو التعمم )االتجاه نحو المحميات الفطرية
 (.البيئي

 .البيئية يم نحوسموكو أداء الطمبة  فيممقرر البيئي ل إيجابيةفاعمية  -
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 بينيما. إحصائيةكانت مرتفعة، وليست ىناك فروق ذات داللة  اإلناثالممارسات البيئية لمذكور و  -
 (، العراق:2212إبراهيم )دراسة  -8/1

 :دراسة ميدانية"  السمبي لدى طمبة جامعة الموصل ئييأسباب السموك الب عنوان الدراسة ." 
 السمبي لدى طمبة جامعة الموصل من البيئيتعرف أسباب السموك ف الدراسة: اهدأ 

 الطمبة أنفسيم. منظور
 بندًا.( ٥٢)مؤلف من  الباحث، إعدادمن السموك البيئي مقياس  الدراسة: أداة 
  :الموصل في جامعة كمياتوطالبة من ستة  ( طالباً ٥٨٢البحث من ) نةيع تكونتعينة الدراسة. 
 :الوصفي.المنيج  منهج الدراسة 
  عينة الدراسة أفراد لدى السمبي ئييالب لمسموك أسباب خمسة أبرز كانت الدراسة:نتائج:  
  ية لمعناية بالبيئة.أىمال يعطي المجتمع المحمي  -
 لدى عموم طمبة الجامعة. البيئيضعف الوعي  -
 .و سموكاتيمفي أفعاليم  الطمبةغمبة صفة الالمباالة عند بعض  -
 في الشوارع والطرقات. البيئةلسوء التعامل مع  عينة البحث( أفراد) مشاىدات الطمبة -

 :سورية(، 2212صواف)دراسة  -9/1
 :رتب اليوية االجتماعية و االيديولوجية وعالقتيا بالسموك البيئي " دراسة ميدانية  عنوان الدراسة

 عمى عينة من طمبة الجامعة في الجميورية العربية السورية ".
 ف الدراسة: اهدأ 
  .السموك السمبي نحو البيئة لدى عينة البحثتعّرف مدى شيوع  -
 تعّرف العالقة بين رتب اليوية االجتماعية و االيديولوجية والسموك البيئي. -
 استخدمت الباحثة: الدراسة: أداة 
 الباحثة(. إعدادمقياس رتب اليوية ) -
 الباحثة(. إعدادمقياس السموك البيئي ) -
  :في كمية التربية تخصص)معمم صف( من السنة  ( طالبا وطالبة;58تكونت من )عينة الدراسة

 وحتى الرابعة. األولى
 :الوصفي.المنيج  منهج الدراسة 
 :ىاأبرز كان  نتائج الدراسة: 
من ذوي  فرادمن حيث االنتشار لدى األ األولىنحو البيئة يأتي في المرتبة  يجابياإلإن السموك  -

بالنسبة لمسموك  إيجابيةر المنجزين ىم أكث فراد، أي أن األاالنجاز بالمقارنة مع بقية الرتبرتبة 
من ذوي  فرادأل أخيراً ، و من ذوي رتبة التشتت فراد، ثم األمن ذوي رتبة التعميق فراد، يمييم األالبيئي

 رتبة االنغالق.
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 بين متوسطات درجات السموك البيئي حسب رتب اليوية. ال توجد فروق دالة إحصائياً  -
السنة الدراسية درجات السموك البيئي حسب متغير) بين متوسطات ال توجد فروق دالة إحصائياً  -

 .(والحالة االجتماعية والجنس
من ذوي رتبة التشتت  فرادبين متوسطات درجات السموك البيئي لدى األ إحصائياً توجد فروق دالة  -

 بالنسبة لمسموك البيئي من الذكور. إيجابيةالمواتي كن أكثر  اإلناثحسب متغير الجنس لصالح 
من ذوي رتبة  فرادبين متوسطات درجات السموك البيئي لدى األ إحصائياً ال توجد فروق دالة  -

 ، الجنس(.نجاز حسب متغير )السنة الدراسية، الحالة االجتماعيةاال
 

 أجنبية:دراسات  -2
  أمريكا:     (،1996)كاسيير وآخرون  Kaiser et al  دراسة -1/2

 عنوان الدراسة: Ecological   Behavior, Environmental Attitude, and Feelings of 

Responsibility for the Environment. 

 واالتجاىات البيئية والشعور بالمسؤولية البيئية ". السموك البيئي" 
 الكشف عن دور الموقف البيئي الذي يتخذه الفرد في التنبؤ عن السموك البيئي الذي  :الدراسة هدف

 يمارسو.
 الباحثين. إعدادمقياس السموك البيئي من  الدراسة: أداة 
 :( طالبًا جامعيًا.489شممت العينة ) عينة الدراسة 
 :المنيج الوصفي التحميمي. منهج الدراسة 
 :نتائج الدراسة  
ولكنيا مترابطة في التأثير في السموك البيئي  إحصائياً مستقمة  أبعادأن ثمة ثالثة عوامل ذات  أكدت -
ل القيم البيئية يشكالن القيم البيئية، وأن المعرفة البيئية وتمثّ  .نية السموك البيئي ـالمعرفة البيئيةذوي  فرادلأل
 %( من متغير السموك البيئي العام عند الفرد ذاتو.74)

  

 :تايوانShih (2004 ،) دراسة -2/2
 :عنوان الدراسة 

 The Effects of an Environmental Education Program on Responsible 

Environmental Behavior  and  Associated Environmental Literacy  

Variables in Taiwanese  College Students. 
 ." وعالقتو بالمتغيرات البيئية لدى طالب كمية تايوان برنامج في التربية البيئية عمى السموك البيئي أثر" 

 :برنامج في التربية البيئية عمى السموك البيئي عمى عينة من الطمبة. أثر هدف الدراسة 
 برنامج تدريبي من تصميم الباحث في التربية البيئية. الدراسة: أداة 
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  :طالبا وطالبة في المجموعة التجريبية، 97( طالبًا، تضم/454بمغت العينة )عينة الدراسة /
  ./ طالبة في المجموعة الضابطة:8و/

 :اعتمد المنيج التجريبي. منهج الدراسة 
 :صل دراسي نمي االتجاىات البيئية عمى مدى فبرنامج ي   إلىتعريض المجموعة  تمّ  نتائج الدراسة

بين المجموعتين  البيئية االتجاىات في إحصائيةن ىناك فروقًا ذات داللة أ كامل، وتبين من النتائج
 لصالح المجموعة التجريبية.

 

    (، تركيا:2005)، بوداك وآخرون Budak et al دراسة  -3/2
  :عنوان الدراسة 

Behaviour  and  Attitudes of  Students  Towards   Environmental  Issues  at 

Faculty  of  Agriculture, Turkey. 

   "  ." واالتجاىات البيئية نحو القضايا البيئية لدى طمبة كمية الرزراعة السموك
 جامعة اعة فير الز  ةيلدي طمبة كم ئييوالسموك الب ةيئياالتجاىات الب مييتق ف الدراسة:اهدأ     

  ."CUKUROVA " كوكوروفا

 مقياس االتجاىات البيئية.   الدراسة: أداة 
  :األولية. الدراسات مرحمة طالبًا جامعيًا في) ٥٤٢ (من تكونت عينة الدراسة   
 :الوصفي.المنيج  منهج الدراسة 
 :إلىتوصمت  نتائج الدراسة: 
  .ةيئيالب ايالقضا لممعمومات حول وسائل اإلعالم مصدراً  ستخدموني%(  ٨٢) الطمبة ةيغالبأن  -
 الطالب في المناطق الريفية أكثر اىتمامًا بقضايا البيئة من المناطق الحضرية. -
 أن الطمبة الذكور أكثر ترددًا في القضايا البيئية من الطالبات. -
 مييوكان لد ،من الطمبة األكبر سناً  ئة أكثريالب ايبقضا مونميت أن الطمبة الشباب األصغر سناً  -

 .ةيئيو المسائل البحن إيجابيسموك 
 واتجاىات إيجابيسموك  يميولد ةيئيالمنظمات الب فيأعضاء  مفقط من الطمبة ى%( >.45) أن -

 . ئةينحو الب إيجابية
 

 (، تركيا: 2005)مينهولد وآخرون ،   Meinhold , et al دراسة -4/2
 عنوان الدراسة:      Adolescent Environmental Behaviors: Can 

knowledge, attitudes and self- Efficacy Make a Difference? 

  سموكات المراىقين البيئية ىل يمكن لممعرفة وفعالية الذات أن تصنع فروق.
 عالقة المعارف واالتجاىات واحترام الذات في السموك البيئي لممراىقينتعرف ف الدراسة: اهدأ. 
 مقياس االتجاىات ومقياس احترام الذات ومقياس السموك البيئي.استخدم الباحثون  الدراسة: أداة 
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 :طمبة المدارس الثانوية ذوي التحصيل الدراسي المرتفع بمغ مجموعة من  عينة الدراسة
  ( طالبًا وطالبة.;7;عددىم)

 :الوصفي.المنيج  منهج الدراسة 
 :نتائج الدراسة 
بين مستوى المعارف البيئية المتخصصة لممراىقين من جية،  إحصائيةوجود عالقة ذات داللة  -

 وسموكيم البيئي من جية أخرى.

بين اتجاىات وقيم المراىقين البيئية من جية، وسموكيم البيئي من  إحصائيةوجود عالقة ذات داللة  -
 جية أخرى.

، والشعور ن جيةالبيئي م يم المراىقين، ومواقفيم، وسموكيمبين ق إحصائيةة وجود عالقة ذات دالل -
 المرتفع بتقدير الذات من جية أخرى.

 

 :العجز المتعمم تناولتدراسات ثانيًا: 
 عربية:دراسات  -1
 :، مصر(1997الفرحاتي ) دراسة -1/1

 :دراسة تنبؤية لمعجز المكتسب والتشوىات المعرفية في ضوء بعض عوامل البيئة  عنوان الدراسة
 .التعميمية المدركة لدى طالب المرحمة الثانوية

 :عزو العجز المكتسب، والتشوىات  أساليبالمتبادلة بين كل من  الكشف عن العالقة هدف الدراسة
  ، والبيئة التعميمية المدركة.المعرفية

 أداتين لقياس عزو العجز المكتسب، ولقياس التشوىات  إعدادقام الباحث ب الدراسة: أدوات
  .(لفرازر وآخرين) المعرفية، واستخدم قائمة بيئة التعمم

 :طالبًا بالمرحمة الثانوية (647)شممت  عينة الدراسة. 
 الوصفي التحميمي :منهج الدراسة. 
 أبعادعزو العجز المكتسب و  أساليبوجود عالقة دالة بين  إلى توصمت نتائج الدراسة: أهم 

كما عزو العجز المكتسب،  أساليبة التعميمية المدركة و ئالتشوىات المعرفية، وعالقة دالة بين البي
أن متغيرات  دركة والتشوىات المعرفية، وأظيرتظيرت عالقة دالة بين البيئة التعميمية الم

عزو العجز المكتسب، وأن  أساليبقوية ب التشوىات المعرفية والبيئة التعميمية المدركة منبئات
عزو العجز المكتسب والبيئة التعميمية المدركة منبئات قوية بالتشوىات المعرفية  أساليبمتغيرات 

 لدى عينة الدراسة. 
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 (، األردن:2222دراسة أبو عميا ) -2/1
  :األردن.العجز المتعمم لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية في عنوان الدراسة 
  :تحديد درجة شيوع العجز المكتسب بين طمبة الصفوف السابع والثامن والتاسع أهداف الدراسة

 دراسة الفروق بين الطالب والطالبات في حالة العجز المتعمم. إلىوالعاشر، إضافة 
 الباحث(. إعدادمقياس العجز المتعمم ) الدراسة: أدوات 
 :( طالبة.475( طالبة و)465و طالبة، منيم ) ( طالباً 5:7تكونت من ) عينة الدراسة 
 :المنيج الوصفي التحميمي. منهج الدراسة 

 :النتائج:  أىممن  نتائج الدراسة 
نسبة كانت في  أعمى%( وأن 4745كانت )عينة ال أفرادت العجز المتعمم بين درجة شيوع حاال -

 %(.:.9%( وأقل نسبة في الصف الثامن حيث بمغت )>.55الصف السابع حيث بمغت )

في حالة العجز فكانت أكثرىا في الصف السابع حيث كان العجز  اإلناثأما الفروق بين الذكور و  -
 .اإلناثمنو عند  أعمىعند الذكور 

 .اإلناثلدى منو  أعمىأن العجز المتعمم لدى الذكور عمومًا  كما تبين -
 (، األردن:2221دراسة حداد ) -3/1

  :اإلناث دور أسموب عزو العجز المكتسب في التنبؤ باألداء األكاديمي لمذكور وعنوان الدراسة 
 بعد الحصول عمى نتائج أولية غير مرضية.

  :التفاعل بين أسموب العزو السمبي وبين المواقف الضاغطة عمى  أثراستقصاء أهداف الدراسة
 األداء األكاديمي.

 الدراسة: أدوات 
 (.4>>4العزو لـ سيمغمان وآخرين وتعريب وتعديل )حداد،  أساليباستبانة  -
 (.8;>4قائمة )لويين( لوصف االكتئاب تعريب وتعديل )العمري،  -
 الباحثة(. إعداد) استبانة ما بعد االمتحان -
 :( طالب وطالبة من طمبة الصف الثالث الثانوي في المدارس 644تكونت من ) عينة الدراسة

( ;:4( طالبًا و)485( من الفرع األدبي بواقع )484( الفرع العممي و)484الحكومية بعمان )
 طالبة.

 :الوصفي التحميمي. منهج الدراسة 
  :أظيرت النتائج:نتائج الدراسة 
ار التحسن في النتائج النيائية )مع الضبط اإلحصائي لمفصل مقدأثر التفاعل المفترض عمى  -

فقد ظير أن تبني أسموب  تغير االكتئاب إلى طرفي التفاعل؛( لم يظير إال بعد إضافة ماألول
العزو السمبي يقمل من مقدار التحكم الذي يظير عمى النتيجة النيائية بعد الحصول عمى نتيجة 
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ا تعتري الفرد درجة عالية من االكتئاب بعد الحصول عمى تمك أولية غير مرضية. وبخاصة عندم
  النتيجة. 

ان المتغيرات  إال فروق بين الجنسين في االتجاه العام لمعالقات المدروسة. إلى لم تشر النتائج -
ذكور ألداء اإلنجازي لمفي ا ر من التباينالتي تناولتيا الدراسة فسرت قدر أكبالمعرفية واالنفعالية 
   .اإلنجازي لإلناثمما فسر من التباين 

 (، سورية:2222دراسة حسونة ) -4/1
  :أنماط العزو وعالقتيا بالنمط السموكي )أ/ب( "بحث ميداني مقارن بين فئات عنوان الدراسة

 عمرية مختمفة في محافظتي دمشق وريفيا.
  :أفرادالنمط السموكي )أ( و  أفرادالمقارنة في أنماط العزو لدى عينة من  إلىىدفت أهداف الدراسة 

النمط السموكي )أ/ب( بين الذكور  أفرادالنمط السموكي)ب(. والمقارنة في أنماط العزو لدى 
 .اإلناثو 
 إعداد)سيمغمان(، واختبار النمط السموكي )أ( من استخدم اختبار أنماط العزو لـ  الدراسة: أدوات 

 الباحثة. 
 :( 94-74( )74-54عمى الفئات العمرية الثالث ) ( فردًا موزعة8>;4بمغت ) عينة الدراسة

 ( عامًا.4;-94)
 :الوصفي التحميمي. منهج الدراسة 
 :النتائج  ما يمي: أبرزمن  نتائج الدراسة 
النمط  أفرادالنمط السموكي "أ" أكثر استخدامًا لمعزو الداخمي والثابت والعام لمنجاح من  أفرادنَّ إ -

 السموكي "ب".

 النمط السموكي "ب". أفرادالسموكي"أ" أكثر استخدامًا لمعزو الداخمي لمفشل من النمط  أفراد نَّ إ -

 أفرادالفئة العمرية الثانية أكثر استخدامًا لمعزو الداخمي والثابت والعام في حالة النجاح من  أفرادنَّ إ -
 من النمط "أ". األولىالفئة العمرية 

الفئة العمرية  أفرادلمعزو الداخمي في حالة الفشل من  أكثر استخداماً  األولىالفئة العمرية  أفراد نَّ إ -
 الثانية من النمط "أ".

النمط السموكي "أ" أكثر استخدامًا لمعزو الداخمي في حالة النجاح من الذكور  أفرادمن  اإلناث إن -
 من نفس النمط.

 (، السعودية:2003دراسة باحكيم ) -5/1
  :عزو العجز المتعمم لدى طالب وطالبات  أساليبب عالقة توقعات النجاح والفشلعنوان الدراسة

 جامعة أم القرى في مدينة مكة المكرمة.
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 عزو العجز المتعمم لدى  أساليبتعرف العالقة بين توقعات النجاح والفشل و هداف الدراسة:  أ
ء عزو العجز المتعمم لدى ىؤال أساليبالفروق بين  إلىطالب وطالبات جامعة أم القرى، والتعرف 

 ، االختصاص(.الطمبة وبعض المتغيرات )العمر، الجنس، الصف
 (، 2002صباح الرفاعي ) إعدادعزو العجز المتعمم  أساليبتّم استخدم مقياس  الدراسة: أدوات

 (.1991منى عبد القادر بمبيسي ) إعدادومقياس توقعات النجاح 
  :ذكوراً ( 299( طالبًا وطالبة من طمبة جامعة ام القرى، منيم )202تكونت من )عينة الدراسة 

   ( إناث.303و)
  :الوصفي التحميمي.منهج الدراسة 
 :نتائج الدراسة  
عزو العجز المتعمم لدى طالب  أساليبتوجد عالقة ارتباطية عكسية بين توقعات النجاح والفشل و  -

 وطالبات جامعة أم القرى.
في توقعات النجاح والفشل بين الجنسين لصالح الطالبات في توقع  إحصائيةفروق ذات داللة  توجد -

 الفشل.
 عزو العجز المتعمم بين الجنسين لصالح الطالبات. أساليبفي  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -
راسية عزو العجز المتعمم بين مختمف المستويات الد أساليبفي  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -

 رابع( لدى طالب وطالبات جامعة أم القرى. -ثالث -ثان -)أول
 -عزو العجز المتعمم بين االختصاصات )األدبية أساليبفي  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -

 العممية( لدى طالب وطالبات جامعة أم القرى.
 (، األردن:2226دراسة ؛ الرواد وأبو حميدان ) -6/1

  :برنامج إرشادي في معالجة العجز المتعمم لدى طمبة الصف العاشر األساسي  أثرعنوان الدراسة
 في مدارس مدينة معان وعالقتو ببعض المتغيرات.

 :برنامج إرشادي في معالجة العجز المتعمم لدى طمبة الصف العاشر  أثرتعّرف  أهداف الدراسة
 األساسي في مدارس معان وعالقتو بمتغير النوع االجتماعي.

 الدراسة: أدوات 
 (.5444،)أبوعميا إعدادمقياس العجز المتعمم ،  -4
 الباحث. إعداد، إرشادي في معالجة العجز المتعمم برنامج -5
 :( طالبًا وطالبة من طمبة الصف العاشر األساسي في مدارس مدينة 94تكونت من ) عينة الدراسة

 (.5447/5448معان لمعام الدراسي )
 :والمنيج شبو التجريبي ،التحميمي الوصفيالمنيج  منهج الدراسة. 
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  :النتائج: أبرزمن نتائج الدراسة 
لصالح  وجود فروق بين نتيجة المجموعتين الضابطة والتجريبية تعزى لمبرنامج اإلرشادي و -

 .المجموعة التجريبية
 في المجموعة التجريبية تعزى لمتغير الجنس. إحصائيةذو داللة  أثرال يوجد  -

 (، السعودية:2226دراسة بخاري ) -7/1
 :عزو العجز المتعمم لدى عينة من طالبات جامعة أم  أساليبالتفاؤل والتشاؤم و  عنوان الدراسة

 القرى بمكة المكرمة.
  :أساليبتعّرف الفروق بين طالبات جامعة أم القرى في مفيومي التفاؤل والتشاؤم و أهداف الدراسة 

 عزو العجز المتعمم تبعًا لممستوى والتخصص الدراسي والسن والحالة االجتماعية.
 اآلتية: األدواتاستخدمت  الدراسة: أدوات 
 (.1992)عبد الخالق،  إعدادالقائمة العربية لمتفاؤل والتشاؤم  -
 ـ(.5445( تقنين )الرفاعي،:>>4،)الفرحاني إعدادعزو العجز المتعمم  أساليب مقياس -
 ( طالبة من طالبات جامعة أم القرى من تخصصات مختمفة.744تكونت من ) الدراسة: عينة 
 :المنيج الوصفي التحميمي. منهج الدراسة 
 :يا:أىم نتائج الدراسة 
 ال توجد فروق بين الطالبات في مفيومي التفاؤل والتشاؤم وعزو العجز المتعمم. -

توجد فروق بين طالبات جامعة أم القرى في مفيومي التفاؤل والتشاؤم وعجز العجز المتعمم تبعًا  ال -
 لممستوى الدراسي.

 توجد فروق بين التخصصات )عممي وأدبي( في التشاؤم لصالح التخصص العممي. -

يوجد فروق بين التخصصات )عممي وأدبي( في مستوى العجز المتعمم لصالح التخصصات  -
 األدبية.

 (، السعودية:2229صديق ) دراسة -8/1
  :عزو العجز المتعمم، لدى عينة من طالب  أساليبالشعور بالوحدة النفسية و عنوان الدراسة

 المرحمة الثانوية بالعاصمة المقدسة "مكة المكرمة .
  :أفرادعزو العجز المتعمم لدى  أساليبالعالقة بين الشعور بالوحدة النفسية و  تعّرفأهداف الدراسة 

 عينة البحث.
 الدراسة: أدوات 
 ( تقنين )عابد عمى البيئة السعودية(.;;>4،مقياس الوحدة النفسية )قشقوش -4
( تقنين )صباح الرفاعي عمى البيئة :>>4)الفرحاني، إعدادعزو العجز المتعمم  أساليبمقياس  -5

 السعودية(.
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 :في قسمي )شرعي وطبيعي(. ( طالباً :74تكونت من )  عينة الدراسة 
 :المنيج الوصفي التحميمي. منهج الدراسة 
 :النتائج: أىممن  نتائج الدراسة 
ه أبعادعزو العجز المتعمم ب أساليبوجود عالقة ارتباطية موجبة بين الشعور بالوحدة النفسية و  -

 المختمفة.

العينة كان  أفرادعزو العجز المتعمم و مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى  أساليبإن مستوى  -
 ضعيفًا.

العمر )العجز المتعمم وفقًا لمتغيري أساليبالعينة عمى مقياس  أفرادال توجد فروق بين إجابات  -
 والصف الدراسي(.

 (، العراق:2229الفتالوي ) دراسة -9/1
  :عدم تحمل الغموض" لدى  -المتعمم وعالقتو باألسموب المعرفي " تحمل العجزعنوان الدراسة

 طمبة الجامعة.
  :جامعة القادسية، وقياس  –قياس مستوى العجز المتعمم لدى طمبة كمية اآلداب أهداف الدراسة

يجادو العينة.  أفرادعدم تحمل الغموض لدى  -االسموب المعرفي تحمل مستوى العجز  العالقة بين ا 
 العينة. أفرادعدم تحمل الغموض لدى  -تحمل وأسموبالمتعمم 

 الدراسة: أدوات 
 (.5448)رشيد،إعدادعدم تحمل الغموض  -مقياس تحمل -4
 الباحث. إعدادمقياس العجز المتعمم  -5
 :عممية.   أقسام( طالبًا وطالبة من طمبة كمية االداب من خمسة 458تكونت من )  عينة الدراسة 
 :المنيج الوصفي التحميمي. منهج الدراسة 
 :النتائج: أىممن  نتائج الدراسة 
بين متوسط العينة والمتوسط النظري )متوسط المجتمع( مما يدلل  إحصائيةوجود فرق ذي داللة  -

 عمى ان العينة ذات مستوى منخفض من العجز المتعمم.

ي )متوسط المجتمع( مما يدلل بين متوسط العينة والمتوسط النظر  إحصائيةوجود فرق ذي داللة  -
 ن العينة ليا القدرة عمى تحمل الغموض عمى وفق محتوى المقياس المطبق.عمى أ

 عدم تحمل الغموض. –بين متغير العجز المتعمم ومتغير تحمل  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  -

 عدم تحمل الغموض وفق متغير الجنس. –ملفي متغير تح إحصائيةذات داللة ال توجد فروق  -
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 (، الجزائر:2212دراسة مزغيش ) -12/1
 :مقارنة دراسة -والخارجي الداخمي التحكم مركز ذوي البطالين لدى المكتسبالعجز  عنوان الدراسة 

 . اإلناثو  الذكور بين
  :وبين والخارجي الداخميبنوعيو  التحكم مركز في بين البطالين االختالف معرفةأهداف الدراسة 

 المكتسب. العجز

 البحث: أدوات  
 .البحث عينة فرادأل بيوغرافية السوسيو لمخصائص  ستخدم استبانوأ -
 ( ، 99>4لروتر) LOC التحكم مركز مقياس -
 (.>:>4)باير فون سمالبرامسون أل ASQاستبانة أنماط العزو  -
 :حياء من فئة الشباب من البطالين من أ من اإلناث( 87، و)من الذكور (84بمغت ) عينة الدراسة

 متفرقة في الجزائر.
 :المقارن. الوصفي المنيجا ستخدم  منهج الدراسة  
 :النتائج:  أىممن  نتائج الدراسة 
 العجز في الخارجي التحكم ذوات والبطاالت الداخمي التحكم ذوات البطاالت بين فرقيوجد  ال -

 .المكتسب
 العجز في الخارجي التحكم ذوي والبطالين الداخمي التحكم ذوي البطالين بين فرقيوجد  ال -

 .المكتسب
 في، وكذلك من ذوي التحكم الخارجي الداخمي التحكم ذوي من اإلناثالذكور و  بين فروق وجود -

 .المكتسب العجز
 (، مصر:2212دراسة الشيمي ) -11/1
  :طفال أالعجز المتعمم وكفاءة الذات المدركة لدى  اتالبيئي بسموك اإلدراكعالقة عنوان الدراسة

 .المرحمة االبتدائية
 :أهداف الدراسة 
البيئي، وسموكيات العجز المتعمم لدى أطفال المرحمة االبتدائية في  اإلدراكبين  رتباطتعّرف مدى اال -4

 البيئات التعميمية.
سموكيات العجز المتعمم لدى أطفال المرحمة االبتدائية في  إلىالتي تؤدي  األسبابمحاولة تعّرف  -5

 البيئات التعميمية.
 البحث: أدوات   
 الفرحاتي السيد محمود(. إعدادمقياس العجز المتعمم) -
     الباحث(. إعدادمقياس كفاءة الذات المدركو ) -



 الفصل الثاني سابقة )عرض وتحليل(الدراسات 
 

 12 

 حمد مصطفى العتيق(. أ إعدادالبيئي ) اإلدراكمقياس  -
 :ينتمون لبيئة تعميمية  /544/فل، من المرحمة االبتدائية منيا:( ط944تكونت من ) عينة الدراسة

/ ينتمون لبيئة تعميمية غير 544/ / ينتمون لبيئة تعميمية متوسطة االزدحام،544/مزدحمة، و
 مزدحمة )منخفضة االزدحام(.

 :ا ستخدم المنيج االمبريقي. منهج الدراسة 
 :النتائج:  أىممن  نتائج الدراسة 
ه وسموكيات العجز المتعمم لدى أطفال البيئات أبعادالبيئي ب اإلدراكبين  إحصائياً وجود ارتباط دال  -

 التعميمية.
ه وكفاءة الذات المدركة لدى أطفال البيئات أبعادالبيئي ب اإلدراكبين  إحصائياً وجود ارتباط دال  -

 التعميمية.

لبيئة تعميمية مرتفعة  تنتمي ىمابين ثالث عينات من االطفال إحد إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -
 البيئي. اإلدراك أبعادخرى منخفضة الكثافة، في الكثافة، وبيئة متوسطة الكثافة، وأ  

 -متوسطة الكثافة -بين المجموعات الثالث )مرتفعة الكثافة إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -
 المتعمم.منخفضة الكثافة( في متغيرات العجز 

 (، سورية:2213دراسة الحسين ) -12/1
  :التفكير"دراسة ميدانية لدى طمبة الصف السابع  أساليبالعجز المكتسب وعالقتو بعنوان الدراسة

 .األساسي في مدارس محافظة ريف دمشق"
  :إلى ىدفتأهداف الدراسة: 
 عينة البحث.  أفرادتعّرف مستويات العجز المكتسب لدى  -4
 عينة البحث. أفرادالتفكير والعجز المكتسب لدى  أساليبتعّرف طبيعة العالقة بين  -5
عينة البحث عمى مقياس العجز المكتسب تبعًا لمتغيري:  أفرادتعّرف داللة الفروق بين إجابات  -6

 الجنس(. ـ )التحصيل الدراسي
التفكير تبعًا لمتغيري:  أساليبس عينة البحث عمى مقيا أفرادتعّرف داللة الفروق بين إجابات  -7

 الجنس(. ـ )التحصيل الدراسي

 التالية: األدواتاستخدمت الباحثة الدراسة:  أدوات
 ، تعريب )الباحثة(.( بنداً 58اتكوفسكي ( المؤلف من )كياس العجز المكتسب لـ) كراندال و مق -4

 الباحثة(. إعدادالتفكير ) أساليباختبار  -5

  :طالبًا وطالبة من مدارس التعميم األساسي في محافظة ريف ( 4844بمغت العينة )عينة الدراسة
 دمشق. 
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 :المنيج الوصفي التحميمي. منهج الدراسة 
 :النتائج التي تمخض عنيا البحث: أىممن  نتائج الدراسة 
 بدرجة دمشق ريف محافظة في السابع الصف طمبة لدى المكتسب العجز من مستوى وجود -

 (.>;.4) متوسطة

التفكير  أساليبتوجد عالقة ارتباطية سمبية بين متوسطات إجابات عينة البحث عمى مقياسي  -
 والعجز المكتسب.

عينة البحث في مقياس العجز المكتسب تبعًا  أفرادبين إجابات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -
 الذين يمتمكون مستوى منخفضًا من التحصيل. فرادلمتغير التحصيل لصالح األ

عينة البحث في مقياس العجز  أفرادبين متوسطات درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال -
 المكتسب تبعًا لمتغير الجنس.

 

 أجنبية:دراسات  -2/2
 

 أمريكا: (1991) تيغمان و آخريه،   Tiggeman, et al  دراسة -1/2

 :عنوان الدراسة  
  The Stability of attribution style  and  its  relation to psychological 

distress. 
". بالضغوط النفسية االعجز المتعمم وعالقتي عزو أساليباالستقرار عبر الزمن في "   

 :العجز المتعمم وعالقتو بالضغوط عزو  أساليباالستقرار عبر الزمن في  أثرف تعرّ  هدف الدراسة
 النفسية. 

 التأثيرات االكتئابية  -العجز المتعمم أساليبالتالية ) س اييمقال في الدراسة استخدم الدراسة: أدوات
 السعادة األولية(.و  -حياتية السمبيةواألحزان ال -االكتئابيوآخر لميأس  –

 :( طالبًا من طالب الجامعة.132بمغت ) عينة الدراسة 
 :المنيج الوصفي التحميمي. منهج الدراسة 
 :النتائج أىم نتائج الدراسة 
العجز المتعمم والعزو السببي لألحداث السمبية والضغوط  أساليبوجود عالقة ارتباطيو موجبة بين   -

 النفسية.

 (، امريكا:1994ماكين ) Mckeanدراسة  -2/2
  :عنوان الدراسةUsing multiple risk  factory to assess the behavioral, cognitive 

and affective effects of learned helplessness. 

." ية و الوجدانية في العجز المكتسباإلدراكالعوامل الخطره المتعددة السموكية و  " أثر  
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 عند ية عمى العجز المكتسب اإلدراكالعوامل العاطفية و  أثرتعّرف  إلىىدفت ف الدراسة:اأهد
 الطالب.

 الدراسة:  أدوات( استخدم مقياس العجز المكتسب لـ نيمسن neelsn, 1988 .) 
 :( طالبًا من طالب جامعة جنوب أوىايو، حيث بمغ 89( طالبة و)455تكونت من ) عينة الدراسة

 ( سنة.54متوسط أعمارىم )
 :المنيج الوصفي التحميمي. منهج الدراسة 
 :أنياىذه   إليوما توصمت  أىم نتائج الدراسة: 
 ية( والعجز المتعمم.اإلدراكعن وجود عالقة بين العوامل )العاطفية و  حصائيةكشفت االرتباطات اإل -

 لمتغير الجنس عمى العجز المتعمم. أثرلم يكن ىناك  -
 أمريكا: (،1998)روزيل    Rozell et alدراسة  -3/2

 :عنوان الدراسة Gender differences in the factors affecting helpless behavior 

and performance. 
 ." الفروق الجنسية واليوية و أثرىا عمى العجز السموكي األدائي" 
  :لدى  واألدائيالسموكي  عمى العجزكل من جنس الطالب وىويتو  أثراختبار أهداف الدراسة

 الطمبة.

 الباحث( أداء بعض الميام الصعبة. إعداد)من مقياس ألسموب العزو  الدراسة: أدوات 
 :( طالبة.79( طالبًا و);6تكونت من ) عينة الدراسة 
 :المنيج الوصفي التحميمي. منهج الدراسة 
  :يا:أىمنتائج الدراسة  
 لمعجز المتعمم تبعًا لمتغير الجنس. إحصائيةعدم وجود آثار ذات داللة  -

 

 مهنة المستقبل: تناولتدراسات : ثالثاً 
 عربية:دراسات  -1
 (، سورية:1998) ميالد دراسة -1/1

 :دراسة ميدانية لدى طمبة السنة  صورة المستقبل الميني لدى طمبة كميات التربية، عنوان الدراسة
 في الجامعات السورية ) دمشق، حمب، حمص، الالذقية (. األولى

 :عن اإلجابةمن خالل  الميني مستقبميم إلى التربية كميات طمبة نظرة تعرف هدف الدراسة 
 الميني؟(. المستقبل مشاكل ىذا حل في واإلسيام الميني لممستقبل تقصي إجراء يمكن ىل)السؤال:

 الباحث(. إعدادمقياس المستقبل الميني ): الدراسة أداة 
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 وحمب دمشق في جامعات/ األولى المرحمة طمبة من وطالبة طالب( 44>) : بمغتعينة الدراسة 
 الالذقية/. و وحمص

  :المنيج الوصفي التحميمي.منهج الدراسة 
 :نتائج الدراسة 
 .السورية الجامعات في كميات التربية طمبة لدى الميني المستقبل من قمق وجود -
 بيا. يمكن التنبؤ ال بمستقبميم الميني المشاكل الخاصة أن يرون التربية كميات طمبة أن -

 ة:سوري (،2222) دراسة الدرزي -2/1
 :ة التربوي في بناء اتجاىات نحو اختيار مينة المستقبل لدى األبناء األسر  دور عنوان الدراسة

 ."دراسة ميدانية في محافظة ريف دمشق"
  :ة التربوي في بناء اتجاىات نحو اختيار مينة المستقبل لدى األسر الكشف عن دور هدف الدراسة

مينة المستقبل لدى  تيارخاية بناء االتجاىات نحو أىمبيان ، و األبناء في محافظة ريف دمشق
ة التربوي في األسر العوامل االقتصادية واالجتماعية عمى دور  أثرو األبناء بالنسبة لمفرد والمجتمع. 

 بناء اتجاىات نحو اختيار مينة المستقبل لدى األبناء.
 الباحثة(. إعداداستخدم مقياس مينة المستقبل ) الدراسة: أداة 
 :وطالبة في  طالباً ( 554و) دمشق ريف محافظة في( أسرة ريفية 658)تكونت من  عينة الدراسة

  .األسربناء ىذه من أ المرحمة الثانوية
 :المنيج الوصفي التحميمي. منهج الدراسة 
 :األىلالنتائج التالية في استبانة  إلىتّم التوصل  نتائج الدراسة: 
عمى بنود المقياس تبعًا  األىلعينة  أفرادبين متوسطات استجابة  إحصائياً ال توجد فروق دالة  -

 لمتغير الفئات العمرية.
عمى بنود المقياس تبعًا  األىلعينة  أفرادبين متوسطات استجابة  إحصائياً ال توجد فروق دالة  -

 لمتغير المستوى التعميمي لألبوين.

عمى بنود المقياس تبعًا  األىلعينة  أفرادبين متوسطات استجابة  إحصائياً ال توجد فروق دالة  -
 .لمتغير الوضع العائمي

  النتائج التي توصمت ليا الباحثة في االستبانة الموجية لألبناءأما: 
ة األسر تبعًا لمتغير الجنس فيما يتعمق ب تجاىاتاالفي اتجاىات األبناء عمى مقياس ال توجد فروق  -

 .والمجتمع

 .حاور المقياس تبعًا لمتغير الجنسالعينة عمى بنود م أفرادفي إجابات  إحصائياً توجد فروق دالة  -
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 العربية المتحدة: ماراتاإل(، 2222) عبد الحميددراسة  -3/1
 :عالقة االىتمامات المينية بكل من التخصص والتحصيل الدراسي وتعميم الوالدين  عنوان الدراسة

 .ت الجامعةباطاللدى عينة من 
  الكشف عن الفروق في االىتمامات المينية حسب التخصص الدراسي  الدراسة: تطبيقهدف

  .ومستوى التحصيل الدراسي
  لالىتمامات المينية. ىوالند()مقياس طبق  الدراسة: أداة 
 :( طالبة بكميتي اآلداب والعموم بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، 554من ) تكونت عينة الدراسة

 .مم النفس، والمغة العربية. والحاسـب اآللي و الجيولوجـياتخصصات أكاديمية وىي ع ةمن أربع
 :الوصفي التحميميالمنيج  منهج الدراسة. 

 :النتائج: أهممن  نتائج الدراسة 
ت كمية العموم )الحاسب اآللي والجيولوجيا( منو لدى طالباارتفاع مستوى االىتمامات العقمية لدى  -

 والمغة العربية(.ت كمية اآلداب )عمم النفس طالباكل من 
ت اآلداب )عمم النفس طالبامستوى كل من االىتمامات االجتماعية والفنية لدى كل من ارتفاع  -

 وم )الحاسب اآللي والجيولوجيا(.مت العطالباوالمغة العربية( منو لدى كل من 
ت عمم النفس من جية والمغة العربية اطالبال توجد فروق دالة في مختمف االىتمامات المينية بين  -

 ت الحاسب اآللي والجيولوجيا. طالباً من جية أخرى. وكذلك الحال بين 
ت حسب التخصص الدراسي. ويرتفع مستوى الميل طالبامستوى الميل لممغامرة بين ال فال يختم -

 االجتماعي بين متوسطات التحصيل عنو لدى كل من منخفضات ومرتفعات التحصيل.
مستوى تعميم األب، مقارنة بيا  نخفاضاالعقمي والميل لممغامرة، في ظل  جة كل من الميلتقل در  -

 في ظل مستوى تعميم األب المتوسط والمرتفع.
كما تقل درجة الميل التقميدي في ظل المستوى األدنى لتعميم األب، مقارنة بمستوى التعميم  -

في حين ال توجد فروق دالة في مختمف االىتمامات المينية تعزى الختالف مستوى  المتوسط. ىذا
 تعميم األم. 

 (، سمطنة عمان:2225دراسة الغافري ) -4/1
  :النضج الميني لدى طمبة الصف العاشر بمنطقة الباطنة بسمطنة عمان وعالقتو عنوان الدراسة

 ببعض المتغيرات.
  :مستوى النضج الميني، وعالقتو بمتغير)التحصيل والجنس ومكان الدراسة. معرفةأهداف الدراسة 
  :( طالبة من طمبة 44;، و)طالباً ( 957وطالبة، منيم ) طالباً ( 4757تكونت من )عينة الدراسة

 الصف العاشر بمنطقة الباطنة شمال سمطنة عمان.
 :الوصفي التحميميالمنيج  منهج الدراسة. 
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 الباحث واعتمادًا عمى الصورة المعربة  إعداد( مفردة من 57استبانة مكونة من )الدراسة:  أدوات
 (.9;>4الستبانة )كرايتس( لمنضج الميني والتي طورىا )جروان( في األردن عام )

  :ها:أهمنتائج الدراسة 
 العينة متوسط. أفرادمستوى النضج الميني لدى  -
 بين النضج والتحصيل الدراسي. إيجابيةتوجد عالقة  -
، في حين لم اإلناثمتغير الجنس لصالح  إلىفي النضج الميني تعزى  إحصائياً فروق دالة  ىناك -

 تظير ىذه الفروق بين طمبة القرية والمدينة.

 :السعودية (،2228) دراسة السواط -5/1
 :رشادي معرفي سموكي في تحسين مستوى النضج الميني وتنمية إفاعمية برنامج  عنوان الدراسة

 ."دراسة شبو تجريبية "ميارة اتخاذ القرار الميني لدى طالب الصف األول الثانوي بمحافظة الطائف
 :فاعمية برنامج ارشادي معرفي سموكي في تحسين مستوى النضج الميني  تعّرف هدف الدراسة

 .لدى طالب الصف األول الثانوي بمحافظة الطائفوتنمية ميارة اتخاذ القرار الميني 
 استخدم في الدراسة االدوات التالية والتي قام الباحث بإعدادىا وىي:  الدراسة: أداة 

 وميارة اتخاذ القرار الميني  -                                .                 مقياسي مستوى النضج الميني -
 وبرنامج ارشادي. -                   استمارة البيانات الشخصية.                     -
  :نصفيم يمثمون المجموعة الصف األول ثانوي بةطمطالبًا من ( ;5)تكونت من عينة الدراسة ،

 الضابطة، والنصف اآلخر يمثل المجموعة التجريبية.
 :شبو التجريبي يجالمن منهج الدراسة. 
  البحث: إليوما توصل  أىم الدراسة:نتائج 
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات  أفرادبين متوسط درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -

 أفرادالمجموعة الضابطة عمى مقياس مستوى النضج الميني في القياس البعدي لصالح  أفراد
 المجموعة التجريبية.

المجموعة التجريبية عمى مقياس  أفرادبين متوسط درجات  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -
 التتبعي. مستوى النضج الميني في القياسين البعدي و

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات  أفرادبين متوسط درجات  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -
 لقبمي.المجموعة الضابطة عمى مقياس ميارة اتخاذ القرار الميني في القياس ا أفراد

المجموعة التجريبية عمى مقياس ميارة  أفرادبين متوسط درجات  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -
 التتبعي. الميني في القياسين البعدي و اتخاذ القرار
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 ،  سمطنة ُعمان: (2002دراسة أبو حرب؛ و السالمي ) -6/1
 الصفين الحادي عشر والثاني تأثير بعض عناصر المنيج في معتقدات طالب  :عنوان الدراسة

 عشر من التعميم العام بسمطنة ع مان نحو اختيار مينة المستقبل.
 :المناىج التعميمية في معتقدات طمبة الصفين الحادي عشر والثاني  أثرالكشف عن  هدف الدراسة

عشر نحو اختيار مينة المستقبل، والكشف عن تأثير عناصر المنيج في معتقدات الطالب نحو 
 مينة المستقبل باختالف بعض المتغيرات.

 استبانة حول تأثير عناصر المنيج في معتقدات الطالب.   الدراسة: أدوات 
 وطالبة.   طالباً ( 2113تكونت من ) سة:عينة الدرا 
 :الوصفي التحميمي. منهج الدراسة 
 :نتائج الدراسة 
 تتفاوت عناصر المنيج في تأثيرىا عمى معتقدات الطالب نحو اختيار مينة  المستقبل. -
البيئة  إلىفي معتقدات الطالب نحو اختيار مينة المستقبل تعزى  إحصائيةىناك فروق ذات داللة  -

 ولصالح البيئتين الحضرية والزراعية. المحمية،
   أجنبية:دراسات  -2
 امريكا:(، 2004روبنز وبريان، ) Robbins & Bryanدراسة  -1/2

 :عنوان الدراسة  

 Relationships Between Future Orientation, Impulsive  Sensation Seeking, 

and Risk Behavior Among Adjudicated Adolescents. 

 حداث المثيرة وسموك المخاطرة حول قضاياالعالقة بين التوجو نحو المستقبل والبحث عن األ" 

     ." المراىقين
  :حداث المثيرة وسموك العالقة بين التوجو نحو المستقبل والبحث عن األ دراسةهدف الدراسة

 .المراىقين المخاطرة حول قضايا
 المستقبل.تم استخدام مقياس التوجو نحو الدراسة:  أداة 
  :( مراىق.644البحث عمى ) طبقعينة الدراسة  
  :اعتمد المنيج الوصفي التحميمي.منهج الدراسة 
 :عالقة دالة بين االندفاع واإلحساس ومكونات الشخصية والتوجو  وجودعن  سفرتأ نتائج الدراسة

 يجابياإلالفروق الفردية الموجودة بين المراىقين لمتوجو  نأ و نحو المستقبل وتعدد سموك المخاطرة.
 نحو المستقبل تكون أقل.
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 (، أمريكا:2007)بوالناث  Bholanath دراسة -2/2
  الدراسةعنوان:  

Effects of Career Guidance on Grade 9 Learners' Readiness to Make 

Career Choices. 
 ." الصف التاسع وجاىزيتيم الختيار المينةتأثير اإلرشاد الميني عمى طالب " 
  :تأثير اإلرشاد الميني عمى طالب الصف التاسع وجاىزيتيم الختيار تعّرف درجة هدف الدراسة

 .المينة
 الباحث(. إعدادمقياس االختيار الميني ): الدراسة أداة 
  :سنة( 47من طالب الصف التاسع المتوسط )أعمارىم  طالباً  (4;4تكونت من )عينة الدراسة . 
  :الوصفي التحميمي.منهج البحث 

 :الدراسة:  إليوما توصمت  أبرز نتائج البحث 
مكان المتعممين من القيام إيني كان ليا التأثير الواضح عمى االستنتاج بأن برامج اإلرشاد الم -

سيمت أباختيار مينة المستقبل لدييم مع تحسين جاىزيتيم التخاذ القرارات المتعمقة بمينيم. كما 
 في زيادة طموحات ىؤالء الطالب لمتابعة التعميم ما بعد الثانوي. البرامجىذه 

 :الدراسات السابقة عمىتعقيب رابعًا: 
يمنحنا التأمل فيما تضمنتو الدراسات السابقة من أفكار و بيانات قدرًا من التحميل و المقاربة  ففي 
         ضوء ما تقدم يمكننا استميام السمات الجامعة و المشتركة بين البحث الحالي والدراسات السابقة 

 وصة في الجوانب اآلتية: و العالمات الفارقة وما تفردت بو عن غيرىا من القيم والعالقات المخص
 :أقسامثالثة  إلىالدراسات السابقة  يمكن تقسم

 

 السموك البيئي: اتسادر ول القسم األ  - أ
في معرفة االتجاىات  تيالحظ من الدراسات السابقة الخاصة بيذا المحور بأن معظميا بحث

 المفاىيم والمعارف البيئية،نمية ، وتيئةىا في تنمية السموك المسؤول نحو البأثر النفسية نحو البيئة و 
بعض المتغيرات  أثرالبيئي، في حين درس بعضيا اآلخر أسباب السموكات السمبية تجاه البيئة. و  اإلدراكو 

ة المرحمة بوطمتالميذ مرحمة التعميم األساسي، شممت في السموك البيئي. وذلك عمى عينات مختمفة 
 .األسر ربابأ، و وطمبة المرحمة الجامعية، ومعممينالثانوية، 

من ىذه الدراسات ىي:و   

 ، حسن:5448دوبا: ،5448أبوالعال: ،5446سعيد: ،5444الضاىر: ،9>>4)الضاىر:دراسة
  Kaiser et al  ،2004 :Shih، 2005 :Budak 1996:  ،5445، صواف:5444براىيم:، إ;544

et al  ،2005 :et al Meinhold .) 
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نسان والبيئة لحالي في دراستيا لمعالقة بين اإلترتبط بالبحث ا أنياوبمراجعة ىذه الدراسات يالحظ 
وليا لمسموك البيئي تجاه البيئة، و في تنا، وتأثير ذلك عمى سموكاتو بيئيةودور االنسان في المشكالت ال

، 5444إبراىيم:، ;544حسن:، 5447، ىويدي وآخرين:5444الضاىر:، 9>>4)الضاىر:كما في دراسة
 Kaiser et al:  ،2004: Shih ،2005 :Budak; et al ،2005 :et. al 1996، 5445صواف:

Meinhold6>>4:أحمدو  عبده)كدراسة الثانوية جراء بعضيا عمى عينة من طالب المرحمة(. وفي إ، 
 . (et. al Meinhold: 2005 ،5447:نيوآخر  ىويدي

البيئية وتنمية المفاىيم البيئية  وتختمف عن البحث الحالي في تناول بعضيا لالتجاىات البيئية والتربية -
 (.5448، و دوبا:5446سعيد: )في دراسة كل من ا دون السموك البيئي، كم

بينما ركز البحث الحالي في دراستو لمسموك البيئي في عالقتو بالعجز المتعمم من جية وفي عالقتو 
 بمينة المستقبل من جية ثانية.

 دراسات ست أن ولو وبرامج إرشادية، االتجاىات بقياس خاصة أدوات استخدمت أنيا إلىإضافة 
إبراىيم: ، 5447ن:، وىويدي وآخري5444ىر:لمسموك البيئي كدراسة)الضا مقياس فييا ستخدما   منيا

 .( Kaiser et al: 1996  ،2005 :et al Meinhold ،5445، صواف: 5444
عينة البحث  أفرادمقياس خاص ببحثيا لقياس السموك البيئي عند  إعدادن الباحثة قامت بإال أ

 الحالي.
، وىويدي 5444، الضاىر:9>>4ت السموك البيئي كدراسة )الضاىر:خرى تضمنوىناك دراسات أ

  Kaiser et al :1996 1996، 5445وصواف: إبراىيم: و، ;544، وحسن:5448العال: آخرين، وأبوو 
 ،2004:Shih  ،2005:Budak et al ،2005:et al Meinhold.) 

لحالية ىي دراسة:   الدراسة ا إلىن أقرب الدراسات السابقة من خالل ما سبق يتبين لمباحثة أ
 (. et al Meinhold: 2005، 5445، صواف: 5444)الضاىر:

، حيث درس الضاىر السموك البيئي ت السموك البيئي مع متغيرات أخرىحيث تناولت ىذه الدراسا
من االمور الميمة في متغير العجز المتعمم الذي تناولتو  ت عدمع متغير مفيوم الذات ومركز الضبط والتي 

الذي تضمنت  (،et al Meinhold: 2005الباحثة عمى أنو أحد متغيرات بحثيا الحالي، وكذلك دراسة )
 جريت عمى طمبة الثانوية.وك البيئي، مع مالحظة أن الدراسة أات في السمدراستو عالقة متغير احترام الذ

 العجز المتعمم: اتسادر القسم الثاني   -ب

ن قسمًا منيا درس العجز المتعمم عمى أنو متغير وحيد الحظ من الدراسات في ىذا المجال أي
 أساليبالعزو، و  أساليبودراسات أخرى تناولت العجز المتعمم من خالل عالقتو ببعض المتغيرات منيا 

العوامل  أثرعالقتو بالشعور بالوحدة النفسية، والضغوط النفسية، و  إلىالتفكير والتشوىات المعرفية، إضافة 
خرى تضمنت برامج ارشادية لعالج ظاىرة العجز المتعمم وذلك عمى عينات ية، ودراسات أاإلدراكالعاطفية 
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رحمة الثانوية ومرحمة التعميم الم إلىمن فئات عمرية مختمفة وتدرجت في مستوياتيا العممية من الجامعة 
 ساسي. األ

، >544: ،صديق5449:بخاري،5449وأبوحميدان: الرواد،5446م:باحكي،:>>4دراسة:)الفرحاتي:
 Tiggeman et al , 1994:Mckean et: 5446،1991الحسين: ، 5444:مزغيش، >544الفتالوي:

al :1998,  Rozell et al  .)  
 

ومعظم ىذه الدراسات ترتبط بالبحث الحالي في دراستيا لمتغير من متغيرات البحث وىو العجز 
، 5449، الرواد وأبو حميدان::>>4ة نفسيا كما في دراسة )الفرحاتي:المتعمم، وفي تناوليا لممرحمة العمري

 (. >544صديق: 
عن البحث الحالي في دراستو لمعجز المتعمم وعالقتو بالسموك البيئي ومينة المستقبل حيث  وتختمف

البيئي أو العجز المتعمم بالسموك  مالسابقة أي دراسة بحثت عالقة العجز المتعم اتال يوجد ضمن الدراس
 مينة المستقبل أو المتغيرات الثالثة معًا.ب

 مهنة المستقبل: اتسادر القسم الثالث   -ت

ما بشأن القسم الثالث من الدراسات السابقة والتي اختصت بمينة المستقبل فإنو يالحظ أن قسمًا أ
بعض العوامل البيئة التعميمية  أثر، و المستقبمية ممنيا تناوليا من خالل كيفية نظرة الشباب لمينتي

، وعناصر ة واإلرشاد المينياألسر اختيار مينة المستقبل ومنيا دور  اتجاىاتواالجتماعية في بناء 
الدور الذي تمعبو بعض  إلىالمنياج وتأثيرىا في معتقدات الطالب نحو اختيار مينتيم المستقبمية. إضافة 

، ومستوى النضج لتخصص الدراسي ومستوى التحصيلالعوامل في االىتمامات بمينة المستقبل، كا
 الميني في اختيار مينة المستقبل. 

رشادية لتنمية القدرة عمى اتخاذ قرار مينة المستقبل، بعض الدراسات فاعمية البرامج اإل كما بحثت
في حين توجو بعضيا اآلخر في دراستو لمينة المستقبل ببحث العالقة بين التوجو نحو المستقبل 

مختمفة من طالب المرحمة الثانوية، وطمبة المرحمة الجامعية.  ومكونات الشخصية. وذلك عمى عينات
رحمة التعميم االساسي. مما يبين ( وىم يمثمون نياية مودراسة واحدة فقط طبقت عمى طالب)الصف التاسع

 العينات تمثل مرحمة المراىقة كونيا حجر االساس لمفرد الختيار مينة المستقبل. نَّ أ
 من ىذه الدراسات ىي:و 

، >544 ،السالمي:;544السواط:،5448الغافري:،5444:،عبدالحميد5444،الدرزي:;>>4د:)ميال
 (. Bholanath: 2007، 5447بريان وانجيال: 

تختمف عن البحث الحالي في كونيا تناولت اختيار المينة  أنيا دجوعند مراجعة ىذه الدراسات و 
مصطمح )متغير( اختيار مينة المستقبل  إلىدة من خالل مصطمحات )متغيرات( أخرى قريبة ع   أساليبب

تقبل الميني، االىتمامات المستخدم في البحث الحالي؛ كمصطمح التوجو نحو المستقبل، صورة المس
 تأثير بعض العوامل )كاإلرشاد والنضج الميني( في اختيار مينة المستقبل. إلى، إضافة المينية
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دة مقاييس حسب في اكما تختمف عنيا في المقاييس المستخدمة حيث طبقت  لدراسات السابقة ع 
 -االىتمامات المينية  -حو المستقبلالتوجو ن -ىداف كل دراسة نذكر منيا مقياس )المستقبل المينيأ

استبانة حول تأثير عناصر المنياج في  -االختيار الميني -ميارة اتخاذ القرار الميني -النضج ميني
 خدم في البحث الحالي.معتقدات  الطالب ، وىذه المقاييس لم تست
 إلىقرب الدراسات السابقة الخاصة بمينة المستقبل يتبين أن أوبنظرة شاممة لمدراسات السابقة 

 (. 5444الدرزي:  الدراسة الحالية ىي دراسة )
حد متغيرات البحث مباشر وىو أ لحيث تناولت ىذه الدراسة متغير اختيار مينة المستقبل بشك

الحالي، وجرت عمى طمبة المرحمة الثانوية، وىي الدراسة الوحيدة التي استخدمت مقياس اختيار مينة 
و كثيرًا، فقد وضعت ىذه الدراسات سات األخرى عن ىذا البحث قمياًل أتختمف الدرا في حينالمستقبل. 

 ع واالستئناس بيا كمما كان ذلك مفيدًا.وتّم االطالع عمييا لالستفادة من منيجيتيا في دراسة الموضو 
   :السابقة الدراسات بين الحالي البحث مكانةخامسًا: 
ية ىذه الدراسة ومكانتيا ىي تناوليا لممتغيرات الثالثة في عالقاتيا المتبادلة أىمولى درجات أ أن

وىي ) السموك البيئي، والعجز المتعمم، واختيار مينة المستقبل (، مع بعضيا مجتمعة وجرت عمى عينة 
االختالف  من شيئاً  الحالي البحث يمنح .. وىذا ما.دمشق دينةم مدارسمن طمبة الثانوية العامة في 

 . ...متغيرين أو واحد بمتغير اىتمت التي السابقة الدراسات عن الخصوصيةو 
 ويمكن القول أن البحث الحالي يشترك مع أغمب الدراسات السابقة في كبر حجم العينة. 

 المقاييس بإعداد يتعمق فيما خاصة الباحثة معمومات أغنى نظرياً  إطاراً  قدمت السابقة الدراسات كما أن
 .تطبيقياو 

مما يعطي ليذا البحث خصوصيتو أيضًا أنو يعتبر البحث األول عمى المستوى المحمي في سوريا و 
وان طبق ىذا البحث بمتغيراتو الثالثة مجتمعة في حدود عمم الباحثة، انو لم يتم العثور عمى دراسة واحدة 

 دود عمم الباحثة يجمع المتغيرات معًا.في ح
وخاصة من ىم في مرحمة الثانوية العامة  المراىقين فئة تدرس التي األبحاث ندرة الواضح من ويبدو

   .التفصيل من بكثير الحالي البحث تناوليا حين في مجتمعة، ةالثالث المتغيرات خالل من
 

كونو طبق عمى عينة مجتمعية من البيئة  السابقةعن الدراسات يتميز كما أن البحث الحالي 
 السورية في محافظة دمشق، وبتنوع تخصصات ىذه الفئة.

 إعدادىا وتطبيقيا عمى أفراد عينة البحث.بكما يتميز البحث الحالي بمقاييسو التي قامت الباحثة 
 

 وثباتيا صدقيا عمى دليالً  يعد   المستقبل ومينة المكتسب والعجز البيئي السموك مقاييس ستخداما أن
 الحاجة أمس في ىي التي السورية البيئة عمى المقاييس ىذه لتطبيق والدافع الحافز أعطاىا مما ،يتياأىمو 

 .وأشمل أعمق لدراسات بداية وتكون استخداميا، ليتم المقاييس ىذه مثل إلى
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 الفصل الثالث اإلطار النظري
 المراهقة     : أواًل

 : المراهقة مفهوم -1

دمج فيه الفرد مع عالم الكبار، وأنه مساٍو بأنها تعني العمر الذي ين"  Paiget" بياجيه"عبر عنها 
 السابق للتعريفزهران   أضاف بينما(. 4002،123ملحم،" )نًا في الحقوق على األقلكبر منه سلمن هم أ

الطفولة إلى مرحلة الرشد والنضج، أي أنها مرحلة تأهب لمرحلة النضج،  مرحلةانتقال من  المراهقة نبأ
،        وهي تمتد من الثالثة عشرة إلى التاسعة عشرة تقريبًا أو قبل ذلك بعام أو بعد ذلك بعام أو عامين

 (.141، 3991زهران، ) 

 كحب الجنسية، الغرائز باستثارة تتسم انتقالية ةمرحل" :ّأنها على النفس علم قاموسعرفه  حين في
 الذكاء، خاصة العقلية القدرات فيها تتطور مرحلة وهي العاطفية الحياة غناءإ و االستقاللية، الحركة،
، وأضاف     (Sillamy ,1999, 9)،" صداقة عالقات مرحلة تكوين نهاكما أ المجرد، التفكير فيها ويظهر

بأن المراهقة مرحلة نمو تقع بين سن الطفولة وسن الرشد، فمن طفل غير : ريفإلى ذلك التع" تنيرة " 
نسان متدرج نحو بدء النضج في جميع جوانب شخصيته، ليًا وانفعاليًا واجتماعيًا إلى إناضج جسميًا وعق

          بلوغ لدى المراهق،     محاواًل االستقالل بحياته، معتمدًا على نفسه مكتفيًا بذاته، ويحدد ذلك ال
 (.4030،9تنيرة،) 

 له تسمح فرد، كل بها يمر مرحلة :بّأنها لنا يتبين للمراهقة، المقدمة التعريفات هذه خالل من
 جميع في باّلنضج وتنتهي الجنسي بالبلوغ تبدأ حيث الرشد، مرحلة إلى الطفولة مرحلة من باالنتقال
 .عيةواالجتما االنفعالية الفيزيولوجية، الجسمية، النواحي

 :المراهقة مرحلة أهمية -2

ُتعد مرحلة المراهقة من أهم مراحل النمو اإلنساني، وقد وجه الكثير من علماء النفس أهتمامهم 
صوب دراسة تلك المرحلة العمرية من حياة اإلنسان إدراكًا بأن المراهقة ُتعد في نظر البعض منهم الميالد 

 .الثاني للشخصية اإلنسانية

أن الدراسات النفسية الخاصة تشير إلى أن مرحلة المراهقة قد تكون ( 3992)ويؤكد الجسماني
الفرصة األخيرة لبعض األشخاص كي يحدثوا تغييرات في طرق معيشتهم عن طريق اكتساب تأثير نفسي 

 (.4009،341الغامدي،)مناسب، وتعتبر المراهقة فترة هامة لتكوين نمط للحياة خالل السنوات المقبلة 

رار التطور العلمي في مختلف مجاالت الحياة ومن بينها الجراسة الدقيقة لتطور اإلنسان ومع استم
عبر مراحله المختلفة، توصل علماء النفس إلى أن مرحلة المراهقة تعتبر من أهم الفترات النمائية 
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ة انتقال من والتطورية في حياة اإلنسان، إذ يتحدد فيها الطريق الذي يختاره الشباب فيما بعد، فهي مرحل
الطفولة إلى الشباب تكتنفها العواصف والتوتر واألزمات النفسية، وتسودها المعاناة واإلحباط والصراع 

 (.  201، 4002أبو جادو،)والقلق والمشكالت وصعوبات التوافق والشعور بالحيرة والعجز 

، حيث قسمها البعض وللمراهقة تقسيمات متعددة تختلف حسب مناحي الباحثين واهتماماتهم العلمية
 : إلى ثالث مراحل متتالية هي

، تتميز هذه المرحلة بمجموعة من التحوالت، و تّقلبات عديدة (سنة31-34)تبدأ من  :المراهقة المبكرة (3
 . وعنيفة، مصحوبة بتغيرات في مظاهر الجسم، ووظائفه

ق خاللها بالهدوء ، تمتاز هذه المرحلة بشعور المراه(سنة31 -31)تمتد من : المراهقة الوسطى (4
والسكينة، وزيادة القدرة على التوافق، ومن أهم سمات هذه المرحلة تطور النمو االجتماعي بشكل 

 . الفت للنظر

، هناك من يطلق عليها مرحلة الشباب، تتميز بالتوازن (سنة43 -31)تمتد من  :المراهقة المتأخرة (1
 (.3991،119زهران، ) واتخاذ القرارات،

الباحثة على مرحلة المراهقة الوسطى والتي تقابل المرحلة الثانوية التي تتسم بجملة وقد جرت دراسة 
 .خصائص ومحددات للمراهقين

عمومًا تبقى المراهقة مرحلة واحدة، كاملة ومتصلة رغم التقسيمات التي قام بها العلماء، حيث كان 
تغيرات شاملة لدى المراهق، لذا  ذلك لتسهيل الدراسة والبحث في هذه المرحلة الحساسة التي تصاحبها

 .  فالمراهق بحاجة إلى من يفهمه، حتى يحقق أكبر مستوى من التوافق واجتياز هذه المرحلة بسالم

 :الخصائص العامة لمرحلة المراهقة -1

 .النمو الواضح المستمر نحو النضج في مظاهر وجوانب الشخصية كافةً  -3-4

 .حيث يتم تحقق الفرد واقعًيا من قدراته( الجنسي والجسمي، والعقلياالنفعالي و )التقدم نحو النضج  -4-4

التقدم نحو النضج االجتماعي والتطبع االجتماعي، واكتساب المعايير السلوكية االجتماعية،  -1-4
 .فيما يتعلق بالتعليم والمهنة والزواج. وتحمل المسؤوليات، والقيام باالختيارات واتخاذ القرارات

مكاناته، واتخاذ فلسفة في الحياة، تحمل مس -2-4 ؤولية توجيه الذات، بذلك يتعرف المراهق على قدراته وا 
 (. 120، 4002ملحم، ) ومواجهة نفسه والحياة في الحاضر، والتخطيط للمستقبل،
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 :مظاهر النمو في مرحلة المراهقة -4

زداد سرعته، حيث يزداد في فترة المراهقة نالحظ نمو الجسم الذي ت :الجسمي الفيزيولوجي النمو - أ
الطول والوزن وتنمو العضالت واألطراف، اما النمو الفيزيولوجي يتمثل في مجموعة العمليات الحيوية 
والبيولوجية التي تحدث داخل الجسم، ويشمل الجانب الوظيفي لألعضاء ويتمثل أساسًا هذا النوع من 

وُيعد البلوغ الجنسي من أبرز معالم . المراهقة النمو في ظاهرة البلوغ التي ُتعد كمؤشر بيولوجي لبداية
النمو الجسمي والفسيولوجي، ونقطة تحول وعالمة انتقال من الطفولة إلى المراهقة، كما تحدث 
. تغيرات جسمية سريعة تتمثل في النمو الغدِّي والوظيفي، وفي نمو الجهاز العظمي والقوة العضلية

ئابية ومشاعر سلبية نحو التصور الذاتي للتغيرات الجسمية، وفي بداية المراهقة قد تظهر أعراض اكت
، وفي هذه المرحلة تبدأ "وتأثيرات بالغة السوء على السلوك، كالعناد، وعدم االستقرار، وشدة االنفعال

الغرائز الجنسية بالنمو، فمن وجهة نظر التحليل النفسي، فإن هذه الغرائز تخلق صراعات 
حباطات عديدة، وذلك إلشباع حاجاته، فإذا كانت الحاجة بيولوجية والمراهق يتعرض إل" وضغوطات

ظّل المراهق في حالة عدم التوازن، أما إذا كانت الحاجة نفسية فنجده في محاولته التعايش معها يلجأ 
صادق وأبو حطب،  )إلى استعمال ميكانيزمات دفاعية مختلفة، ويمكن أن يكون العدوان أحدها، 

 (4033،301، رزيقة،441، 4001ة، ، العمري491، 3999

يتمثل النمو العقلي للمراهق في نمو مظاهره المحتلفة، من الذكاء والقدرات : النضج العقلي - ب
واالتجاهات العقلية والتحليل ويتأثر هذا النمو بعدة عوامل وراثية، وبدرجة النمو الجسمي واالنفعالي و 

تكيفه النفسي والبيئة الثقافية والتعليمية، وخبرات الفيزيولوجي واالجتماعي والحالة الصحية، ودرجة 
الطفولة، والمستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة، وتتمثل مظاهر هذا النمو في مرحلة المراهقة في 
الذكاء، والتذكر، االنتباه، التخيل، والقدرة على استخدام عمليات التفكير المجردة، وتكوين المفاهيم 

 . من خاللها يحدد ذاته بين أهله وأقرانه االجتماعية خاصة، التي

. إذ يعبر المراهق عن انفعاالته في مظهرها الهيجاني والعاطفي بشيء من المغاالة: النضج االنفعالي - ت
اإلحساس المرهف، والميل إلى االستقالل، وتكون شخصيته مضطربة وغير : ومن مظاهر هذا النمو

والكآبة والتبرم، والرغبة في مقاومة السلطة، والغضب مستقرة، ويشعر المراهق من آن آلخر بالضيق 
والعنف الذي ُيعتبر اإلعاقة أو العجز والظلم والحرمان من أهم مثيراته، ولقد اختلف الباحثون في 

إفرازات "سبب هذه االضطرابات االنفعالية التي تسيطر على حياة المراهق، حيث أرجعها بعضهم إلى 
ض اآلخر إلى العوامل البيئية المحيطة، بينما أرجعها آخرون إلى تفاعل ، في حين أرجعها البع"الغدد

 (. داخلي وخارجي)العاملين معاً 

من هنا نالحظ أن النمو االنفعالي للمراهق يتميز بالصراعات واألزمات فتعددت مظاهره االنفة 
تين، فال هو بالطفل الذكر، فالمراهق يمر في هذه المرحلة بفترة حرجة إذ يجد نفسه محصورًا بين مرحل



 النـــــــــــــــــــظري اإلطــــــــــــــار الثالث الفصل

 

 43 

الذي ُيعفى من التكاليف والمسؤولية، وال هو بالراشد الذي تتاح له االستقاللية والمسؤولية ولكن في نهاية 
هذه المرحلة يبلغ المراهق نضجه االنفعالي، إذ يتحكم في انفعاالته ويتمكن من التعبير عنها بطرق مقبولة 

 .  اجتماعيًا، ويكون مستقرًا في ردود أفعاله

يتأثر النمو النفسي واالجتماعي للمراهق بالتنشئة األسرية وبالبيئة  :النمو النفسي االجتماعي - ث
االجتماعية التي يعيش فيها، وما يوجد في هذه البيئة من ثقافة وتقاليد وعادات واتجاهات وميول، 

ية سهلة أو تؤثر على المراهق ويوجه سلوكه ويجعل عملية تكيفه مع نفسه ومع المحيطين به عمل
 . صعبة

حيث يحاول المراهقون اكتساب الصفات المرغوبة وتجنب الصفات غير المرغوبة، وتوسيع 
العبد الكريم، )العالقات والنشاط االجتماعية، وتمتلئ حياة المراهق بالغموض والصراعات والتناقضات، 

 (  4003، زهران، 4002

بداية مرحلة المراهقة ونهايتها تحديدًا زمنيًا   إن من الصعب تحديد: من خالل ما سبق يمكننا القول
دقيقًا؛ ألن حياة الفرد وحدة متصلة ومتكاملة ال يمكن فصل مرحلة عن سابقتها، كما أن الفروق الفردية 
تؤدي دورًا هامًا في هذا التحديد، كون هذه الفروق ترجع لعوامل وراثية وأخرى مكتسبة من البيئة، إضافة 

 . لثقافات والمناخات والظروف االقتصادية واالجتماعية والحضاريةإلى تأثر الفرد با

وتعد مرحلة المراهقة بكل مراحلها أرًضا خصبة تنتشر فيها االضطرابات اّلنفسية، وذلك كون 
المراهق في هذه المرحلة عرًضة لتغيرات عديدة، أضف إلى ذلك المشكالت السلوكية التي تظهر من 

من المراهق، خاصة إذا تّعلق األمر بالمراهق المتمدرس في المرحلة  خالل الممارسات التي تصدر
الثانوية، إذ ُتعدُّ منعطفًا خطيرًا في حياته، كونه يمر بمواقف جديدة دون أن تكون لديه خبرة سابقة تمكنه 
من مواجهتها، ومن ناحية أخرى فإن الظروف التي يعيشها سواًء داخل المدرسة أو خارجها تشكل 

عديدة، التي تنعكس بدورها على سلوكات الطالب في المؤسسات التربوية وعلى تحصيله ضغوطات 
ويكون لها تأثيرات سلبية على صحته من جوانبها كافة، ومما الشك فيه أن فشله في التحكم في . الدراسي

به إلى هذه الضغوطات البيئية قد تجعل البعض منهم مترددا في قراراته ويشعر باإلحباط الذي قد يؤدي 
حالة من العجز المتعلم، مما يصعب عليه القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق باختيار مهنته 

 .المستقبلية
 : حاجات المراهق ومشكالته -5
 :المراهق حاجات -5-1 

الحاجات هي أساس مشكالت التكيف التي تواجه اإلنسان في مراحل عمره المختلفة بما فيها مرحلة      
أن حاجات المراهقين تبدو ألول وهلة قريبة ( 211، 3999) ، وذكر بعض الباحثين ومنهم زهران المراهقة
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من حاجات الراشدين إال أنه في واقع األمر هناك فروقًا واضحة خاصة بمرحلة المراهقة وهو يرى بأن هذه 
نفس أن تكوين وقد وجد علماء ال. الحاجات والرغبات تصل في هذه المرحلة إلى أقصى درجات التعقيد

اإلنسان وعملياته الديناميكية تتطلب إشباع حاجات معينة في ظروف خاصة، وبأساليب معينة حتى 
:         واستنادًا إلى المصادر التالية. يتمكن من أن ينشأ صحيحًا من الناحيتين النفسية و الجسمية

ح بعض حاجات ، يمكن توضي(4033، فروجة،3991، الزعبالوي،3999، زهران،3991عقل، )
 :المراهقين

  :الحاجات الجسمية -5-1-1
الخ، فالمراهق ...وهي التي تتعلق بسالمة الجسم من الجوع والعطش والتوتر الجنسي واألرق

يحتاج لألمن الجسمي والصحة الجسمية ومنها الحاجة إلى الغذاء والصحة، فإن الحاجة إلى الغذاء ذات 
كما يحتاج إلى تجنب األلم والخطر، . ية واالجتماعية والعقليةتأثير مباشر على جميع الحاجات النفس

خاصة أن توقع الخطر يثير في نفسه القلق والشعور بالخوف، كما يحتاج إلى الراحة واالسترخاء، ويعتبر 
الدافع الجنسي الذي يظهر في مرحلة البلوغ من بين الحاجات الجسمية عند المراهقين، وهو من الحاجات 

مراهقين والقائمين عليهم إعالئها وتهذيبها واستبدالها بما يستهلك طاقتهم، ويخفض التوتر التي على ال
لديهم، وعدم القدرة على إشباع هذه الحاجات قد يؤدي بالمراهق إلى سوء التوافق، والتوتر، ومن أهم 

 . جهاد، التعبفقدان الشهية، النحافة، البدانة، اإل: المشكالت الجسمية التي قد يعاني منها المراهق

 :الحاجات النفسية -5-1-2
ُتعد التغيرات السريعة التي تعتري هذه المرحلة ذات تأثير كبير على االستقرار : الحاجة إلى األمن -

بسبب ما يعتري جسده من تغيرات، وما يطرأ على مشاعره . النفسي للمراهق، فيفقد األمن والطمأنينة
ونتيجة لذلك قد يدرك المراهق . من مواقف اجتماعية جديدةوانفعاالته من تبدل واضح، وما يواجهه 

قامة عالقة مع . الخوف والشعور بعدم األمن كما أن المراهق يحتاج إلى االطمئنان على أسرته، وا 
و ضغط مثل هذه الحاجات يمكن أن يتبدى في شكل مخاوف . الوالدين يشبع خاللها حاجته لألمن

من الفوضى واختالط األمور أو الخوف من فقدان التحكم ..من الغموض..مثل الخوف من المجهول
 . في الظروف المحيطة وفي المستقبل

والحاجة إلى القبول تتضمن الحاجة إلى الحب والمحبة والتقبل : الحاجة إلى الحب والقبول -
االجتماعي، فالقبول مطلب نفسي واجتماعي ال يستغني عنه اإلنسان، فيسعى الفرد للحصول على 

والمحبة والتقدير من اآلخرين، أما شعوره بالنبذ والكراهية من اآلخرين يعتبر من أسباب فشله، الرضا 
فالتقبل االجتماعي يدخل األمن النفسي ويشعر المراهق بأنه مهم ومقبول وهذا ما يشكل له الحافز 

أن يتقبل القوي للعمل والنجاح، فال بد من إشباع حاجة المراهق للقبول حتى يستطيع هو بالتالي 
 .  اآلخرين ويأخذ بتوجيهاتهم
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تزداد حاجة المراهق في هذه المرحلة إلى توسيع قاعدته : الحاجة إلى النمو العقلي والتفكير واالبتكار -
الفكرية، وتحصيل الحقائق وتفسيرها، كما يحتاج إلى خبرات جديدة ومتنوعة، والى معلومات تساعد 

ح والتقدم، سواء أكان في مجاله الدراسي، أو في بيئته قدراته على النمو الالزم لتحقيق النجا
ن فكرة إيجابية عن الدراسة وتنمية الرغبة  االجتماعية بشكل عام، كما أن المراهق يحتاج إلى أن ُيكوِّ

 .في اإلنجاز واالبتكار

 وتسمى أيضًا بالحاجة إلى الشعور بالقيمة الذاتية، وهي من أقوى وأهم: الحاجة إلى تحقيق الذات -
الحاجات حيث تدفع هذه الحاجة الفرد إلى تحسين الذات وحاجته إلى التقدير تدفعه إلى السعي دائمًا 
لالنجاز والتحصيل إلحراز المكانة والقيمة االجتماعية، فالحاجة إلى تأكيد الذات مطلب نفسي مهم 

والمعرفية  للمراهق، حيث ينبع من داخله، من أحاسيسه وأفكاره المدعومة بالتحوالت العضوية
واالنفعالية التي يمر بها جسده وعقله و انفعاالته، وهو ال يحس بالتنفيس عنها إال إذا قام بدور 
اجتماعي مناسب يتحمل المسؤولية من خالله حسب مؤهالته وطاقاته، وهذه حاجة تدل على النمو 

 .السوي والتغلب على العوائق والعمل نحو هدف ومعرفة توجيه الذات

حساسه بالتقدير من طرف جماعته، : ى التقدير والمكانة االجتماعيةالحاجة إل - أن شعور المراهق وا 
فهو يرغب أن تكون له مكانة مع الراشدين، لهذا نرى . ومجتمعه يبوئه مكانة اجتماعية مناسبة

 .المراهقين يقلدون الراشدين في أعمالهم

ه بالقيم والتقاليد االجتماعية، ويؤدي كثيرًا ما تصطدم حاجات المراهق ورغبات: الحاجة إلى القيم -
التعارض بين حاجات المراهق وقيم المجتمع إلى صراع داخلي، لذلك ال بد من تعرف المراهق على 
الطرق المشروعة إلشباع الحاجات، وتشتد حاجة المراهق إلى القيم نتيجة للتناقض بين المبادئ 

فالمراهق . ا يراه ممارسًا بواسطة الكبار من حولهالدينية الُخلقية التي آمن بها منذ الصغر، وبين م
 . يحتاج إلى اكتساب مجموعة من القيم واالخالق التي توجه سلوكه

لعل من أبرز مظاهر الحياة النفسية في فترة المراهقة الرغبة في االستقالل : الحاجة إلى االستقالل -
ُيعد االستقالل من الصفات التي عن األسرة والتخلص من قيودها وميله نحو االعتماد على نفسه و 

يناشدها المراهق بدرجة كبيرة، فالمراهق يحتاج في هذه المرحلة إلى االستقالل العاطفي والمادي 
واالعتماد على النفس في اتخاذ القرارات التي تتعلق به وذلك نتيجة التساع عالمه وخبراته وتجاربه 

 .وتعدد أصدقائه
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 : الحاجات االجتماعية -5-1-3

 ُتعدُّ جماعة الرفاق أحد المصادر األساسية والمرغوبة عند المراهقين، يستقون من : الحاجة إلى الرفقة
 .خاللها آراءهم وأفكارهم، وتعد من أكثر طبقات المجتمع تقباًل بالنسبة إليهم

 أن حاجة المراهق للزواج هي حاجة ملحة، وذلك ألنها من الحاجات العضوية : الحاجة إلى الزواج
: لنفسية، فالحاجة االجتماعية والنفسية للزواج تشمل أربعة عناصر مترابطة ومتداخلة، وهي الحاجةوا

إلى السكن النفسي بالزواج، والحاجة إلى الشعور بالنوع و تحقيقه، والحاجة إلى اإلشباع الغريزي، 
 .والحاجة إلى تحقيق التكامل بالزواج

 المراهق إلى المسؤولية والعمل نابعة من التغيرات التي  أن حاجة:الحاجة إلى العمل وتحمل المسؤولية
طرأت على حياته في جوانبها المختلفة، فالمراهق أصبحت لديه اإلحساس والمعاناة والتفكير بقدره 
وقيمته عند نفسه وعند اآلخرين، ويبحث المراهق عن دور جديد يتالءم مع التغيرات التي طرأت على 

حث عن الذات، أو البحث عن القيمة وعن الوظيفة أو المهنة المستقبلية حياته لذلك يواجه أزمة الب
 (.4001،11رحيمة، ) التي سيعمل بها أو التي ينبغي عليه أن يقوم بها

 : الحاجات الثقافية -5-1-4

فالمراهق خالل بحثه عن هويته يواجه عددًا من : والحاجة إلى الهوية الثقافية.. كالحاجة إلى االستطالع
رات الجسمية والعقلية والمعرفية واالنفعالية، ويجد نفسه أمام مطالب متعددة وأفكار متناقضة، وخيارات التغي

مهنية وتعليمية عديدة مما يجعله مترددًا يعيش في صراع داخلي، ولكن عليه أن يتبنى عددًا من هذه 
ما يجعل المراهق يقع في أزمة وم. االفكار واالتجاهات والخيارات التي تميزه ككيان متفرد له ذاتيه خاصة

تحديد الهوية هو التناقض الذي يغمر الثقافة التي يعيش فيها، والتناقض الذي يظهر في الجماعات 
المرجعية و التربوية، كذلك قد يواجه المراهق تناقًضا بين القديم و الحديث، وبين قيم جماعة الرفاق وقيم 

 .الكبار

 :مشكالت المراهق -5-2
ت المراهقة متعددة بتعدد جوانب الحياة بحيث يصعب حصرها، لذا يلجأ المختصون إلى أن مشكال    

تصنيفها في مجاالت أو فئات متسعة، وتورد الباحثة بعض هذه المشكالت والبارزة في مرحلة المراهقة، 
 :منها

 :ومن أبرزها: مشكالت اجتماعية -1-4-3
رية في نمط العالقات القائمة في األسرة واالتجاهات وتتمثل المشكالت األس: مشكلة العالقة مع األسرة - أ

الوالدية في معاملة المراهقين، ومدى تفهمهم لحاجاتهم، ونظرة المراهقين إلى السلطة الو الدية على 
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فالمراهقون يرون أن نصائح والديهم تدخل في . أنها قوة تعمل ضدهم، أو سلطة تسعى لحل مشكالتهم
 :مشكالت أسرية عديدة أبرزهاشؤونهم الخاصة، وبذلك تنشأ 

 رغبة المراهق أن تكون أوضاع أسرته أفضل مما هي عليه. 
 يخجل المراهقون من مناقشة آبائهم في مشكالتهم الخاصة. 
 ويشعرون أن والديهم يحدون من حريتهم في معظم . ال تتفق أراء المراهقين مع آراء والديهم

 (.3991،114عقل،)األمور، 
عداده للحياة، كما أن : رفاقمشكلة العالقة مع ال - ب تلعب جماعة الرفاق دورًا هامًا في تكيف المراهق وا 

ويرتبط المراهق بالرفاق ارتباطًا قويًا، فيسعى اليها ويكافح في . لها تأثيرًا واضحًا على سلوكه وآراءه
وعاطفته  سبيل تثبيت مكانته بها، ويتبنى قيمها ومعاييرها و ُمثلها السلوكية ويتجه إليها بوجدانه

. وتظهر مشكلة العالقة مع الرفاق عندما ندرك ما للصحبة من أثر كبير في سلوك المراهق. ووالئه
  . فالصديق يؤثر في سلوك صاحبه ويقتبس ما عنده، ومن ثم يتبادلون الخبرات واالهتمامات

 
أن محاوالته  يسعى المراهق إلى مقاومة كل ألوان السلطة، وحين يكتشف: مشكلة التمرد على السلطة - ت

تبوء بالفشل يزداد عناده وتحديه، وقد يصدر عنه ما يمكن أن يسمى بسوء السلوك  وتتجلى مظاهر 
واالحتجاج، والغضب، ا المختلفة في الثورة، والتمرد، التمرد على السلطة ومقاومتها على مستوياته

الفتيات أقل مقاومة من  والتهديد، والهرب من المنزل، أو محاولة إيجاد عمل وترك األسرة، وتكون
 (.3999صادق وآخرون، )األوالد لتقاليد األسرة 

  

 :مشكالت نفسية -1-4-4
ُتعد المشكالت النفسية للمراهق نتاج عوامل كثيرة بعضها اجتماعية وأخرى فيزيولوجية أو جنسية والتي     

 :تتمثل في

طرة على أحالم اليقظة والخوف من أرتكاب الحساسية للنقد والتجريح، الشعور بالندم، عدم التمكن من السي
كما تتميز حياة المراهق النفسية بالقلق الذي ُيعيق تفكيره . األخطاء، الشعور بالحزن والضيق دون سبب

وُيصعب تركيز انتباهه مما يدفعه إلى الشرود الذهني، وقد لوحظ في بعض الدراسات النفسية واالجتماعية 
خر لدى المراهق يسبب له نوعًا من الحساسية الشديدة مما يؤدي به إلى للنمو الجسمي المبكر أو المتأ

االنطواء والكراهية، وسوء التوافق، حيث غالبًا ما تتحكم في هذه المرحلة مجموعة من االنفعاالت البارزة 
 .كالغضب والقلق لتحقيق المراهق لتوافقه النفسي االجتماعي
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خوف في هذه المرحلة مشكالت نفسية يعاني منها المراهق ومن كما ُيعد الخجل والغضب والعدوان وال    
المخاوف المدرسية، و الصحية، و العائلية، ومخاوف اقتصادية وخلقية وأخرى ذات صلة ) هذه المخاوف 

 (.  بالعالقات االجتماعية، و جنسية
 

ت االنفعالية قد وترى الباحثة أن مشكالت المراهقة قد تكون متصلة مع بعضها البعض، فالمشكال     
تكونا ناتجة عن مشكالت أسرية أو مدرسية كذلك الحال في المشكالت األخرى، وبالتالي ال يمكن دراسة 
نما ينبغي تشخيص وعالج مشكالت المراهقة  هذه المشكالت بصورة منفضلة عن بعضها البعض، وا 

 .بشكل تكاملي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 النـــــــــــــــــــظري اإلطــــــــــــــار الثالث الفصل

 

 34 

  السلوك البيئي : ًاثاني

 :توطئة -
 التي والثقافة التفكير لمعرفة الزماً  محدداً  بوصفه والباحثين العلماء باهتمام البيئي السلوك حظي

 مع تفاعله عن الناتجة اآلثار بمعالجة يعنى علماً  ألهميته بات حتى حياته، في المتعلم الفرد يمارسها
 عملية في مهماً  عامالً  ثلتم الفيزيقية بخصائصها البيئة ألن ذلك (.البيئي النفس علم) بـ يسمى البيئة،
 وقيمه الفرد أهداف إلى باإلضافة البيئية، الظروف أن باعتبار البيئي، السلوك في ثم ومن البيئي، اإلدراك
 .البيئة تجاه سلوكياته تحدد سوف النفسية وقدرته

 لألمور، وتفهمهم األفراد إدراك طبيعةمفهوم السلوك البيئي و  ولتوضيح تلك العالقة نستعرض
 .ياتهمبسلوكذلك اإلدراك  القةوع

. أبعاده –مفهومه  –السلوك البيئي  -1  

 Environmental behavior: البيئي مفهوم السلوك -1-1

ممارسات، ظاهرة  أفعال وتصرفات والفرد من كل ما يصدر من " إلى يشير مفهوم السلوك البيئي 
استجابة  ؛ةفيزيولوجي ، وةعصبي ة، حيويةحركي ة، نفسيةانفعالي ة، مزاجيةمعرفي ةكانت أم باطنة، عقلي

  (. 10، 4000الضاهر،)"أو يعيش فيه معه للسياق الذي يعمل أو يتفاعل 

استجابة الكائن الحركية أو المنظورة للمؤثرات :"بأنه 3991عام الصادر قاموس البيئة  هوعرف
االستجابة التي  إلىفي الكائنات الدنيا  التي تتراوح بين االستجابة التلقائية المبرمجة جينياً  الخارجية البيئية

 الطريقة"  :بأنه( 3999) وآخرون كولمبير في حين عرفه ،" التعلم في الحيوانات الدنيا تخضع للتجربة و
 غير والسلوكيات للبيئة الصديقة السلوكيات عن رعبّ تُ  قد والتي اليومية الحياة في الفرد بها يسلك التي

  (.4009،19وة،أبو حال)  " للبيئة الصديقة

السلوك البيئي من خالل التعريفات السابقة يتبين لنا وجود بعض العوامل أو المتغيرات المرتبطة ب
 :برزهاأ" هيتس"وضحها كما أ

الوعي بموضوعات السلوك، والمعرفة بالقضايا والمشكالت البيئية، ومعرفة تتضمن : عوامل معرفية -
 .ل أو التصرف البيئياالستراتيجيات والمهارات الالزمة للفع

ومركز السلوك،  واالتجاه نحو  ،تتضمن الشعور أو االنفعاالت المرتبطة بالموضوع: متغيرات وجدانية -
  .. .ولية، وهكذاؤ التحكم والمس

تشتمل على الجوانب المادية أو الفيزيقية المتصلة بالموضوع، والضغوط االجتماعية، : متغيرات موقفية -
 (.11 ،4009 ، ةأبو حالو ) رد نحو التصرف أو الفعل البيئيوالفرص المتاحة للف
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 األفراد يبديها التي واالستجابات األفعال ردود و السلوك أشكال"  بكل (الّضاهر) لدى يتحدد كما
 الضيق والخاص الكبير العام البيئي محيطهم ضمن وذلك ،المختلفة البيئية المواقف مع يتعاملون عندما

 الخارجية والعوامل الظروف جميع يشمل كونه بحثهال التعريف هذا الباحثة اعتمدت وقد".  منهم والقريب
 اإلطار "مثلت لإلنسان بالنسبة فالبيئة. بها تقوم التي العمليات في وتؤثر الحية الكائنات فيها تعيش التي
 الثالثة ناصرالع هذه من عنصر كل يتضمنه وما والهواء والماء التربة على يحتوي والذي فيه يعيش الذي
 تلوث )نحو األفراد سلوك يتضمن التعريف هذا نأ كما. " بالحياة تنبض كائنات أو ، جمادية مكونات من

 يقاس ما وهو(.  الخ...بالضجيج والتلوث ، الكيميائي والتلوث النفايات، و النقل، ووسائل والمياه الهواء
 (.41، 4000، الضاهر) الغرض لهذا عدتأُ  التي باالستبانة

ممثلة بالشكل  رئيسية بأبعادٍ  يتحدد البيئي السلوك أن (4034،10) ذكر الفسفوس المعطيات بهذه
 : التالي

 

 
 

 

 

 
                

                

                  
                                    

 
                 

     
 

 
                           

 (1)شكل رقم 
 عاد السلوك البيئيأب

 

 

  1- 

 

 

 2- 

د السلوك ابعا

 البيئي

 3- 

 

 

       

4-5- 

 

 

 

 

 

 

 

     البعد البشري   

 في األخالقية القيمية للمنظومة وفقا   السلوك توجيه
 استخدام إلى اللجوء وعدم مثال   السلوك تعديل

 .الجسدي أو النفسي العقاب
 

 األخالقي البعد   

 تحرك وفاعلة عاقلة قوة إلى اإلنساني السلوك يستند
 .عصبي جهاز خالل من وتوجهه لوكالس هذا

 البعد االجتماعي  

 حدث، ويمعين مكان في ينشأ البشري السلوك إن
 .معين وقت في

 

 

 (والمكاني –الزماني)البعد

 والعادات االجتماعية بالقيم يتأثر السلوك إن حيث
 خالل ومن المجتمع هذا حياة صرفت   التي والتقاليد

 ... لالقبوأو  بالشذوذ كالسلو  هذا على كمالح   يتم ذلك
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 الفرد واتجاهات البيئية المشكالت حللذا فإن  بها؛ ويتأثر يؤثر بيئته ابن نساناإل أنما سبق يدعونا للقول 
 .شخصيته وخصائص وقيمه وميوله وعاداته بسلوكه ترتبط بيئته نحو

 في البيئة اكتشاف على األولى بالدرجة يعتمد فهو ،الخصائص من بمجموعة البيئي السلوك ويتميز
 :وهذه الخصائص هي، مختلفة زوايا

 .به المحيطة البيئة إدراك عند حسية عملية من أكثر يستخدم البيئي السلوك ممارسته لدى لفرداأن  ◄

   .وقيمه،هدافهأو  شخصيته، مع تتفق التي المعلومات الفرد يختار حيث انتقائي سلوكهو  ◄

 .النشاط خالل من بيئته في البيئي السلوك الفرد يمارس حيث، البيئة في الفرد أنشطة ◄
 

 عن عبارة النشاط هذا من اً جزء ولكن بيئته، و الفرد بين نشط تفاعل عن عبارة البيئي السلوكن إ
 من هتمكن تعميمات تكوين إلى يهدف الثاني والجزء بيئته، في الفرد توجه بسيطة استكشافية محاوالت
 باألمن والشعور الثقة، بتحقيق مرتبطفهو  الثالث الجزء أما األهداف، و الحاجات لمقابلة البيئة استخدام
 (.4003،11العتيق،) البيئة وتقييم البيئي، واالنفعال بالمعاني، يتأثر والنشاط البيئة، داخل

 في اإلنسان سلوك يتوقف حيث البيئي، اإلدراك ينشأ والبيئة اإلنسان بين التفاعل منطلق ومن
 تحدد البيئية نأل نظراً  فيها، يعيش التي للبيئة إدراكه كيفية على المختلفة والمثيرات للمواقف، استجابته
 بأشكالها، الحواس استثارة على تعمل التي"  المثيرات"  تمثل والتي دراكها،إ يمكن التي تالموجودا
 .المختلفة وأنماطها

 .لوك االنسانيو الس اإلدراكإلى العالقة بين  ولتوضيح ذلك تطرقت الباحثة في الفقرة التالية
 

 :بالسلوك اإلدراكعالقة  -1-2 

وتتضمن تفاعاًل نشطًا بين الفرد، يعد اإلدراك البيئي عملية أساسية تمثل محور السلوك البيئي، 
واإلدراك البيئي يمثل . وبيئته بهدف التعرف على البيئة، وفهم أبعادها، و داللتها، وتيسير التعامل معها

فصل الشخص عن البيئة في العملية ن يُ ذر أحيانًا أوقد يتع ،كوحدة واحدةإدراكًا لكل عناصر البيئة 
 (.4004،14،ماك آندرو)، تعتمد على ما يفعله الشخص في البيئة فاإلدراكات ،اإلدراكية

نشط بين دراك البيئي يمثل نتاجًا لتفاعل ن اإلأ إلى 3912أتيلسون، وزمالؤه شار إليه أوهذا ما 
وهو التجمع المبدئي  ،تخزينها على اكتساب المعلومات و القدرة و ،(4034،30،الشيمي)الفرد والبيئة 
يستخدم أحيانًا هذا المصطلح بشكل أكثر اتساعًا ليتضمن جوانب مثل كيف نقدر البيئات،  للمعلومات، و

 (. Gifford,. 1997, 16)ونقيمها 
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عملية اإلدراك  وتتحدد بيئي،اإلدراك ال ينشأومن منطلق التفاعل الشمولي بين اإلنسان والبيئة 
رف البيئية التي تمكنه االفرد بالمعأي إلمام  تضمن استجابات معرفيةتعملية أكثر شمواًل، حيث بوصفها 

 اً والتي تجعله مرتبط تجاه البيئة، الحالة االنفعالية للفردب تعنىوانفعالية  ،من فهم البيئة، والمحافظة عليها
التي تؤثر في مشاعره  المعاني التي يستلهمها الفرد من البيئةتعنى بية وتفسير ، بها ويشعر بالرضا عنها

قدرة الفرد على تحديد تعني بتقيميه واستجابات  .العامة، وحالته االنفعالية تجاه البيئة التي يعيش فيها
البيئة، النشاط الذي يقوم به الفرد تجاه  تعنيوالتي سلوكيه  وأخرى .في البيئة أو السيئة العناصر الجيدة

 (. 33 ،4034الشيمي، ) ن يغير البيئة من خالل إدراكه لهاأهذه البيئة فالفرد يمكن  فيالذي يؤثر بدوره و 

 الكائن استجابة في تظهر التي والتصرفات األفعال من مجموعة هو السلوكبهذا المعنى يمكننا القول إن 
 .بيئته تجاه الحي

تسهم في فهم اعمق  نشطة معرفية عقلية عملية يالبيئ اإلدراك أن لباحثةيتراءى ل مما سبق
 بين العالقة نإف ولذلك انتقائي، نحو على المعلومات وتفسير ،البيئةو  اإلنسانات المعقدة بين عالقلل

فوجود  " للبيئة الذاتي الفهم توسط"  خالل من تتمّ  ولكنها مباشرة، ليست والبيئة لإلنسان، الظاهري السلوك
 واالنسجام التكّيفلتحقيق البيئة كافية بمعرفة مة البيئية والتفاعل معها يتطلب منه اإلنسان داخل المنظو 

فيها،  ما يهّمه علىمن االنتباه والّتركيز  وهذا يتطلب مزيداً  ؛وحماية نفسه من مختلف األخطار ،معها
دراك ذلك أو العالم الذي قف على طريقة إدراكهم للواقع نيجب أن  من حولناوحتى نتفهم سلوك األفراد . وا 

 .درجة استجابته للمواقف فييعيشون فيه، ذلك ألن إدراك الفرد لهذا الواقع يؤثر لدرجة كبيرة 

 (:وآخرين  ليفين)البيئية في السلوك وفق تفسير  ثيراتأثر الم -2
 التفاعل نتاج السلوك هذا نا  و  اإلنساني، السلوك في حاسمة تأثيرات على البيئية المثيرات تنطوي

 على األفراد قدرة أنForsyth (3990 ) فورسيث أكد حيث ، الفرد إمكانات و البيئة إمكانات بين
 التوتر ومثيرات الجلوس وتنظيمات السكن وطبيعة كالمكان المادية البيئة بعوامل تتأثر ما عادة التفاعل

 تؤثرقد  التي واملالع من العديد وهناك (.22، 4034الشيمي، )  والتلوث كاالزدحام الطبيعية البيئة في
 الشخصي بالحيز يعرف ما هو العوامل هذه أهم ُعد  و  ،األفراد من غيره مع الفرد تفاعل على مباشراً  تأثيراً 

  (.311 ،4002عسكر،و  األنصاري )،للفرد المكاني الحيز و

 الشخص، بجسم المحيطة المساحة أو المنطقة :بأنه Personal Space الشخصي الحيز ويعرف
 متغيرة لكنها ثابتًا، جغرافياً  موقعاً  ليست وهي الراحة، عدم استثارة دون اآلخرون فيها يتدخل ال التي

 Bubble of «الحيز بفقاعة » توصف ما غالباً  وهي. الموقف حسب تقل أو تزيد إذ للشخص، بالنسبة

Space (.314 ،4004 آندرو، ماك) ،بالشخص تحيط التي 
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 نوع: بأنه الشخصي الحيز عن رعبّ  والذي  Hall Edward هول إدوارد ياألنثروبولوج العالم أما
 االتصال عملية الشخصي الحيز ويسهل وتغلفنا، بنا تحيط والتي للحمل القابلة السيكولوجية الفقاعة من

 انفعالية بخبرة نشعر فإننا الشخصي؛ حيزنا ما شخص يقتحم أو يخترق فعندما. الذات وحماية والتحاور
 التنبيه مدة لدينا تثير حيث التوازن، وعدم بالتوتر خاللها نشعر علينا الضغط حاولت عصبي طابع ذات
والشكل التالي يوضح  (.314 ، 4004 ، آندرو ماك) الحركة، و النشاط في حريتنا تقيد إلى يؤدي مما

 .اقتحام اآلخرين الحيز الشخصي
 

 

 

 ( 2)شكل رقم 
 اقتحام اآلخرين الحيز الشخصي

 

 على البعض فسرها قد اآلخرين وبين بينه بها ويحتفظ نفسه حول الفرد يرسمها التي الفقاعات هذه
 على زائدة أو مقبولة غير تكون قد التي المثيرات من لحمايته ضرورية مساحة للفرد توفر نهاأ أساس
" التوتر بمدخل" يتعلق األخر والتفسير " الحمل زيادة" بمدخل يسم ما وهذا يكرهها رائحة مثل احتماله
 وقد له، التعرض يريد وال الفرد يرغبه ال التوتر من نوعاً  يولد آخرين وأفراد الفرد بين الزائد القرب أن بمعنى
 تمتعي فإنه اآلخرين وبين بينه كافية بمسافة الفرد احتفاظ حالة في أنه أي"  الفرد توقع" خالل من يفسر
 مع االتصال" بمدخل يتعلق األخير والتفسير. المختلفة لألنشطة مزاولته أثناء يفضلها التي الحركة بحرية

 البعد أو القرب درجة إلى معهم يتقابل من وبين بينه الفرد بها يحتفظ التي المسافة تثير حيث"  اآلخرين
 قد الذي التوتر تقليل بالتالي و ليتهالستقال اآلخرين انتهاك من لحمايته وكذلك ، األشخاص هؤالء عن

 (. 4002،311 ،األنصاري و عسكر) العنف أو العدواني السلوك أنواع من نوع أي عليه يترتب

 األشياء بين التوترات على دالة وسلوكه الفرد مشاعر أنمن ( 3921) ليفين ذكره وما ينطبق وهذا
 نظرية التالي الشارح اإلطار ويوضح حياته، من لحظة أية في بها واعًيا الفرد يكون التي العالم في

 : ليفين رتيكـ ل المجال
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 (.4009،13ة،حالو أبو ):المصدر
 ( 3)شكل رقم 

 ليفين رتيكـ ل المجال نظريةل الشارح اإلطار

 كما الشخصية عن التفاعلية نظريته في الشخصي الحيز مفهوم عن تصوراته ليفين ضمن وقد
 : اآلتي المخطط يوضحها

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 (.4009،14ة،حالو أبو ):المصدر
 (4)شكل رقم 

 .الشخصي الحيز مفهوم ليفين عن راتتصو 

رت ليفينيكـ ار الشارح التالي نظرية المجال لطاإل  

  نظرية المجال ليكرت ليفين                                     

    (1) (P) =                                                       .      الشخص

E) =                                                     .البيئة النفسية     ( (5) 

.           الحيز الشخصي  = (L( (6)         

.البيئة النفسية+ الشخص = الحيز الشخصي لإلنسان ( 7)            

.دالة أي وظيفية للحيز الشخصي= وسلوك اإلنسان ( 8)           

Levin's Interaction 

                    MODEL OF PERSONALITY  _______ 

Nonpsychological aspects of the universe 

  

Nonpsychological aspects of the universe 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذ يتضح فيه أن سلوك الشخص دالة إلدراكه لطبيعة الوقائع واألحداث من حوله من 

 .ها حيز الحياة الخاصة بهئخالل دمجه لها في بيئته النفسية وبالتالي يحدد في ضو

 

      P 
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. الحياة حيز خالل الحركة تحديد في الحاسم العامل هو للبيئة الداخلي الفرد تمثيل أن ليفين ويعتقد
 مساحتها وتحديد حمايتها الفرد يحاول والتي بالفرد تحيط التي المرئية غير الحدود بمثابة هو الحيز فهذا

 يقوم مجاالً  الحدود هذه وتشكل ،(4002،319،وعسكر ألنصاريا) حوله من اآلخرين مع عالقته حسب
 خالل بها نحتفظ التي الفيزيائية المسافة ) هي أخر بمعنى إعاقتها، أو(  الحوار )التواصل عملية بتسهيل
 (. اآلخرين مع تفاعلنا عملية

 الفرد شغل فيةكي على يعتمد والذي له، الفرد لمنظور تبعاً  مختلفة معاني المكاني الحيز يتخذ كما
 المكان :بأنه المكاني الحيز ُعرف حيث فيه، وانتقاله نشاطه فيها يمارس التي الكيفية وعلى الحيز، لهذا
 عن المكاني الحيز ويختلف. شرعي غير أو شرعياً  تملكاً  ذلك كان سواء ، الفرد معه ويتعامل يعيش الذي

 (.131 ،4003آخرون، و العتوم ) منظورة و مرئية بحدود يمتاز األولإّن  حيث من الشخصي

 الخارجي  -بشكل مباشر بمركز التحكم الداخلي (الشخصي والمكاني) يرتبط كل من الحيزين و
إلى أن  Julian Rotterأشار جوليان روتر فقد ...الذي يتحكم بردود األفعال نحو الزحام والزيادة السكانية

. قل من ذوي المصدر الخارجيأحيز شخصي األشخاص الذين لهم مصدر داخلي للضبط يحتاجون إلى 
شعور بأنهم أكثر قدرة على مواجهة التهديد إذا ما حدث لهم ذلك، ويتحملون الوقد يرجع ذلك إلى 

في حين أن . ةيدمقارنة مع الخارجيين وذلك في شروط الحياة العالية الشد (ةعالي) يدةشدضغوطات 
اآلخرين وجود كثر إذا كانوا بعيدين عن أماكن ذوي التحكم الخارجي يشعرون بأمان أمن األشخاص 

 (.11، 4000الضاهر،...)الغرباء الذين يتحكمون بمصيرهم

يساعد الفرد على تنظيم عالقاته مع اآلخرين والدفاع عن ( المكاني الشخصي و)وتحديد حجم الحيز
ة الفرد على إيجاد ، ولمساعد نفسه من خالل تحديد مسافة منطقية ومريحة في مواقف التفاعل االجتماعي

حد إال ضمن رغبة الفرد أهوية مكانية تسمح للفرد بالشعور باألمن واالستقرار النفسي وال يشاركه بها 
 (.311، 4002، األنصاريو  عسكر) وحريته

على الحالة النفسية  بدوره ينعكس فانعدام توفر الحيز الشخصي يزيد من الضغوطات، وهذا
 (.31 ،3999ريشة،)  عالقاته االجتماعية،و أدائه  بالسلب فيمما قد يؤثر  للفردوالمزاجية 

وجود عديد من المتغيرات التي تؤثر  إلىه نوّ ( 3991)ماك آندرو . من الجدير بالذكر أن  فرانسيس ت 
عمر الفرد، وشخصيته وجنسه، وخلفيته الثقافية، : و المكاني منهاأحجم وشكل الحيز الشخصي  في

 .مالمح العالقات بين األشخاص، والخصائص المعماريةباإلضافة إلى العديد من 

أن احتياجات األطفال للحيز الشخصي  إلىBurgess  & Hayduk (1983 )أشار كل من و 
 فاألطفال الصغار يقتربون جدًا من بعضهم البعض في أثناء اللعب، و تزداد بشكل ثابت مع تقدم العمر 
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ذا يدل على وجود عالقة طردية بين العمر والحيز الشخصي وهًا، يتالمسون أكثر من األطفال األكبر سن
 (. 391، 4004ماك آندرو،)

         ترى الباحثة أن تعرض الطالب في مدارسنا إلى ضغوطات بيئية كالزحامتقدم ما  في ضوء
ا لم إذ )وطريقة تنظيم األثاث وتوزيع المقاعد والديكورات الخاصة بالمكان،(  الكثافة الطالبية في الصف )

هذا بدوره ينعكس على الحالة النفسية والمزاجية لهم وعلى أدائهم في  فإن(  في ذلك الحيز الشخصي يراع  
مع زمالئهم ومدرسيهم، ويضطربون من   عالقاتهم االجتماعية على تحصيلهم األكاديمي واألداء بالسلب

قد ن الكثافة المرتفعة إانية، إذ وسلوكيات عدو  بممارساتمما يترتب عليه قيامهم  ؛الناحية الفسيولوجية
 .التحكمبالقدرة على  ل شعوره لقتو  سلوك الفرد ومشاعره، فيتؤثر 

يعد في حد ذاته مسؤواًل عن يمكن أن عدم التحكم بالكثافة المدركة  نومن هنا نستطيع القول إ 
الملل والغضب، ويحدث  الشعور أحيانًا بالضيق و و. اآلثار السلبية التي توجد غالبًا في مواقف االزدحام

لدى الفرد نوع من االستثارة أو عدم التكيف، وبالتالي عدم القدرة على اتخاذ قرار اختيار مهنته المستقبلية، 
يشعر بحالة من القلق  على نحو .نتيجة فقد السيطرة على التحكم الشخصي في المواقف البيئية المختلفة

نجاز المهمات، وقد يصاب بحالة من إة، فيفشل في والتوتر ويفضل االنسحاب من المواقف الضاغط
 .العجز المتعلمبحالة من اإلحباط، والشعور 

مع الكائن الحي بعد ذلك العرض الموجز للضغوطات والعوامل البيئية، وتفاعل هذه العوامل 
ي لقاء الضوء على بعض العوامل البيئية التي يمكن أن تؤثر فإنه ال بد لنا من وخاصة اإلنسان؛ فإ

 .نساند التلوث البيئي من أبرزها تأثيرًا على سلوكات اإلعسلوكيات الكائن الحي؛ والتي يُ 

 :التلوث البيئي على صحة االنسان وسلوكاته ثرأ -3
 Environmental Pollutionالتلوث البيئي  -3-1

ن حدوث عبارة ع: لكن أجمعت غالبية تلك اآلراء على أنه هناك آراء عديدة أعطيت لظاهرة التلوث
في الخواص الطبيعية والكيميائية والبيولوجية للبيئة، ويكون مصحوبًا بنتائج  (كيفية) تغيرات كمية ونوعية

والمقصود بالكمي زيادة المكونات الداخلة في العنصر البيئي عن  ضارة لكل ما هو موجود في البيئة
لعنصر البيئي تخرجه عن وضعه النسبة المقررة، أما الكيفي فهو إدخال مكونات جديدة غريبة عن ا

  (.33، 4001عبد السالم، ) ،"األصلي

عصر الصناعة، وقد حظيت  مجيءمشكلة بيئية برزت بوضوح مع وبشكل عام فإن التلوث 
بالدراسة واألهتمام ألن آثارها الضارة شملت اإلنسان نفسه وممتلكاته، كما أخلت بالكثير من األنظمة 

  .التلوث إلى كل مجاالت الحياة البشريةالبيئية السائدة، وامتد أذى 
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 النظر يجب بل عنها، فصله يمكن وال البيئة، من يتجزأ ال جزءواإلنسان على أنه كائن حي هو 
حيث أدى تدخل اإلنسان في الطبيعة إلى خراب ودمار، وسبب ظهور  متكامل، كنظام واإلنسان للبيئة

، وسبب للبيئة مشكلة بأفعاله اليوم اإلنسان أصبححتى . نظم بيئية جديدة حلت محل نظم بيئية قديمة
دت بدورها إلى تأثيرات سلبية على التي أ. ى، نتيجة الثورة الصناعيةحصعد وال تُ أخطارًا بيئية، ال تُ 

ولكي تتكامل صورة المأساة المهلكة التي يتعرض لها اإلنسان من جراء تعاظم مشكلة التلوث  .اإلنسان
 .ه األخطار التي تهدد وجود اإلنسانلنقف قلياًل عند أبرز هذ

 :من أبرز أخطار التلوث البيئي

  AIR POLLUTION  (الجوي)تلوث الهواء  -3-1-1

أو سائلة أو غازية بالهواء بكميات تؤدي إلى أضرار فسيولوجية  ةمواد صلب ةوجود أيبه  ويقصد
و تؤثر في طبيعة األشياء، أ ؛واقتصادية وحيوية باإلنسان والحيوان والنباتات واآلالت والمعدات

 (.39 ،4001التورنجي،  ) " ، والكيميائيةالفيزيائيةوخصائصها 

                                                   WATER POLLUTION   تلوث المياه -1-2- 3

لوث المياه ت"  وهبي " وقد عرف ،البيئة منه تعاني الذي التلوث وجوه من آخر جهاً و  المياه تلوث دُّ عيُ 
تغيير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي خاص بجزئيات الماء، أو أي تدفق من المصارف أو أي  "بأنه 

بحيث تحدث أذى لإلنسان أو الحيوان أو النبات  ،المجاري ألية سوائل أو غازات أو مواد صلبة إلى المياه
  (.14 ،4002وهبي، ) "

     NOISILY POLLUTION( جيجالض أو  الضوضاء) السمعي التلوث -1-3- 3

ويختلف الضجيج عن باقي . " جملة أصوات مستهجنة، تحدث تأثيرًا مضايقًا و مثيرًا للعصبية":وهو
ينتهي التلوث بتوقف مصدر  أنواع التلوث البيئي في أنه ال يترك تأثيرات مضرة على البيئة، وكذلك

 يث تتطابق إلى حٍد كبيٍر مع الخبرةوشدة ذلك الصوت هي الخاصية الفيزيقية للصوت ح. الضجيج
 ماك أندرو،)، Decibels (dB)، ويقاس بمقياس لوغاريتمي وحداته الديسبل الصوت بارتفاع (نفسيةال

4004 :339 .) 

 فيوتلعب الصفات المختلفة للضوضاء . من أنواع التلوث غير الطبيعية اً تعد الضوضاء نوع
التفسير الذى  في تأثيراً  لال تق عوامل أخرى عديدة ضافة إلىتحديد مدى إزعاجها لإلنسان المعرض لها، إ

 و، (للفرد العوامل النفسية)بـ  يسمى ما أهمهامن ؛ يعزوه اإلنسان إلى ما يتعرض له من ضوضاء
 إدراك في النفسية العوامل ظهور ويفسر .يعتنقها عن الضوضاء ومصادرها التي ومعتقداته ه،تجاهات

 نوعاً  تعتبر للضوضاء تعرضه نتيجة الفرد بها يشعر التي الضيق عرمشا أن أساس على الضوضاء
 (.4000،230موسى،) ، بالغضب الشعور أنواع من مخففاً 
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 : على البيئة العدوان -1-4- 3

تكاد تشمل العالم بأسره، ولم يعد االنتشار، العدوان في العصر الحديث ظاهرة سلوكية واسعة  يمثل
نما اتسع نطاقه ليشمل الجماعات و ،دالعدوان مقصورًا على األفرا ن عالمجتمعات، بل ويصدر أحيانًا  وا 

 .الدول والحكومات

قبل  من لقوةل واستخدام   وغضب كراهية يصاحبه مقصود .عنيف سلوكإن العدوان  القول ويمكن
 قالمتف المجتمع معايير يخالف سلوك هوو  (.جماد حيوان، إنسان،) الخارجي العالم ضد المعتدي الشخص
 ومعتقداته همعلوماتبسبب  قد يصدر من الفرد سلبي اتجاه والعدوان لآلخرين، و للنفس ظلم وفيه عليها،
 .الهدف نحو السلبية وانفعاالته همشاعر ، أو بسبب العدوان له الموجه الشيء نحو

لية إلنهاك وعدم فعاكا والضغوط البيئية بالعديد من المظاهر والتغيرات السلبية حباطاتاإل ترتبط
 .في صور ودرجات مختلفة وقد يؤدي إلى سلوك العدوان ،الذات

الناتج عن المشكالت والضغوط ) حباطبين اإل وثيقةعالقة  وجودوقاسم  السياق ذكر حافظ هذاوفي 
ذوي مراكز التحكم الخارجي أكثر عدوانية من زمالئهم المحبطين  من نيالمحبط ن  وأالعدوان؛  و (البيئية

وغالبًا ما  ،كم الداخلي، ألنهم يلقون تبعة ما يحدث لهم من إحباط على عاتق البيئةذوي مراكز التح
 (. 11 -11 :3991حافظ وقاسم،)يتجهون نحوها بالعدوان

بل ، أن األمر ال يختلف كثيرًا في تأثير التلوث البيئي على الحالة النفسية والجسمية يبدوو 
؛ لخإ...والفقر كالضجيج، وارتفاع درجة الحرارة،ضاغطة ة واالجتماعية للفرد، فتعرض الفرد ألحداث بيئي

لغربة عن الذات ، والشعور بالظلم واوالتشاؤم ومشاعر النقص و الدونيةيثير مشاعر القلق وعدم الرضا 
مما يجعل البعض يصدر عنهم رد  .( Rita, 2001,93)، واألسرة والمجتمع، وفقدان األمل بالمستقبل

في  ؛حداث التي يدركها على أنها تمثل تهديًدا لكيانهلألج عن استجابات الفرد فعل فسيولوجي ونفسي نات
ل سلبية افعأردود  تجعله يقوم بسلوكات و ،توتر األخر قد تظهر عليه في صورة قلق و همحين أن بعض
 تهو ضد الذات، ويتمثل ذلك في ارتفاع السلوك العدواني كاستجابأو ضد اآلخرين، أالبيئة  موجهة ضد

 Lisa et   ,(2005) :دراسة مثل، حيث اجمعت دراسات عديدة عديد من الضغوطات البيئيةلل

al،(1997),  Richard & Nancy ،استجابات تكون عادة الشباب من الضغوط مرتفعي أن على 
 مواإلحباط فيصل به وتوقع الفشل واالستسالم ،العنف ممارسةك سلبي تكيف صورة في لديهم المواجهة

 . (200 ،4001 حمود،م)،الشعور بالعجزالحال إلى 

من هم خاصة  ،أكثر الناس مواجهة للضغوطات البيئية هم الطالببناًء على ذلك ترى الباحثة أّن 
ذ تسبب إ، منها التلوث البيئي، في نواحي شتىحياة الضغوطات  هؤالء حيث تواجه ،في مرحلة المراهقة

تؤدي  ،متاعب نفسية وصراعاتتها، و في مواجه ، وقلقاً لمراهق الطالب توتراً لهذه الملوثات والضغوطات 
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والمرض  االكتئاب إلىوقد يصل به الحال  حالة من العجز، اإلحباط واليأس نتيجة وصوله إلىبه 
في حياته، فيها يحدد اختيار متابعة دراسته  نقطة تحولبالنسبة له  دعتُ  ،خاصة وهو في مرحلة. النفسي

 .المستقبليةاألكاديمية، واختيار مهنته 

من أن لمرحلة المراهقة Marjorie (2000 )وما يدعم ذلك الرأي ما أشار إليه مارجوري 
دارتها بشكل جيد تظل محدودة في  كون فترة نموخصوصيتها،  وقدرة المراهقين على تحمل الضغوط وا 

دراكهم لنقص مستوى المساندة والدعم االجتماعي الم ،ضوء نقص الخبرة وكثافة الضغوط قدم من قبل وا 
ومواجهة اتخاذ قرار نحو اختيار . ( Marjorie ,2000,3) األخرى أو مؤسسات المجتمع ،األسرة

 . التخصص االكاديمي والتفكير باختيار مهنة المستقبل

تسبب الكثير من الضرر واآلثار السلبية قد  ؛من شك في أن وجود مستويات مفرطة من التلوثما 
بشكل عام، وعلى الصحة  ها تلك الملوثات على البيئة والكائنات الحيةوالخطيرة التي يمكن أن تترك

الجسدية والنفسية والمعرفية والسلوكية، وعلى الجوانب االجتماعية والمهنية واإلنتاجية لإلنسان بشكل 
ولعل الجدول التالي يسلط . ، وقد يكون بطريقة غير مباشرةيكون هذا التأثير بطريقة مباشرة وقدخاص، 

 .ء على بعض تلك الملوثات ومصادرها في البيئةالضو 
 

 ( 1) جدول رقم
 مصادر التلوث البيئي

 

 مصادره انواع التلوث

تلوث الهواء 
 (الجوي)

 (. إلخ ..الطبيعية والحرائق والبراكين، العواصف، مثل) طبيعية -

 (. المختلفة اإلنسان استعماالت عن الناجمةو ) بشرية -

 (. المختلفة التعدين أعمال من تتولد التي الملوثات)  -

 المياه تلوث
 .( إلى الشواطئ انجراف بعض المواد والفضالت مع مياه األمطار يسببه) طبيعي -
 .المشعة الموادو . البشرية المخلفات-الصناعية المخلفات -النفط ومشتقاته -حراري -

السمعي    التلوث
 الضوضاء

ضوضاء  -االجهزة الكهربائية المنزلية -المدن حركة الطيران فوق-وسائل النقل المختلفة -
–اماكن الحرف والمهن اليدوية –المعامل -االزدحام التي تحدث في االماكن العامة المكتظة

 .الموسيقا العالية

 العدوان

، بينما (مكتسب)، والبعض يرى انه سلوك اجتماعي (غريزة فطرية)البعض يرى ان العدوان 
 .عكاسًا لإلحباط يشير ميلر إلى انه يمثل ان

ه نفسية كاإلحباط، والصدمة النفسية، والتوتر، واالنفعاالت الشديدة، أسبابفقد تكون 
 .ه الضغوطات البيئيةأسبابوقد تكون . والمشكالت االجتماعية

 (322 ،4033بن ياسين،، 4001 الفراج،، 11: 3991بن صادق،) :المصدر
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التلوث والمخاطر البيئية؛ ليس حصرًا لتلك المخاطر  شكالالباحثة إلى أن ما تّم ذكره من أ وتشير
نما أمثلة لبعضها خطار على اإلنسان اإلنسان والبيئة، وتتمثل هذه األ وأكثرها أهمية وتأثيرًا على. البيئية وا 

ان  السلوكية، إضافة إلى المشاكل المهنية الحالية والمستقبلية والتي يمكني النواحي الجسدية واالنفعالية و ف
 :يجازها كاآلتيببها تلك الملوثات، ويمكن إتس

أمراض : صابة اإلنسان بأمراض عدة منهاالتلوث البيئي أن تكون سببًا في إنواع لبعض أ يمكن
السرطانات، والتشوهات والعقم، و  راض العيون، واألمراض الصدريةكأمراض الجهاز التنفسي، وأم: جسدية
، انتشار األوبئة كااللتهاب الكبدي، وفي وليرا وشلل األطفالوقد تكون سببًا في اإلصابة بالك الخلقية،
، وتوتر عضالت الجسم، وخلل في الجهاز العصبي قد ضغط الدم، واإلصابة بآالم األذن ارتفاعوتسبب 

 . يؤدي إلى الصمم نتيجة التعرض للضوضاء المرتفع

 المعرض للشخص النفسي الجانب إلى هتأثير  يتعدى بل ذلك على التلوث تأثير يتوقف وال
إلى وقد يؤدي ذلك  والقلق النفسي نهاكإلاب البعض يصاب حيث التلوث، فيها بما البيئية للضغوطات

 .(4009،90خلف،) ، االضطرابات العصبية كالهلوسة

، والنفسية العضوية الناحية على أضرار من له ما باعتبار، مهنية مشكلةبالضجيج  التلوث دعيُ  و
 والضعف بالوهن إلحساسه، كفاءته و أدائه وخفض وسلوكه اإلنسان رفاتتص على ذلك وانعكاسات

 بدران، ) العمل، في واألداء للمهام اإلنجاز وضعف والتعلم، االنتباه على القدرة وانخفاض. والكآبة
3994،12 ) 

 المهمة العوامل من دعتُ  البيئة الضغوط أن  Sele" سيليي هانز"و  "عالوي محمد"كل من  بّين و
 النهاية في بهم يؤدي مما .(4004،401 ) وآخرون باهي الفرد لدى الزائد واالنفعال اإلجهاد حدوث في
المناسبة  اتقرار ال اتخاذ على قدرته ضعف بالفرد إلى يؤديقد  الذي المتعلم العجز من بحالة الشعور إلى

على حقيقة  " " Nickel et al، حيث أكدت نتائج دراسة المستقبل مهنه اختيارفي حياته بما فيها قرار 
أن ضغوط المراهقين تتولد من قيود اجتماعية وأسرية تحد من اشباعاتهم وتظهر آثارها في البداية في 

 (. (Nickel et al, 2005, 170صورة غضب سريعًا ما ينتهي بالعدوان 

 فهناكبيئة واالعتداء على ال العدوان إلى تؤدي أسبابإذا كانت هناك : وفي هذا المجال يمكن القول
 طريق عن العدوانية الشحنة تفريغ محاولة، و ةالتنشئ: في تتمثل العدواني السلوك من وقائية عوامل
وسائل االتصال  طريق عن صحيحة إرشادية وسائل تقديم مع ،( الرياضية األلعاب ) المفيدة األلعاب

 .اوغيره الرسمية وغير الرسميةالمؤسسات والجهات التي يمكن أن تقوم بها تربوية البرامج الالحديثة، و 
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 :من السلوكات العدائية تجاه البيئة وهذه بعض األساليب والعوامل الوقائية

 واالستفادة من البيئة على المحافظة بأهمية الناشئة توعية خالل من ويتم: النفسي البيئي التعليم ،
 تعني ،تربوية عملية األساس في وهي استغالل مواردها الطبيعية دون المساس بتوازنات تلك البيئة،

 في شيوًعا الطرق أكثر من التعليمية أو التربوية الحمالت دعوتُ  ،البيئة تجاه السلبي السلوك تغيير
 (.4001 السامرائي،) البيئية السلوكيات تغيير محاولة

 لخفض األساليب هذه وتستخدم(: السلبي والتدعيم اإليجابي التدعيم) والعقاب الثواب أسلوب 
 . البيئة نحو اإليجابية السلوكيات لتشجيع تستخدم كما ،مثالً  البيئية الضوضاء من العالية ستوياتالم

 الهاديات" أو الموجهات استخدام على دعتُ و (: التذكير ونقاط واإلعالن الدعاية) اإلعالمية األساليب" 
 ،بالفعل يعرفونها ألشياء مانتباهه جذب بهدف. بيئيًّاً  به المرغوب بالسلوك يتعلق ما الناس يتذكر لكي
و  األنصاري )، المتلقي الفرد انتباه شد على قدرتها في أهمية ذات ،الجيد المثير خصائص تعتبرو 

 (.4002،433 عسكر،

 حيث ،إنكارهاال يمكن  وأخطارها البيئية والمشكالت القضاياأن بناًء على ما سبق ذكره ترى الباحثة 
لعملية تفاعل  اً عد انعكاسوت حقيقتها، في سلوكية قضايا هيف ؛معاتفي كل المجت اً شيمع اً أصبحت واقع
  .مواقف بيئية فراد وما يواجههم مناألبعاد بين األ مستمر متعدد

هذه البيئة  وليدة وأفكاره وميوله وسلوكه ونموه وتكوينه شخصيته أن بمعنى ،بيئته بنا إلنسانوا
 .تجاه البيئة يعد سلوكًا غير سوي اطئةخ سلوكية أنماط وتفاعله معها، وما يصدر منه من

: دة، منهاع   أسبابيئة؛ وقد تقف وراء تلك السلوكات وهذه السلوكيات السلبية تمثل اعتداًء على الب
 نمطيةال ستجابةالاو  السيئة، والخبرات واإلحباط الصراعك. النفسية والعوامل الفسيولوجية، االضطرابات

، واالفتقار إلى اإلحباط حالة استمرارز الشخصي والمكاني للفرد، و والتعدي على الحي ،للتوتر داعمةال
 .شخصيته ونمو تشكيل في دوره و الفرد، فيه يتحرك الذي ،االجتماعي والوسطالمعارف البيئية، 

 تخلقو  ،سلوكه تشكيل في تؤثر ،تنشئته وأسلوب االجتماعيةالفرد  بيئة تسود التي فالضغوط
وعدم القدرة  ،وعدم القدرة على تغييرها وضبطها ،اجهة تلك الضغوطات، نتيجة الفشل في مو إحباطات

على التحكم الذاتي فيها، مما يشعره بحالة من العجز المتعلم، وقد تجعله غير قادر في مرحلة تالية على 
 .اختياره مهنته المستقبلية أهمهاوالتي من  المناسبة القراراتاتخاذ 

 منه محاولة في البيئة في يؤثر؛ فاإلنسان متفاعلة و متبادلة بيئةوالاالنساني  السلوك بين العالقةف
فهناك تأثيرات على صحة اإلنسان . السلوك تشجع أو ،وتحد، في حياة اإلنسان تؤثروالبيئة  معها، للتكيف
وحسب  آلخر، موقف من التأثير هذا يختلف و اإلنتاجية،وعلى كفاءته  ،االنفعالية وحالته والعقلية النفسية

  .لفروق الفرديةا
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 مع تعاملنا وطريقة أسلوب يحدد الذي األساسي العامل هو اإلنساني السلوك كان إذانه بمعنى أ
 دوراً ، لوب التنشئة االسرية واالجتماعيةوأس واإلعالم لتعليمللتربية وا أن شك فال ،مواردها واستغالل البيئة
 البيئية للموارد الصحيح غير االستخدام عن ناجمةال األخطار من للحد وحفزه ،السلوك هذا ترشيد في هاماً 

  .المتاحة
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   المتـعلم العـجز   :ًالثثا

 :توطئة -
ن نبني شبابنا ئمًا أن نبني المستقبل لشبابنا و أطفالنا، ولكننا نستطيع أدا عإننا ال نستطي" : يقال

قات البيئة التربوية و شباب لألمة التعامل مع سياإحدى مفردات بناء ال ن  وأ "وأطفالنا لمستقبلنا 
، حيث إن اإلنسان في مسيرة حياته يتعرض لشتى ألوان المثيرات البيئية التي قد تفتك بقواه، االجتماعية

في هذا السياق  و. وتكسبه معطيات العجز، وتوقعه في براثن االستسالم ، والتيقن بأنه ال حول له وال قوة
 :مفهوم العجز في تجاربه فما هو العجز المتعلم؟ "  سيلجمان" استخدم 

 :مفهوم العجز المتعلم -1
مفهوم العجز المتعلم مرتبط من حيث المفهوم بمفهوم الفكرة المتمثلة بفقدان  أنالرغم من  وعلى  
ن الدراسة المنظمة لهذا المفهوم وألول مرة ، فإMower(3910) " مور"اليأس التي وضعها  أواألمل 
في الستينيات،  العجز المتعلم، فقد صيغ مفهوم (3911)عام  Seligman" سيلجمان"من قبل  كانت

في جامعة بنسلفانيا، Seligman (1942 )من القرن العشرين من قبل مارتن سيلجمان  اتيالسبعينو 
  (.Schafer, 1992, 51)وارتبط هذا المفهوم باسم هذا العالم، 

حالة  " ي وضعها إلى أن العجز المتعلم هوجز المتعلم التأشار في تفصيالت نظرية الع عندما
شيء ليس في مقدور الفرد القيام بأي  أيالنواتج غير مسيطر عليها،  أو األحداثنفسية تنتج عندما تكون 

عاجزًا عن السيطرة  أوعندما ال يكون الكائن قادرًا على تقديم استجابة مؤثرة :حيالها، وبلغة إجرائية نقول
، بمعنى آخر فإن الفرد العاجز هو "فإن النتيجة ستكون العجز  – نجاح أوفشل   – على النواتج بأفعاله

يعتقد بعدم قدرته على السيطرة على المتغيرات المؤثرة في حياته،  أوتعلم،  أوآمن،  أوذلك الذي يؤمن، 
فيها الفرد بأن ال  تخفيف معاناته، والحصول على الرضا، أي إن العجز يظهر في الحاالت التي يؤمن أي

حول وال قوة له إزاء مواقف الحياة، ويفقد األمل في السيطرة عليها لصالحه، وفي هذا الصدد بحثت نظرية 
فقدان  نوجدت أاالعتقاد بعدم جدوى المحاولة، و  حالة من إلىالتي توصل الفرد  سبابالعجز المتعلم األ

الرغبة في  - لتغيير النتائج أوقدمها الفرد للسيطرة السيطرة واالعتقاد بعدم فاعلية االستجابات التي ي
الشعور بالعجز المتعلم  االنسحاب والالمباالة ومن ثم إلىيقوده  – الحصول على التعزيز

 . (4003،9الزاملي،)

مواقف أخرى بدرجة كبيرة، فعندما يتعلم  إلىنه ظاهرة انتقالية تعمم أ" ومن أهمية مفهوم العجز، 
توقعًا بأن استجاباته ستكون مستقلة عن ( يطور)ته مستقلة عن التعزيز سوف يعمق الفرد بأن استجاب

 –علم السابق في احتماليات التعزيزهذا التوقع مستنتج من الت نإ إذالتعزيز في المواقف المستقبلية، 
ال يؤدي إلى أن بذل الجهد  اإليجابية، ألنه يتعلم دون السلبية بإيثار ظنية قناعة لديه االستجابة، فتترسخ
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ديد وينمو لدى هذا الفرد توقع بأن الع .المشكالت لحل كفاءة أقل أساليب يستخدم لذلك النتيجة المرجوة،
 (. 310، 4002الفرحاتي، )ذلك عاماًل ُمهيئًا لسلوكيات العجز  من األحداث غير قابلة للتحكم، وُيعد

كالزحام في الفصل مثاًل نجد  ،غطةويجري ذلك في السياق البيئي لمواجهة األحداث البيئية الضا
، وال يتوقع تحسنًا في أدائه في المستقبل الطالب الذي لديه انفعاالت سلبية، وانخفاض في تقدير الذاتأن 

يبالغ في تقدير األحداث الضاغطة عليه، وتتكرر لديه ممارسة على المهام المشابهة لألحداث الضاغطة، 
 . المتعلم إلى حصول العجز ؛ حتى ينتهي في سلوكه الفشل أساليب

أن العجز المتعلم " موسوعة التعلم والذاكرة " في  Squire (1992) "سكوير" وعلى هذا يرى 
يستخدم لإلشارة إلى أي نتائج سلوكية أو فسيولوجية تأتي من التعرض لألحداث المؤلمة وغير الممكن 

لكن تحدث بواسطة النقص في التحكم هذه النتائج ال تحدث بواسطة األحداث ذاتها، و  -التحكم فيها
 (11، 3991الفرحاتي، ) السلوكي 

مصطلحًا ( العزو السلبي أنموذج)وفي سياق المسّمى االصطالحي اعتمد أبرامسون وآخرون 
أن  رأى نظرية العجز المتعلم، بوصفها إحدى النظريات المعرفية الحديثة المفسرة للسلوك، و " لتفسير

لم، وفقًا لنموذج العجز الذي يتبعه الفرد، والذي يؤدي إلى انخفاض مستوى الشعور بالعجز شعور متع
 (.11، 4033جان، )، تقديره لذاته

من االضطراب  أساسيةحالة تظهر فيها أربعة أنواع : أنهالعجز المتعلم على " سيلجمان"ووصف 
لتفصيل في من ا بشيء، وسيتم التطرق لها سلوكي  -انفعالي -معرفي –دافعي اضطراب : وهي

 . صفحات تالية من هذا الفصل

، إلى إن العجز المتعلم هو سمة، Kirk & Chalfant (1989) "كرك وشالفنت " في حين ذهب 
، (Personal deficiencies)تظهر عن طريق االعتقاد بأن مدركات الفشل هي عجز الكفاءة الشخصية

  Dweck,1975 "دويك"ي حين ترى ص، فوان مدركات النجاح هي العوامل الخارجة عن تحكم الشخ
 (.4034،94الشيمي،) جاح والفشل هي العوامل الخارجية، ن مسببات النالعجز المتعلم كاعتقاد بأ

عندما ُيدرك أن   فردحالة يعيشها ال » من ممارسة إلى (1994) رويتحول العجز المتعلم لدى  ميكولينس
ن نتيجة إومهما بذل من جهد ف عن إرادته، خارجاألحداث أو المواقف التي يمر بها تحدث بشكل 

 Taylor "تايلور  يرى كما المتعلم العجز إن بلوال يقف األمر عند هذا الحد،  « تبوء بالفشلمحاوالته س
 لتحقيق فاشلة تجربة في البيئية المطالب خالل من بالقهر الشعور لنقطة أو لمرحلة يصل الفرد يجعل" 

 .( 41، 4009صديق، )  يريده أمر

   بأنه و يتفق هذا مع ما وصفه سيلجمان ويتحدد المفهوم النفسي لهذا المصطلح كما يرى أبوحالوة
الطلبة على )لدى الفرد أو تفضي إلى قصور معرفي، دافعي، وانفعالي  ،استجابة شرطية متعلمة، تخلق" 
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العتقاد بعدم جدوى مع ا ،، تصل به إلى الدخول في حالة عامة من التبلد السلوكي العام(وجه الخصوص
 ،أي مجهود أو محاولة للتعلم أو التغلب على المشكالت، مما يرتب نفورًا من الذات واستهجانًا مكبوتًا لها

وعندما يصل اإلنسان إلى . يولد بذاته انسحابًا تدريجيًا من فعاليات وأنشطة التعلم والعالقات االجتماعية
    ،ن ذلك يشعره بالعجزأف ،الوضع الراهن ال تمكنه من تغييريشـعر بأن إمكاناته الداخلية وقواه  ،حالة

 (4001،31، ياغي،1 ،4030، ةأبو حالو )

" سيلجمان" فإنفي ضوء ما تقدم تجد الباحثة أنه مهما اختلفت وتعددت مفاهيم العجز المتعلم 
قف واألحداث عملية تعلُّم من خالل الموا: العجز المتعلم هو أنو . أساسيةحددها بأربعة اضطرابات 
 األمر، ئجه على المواقف واألحداث األخرى، حتى مع تغير شروط الموقفالبيئية السلبية ، تنعكس نتا

، ويترتب على ذلك ظهور اضطرابات مشابهةالذي قد ينتج عنه سلوك سلبي تجاه المواقف واألحداث ال
 .لعجز المتعلمدافعية ومعرفية وانفعالية وسلوكية عند الفرد الذي يسيطر عليه شعور ا

 :تطور ظاهرة العجز المتعلم -2
، المتعلم العجز وزمالؤه ومساعدوه ، المعطيات النظرية األولى لمفهوم Seligmanوضع سيلجمان 

، من خالل العمل التجريبي بأن التعرض Seligman & Maire (3911)عندما بين سيلجمان وماير 
عدم احتمالية  إدراك إلىبالنتائج سوف يقود  Uncontrollableالتحكم  أوخبرة عدم امكانية السيطرة  إلى

، وقد تّم إثبات هذه النتائج حول هذه الظاهرة من التجارب (استقاللية االستجابة عن التعزيز)التعزيز 
األولى بإتباع تصميم تجريبي ثالثي على مجموعة من الكالب وباستخدام الصندوق البافلوفي، فقد 

صدمة كهربائية ال يمكن السيطرة عليها، في حين ُعرضت مجموعة  إلىُعرضت مجموعة من الكالب 
صدمة  أي إلىصدمة كهربائية يمكن التحرر منها، ولم ُتعرض المجموعة الثالثة من الكالب  إلىأخرى 

 (4009،310الفتالوي، ) ربائية، كه

 التي هي ةالصدم من الهروب في سابقة خبرة لديها كانت التي الكالب أن وقد أظهرت النتائج
ن هربت جديد،  موقف في وضعت أنها مع قادرة غير بقيت سابقاً  السيطرة تمتلك تكن لم التي الكالب وا 
 أنولهذا فقد استنتج سيلجمان من . و الضعف العجز األولى المجموعة في الكالب تعلمت فقد وهكذا

رة على المثيرات المنفرة، خبرة عدم التمكن من السيط إلىالكائنات الحية تشعر بعجزها عندما تتعرض 
يتعلم الكائن الحي بأن  إذوذلك لالعتقاد بأن االستجابة لن تكون فاعلة مما يترتب عليه االستسالم للفشل، 

، "المتعلم العجز" عليه يطلقان الباحثين جعل ما التعزيز المطلوب، وهذا أوسلوكه لن يحقق النتيجة 
 إلىفهوم أثار اهتمام عدد كبير من الباحثين مما حدا بهم ، وهذا الم(1 ،4001 حميدان، و أبو الرواد)

 . اإلنسان إلىتطبيقه على بعض الحيوانات ومن ثم وصواًل 



 النـــــــــــــــــــظري اإلطــــــــــــــار الثالث الفصل

 

 34 

لكن تبين  ،اإلنسان حاولت دراسات تطبيق تلك األفكار على المشاكل االنفعالية التي يخبرها حيث
اإلنسان في مواجهة الظروف الحياتية  بين ما يحدث مع الحيوان وما يحدث مع وكمياً  أن هناك فرقا نوعياً 

، حيث وجد سيلجمان ومساعدوه من خالل تجاربهم أن دافعية اإلنسان للمبادأة باالستجابة تقل الصعبة
 (.24، 4001، العنزي)لى الضبط والتحكم فيما يحيط به بنقص قدرته ع

ث وبوتزن ، ورو 3912، وهيرتو 3911دويك، وريبوكس )ومن هذه التجارب ما قام به كل من
من أولى " Hiroto, & Seligma" ، وتعتبر تجربة هيرتو وسيلجمان(، وغيرهم3914، وجاكويس 3912

التجارب التي استخدمت المشاكل المعرفية غير القابلة للحل، وتأثير الضوضاء على حل تلك المشكالت، 
، واستمرار الضوضاء مكن التحكم فيها تؤدي إلى العجزي التي الوانتهى الباحثان إلى أن الضوضاء 

 (.40، 4033جان، ) ،يصل بالفرد إلى شعوره بأنه ال يستطيع التحكم في األحداث

من خالل تعريض الطلبة لموقف فيه سماع صوت عاٍل  Hiroto ( 1974) وفي تجربة لهيروتو
حيث أظهرت النتائج عمومًا، أن مزعج، وطبقت بطريقة مشابهة لتلك التي اجريت على الحيوانات، 

 قل احتمااًل في تعلم الهرب من الضوضاءلذين تعرضوا لتدريب العجز كانوا أمجموعة المفحوصين ا
 (.4002،11بركات، ) أداء المجموعتين األخريين،، ولم يتأثر بالمقارنة بالمجموعتين األخريين

إليه فصل السلوك البيئي من الدور شار ة أن نتائج هذه التجارب تدعم ما أومن هنا ترى الباحث
، حيث تبين من أن الضوضاء ذات تأثير سلبي على الفرد في اإلنسانالذي تلعبه الضغوط البيئية على 

ن اخفاق الفرد هذا حال لم يستطع الفرد ؛ قد يؤدي به إلى حالة من التحكم به وفشل في السيطرة عليه، وا 
 .تعلماالحباط ومن ثم اكتساب الشعور بالعجز الم

 . يوضح تاريخ تطور ظاهرة العجز المتعلم( 1)التالي والشكل 
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 (.4004،12حسونة،):المصدر
 ( 5)شكل 

 تطور ظاهرة العجز المتعلمتاريخ  

 ،مالتي يعزو لها الطالب نجاحهم أو فشله سبابرتبط باأليبهذه المعطيات أخذ اسم هذه النظرية 
     ،لذاته تقديره ينخفض هنا ومن لذاته، فشله لعزو الفرد ميل هي المتعلم للعجز األساسية فالسمة

 (.4001،221محمود،)

 بين الفروق إيجاد في الفيصل هو المتعلم العجز لنظرية التفسيري األسلوب مفهوم نفإ بالتالي و
 عاجزين األفراد بعض يصبح لماذا: التالي التساؤل عن باإلجابة ويختص ،لألحداث تفسيرها عند األفراد
 ؟عاجز غير اآلخر والبعض للحل قابلة غير لمشكالت التعرض بعد

حالة نفسية يشعر بها الفرد المتعلم العجز المتعلم  أنومن خالل ما سبق يتبين لنا، : صفوة القول
وغياب الكفاية الذاتية ، وانعدام الحيلة ،أو ضمور الثقة بالنفس .حينما يبلغ درجة من الوعي السالب

مؤلمة للفشل المتكرر في اكتساب خبرات وهو محصلة وانجاز المهام المنوطة به؛  األهدافلتحقيق 
نفعاالت الناشئة عن األحداث والمؤثرات الخارجية؛ حتى يفقد الرؤية الاإلخفاق في ضبط انتيجة أو  ،سابقة

تحكم على المواقف الضاغطة، فيغلب عليه وتضعف قدرته في السيطرة وال ،الناجعة في تقدير الذات
اعتقاد بأن ال فائدة من جهده في تخطي األحداث الضاغطة، وعدم تأثير تلك الجهود في النتائج؛ وهذا 

 1694في الكالب لوحظ العجز أوالً 

 1691العجز المتعلم كنظرية مقترحة  

 عالقتها باالكتئاب  1611العجز لدى االنسان  اختبار البدائل

 بيولوجيا العجز النموذج المعدل للعجز

 عالقة العجز بالمشكالت

 االجتماعية

 بدائل العجز العجز والمرض

 ا العجزسيكولوجي اجتماعية العجز  اآلن بيولوجيا العجز
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تغيب عنه حدوث النتائج، مما يجعله يتوقع العجز، ف أسبابيتحكم في  أنالشخص ال يستطيع  أنيعني 
 .مالمح استشراف المستقبل

 :والعوامل المفسرة للعجز ساليبالنماذج واأل -3
 :والعوامل المفسرة للعجز ساليباأل -3-1

مان من أن العجز المتعلم يبدأ لموضوع بما في ذلك الذي قدمه سيلجاألدب المتعلق بهذا ا يتفق
غياب  ن  إ، إذ ه اآلخرون فيما يتعلق بقيمة نفسهفهو يتقبل ما يقول. كمشكلة اتصال بين الطفل وأسرته

كثرة الرسائل المتناقضة، وتراجع اإلنجازات، والتركيز على ما لم يفعله الطفل، يجعل هذا الطفل الدعم و 
 . ضحية للعجز المتعلم، و تصبح طريقة تفكيره قاصرة

يوضح باختصار ما ذكره بعض الباحثين حول عوامل ومصادر العجز ( 4)التالي رقم  الجدولو 
 : المتعلم

 (2)الجدول رقم 
 ادر العجز المتعلمبعض عوامل ومص 

 (. 11-11: 4031، الحسين، 99 ،4001، الفرحاتي،4001،12، باحكيم، 1 ،4001نصار،):المصدر

 بعض عوامل ومصادر العجز المتعلم

 هس ديان
(Dien his) 

شارات للهمم، المثبطة السالبة بالكلمات تقريعال  الرسائل أو السخرية، وا 
 .أنه عاجز مثل تلك العبارات المتكررة تساعد تعزيز فكرة الطفل عن نفسهالمشوشة،

النموذج 
 االصلي

 استجابته ان الفرد اعتقاد عن تنتج للعجز ببةالمس العوامليفترض ان اغلب  -
 .النتائج احتمالية في تؤثر وال فعالة غير

 
 نصار

 

 .الخبرة السابقة الستقاللية االستجابة عن النتيجة -
 . االهمية النسبية للموقف -
عدم القدرة على التمييز بين المواقف التي يستطيع الفرد االستجابة فيها والمواقف -

 .تطيع االستجابة فيهاالتي ال يس
 أبرامسون
 وآخرون

Abramson, 

et al    

 ـ (والنفسي ـ واالجتماعي ـ البيولوجي)التفسير / تفسيرات عدة لظاهرة العجز منها
الفروق بين األفراد وأسلوبهم في تفسير األحداث، فالفرد الذي يعزو األحداث السيئة 

حداث اإليجابية إلى أسباب إلى أسباب ذاتية ثابتة وعامة التأثير، ويعزو األ
خارجية، غير ثابتة ومحدودة التأثير، فإنه سيكون أكثر عرضة لإلصابة بحالة 

 .العجز المتعلم من الفرد الذي يستخدم أسلوب العزو المعاكس لألسلوب السابق
وأسباب بيئية أو  ـالقدرة، المثابرة، الجهد: متمثلة في( ذاتية)أسباب نفسية  - باحكيم

 (.الحظ، صعوبة المواد الدراسية)خارجية،
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وعواقب العجز المتعلم متصلة  سبابحلقة مفرغة أل (Meurs)ولتوضيح ما سبق قدم ميرس 
 : التالي( 1)يوضحها الشكل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 (4009،41،صديق :)المصدر
 ( 6)رقمشكل 

 العجز المتعلم سبابنموذج ميرس أل
 

عجز المتعلم، ومن الواضح من خالل الشكل السابق ان جميع العناصر متداخلة في العزو السببي لل
ومتحد ومتعاضد في انتاج  ب فيه آخر، بمعنى اتصال ال متناهٍ آخر، ويتسبفكل سبب منها يؤدي إلى 

 .المشكلة

ه ومصادره أسباببقة ترى الباحثة أن العجز المتعلم يمثل مشكلة حقيقية فبناًء على المعطيات السا
 األسرية الحياة في سواء ضاغطة بيئية عواملكثيرة مما يجعلها مشكلة مركبة، فقد يكون نتيجة التعرض ل

 وبخصائص ،ذاته بالشخص وتتعلق ذاتية عوامل إلىوربما ترجع  للفرد، االجتماعية أو المهنية أو
لىعزوه التي يستخدمها في االستجابة للظروف الضاغطة، و  أساليبو ه، شخصيت االفكار التي يتبناها في  ا 

تعليله لما يحدث له من مواقف؛ وقد يكون العجز سببًا للعديد من االضطرابات السلوكية او المعرفية التي 
 .ياره لمهنته المستقبليةاخت فيأدائه على المدى البعيد، و  وفيالطالب  فيمشكالت تربوية، تؤثر  إلىتؤدي 

 

                           

 

 

 

                                                                               

                                                                                      

 

 

                                                                               

 

 

التركيز على 
 الذات أو لومها

 

العجز 
 المتعلم

 

الخبرات 
 السلبية

 

مشوهة معارف 
وسلوكية     

 مضطربة
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 :النماذج المفسرة للعجز المتعلم -3-2

النماذج المفسرة للعجز المتعلم ملمحًا مخصوصًا في تمثل الظاهرة النفسية واستكشاف  تمثل
لكثير من النتائج، على نحو بامن خاللها الدارسون  أبعادها، باعتبارها قواعد نظرية ومبادئ افتراضية يتنبأ

   : دفعنا الختيار النماذج اآلتية البحث، األمر الذي سبيل بلورة أهدافالعتماد بعضها في  يجعلنا بحاجة

 :المعدل للعجز المتعلم عند اإلنسان نموذجأل ا -3-2-1

الذي يضعه العزو أن  إلىعند اإلنسان للعجز المتعلم في نظريتهم المعدل  نموذجاأل أنصاريذهب 
وغياب  لتوقع عدم اقتران االستجابة بالنتيجة، هو العامل األساس ،نتيجةاقتران االستجابة بالعن عدم  الفرد

االستقاللية والفاعلية بينهما؛ فيبحث عن تفسير سببي لهذه االستقاللية، ومن ثّم يغدو أمرًا سالبًا لدى الفرد، 
توقع  في سيرالتفويؤثر هذا . حدد سلوكات العجز المتعلم المختلفةإذ يصبح رهينة لهذا التوقع، بل إنه ي

 (.4009،331،محمود )، النتيجة، التي تحدد بالمقابل طبيعة ونوع عجزه استقالل االستجابة و

أن ذوي العجز يفسرون المشكالت غير القابلة للحل أو األحداث السيئة  ،المعدل نموذجألا ويؤكد
 الذاتية والثبات: السببي هي، كما تبرز ثالثة انواع رئيسية للتفسير ذاتيةـمولية والـديمومة والشـبلغة ال

 (.1،  4034برزوان ،) ، والعمومية

ن أالعجز المتعلم، بسبب  نموذجأل تكوينإعادة ب ( دالسبرامسون، وسيلجمان، وتي)  كما قام
 :واجهته مشكلتان ((seligman, 1975األصلي  نموذجألا

  بالعجز العام المسماة الناس عن التحكم في النتائج،كل ال يميز بين الحاالت التي يعجز فيها 
Universal Helplrssness)) ،وتلك الحاالت التي يعجز فيها بعض الناس عن التحكم في النتائج ،
 .Personal Helplrssness)) التي تسمى بالعجز الشخصي

 

 مستمرًا، ومتى يكون  دًا، ومتى يكون مزمنًا، أوو يفسر متى يكون العجز شاماًل، ومتى يكون محد ال
  .مؤقتاً 

كما عرضه  المعدل)واألنموذج  ،(1775كما عرضه سيلجمان،األصلي )  نموذجوافترض كل من األ
، استنادًا إلى المراجع األحداث المؤدية إلى أعراض العجز المتعلم تتابع( 1778،أبرامسون وآخرون

 (. 4001،11، الرفاعي،4001الفرحاتي،:) التالية
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 :عذلك التتاب يوضح :(1) التالي والشكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (4001،331الفرحاتي، ، 311، 4034، الشيمي)المصدر
  (7) رقم الشكل

 " لعجز المتعلمألنموذج االمعدل االصلي و التتابع " 

المبكر للعجز المتعلم غير واضحة في تحديد  نموذجسبق يتبين للباحثة أن افتراضات األ مما
أهمية يته، وأما النموذج المعدل للعجز المتعلم فقد أكد الظروف التي تتكون فيها حالة العجز أو نوع

سلوب العزو الذي يتبناه الفرد لتفسير استجاباته على المواقف الضاغطة في تحديد مستوى استجابات أ
 .الفرد على المواقف التالية

 Personal Helplessness v Universal :العجز الشخصي مقابل العجز العام أنموذج -أ

helplessness  
استقاللية ) المدخل المعدل للعجز المتعلم فرضًا مؤداه أن الفرد العاجز يكتشف أواًل عجزهويعتمد 

النتيجة  اقترانتوقعات  فيهذا العزو  ، ثم يؤثر(االستقاللية)ثم يعطي عزوًا عن سبب هذا العجز ،(النتيجة
ي قد يكون له  أثر شامل، والبعض فالعزو السبب باالستجابة وبذلك يحدد ثبات وشمولية العجز المتعلم،

التالي ( 1)والجدول . اآلخر له أثر محدود، والبعض له أثر ثابت أو مزمن والبعض اآلخر له أثر وقتي
 :العام و الشخصي العجز بين الفرقيوضح 

                                                                         

 " لعجز المتعلما ألنموذجالتتابع االصلي (" أ)شكل 
             ......................................................................................................................... 

          

 
عدم 

 االقتران

                  

 
ادراك عدم 

 االقتران

                      

 
عزو عدم 

 االقتران

                                

                                

 
العجز 

 المتعلم

                                                

 
توق  عدم 

 االقتران

       

 "التتابع المعدل للعجز المتعلم ( ب)شكل 
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 ( 3)رقم جدول 
 مالفرق بين العجز الشخصي والعجز العا

 

 
 العزو لآلخرين

 العـــزو للـــذات
نتيجته  رد أن تكونيتوقع الف

 مقترنة باستجابته
 يتوقع الفرد أال تكون نتيجته مقترنة

 باستجابته
يتوقع الفرد أن تكون النتيجة مقترنة مع استجابة 

 اآلخرين
 (يالداخل العزو) يالعجز الشخص (1)

(3) 
يتوقع الفرد أال تكون النتيجة مقترنة مع استجابة 

 اآلخرين
 (4) (جيالعزو الخار ) العجز العام (2)

 

نجد أن الفرد ال يرى أنه مصاب بالعجز ( 3،4)الخليتين  فيمن خالل الجدول السابق يتضح أنه 
 فيلديه احتمال كبير ( 4)االستجابة، إال أنه في الخلية يجد اقترانا منطقيا بين النتيجة و هالمتعلم ألن

( 1) فى الخليةو  ،(3) الخلية فيكبر من احتمال إعطاء الفرد أاألحداث  فيإعطاء عزو داخلي لتحكمه 
نجد أن الفرد مصاب بالعجز الشخصي ألنه يتوقع أن تكون النتيجة غير مقترنة باستجابته ولكنها مقترنة 

النتيجة، ولكن اآلخرين ال يعجزون عن التحكم  فيهو الذى يعجز فقط عن التحكم  يأ اآلخرين،باستجابة 
ال يستطيعون التحكم  اآلخرينلعجز العام ألنه يتوقع أنه و نجد أن الفرد مصاب با (2) وفى الخلية ،فيها
اختبار نجح  فيفالتلميذ الذي يرسب . النتيجة فيأن الفرد واآلخرين يعجزون عن التحكم  أي ،النتائج في

 كل زمالئهاختبار رسب فيه  فيقل من الطالب الذي رسب ألذاته  هسيكون تقدير  ؤهفيه زمال
 (.4001،339الفرحاتي،)

 (Miller & Norman, 1979)تفسير العجز المتعلم لميللر ونورمان  أنموذج -3-2-1-ب

في مقابل  Specificityبالخصوصية ( Miller & Norman) نزورمان ميللر و أنموذجيهتم 
القدرة عند حله لمشكالت تمييز المفهوم مثاًل، يتوقع هذا  إلى، فإذا عزا فرد عجزه Generalityالعمومية 

 أسباب إلىتعلمه للعجز  أرجعه قد يعمم عبر المواقف ويمكن توقعه في المستقبل، لكن إذا الفرد أن عجز 
من الممكن  أسباب إلىعامة مثل الجهد، فانه ال يتوقع العجز في مهام مستقبلية ألنه عزا تعلمه للعجز 

 . التحكم فيها، وقابلة للتعديل

 تؤثر المواقف لنتيجة وتفسيره الفرد عزو نأ المتعلم للعجز ونورمان ميللر نموذج يفترض وبالتالي
 يعزو لكى إرشاده تم أو ،تدرب أو ،تعلم أو ،الفرد اعز  فإذا المتعلم، العجز عمومية أو محدودية في

 في توقعه يمكن وال ،المواقف عبر تعميمه يمكن ال للعجز توقعه فإن للتحكم، قابلة عوامل إلى األحداث
 .المستقبل
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االصلي في ضوء  نموذجيختلف عن األ( Miller & Norman)ورمان ميللر ون أنموذجوكان 
  :التالي (2)عاملين، و قد أوضح الفرحاتي هذين الفرقين من خالل الجدول 

 (4)رقم جدول 
 صلي للعجز بأنموذج ميللر ونورمان للعجز المتعلماأل ساس النظري لعالقة األنموذجاأل 

 

 السلوك رفةالمع الفروق ين األفراد البيئة األنموذج

 سيلجمان
 معلومات حول اقتران

Contingency 

 (االستجابة بالنتيجة)

 التمثيالت المعرفية لالقتران 

 (النتيجة -توقع االستجابة)

العجز المتعلم 
 االنفعالي، المعرفي

 الدافعي

 أنموذج  

العزو 
لميللر 

 ونورمان

1777 

 اشارات الموقف  اشارت النتيجة 

 التعليمات -1جة لنتي -االستجابة -1

 التعرض  -2النجاح الفشل       -2

 المثير -3                       

  الفروق الفردية

 دافعية االنجاز-1

 الجنس -2

 التوقعات السابقة -3

 المزاج -4

 العزو         التوقع  

 النتيجة      -مركز التحكم  االستجابة

 النجاح  -الثبات          الفشل 

  الخصوصية

 االهمية

 العجز المتعلم

 

 االنفعالي

 االدائي

 (4009،49صديق،) :المصدر
 

A revised Model Learned) روث المعدل للعجز المتعلم أنموذج -ج  Helplessness In 

Humans): 

 في تؤثر التي الظروف تصنيف الصعب من يعد لم أنه نموذجروث من خالل هذا األ وضحأ
 مقترنة غير لنتائج التعرض عند السلوك في تؤثر أهمية أكثر وسيطة متغيرات هناك أن إال ،داءاأل

 :وهي باالستجابة،
 .الموقف أو المهمة الفرد دخول قبل التحكم على القدرة توقع 

 .               النتائج في التحكم أهمية 

 .العاجز للسلوك السببي العزو طبيعة 

 .التحكم لفقد المهددة القيمة 
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رقم  للشكل طبقاً . تالمتغيرا هذه دور على التعرف في دور لروث المعدل العجز نموذجأل كان ولقد
 :التالي( 1)

 

 

  

 

 

 

 

 

                                         

                                                                                                  

                 
                     

 

                                                                                   

 

 

 

  

 
 

 

 (138، 2005الفرحاتي، ) :المصدر

 (7) رقم الشكل
 .المتعلم العجز إلى قتراناأل عدم من نتقالاأل 

 

 :ثالث مراحل  فييتم   العجز المتعلم إلىهذا الشكل أن االنتقال من عدم االقتران  يوضح

االقتران ًا معداًل للعجز المتعلم يؤكد وجود ثالث مراحل لالنتقال من عدم أنموذج Roth , 1980 روثقدم 
 :وهي، ( 831، 5002الفرحاتي، ) إلى العجز المتعلم،

 .قترانا الإدراك ال                                               (الموضوعي)قتران ا الال -8

 .المستقبلي لال اقتران توقعال                                   قتران                      ا الإدراك ال -5

  .العجز المتعلم                         (تعزيز االستجابة والعجز) قترانا التوقع ال -3

 الال اقتران الموضوعي

 

 ال يمكن أن يتحكم فى النتائج يمكن أن يتحكم فى النتائج

الداف  

 منخفض

 الداف  مرتف 

سلوك 

 عجز

 مرتف أداء 

استقالل تعزيز  إدراك

 االستجابة

و عمومية عز xتشابه الموقف 

 منخفضة

 عمومية عزو  مرتفعة xتشابه الموقف 

 دافعية عالية دافعية منخفضة

 األداء تعظيم سلوك عجز

 توق  مستقبلي الستقالل تعزيز االستجابة 

القيمة المرتفعة 

 لألداء الناجح

القيمة المنخفضة 

 لألداء الناجح

نقص مرتبط  األداء المرتف 

 بالعجز المتعلم



 النـــــــــــــــــــظري اإلطــــــــــــــار الثالث الفصل

 

 33 

اكتساب الفرد للعجز عندما  على" ردوث"ات المتغيرات التي أوردها وبناء على ما ذكر حول تأثير 
الذي يمكن أن يؤديه الدور الفعال  إلىيتعرض لضغوطات بيئية أو احداث مؤلمة، ال بد لنا من االشارة  

 األفراد تحصين أو لخفضوطرائق معرفية  أساليبفي هذا المجال، من خالل اجراءات تتضمن  اإلرشاد
 .المتعلم بالعجز سلوكيات ضد

 :للعجز المتعلم( Hieder)يدر اه أنموذج -د

 :أن أهم ما اضافه هيدر في نموذجه ما يلي

العوامل  "يدراه"قسم  حيث .إن التحكم في النتائج يعتمد على تفاعل العوامل البيئية والعوامل الشخصية -
وأن َعْزَو . كالحظ، (غير ثابته)كصعوبة العمل، عوامل عزو ( ثابته) عوامل عزو :صرينعن إلىالبيئية 

  (. 23، 4033، حسنبركات و )العوامل البيئية،  إلىصية يتباين مع تباين َعْزو ه خشى العوامل الالحدث إل
أن الشخص بسلوكه يقصد إحداث النتيجة فيكون لديه هدف يصل إليه في ظل : السببية الشخصية -

 (.21 ،4001 ،بخاري )توفر الظروف، 

الشخصية مصدرًا هامًا للوقاية من العجز  من هنا ترى الباحثة من االهمية بمكان اعتبار السببية
المتعلم كون التحكم في النتائج ، والوصول إلى الهدف يحدده السلوك القصدي المتبع من قبل الفرد، وهذا 

إلى ذلك اعتقاد الفرد وجود عالقة اقترانية بين  إضافة. يحدث بتأثير افعاله الخاصة وسماته الشخصية
 .ما يقوي لديه شعورًا بالمسؤولية الشخصية لما يحدثسلوكه واستجابته في البيئة، م

التي قد يستخدمها الفرد في فهم من الفرضيات هيدر يوضح ما ذهب إليه  (9)اآلتي والشكل
 .األحداث

              
                   

 

 

 
 

                                                                    
 

 (4004،12سونة،ح):المصدر 
 (7)رقم الشكل 

 عوامل العزو كما يراها هيدر

 عوامل شخصية

 (القصد)البيئة  لجهدا

 الحظ  
 المحاولة

 القدرة   صعوبة المهمة

 االستطاعة

 نتيجة السلوك

 عوامل بيئية
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ثيرت حول أُ إطار عزوي للتناقضات التي " أبرامسون ، وسيلجمان و تيزديل " كل من  وضع لقد
سباب قد تكون حقيقية نظرية العجز المتعلم حيث أن الطالب يتعرض بقصد أو بدون قصد لعزو عجزه أل

بب في هو الس( سلوكه)بأن استجابته ( التوقع)العجز لدى الفرد هو ، وما يثير ويؤصل أو غير حقيقة
يضعها الفرد فقد اقترح أبرامسون وآخرون أن يعزو  أسباب، وبما أن لذلك حدوث النتيجة غير المقبولة

، وبذلك فان العزو السببي لألفراد هو ما يحدد ما إذا خفاقه لألسباب التي يراها ويحسهاالفرد ضعفه وا  
لىجزين و كانوا عا  .أي مدى ا 

 إلىتبني اسلوب عزو سلبي لألحداث  إلىالنموذج المعدل للعجز المتعلم أن نزعة الفرد  ويفترض
عوامل داخلية ثابتة وشاملة لجوانب الحياة المختلفة تجعله أكثر عرضة لإلصابة بالعجز مقارنة بمن يعزو 

كما أن شمول الفرد لعزو الموقف لكل . رعوامل خارجية غير ثابته ومحددة التأثي إلىمثل هذه األحداث 
   في المستقبل،التنبؤ بحدوث العجز  إلى ضافةمن ابعاد العزو الثالثة يدل على حصول العجز لديه باإل

 (. 12، 4033، جان، 4003حداد، ) 

حداث وما هو إال نتيجة عزو ما نمر به من أ السياق ترى الباحثة أن العجز المتعلم ما هذاوفي 
 االجتماعيةتنا حيا ، ويؤدي هذا العزو دورًا اساسيًا فيغوطات بيئية ألسباب وعوامل عديدةمن ض يواجهنا

دراك مسببالنفسية و اتها ، وطريقة ، كونه له تأثير على الكيفية التي نقوم بها بتعليل تلك األحداث وا 
ممارسات و سلوكات في ه من ، هذا األمر يجعل من العزو منبئًا هامًا لتفسير ما نقوم بالتفاعل مع البيئة

، فعزو النجاح مثاًل لفرد في المستقبلوتحديد توقع ا تساعد في تفسير الدوافع لإلنجاز،، كما شتى المواقف
 مثل ،فيها التحكم يمكن خارجية عوامل إلى الفشل وعزو(  القدرة مثل ) ومحدودة داخلية عوامليرتبط إلى 

 .المستقبل في اإلنجاز بتوقعات الجهد نقص

قد تختلف ، عوامل متعددة جاذبهابل تت، عالقة مباشرة العالقة بين العجز والسلوك ليستكما أن 
 من العوامل الهامة التي تتوسط العالقة بين العجز ووتقدير الذات التوقع  ُيعدو  ،من موقف إلى آخر

 ُيعدو دائه الالحق، أي ، وبالتالي تسهم فالفرد بأسلوب العزو الذي يستخدمهالتوقعات تتأثر حيث  ،داءاأل
ات ييجابي بين عزو السلوكإ  رتباط، فهناك امل التي تتوسط بين العجز والسلوكتقدير الذات من العوا

سهم في تحسين السلوكات تجاه البيئة، التقدير العالي للذات يُ  وبين ثابتة عوامل داخلية و إلىيجابية اإل
 .والعكس

 

 

 

 



 النـــــــــــــــــــظري اإلطــــــــــــــار الثالث الفصل

 

 34 

 :مكونات العجز المتعلم -4
: م فالنظرية التي تقف خلف ظاهرة العجز المتعلم تتكون من ثالثة مكونات أساسية هيبشكل عا

 (.االقتران، المعرفة، السلوك)

 فويعر . وهو يشير إلى العالقة الموضوعية بين النتيجة واالستجابة( Contingency):االقتران -أ
فيه عندما تؤثر استجابات الفرد يرى أن الحدث يمكن التحكم حيث االقتران في ضوء التحكم،  "سيلجمان"

الحدث غير ممكن التحكم فيه عندما ال  ُيعد، و (اقتران بين االستجابة والنتيجة) نتائج الحدث ، في اإلرادية
 .مجريات الحدث فيتؤثر استجابات الفرد اإلرادية 

وتتكون . قترانتشير إلى الطريقة التي بها يدرك الفرد ويفسر ويتوقع هذا اال ((Cognition :المعرفة -ب
 :للعجز في الخطوات التالية( التمثيل المعرفي)هذه العملية 

.إدراك الفرد العالقة بين االستجابة والنتيجة -3  
.   من ثم تفسيره لهذا اإلدراك و -4  

واستخدام إدراكه وتفسيره لتوقع العالقة في المستقبل ، فإذا اعتقد الفرد أن قدرته هي السبب في فشله  -1
(.44-40: 4004 الفرحاتي،)تكّون لديه توقعًا بأنه سيفشل ثانيًة إذا وجد في نفس الموقففسوف   

إلى النتائج الممكن مالحظتها نتيجة إدراك االقتران أو عدم إدراك االقتران بين  السلوكفي حين يشير  -ج
 Petterrson et)والكسل  كالسلوك السلبي في الموقف وتعلم االنسحاب، ،االستجابة النتيجة و

al,1993,9.) ،ويسمح للفرد بالتوقع  وفشله في انتاج سلوك يسمح للفرد بالتحكم األولي في الموقف
  (.seligman, 1998,105)للعجز المستقبلي

 :ذوي العجز المتعلم( سمات) بعض خصائص -5
 مثلالمتعلم،  وذكر العديد من الباحثين عن خصائص األفراد الذين يتصفون بالعجز

(Mikulincer,1994 ،4001،نصارو  ،4001،والفرحاتي .)استنادًا  الخصائص هذه الباحثة وتلخص
 (.Hokoda & Fincham, 1995, 376،4000،14، عسكر،41 ،4009،محمود:)المراجع التالية إلى

  المهام أداءتعلم العجز ، وتنقصه اليقظة واالنتباه عند  إلىيستسلم بسهولة ألي انفعاالت تؤدي 

 رأو االستمرا رلتغذية الراجعة التي من شأنها مساعدة الفرد على التعديل أو التغيياالفتقاد إلى ا . 

 عدم التكامل بين األنا واألنا العليا والذي يؤدي بدوره إلى عدم القدرة على تحقيق أهدافه المرغوبة. 

 داف وال ينشد تحقيق األه، تحقيق النجاح في نوع واحد من األهداف التي يسهل تحقيقهال يسعال
 .   قدراته حيث يظل األمل مفقودًا بالنسبة له المعتدلة والتي تتحدى إمكاناته و
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 ظهار السلبية في التعامل مع المشكالت  .الظن أن النتائج مرهونة بالحظ و الصدفة، وا 

  أقل استخدامًا لالستراتيجيات اإليجابيةو  .من االيجابيات وتضخيمها أكثرالنظر للسلبيات 

 عية المهنية وغياب الرغبة في المبادرة بسلوك غير عادي أو طرح فكرة تحمل الجديد انخفاض في الداف
 .أو غير المعروف

 وأقل إنتاجًا للسلوكأكثر إقالعًا عن المحاولة، وأقل إصرارًا في وجه الفشل ،. 

 افتقاد التواصل البصري المباشر مع  اآلخرين، والنظر إلى أسفل بكثرة. 

 أو أي التزام آخربة في اتخاذ قرارات، أو خطواتعور بعدم الرغيتملكهم الش ،. 
 

م ته في التوافق، حيث يأساليبيحدد هو الذي ن تقييم الفرد األولي للموقف إ: على هذا يمكننا القول
تقييم الفرد لألحداث المسببة للضغط النفسي على أنها مرهقة، أو تفوق قدرته، وتعرضه للخطر، في إطار 

 أو ه المعرفي للضغط، وتتولد نتيجة لذلك استجابات مختلفة انفعالية أو فسيولوجيةعالقته بالبيئة وتقييم
طبقا لمصادر المواجهة ، ويختلف هذا التقييم من شخص آلخرالضاغط،  البيئي تجاه الحدث سلوكية

 .الشخصية والمعرفية واالجتماعية والمادية لدى كل منهم

ن يله وعالجه امرًا ممكنًا، ويمكن أجعل تحقيق تعدالمتعلم هو سلوك مكتسب ومتعلم، مما ي والعجز
اتبعها العديد من الباحثين لهذا الغرض منهم العالم سيلجمان،  أساليبو  ل طرائقيتّم ذلك العالج من خال

 .وسيأتي عرض ذلك الحقًا من هذا الفصل

 :   آثار العجز المتعلم -6
ّدة،قد يكون العجز المتعلم نتاج أزمة مفاجئة في حياة الشخ البعض منا  ص ينجم عنها أضرار ع 

يقاع د يفشل رغم ما يبذل من جهد لضبط إزمات وتجاوزها بنجاح، والبعض قيستطيع مواجهة تلك األ
ن كل محاوالته التالية مثل الضبط في المستقبل ستبوء بالفشل ، فيتجذر في التكوين النفسي له، إحياته

دة ثارًا عديالذي يترك آ، العجز المتعلم إلىيصل به الحال ف. سيواجههامهما كانت نوعية المواقف التي 
، ثار والتي استخلصها الباحثون من النماذج المفسرة للعجز المتعلمعلى الفرد العاجز، ومن هذه اآل

 .)3991،33واألخرس، حداد،  4034وسعود،، 4033الشاعر،)

من معطيات  قدرته االستفادةتضعف قدرة الفرد على التعلم من حيث عدم  :معرفيال األثر: األول
إلى عدم تمكنه من استخدام الخبرات السابقة  ضافةليتحكم في النتائج باإل الموقف الذي يتعرض له

، ومن ثم فإنه يتوقع بأن نتائج استجاباته ال يمكن التنبؤ بها خاصة ويعها لتعلمه في المواقف الالحقةوتط
 . شل فيهاإذا حاول استعادة التحكم بنتائج استجاباته وف
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العتقاده بعدم  باألحداث؛ التحكم محاولة في الفرد دافعية انخفاض في يبدو: الدافعي األثر: الثاني
 فهؤالء. استجابته تكون مستقلة عن النتيجة، و يتوقع أن ة على التحكم في نتائج استجاباتهامتالكه القدر 
خالل خفض استجابة الفرد التعلم من  يقافوهذا يعني إ الموقف، تغيير مجرد حتى يحاولون ال األشخاص

مما يعني أن هذا الفرد تعلم أن . و المحاولة في المواقف الالحقة الشبيهة اإلرادية، وعزوف عن المبادرة
 .يكون عاجزاً 

 إلى يقود األمور بمجريات التحكم على القدرة فقدان أن سيلجمان يرى :االنفعالي األثر: الثالث
 فإذا بالخوف، تصاب فإنها مرة ألول مؤلمة لمواقف العضوية تتعرض فعندما سلبية، انفعالية استجابات

 أما تتبدد، أو ،تنحسر الخوف حالة فإن المؤلم الموقف على السيطرة على القدرة لديها أن العضوية أدركت
 محل االكتئاب القلق و الغضب، و لديها يحل فسوف ،الموقف بهذا التحكم تستطيع ال أنها تعلمت إذا
 .خوفال

 الزائدة واالعتمادية كالكسل، الفرد، لدى الظاهرة السلبية التصرفات فييتمثل : األثر السلوكي: الرابع
ومحاوالت التغلب على  الحل محاولة مراتعدد  نقص بأنه سلوكياً  المتعلم العجز ويعبر .اآلخرين على
ت فشل متكررة حيث لم يستطع فعندما يتعرض الفرد لخبرا أهدافه، تحقيق جلأ من الفرد قبل من الفشل

فيها التحكم بنتائجه ؛ يضطرب سلوكه ويفضل عدم بذل الجهد واستخدام وسائل استجابة أقل كفاءة 
وعندما يخفق في تحقيق النتائج المرجوة أيضًا تنمو لديه سلوكيات العجز وينخفض تقديره لذاته وينتقل أثر 

 .االخفاق في المهام المشابهة مستقبالً 

 : التحصين من العجز المتعلماد و اإلرش -7
لعل واحدة من أهم المساهمات التي أضافتها نظرية العجز المتعلم هي الفكرة القائلة بأن العجز 

يتكون عندما يصل الكائن الحي إلى قناعة كاملة بأن سلوكه السابق الذي كان يمنحه القدرة على مواجهة 
 .الخبرات المؤلمة وحلها لم يعد اآلن مجدياً 

باإلمكان القيام ببعض وصل العديد من الباحثين من تجاربهم التي أجريت عن العجز المتعلم أن ت
الظروف التى تحد و . اإلجراءات السلوكية للوقاية في المستقبل من االضطراب واإلحساس السريع باليأس

يضهم ن خالل تعر األفراد يمكن تحصينهم ضد العجز المتعلم م ن  وأ. من ظهور استجابات العجز المتعلم
 & Seligman"سيلجمان ومائير"كسابهم مفهوم األمل الُمتعلم، حيث وجد ألحداث يمكن التحكم فيها و إ

Maier صدمات غير  ىتلقتأن الكالب التي تلقت صدمات ممكن الهرب منها قبل أن : ، في تجاربهما
 جابات تدل على تعلم العجز،أى است ا، ولم تظهر عليهاهؤ لم ينخفض أدا " تحصين"  ممكن الهرب منها

بين  اً جديد اً اقتران هون لديداخل الموقف التجريبي يكّ  آلخرأن إجبار الكائن الحي على التنقل من جانب و 
نهاء   .لمنع حدوث استجابات العجز المتعلم وهذا يكون كافياً " جعال"الصدمة استجاباته وا 
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باالكتئاب هى تعبير مباشر عن سلسلة من  ن إصابة الطفلإوتماشيًا مع هذه النتيجة يمكن القول 
األخطاء االجتماعية فى حقه مما يجعله يتجه لتبنى أسلوب تعلم العجز فيعتريه التشاؤم ويالزمه فقدان 

 .لديه فعال المتوفرةالثقة فى النفس والعجز عن تطوير نفسه باإلمكانات 

 , Seligman ,  Mikluncer)وبناء على تلك النتائج تمكن بعض الباحثين في هذا المجال كـ 
Jones et al  , Klinger ،  ،ات والممارسات ساليب اإلرشاد، من تقديم بعض األ(وغيرهم .. الفرحاتي

بعد عودتها  ساليبالتربوية، التي يمكن ان تحصن األفراد من العجز الُمتعلم، وتلخص الباحثة أهم هذه األ
 (.  Seligman , 2000 , Mikluncer,1994)إلى المراجع  التالية، 

 

 .الخطأ المخاطرة، وتقبل احتمالية الصواب و و يتقبلوا سلوك إيجابيين،ن يكونوا تعليمهم أ .3

 هناك طرق ومعرفة أنها، التدريب على اكتشاف الحلول المناسبة ل، و تنمية القدرة على حل المشاكل .4
 .بديلة للوصول إلى هذه األهداف

دراك ان القــدر لجنســهم، وال حتــى للقضــاء و ظــروف ال طبقــاً أن يغيــروا ســلوكياتهم طبقــا للتعلــيمهم  .1 ، وا 
 .كل موقف يختلف عن غيره من المواقف

 .موخبراته هموبما يتناسب ومستوى نضج ،على تحمل المسؤوليةب األفراد تدري فيتدرج ال .2

 .الفشل تعني ال وهي التعلم، في طبيعية أشياء األخطاء أن، و تربية على تقبل نتائج أفعاله .1

كسـابهالمواقـف المختلفـة فـياء الفرد حرية االختيار والتعبير عن نفسـه إعط .1  خـالل مـن نفسـهب الثقـة ، وا 
 .وسلوكاً  قوالً  ممارسته

 ،النجاح بامتالكهم لقدرات يشعرونمما يجعلهم  ؛بأنفسهم رتشجيع األفراد على االستقاللية واتخاذ القرا .1
 .دفة والظروف الخارجيةوال يجعلهم يعتقدون أن حياتهم تعتمد على الحظ والص

مــوا قلقهــم وعجــزهم مــن خــالل تعلــم حكّ أن يُ  - والتعزيــز والتقــويم الــذاتيالمراقبــة الذاتيــة،  بهم علــىيدر تــ .1
 .مما يزيد ذلك من ثقتهم بأنفسهم و تقديرهم لذواتهم. أشياء جديدة

 أن ويعتقـدون بـالتحكم، الشـعور تطـوير فـرص لهـم يعطـى وبهذا التعلم، لفرص اختياراتلهم  يقدمن وأ  .9
 .مرغوبة أكاديمية نتائج تحقيق بإمكانهم

 .يهمعلى وضع مجموعة من األهداف الواضحة والتي تنمى وتوجد التحدي لدتهم ساعدم .30

المقــدرة علــى الــتحكم،  فــيينمــى ويطــور االعتقــاد و الثقــة،  والنجــاح الحقيقــي يزيــد مــن تقــدير الــذات،  .33
 .قبول المسئولية عن النتائجو 
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مقاربتنا في ضوء  ن ما استجمعته ذاكرة المصطلح، وما تنورت بهترى الباحثة أفي ضوء ما تقدم 
ن البيئة السلبية قد تؤدي إلى تفسيرات معرفية مشوهة ، يضعنا أمام مؤشرات مهمة أولها أدبيات السابقةاأل

د تّم مشوهة عن ذات الفر إلى معارف  إضافةفي تشكيل سلوكيات العجز المتعلم،  أساسياً قد تكون سببًا 
 . ثناء تعرض الفرد لخبرات الفشل متكررةتشكيلها أ

رشادية وعالجية عدة لعالج حاالت العجز المتعلم كتغيير االحتمالية المرتفعة للنتائج تبع طرق إوت
ى القدرة السلبية، وتقليل المبالغة في النتائج المرغوبة بشدة، وتغيير التوقعات من عدم القدرة على التحكم إل

 .عزاءات غير السوية لخبرات النجاح والفشل إلى إعزاءات سوية، وتغيير اإلمعلى التحك

وبمقدرته على  إلى تنمية الثقة بإمكاناته،الطالب تتطلب أن نوجه أسلوب تنشئة  الصحة النفسيةو 
 أن نساعده على اكتساب المهارات الضرورية لمعالجة ما تثيره أزماتو  .مع صعوبات الحياة مبكراً  التعامل

ُيعد تقانها حيث إلى هذه المهارات و إوإلنجاز ذلك ال بد من التعرف . بيئية من توترات ومشكالت حياةال
المعاصرة في العالج السلوكي لمعالجة العجز المتعلم وغيره  ساليبنجازات التي تمنحها لنا األذلك أحد اإل

 . من انواع االضطراب

حوج أفراد الثانوية العامة بشكل خاص هم أبة وترى الباحثة ان طالب المدارس بشكل عام وطل
كثر تعرضًا لألحداث البيئية حصينهم من العجز، كونهم الفئة األلت ساليبات واأله اإلرشادالمجتمع إلى هذ

أسبابها، التنشئة االجتماعية أحد  ُتعدالضاغطة، وأكثر عرضة لإلصابة باالضطرابات النفسية، حيث 
المستخدمة مع  ساليبق التعليمية المتبعة في التعليم بمدارسنا، واألائإلى النظم التربوية والطر  إضافة

ًا تشجع على ظهور حاالت العجز المتعلم أسبابالطالب من قبل األطر التعليمية، ويمكن اعتبار ما سبق 
ثبات ذواتهم، واتخاذ قرارات ُمتعلمين، خاصة وهم في مرحلة من أهم مراحل حياتهم يحاولون فيها إعند ال
 . كاديمي ومن ثم اختيار مهنتهم المستقبليةيرية ستحدد فيما بعد مستقبلهم األمص

وتستلزم من المجتمع والمنظمات التعليمية الرسمية  عتباراالسباب ال بد من أخذها بعين تلك األ
 ساليبالنفسي واالجتماعي وتحسين وتعديل األ اإلرشادوغير الرسمية الجدية من خالل تفعيل دور 

والتقليل من شأن السلبيات،  ،إيجابياتهالمتبعة فيها، واحترام كيان الطالب وذاته والنظر إلى  قائوالطر 
زمة واألحداث البيئية الضاغطة التي يعيشها ويكون محصنًا من ليستطيع الطالب المراهق تجاوز األ

 .الوصول إلى العجز المتعلم
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 مهـنة  المستـقبل   :ًارابع
 

 :مهنة المستقبلمفهوم المهنة، و  -1
 :مهنة المستقبل -

حسن سواعد فتية منتجة ت المجتمع المتجدد يقوم على بأن يصدق القول في الكثير من المجتمعات
لما تحمله من تأثيرات على ارتياحها النفسي وتكيفها البيئي واالجتماعي  مهنة المستقبل، اختيار

 .واالقتصادي

اجتياز  حيث يطلب منهم بعد ليمية الهامة في حياة الطلبة،من المراحل التع المرحلة الثانويةعد وتُ 
حجر األساس  كون بمثابةي ذيااللتحاق به والفي يرغبون  ذيالالتخصص الصف األول ثانوي تحديد نوع 

 .يةالمستقبل تهمنحو اختيار مهن

اختيار مهنتهم  هو والشباب المراهقين بال يشغل ما أكثر أن (3991)يرى منصور على هذا و
 يستشعر فإنه المهني لالمستقب تحديد عدم أو وضوح بعدم يشعر عندما الشاب إن لب ية ،للمستقبا
 (.141 ،4030،محمد ) ووجوده مستقبله وعلى هـذات ىـعل اًـوقلق حباطاًإ

ترتبط مهنة المستقبل في األدبيات النفسية والحرفية بالعمل أو الوظيفة التي يلتحق بها الفرد حيث 
عرف من خاللها مستقباًل مسار حياته في سياق البحث نتهائه من مراحله الدراسية، والتي سيُ البالغ بعد ا

عن تحقيق الذات واإلحساس بنفسه كشخصية اعتبارية في المجتمع أو البيئة التي يعيش فيها بسمات 
 . ذاتية اجتماعية نفسية خدمية

        من األهمية بالنسبة للفرد على جانٍب كبيرٍ ( 3994)محمد  ذلك ألن ميدان المهنة كما يرى
لخدمة الذات، ولشعور المرء أمام نفسه بأنه شخص له قيمه،  والمجتمع، فالمهنة بالنسبة للفرد وسيلة

وسيلة لكسب العيش، وهي أيضا فتقدير المرء لنفسه يرجع إلى حٍد كبيٍر إلى تقدير من حوله له، والمهنة 
 .(311، 3994 ،محمد)، مواهبه ته وعبر فيه المرء عن قدراالمجال الذي يُ 

 إلىالوصول حتى يتمكنوا من  دائم قلق في الثانوية المرحلة في المراهقون الفتية هؤالء يظل لذلك و
الحقًا طيلة حياتهم الشخصية والمجتمعية  اهسيعرفون بوالتي شخصية منتجه تحققها لهم مهنة المستقبل 

 . بعد استكمالهم لمراحلهم الدراسية

عي وراء هذا الهدف يظل محفوفُا بالمخاطر ما لم يجد المراهق خطًا سريعًا الختيار مهنة و الس
ال تحول في بحثه المستميت إلى سلوك عدائ تجاه البيئة أو ينتهي به األمر إلى العجز  يالمستقبل وا 

 . المتعلم مدار حديثنا في هذا البحث
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د المنتج عبارة عن ة والشخصية المنتجة، فالفر إن هناك ارتباطًا قويًا ما بين المهن: ويمكن القول
ن الصفة األ  الفّعال، والتميز..النشيط.. ين تكون بالعمل الجادكثر عمومية لألفراد المنتجشخصية تعمل، وا 

، وتركيب موحد للخصائص النفسية التي تتصف بالثبات وبدرجة بشخصية ذات تنظيم دينامي متكامل
 (.3991،319، ونعامة سعد)واالجتماعي الخاص الخارجي،، (نفسيال)عالية من االستقرار الداخلي 

 ة المستقبلمهن( تفضيل)اختياروفوائد أسس   -2

فاالختيار المهني  يأخذ االختيار المهني مسارًا عمليًا في التعبير عن العزم وااللتحاق بمهنة معينة،
 برجنز وكما يرى ج .لمهنيةوربما عدة مرات خالل حياته اأخرى يتخذه الفرد مرة  عبارة عن قرار

(Ginzbirg )تنتهي في كل مرة بحل وسطإذ  ،عملية اتخاذ قرار ال يمكن تجنبها هو . 

تكشف عن لعدت ووفق اختيارات أُ  ،ن اختيار الفرد للمهنة وفق قدراته وميوله ورغباتهمعنى ذلك أ
 .حقيق السعادة لهمما يؤدي إلى ت ،سيؤدي إلى التكيف مع المهن التي يجتازها ،القدرات هذه

ساعد الفرد على ممبادئ يجب مالحظتها من أجل و هناك عوامل المستقبل اختيار مهنة  وقبل
الناس إلى  إرشادالنفسي على متخصص تساعد الكما ، هذه المهنةالتكيف مع و  المستقبل، اختيار مهنة

 :لعواملمن اهم هذه ا النجاح، تخير المهن التي يحتمل أن يحرزوا فيها أكبر قدر من

، التي ترتبط باختيار مهنة  م المستقبليةتهحيث يختلف األفراد في تحديد أهداف حيا :تحديد األهداف -1
مركٍز اجتماعٍي مرموٍق، وآخرون يرغبون في دخٍل مادٍي فالكل  ؤفمنهم من يرغب في تبو ، المستقبل

 .يسعى إلى اختيار مهنة تحقق له ما يريد

الدقة في اختيار الفرد إذ يترتب عليها رفع مستوى  ،(الذات)معرفة  من األهمية بمكان :معرفة الذات -2
لمهنته، وهي في مفهومها المهني تعرف بأنها قدرة الفرد على إجراء تمايزات بين البيئات المهنية 
المحتملة بناًء على خصائصه الشخصية ومقدار المعلومات التي يدركها عن نفسه، وتؤدي مبالغة 

ه إلى اختيار البيئة المهنية التي هي فوق قدراته، كما يؤدي التقييم المتدني للقدرات تقييم نفس فيالفرد 
وتتكون معرفة التلميذ بذاته تدريجيًا من خالل  .الذاتية إلى االختيار الخاطئ؛ فيكون دون قدرات الفرد

وقد . رين نحوهالمعلومات التي يكتسبها نتيجة التفاعالت االجتماعية عمومًا وسلوكات واستجابات االخ
قد أكد على ان اختيار الفرد للمهنة هو االختيار المبني " هوالند " إلى أن ( 4001)أشار الحوارنة 

رنة الذات مع ادراك الفرد على المعرفة الواعية للذات، وان اهم محددات االختيار المهني هو مقا
 (. 11، 4001الحوارنة، ) للمهنة، والتقبل او الرفض الالحق لها
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  :الميول -3

 ففي بعض قدراته ومستوى ذكائه،على ميول الفرد  إلىالتوجيه المهني التعرف الدقيق  يتطلب
 الميول يمتلك ال أنه غير معينة، مهنة في للنجاح تؤهله التي والقدرات الذكاء الفرد لدى يكون األحيان

 .إليها التي تجذبه

  :القدرة العقلية العامة -4

الدور  الذهنية باعتبار أهميتها الوظيفية في تمثل مستوى الذكاء العام للفرد والقدرة تكمن هذه القيمة في 
مجموعة من األفراد في هذه القدرات، وبالتالي  ةالكبير في االختيار المهني، وال يمكن أن تتساوى أي

 .تختلف فرص النجاح أمامهم

  :القدرات الخاصة -5

ذات  فنية خاصة، فهناك مهنة تحتاج إلى قدرات المهنة من حيث ما تتطلب من قدرات تختلف
مكانات تمكنهم من النجاح  بقدرات مهارة ودقة يدوية، ويتمتع بعض األفراد قتضيمستوى عال، وأخرى ت وا 

 .غيره في عمل معين وال تكون عاماًل في نجاحهم في

    التقليد جردلمال مهنته نتيجة نجاحها، و درلفا يختار نأ يجوز ال أنه "الصويط" ىيرعلى هذا و
 المهن لتلك فهم عدموأ، فيها الدخول راءو الوحيد الدافع هي المهنةتكون شهرة  نأينبغي  وال ،المحاكاة و

 (.31 ،4001، الصويط)  صادقة، ةـغبر درلفا فيها غبير نأينبغي  لكنولباتها ومتط

لكنه ؛ نه غير قابل للتغييرأو معينة،  إال لمهنة حال يصلاالعتقاد أن الفرد المعين نه من الخطأ كما أ
كذلك من الخطأ االعتقاد  .السعادة، وأقلها في طلب تكيفه لها يختار أكثر المهن جلبًا للشعور بالرضا و

     والتجديد فيما يتالءم وجامدة، فاإلنسان لديه القدرة على التكيف والتوافق  بأن لكل مهنة مطالب ثابتة
مستمرة ومتصلة، بمعنى  ن تكون عملية االختيار المهني عمليةوينبغي أ، (4002،401،عيسوي)وخبراته،

 .مراحل عمره أن تتاح للفرد حرية االختيار والتقرير في مصيره في كل مرحلة من

نظمتنا التعليمية وفي كافة المراحل مهني في أ إرشاديجاد توجيه و وبدورها تؤكد الباحثة ضرورة إ
تمع من لمجامع تغير  يتغير في حالة تغير الفرد كونالجامعة، التخرج من الدراسية، وتمتد إلى ما بعد 

مهنًا تسود فترة ثم تصبح بعد ذلك عديمة األهمية في  نرى، إضافة إلى تغيرات في سوق العمل، فحوله
 .وتتطلب مهارات جديدة لم يكن يتقنها الفرد من قبلًا فترة أخرى وأيضًا تستحدث مهن

 :ة المستقبلهنم اختيار فيالمؤثرة  العوامل -3
 فردية قرار اختيار المهنة هو من أهم القرارات التي يتخذها اإلنسان في حياته، وهي قضية إن

صعوبة  أو سهولة فردية ألن اختيار الفرد لمهنة ما يحدد أمورًا أساسية في حياته منها عدوتُ اجتماعيه، 
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أو فشله فيه، المردود  نجاحه في هذا العمل أو التوقف عنه، ستمراريتهإ حصوله على عمل معين، و
 .، البيئة االجتماعية المناسب المادي و

 من تمع ويحدد حاجاتهلمجكونه قضية اجتماعية فألنه يؤثر في توزيع القوى العاملة في ا أما
 (.4001،11 الداهري،) االت،لمجالعاملين في مختلف ا

وقد حددها  المهني الختيارة في االمؤثر  األمر الذي يلفت االنتباه إلى ضرورة النظر في العوامل
 : الباحثون باآلتي

 ؤكد أنت هابعضففي هذا المقام تثير قدرًا من الجدل،  دراساتنتائج ال إن (:األصدقاء)تأثير األقران  -1
 استمرارية باب وذلك من ،واألصدقاء دورًا واضحًا في توجيه بعضهم البعض الختيار مهنة واحدة لألقران
ر الوالدين يفوق أثر األقران أثأن إلى صحة هذا الفرض وأشارت  تثبتلم ها اآلخر وبعض ،التعلقي السلوك

 (. 11، 3999 آخرون، ياسين و ) ،األبناء لمهن محددة في توجيه واختيار

 :االختيار المهني ألبنائهم بعدة طرق فييؤثر اآلباء  :تأثير الوالدين -4

 عملهم يواصلون المزارعين أبناء من%  91 أن إلى الدراسات تشير حيث :من خالل وراثة المهنة -أ
 .الزراعي

 .ابنه خالل األب الذي كان يعمل بمهنة معينة يريد أن يحقق هذا الحلم من :الرغبة في التعويض - ب

نفس المهنة،  قصد قد يكون اآلباء قدوة ألبنائهم، وقد يتحد األبناء مع آبائهم باختيارهم ومن غير - ت
  (.11، 4001 الداهري،)يختارها اآلباء ألبنائهم  أو مهنة آبائهملعكس بنبذ األبناء مهنة وأحيانًا يكون ا

فقد  المستقبل، أثر األسرة في النضج المهني واالختيار المهني في( 31، 4003)ويؤكد الرميح 
ا المادي، أو لعائده المجتمع، تتدخل األسرة في اختيار مهنة األبناء بالنظر إلى مركز ومكانة المهنة في

  .أو توريث مهنة اآلباء لجيل األبناء

إلى أن المجتمع العربي ما زال في هذا الشأن ( 4003،341)يذهب التوايهة والطويل في حين 
 على المكانة االجتماعية لدى الفرد صاحب المهنة على أنها مستمدة من األسرة ومن الثروة، ينظر إلى

بتطوير  وأنه البد من االهتمام المتزايد ،مكانة من العمل وحدهحيث تستمد ال عكس المجتمعات المتقدمة،
وخصوصًا في ظل ، نظرة الناس وتغييرها إلى عدد من المهن الحساسة والضرورية لحاجات المجتمع

  .البطالة المرتفعة

 و ،نويةاالختيار المهني لدى الطلبة في المرحلة الثافي آراء الهيئة التدريسية  تؤثر :الهيئة التدريسية -3
 أوضحت، فقد وفي اختيارهم لتخصص معين دون آخر ،تمعلمجم نحو المهن الموجودة في اتهاتجاهافي 

للفروع المختلفة قد  الطلبة من اختيار (%19)إحدى الدراسات التي تمت على طلبة إحدى الجامعات أن 
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 منها ىختيارات أخرى أدنمن ا الطالب ، وهذه أعلى نسبة للقرارات التي اتخذها من الهيئة إرشادتمت ب
     إلى دور المدرسين في اختيارات تالميذهم خالل المرحلة األساسية ، كما أشارت دراسات أخرىتأثيرًا 

 (. 4001،19الداهري، )

التخطيط  حيث تبين أن الشخص األكثر ذكاء أقدر على العمر، كالذكاء و :لعوامل البيواجتماعيةا -4
 .أن النضج المهني يرتبط ارتباطًا كبيرًا بالذكاء( Super)المهني، وقد وجد سوبر

، التحصيل، و ومستوى الطموح، ضوح الهوية النفسيةو مفهوم الذات و كل من  ُيعد: العوامل الشخصية -5
 .المهنية قراراته اتخاذ في الفرد على أثرهاعوامل لها  ،االستعداد والميول، بالمكانة االهتمام، ترددالحيرة و ال

بمعنى  وأ المهنيالختيار العوامل واهذه أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين ( Super) برحيث وجد سو  
 بالضرورة ليست ، فهذهخاصة مهنة اختيار في حيرةعندما نجد فردًا ما يقع في تردد و و . خر النمو المهنيأ

(. 4000،312دويدار،)مهني، هدف تحديد إلى به تؤدي ضرورية مرحلة تكون وقد للفرد بالنسبة ضارة
 يكون وقد المهنة، هذه مثل لمكانة نتيجة أخرى دون مهنةفرد ل تفضيل يكون قدنه وأشار الداهري إلى أ

 وضعه يحسن أن ،فيستطيع مارسها إذا ،الشخص يناله الذي المادي النجاح النقيض في السبب
 (. 4001،10 الداهري،) الحالة هذه في واالقتصادي االجتماعي

الجسمية، والحسية،  :جراء دراسة تحليلية شاملة تكتشف قدراته المختلفةإلفرد على انه وترى الباحثة أ
ختيار يتوجه الومن ثم  ،ضافة إلى ميوله وسماته المزاجية واالجتماعية والخلقيةوالحركية والعقلية باإل

 .تلك المهنةقدراته وتتماشى مع ميوله واستعداده للنجاح والمثابرة في ومناسبة لحتراف مهنة تكون مالئمة وا

 :منهاالمهنية في المستقبل،  هتعرف ميولالطالب  محاور تساعد عدةوهناك 

بما فيها من خبرات نجاح أو فشل أو إبداع، تجربة الفرد التي اكتسبها خالل حياته، سواء : التجربة - أ
علم ونت، ميولهم، نتعرف فسهان مخزون تجربة من سبقنا من طلبة ومروا في المواقف: تجربة اآلخرينو 

 .ئهممن أخطا

جمعها في المحاور السابقة تّم عبر المعطيات التي  :تحليل السلوك المهني، و االمكانات والقدرات - ب
 .ة الفردعلى سلوكيات تدل على نوعية المهنة المالئمة لشخصي بالتركيز

 إلى تشير ،نسان مركب من مجموعة حاجات ورغباتفاإل :التربية الحاجات المتعلقة بالقيم المكتسبة و - ت
الوضع االجتماعي و الجسمانية،  جات تتعلق بالصفات الشخصية واهذه الح ميوله لتنفيذ مهام معينة،

ضافة لحاجات المهنة نهاء التعليم، باإلإهل والمجتمع ووضع سوق العمل في وقت والبيئة الشاملة لأل
في تحديد ميول الفرد  كل هذه الحاجات تكون محوراً . والدخل المادي الذي تجلبه للفرد ،ومتطلباتها

 .( 4001،11، العجمي، 11، 4001محيوز،) واستعداده للنجاح في تخصص معين
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ه عن غيره، وتحدد ميز ت أن أن يمكن، نسبياً  ثابتة شخصية سمات فرد لكل: الشخصية للفرد السمات - ث
عل بين إذ إن سمات الشخصية هو نتاج تفا. أسلوب تعامله و تفاعله مع اآلخرين والبيئة المحيطة به

، وتكون محصلتها النهائية الفرد، والتي منها يمكن اكتشاف (بيئية، بيولوجية) عدة قوى وعوامل مختلفة
 (.  1، 4001َكرميان،  )فاعلية الفرد في مجال معين، 

 الطالب يعايشهاحيال اختيار مهنة المستقبل  قرار اتخاذ مشكلةبناًء على ما سبق ترى الباحثة أن 
 أو األدبي التخصص فيختار الثانوية المرحلة ببدايةحيث يبدأ هذا الصراع  نسبيًا، مبكرة مرحلة في

، وهذه الجامعي تخصصه الطالب ومن ثم يعاني صراعات أخرى تزيد صعوبة، وهي اختيار العلمي،
 ذلك يعود وقد ،له المناسبة الجامعية التخصصات حول كافية معلوماتالصعوبة تأتي من افتقاد الطالب 

 الجامعي التعليم حول كافية معلومات وجود وعدم بعده، وما الثانوي التعليم بين الحاصلة ةللفجو 
 .ومتطلباته

 مهنة اختيار في تبصر وعدم تخبط مناالبناء  منه يعاني ما ينكر أن يستطيع منا أحد وال
 متهالختصاصا وأ ،تهمهتماماال بصلة تمت ال وظائف في تعيينهم عند االفراد يعانيه ما أو المستقبل،
 األساليب حولفي المدارس الثانوية،  رشاددور التوجيه واإل غياب إلى ذلك كل يرجع وقد الدراسية،

 نه ال يتحلى باألسلوبرشاد فإن وجد هذا اإل، وأالمهنة و الدراسة نوع اختيار عملية في الموضوعية
رشادو  توجيه في العلمي   .متهورغبا متهلحاجا وفقاً  تمعلمجا يحتاجها التي المهنة نحو األبناء ا 

 دليالً  صلحي أنه إذ اً مفيد عدي الثانوية مرحلة خالل وتطبيقها تحديدها يمكن شاملة عامة خطة فوجود
 على القدرة عدم فإن أخرى ناحية ومن معين، مهني اختيار في والتردد الجمود الطالب المراهق يجنب
كما أن عملية . فيما بعد باإلعداد يضر قد الثانوية المرحلة في المناسب الوقت في مناسبة قرارات اتخاذ
 عملية في وقدرات إمكانات من الطالب لدى بما تمته ال التي األخرى العوامل نوع تقللهذه  رشاداإل

  .مهنتهم المستقبلية اختيار

 :نوالمستقبل والمراهق مهنة -4
 يفكر الذي الواعي  نشاطال » بكونه المستقبلي المشروع Nobert Sellamy سيالمي نوبر يعرف

 " (:3914)الرفاعي نعيم  ويضيف « والمستقبل والحاضر الماضي االعتبار بعين بأخذ وذلك تحقيقه في
 إلى العوامل هذه بعض وتعود ،المستقبل في التفكير إلى تدفعه ،عديدة عوامل طالبال لدى تتجمع هأنّ 

 ،النواحي جميع في قدراته بنمو عورهش وكذا ،عنها واالستقالل األسرة على الخروج في الرغبة
 (.4033،11عبدي،)

 كما المهنية هويته تتبلور المرحلة هذه ففي الفرد، حياة في ورئيسية مهمة مرحلة المراهقة مرحلة دُّ عتُ 
 من للبلورة النهائية الصورة تتأثرو ...(. االجتماعية الوطنية، الجنسية،) األخرى الشخصية هوياته تتبلور
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 عن بمعزل عادة تجري ال البلورة هذه نإ حيث ،(العمرية والمرحلة المحيط الفرد،) مركزية عوامل عدة
 .العوامل بهذه بالضرورة يتأثر شخصي أو كان مهني قرار أي اتخاذ فإن ولذا به، المحيط المجتمع

 لضغوط يتعرض تجعله التي الملحة ساسيةألا المطالب بتحديات جهيوا المراهق شابـالإن  إذ
الوصول إلى مرحلة االستقالل ومحاولة  الرفاق مع ناضجة عالقة تحقيق المطالب ذهـه نـوم ،ةنفسي

والقيام االجتماعي  كزللمر ةـوالحاجلتوجيه السلوك،  والمعايير الخلقية القيم وتنمية، االنفعالي عن الوالدين
 بمستقبله تتعلق ارات التيالقر واتخاذبدور اجتماعي مقبول يتفق و جنسه، واالستعداد للحياة العائلية، 

 لمراهقللفرد ا سيةـالرئي امـالمه منللوصول إلى االستقالل المادي، حيث يعد قرار اختيار المهنة المهني 
، 4004 ،مرسي )،به المحيطين لقب منضغوطات  بضغوطات بيئية بما فيها مواجهاً يجعله والذي

  (.4002،10 عالونه،

 تعكس هنا الفردية الفروقات نإ حيث، المهنية قراراتهم خذأ أخرى فئة كأي المراهقون يستصعب
 صعوبات تذكر، أي دون بسهولة يختارون نيآخر  نرى اختيار مهنتهم مراهقون يستصعب فبينما ذاتها،

 قد والتعليمي المهني المجال في القرار أخذ في المراهق قدرة عدم ان et al Gati وبين كاتي وآخرون  
 قلة القرار، أخذ في المراهق جاهزية كقلة: القرار أخذ أثناء في أو القرار أخذ قبل شأتن قد صعوبة إلى تعود

 واالعتبارات والميول القدرات عنأو  ومراحلها، القرار أخذ عملية عن سواء {دقتها عدم أو ،المعلومات
 وقد، (Gati  et al, 1996)،}والتخصصات المهن عالم وعن يريدها التي المهنة في المراهق لدى المهمة
 :ابرزها عوامل عدة إلى ذلك يرجع

 التفكير على القدرة العقلية العمليات في النوعي التطور يتضمن حيث: والقدرات الذكاء تطور .3
 .الوقت ذات في مختلفة بدائل في والتفكير التعميم على والقدرة االرتدادي

 المراهقين أن(.  Quadrel et al , 1993)كودرل وآخرون  يعتقد: المستقبلي للتخطيط القدرة تطور .4
 ولكن الواقعي، التفكير إلى عادة ويميلون والمنهجية، العقالنية على مبنيةمهنية  قرارات اتخاذ يستطيعون

 األمر متوازنة، غير قراراتهم تكون ما غالباً  الفردية، المهارات وقلة والنضوج الحياتية التجربة قلة بسبب
 .صحيحة غير قرارات يأخذون يجعلهم أو ،المناسب المهني للقرار هماتخاذ أحياناً  يعرقل الذي

لذلك يجمع التربويون على أن ثمة مجموعة من المؤثرات، تظهر على الطالب المراهقين في 
كثرة الغياب، والعزوف عن المشاركة في االنشطة الرياضية، واالنسحاب من : المرحلة الثانوية مثل

وعدم قدرتهم على مواجهة المستقبل، فضاًل عن عدم قدرة البعض سهم، نفأبالمناقشات، وضعف ثقتهم 
 Debold)منهم على تحديد مهنته المستقبلية، مما قد يؤدي إلى الفشل االكاديمي، وربما الفشل في الحياة 

 .(1، 4001 شقير،، 1995 ,



 النـــــــــــــــــــظري اإلطــــــــــــــار الثالث الفصل

 

 34 

عيش في الوقت في المرحلة الثانوية ي( المراهق ) إن الطالب : بناًء على ما سبق يمكننا القول
 على قادرغير  هجعل، هذه التعقيدات تقادم هو بما التنبؤ معه يستحيل عصرالحاضر في عالم متغير، و 

والتوتر والتردد في  فالقلق النفسي، واألمن الطمأنينة تجلب نأ على قادرة االهداف تعد ولم ،هدفه تحقيق
 التكيف على الطالب قدرة تتخطى وتغيرات هذا االختيار من مفاجآت، حملهي وما ،المستقبلاختيار مهنة 

 بعيداً  للتقوقع منه محاولة في متطرفة استجابته تكون ثم ومن ،شديداً  النفسي التوتر يجعل ما وهذا ،معها
 رشادويستطيع التوجيه واإل. ، مما قد يصل به إلى حالة من اليأس والعجزالمتالحقة التغيرات هذه عن

 الحقيقية الحاجات يناسب جماعي تدخل برنامج بناء أو معها، والتعامل ةالفردي الصعوباتالمهني تحديد 
خراج ،ةالثانوي طالب قبل من عنها المصرح والصعوبات  هذه مع والتعامل ،الوجود حيز إلى تهمقرار  وا 
كسابه دعمه خالل ومن له، وتوضيحها بها الطالب تعريف خالل من الصعوبات  تساعده التي األدوات وا 

 .االمكان قدر وتذليلها الصعوبات تلك مع التعامل في

ومن خالل العرض السابق لكل من السلوك البيئي والعجز المتعلم واختيار مهنة المستقبل بينت 
 .الباحثة أهمية تلك العالقة التبادلية بين كل من المتغيرات الثالثة، وفيما يلي استعراض لتلك العالقة

 المستقبل بمهنة المتعلم كل من السلوك البيئي والعجز عالقة -5
تربوية والبيئية التي تتجاذبهم في البمقتضى المؤثرات  ،يتحدد العجز المتعلم لألفراد المتعلمين

مؤسسات التربية والتعليم، إذ إن  المؤسسات التربوية كثيرًا ما تكون سالحًا ذا حدين إزاء تشكيل العجز لدى 
ما أن تكون وسيلة لوقايتهم وتحصينهم ضد هذا التالميذ، فهي إما أن تكون أداة تشكيل وتع ميق العجز، وا 

العجز، وتكيفهم مع أنفسهم وعالمهم واستبشارهم بمهنتهم المستقبلية، ومن ثّم فإن  التعليم ُيسهم أحيانًا في 
وتعميقه السيما حين يدفع كثيرًا من األطفال والتالميذ إلى الضياع والعزلة واالنفصال عن  تشكيل العجز

دراك اختالل العالقة بين الجهد والنتيجةال   .ذات والمجتمع، وا 

جد تشابهًا بين العجز على وهنا نإدراك نقص الكفاءة،  معنى ذلك أن الطالب قد يتعلم في المدرسة
 -في كلتا الحالتين – المستوى الشخصي واالغتراب على المستوى المؤسسي، حيث تبدو األحداث والنتائج

السلبية وعدم جدوى الجهد، فضاًل عن صيغ معرفية سلبية يتحدث تظهر ة الفرد، و غير مرتبطة باستجاب
، ومن ثم تقل سلوكاته البيئية المشمولة، وهنا تتشوه قدرته (Peterson et al, 1995)،بها الفرد مع ذاته

 .على اختيار مهنة المستقبل

أو تعتمد على توقيع  ،إليه أسلوب التلقين لنقل قيم المجتمعإلى ومن ذلك لجوء النظم التربوية 
عقوبات نفسية هائلة عليه بهدف إشعاره باإلثم والذنب من خالل تحقيره أو تصغيره، أو من خالل إشعاره 

 ه من صفات إيجابية،فيلهذه األساليب عواقب وخيمة على ثقة الفرد بنفسه، وعلى إدراك ما و  ،بالعجز
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يسهم في توليد العدائية والشعور بالفشل كصورة من  األمر الذي ومن ثم خلل إدراك السلوكيات البيئية
 .للقيم والمبادئ الفاضلة في البيئة المدرسيةالطالب صور السلوك البيئي السلبي، حينها ال يكترث 

 تسرب في ُتسهم التي العوامل عن أجريت التي Mau  (1992 )مو دراسة خلصت السياق هذا في
 المجتمع أفراد بين االجتماعي الترابط ووهن المدرسة، داخل ماعيةاالجت العالقات ضعف أن   إلى التالميذ
 الواقع، مواجهة في اإلنسان وفشل البيئة، ومؤثرات الحياة، ضغوطات إلى إضافةداخل المدرسة،  المدرسي

 منها، والتسرب المدرسة عن التغيب كثرة على ساعد؛ هي من العوامل التي تطبيعته تقبل على قدرته وعدم
 بتدني يشعر الذي الطالب سمات من وجميعها للمستقبل، المهني والطموح واإلنجاز األداء وانخفاض
    المدرسة، داخل لها االنتماء إلى يفتقد ثم ومن األمور، في والتأثير التحكم على وقدرته اإليجابية صفاته

 خارج تهمشاكل على ومن نيالمعلم سيما ال اآلخرين، يرضي مايعمل إال  وال، (4033،31جان،)
 في.التأثير على القدرة لها إيجابية سمات كيمتل الو  المدرسية األنشطة في المشاركة ويتجنب المدرسة،
 داخل حياته تنظم التي واللوائح بالنظم االلتزام وعدم الغش كثرة في القيم اختالل يظهر هنا ومن. األمور
 .خارجها حتى أو المدرسة

ية التفاعل اإليجابي بين المعلم والطالب والدافعية والتحصيل أكدت دراسات ميدانية عديدة أهمو 
ن  اإلدراك اإليجابي للعالقة بين إ " :للقول( Boekaerts  ) ما حدا بيكرتسم. الدراسي والبيئة المدرسية

إدراكه انه له قدرة على  والتوجه بإيجابيه نحو المستقبل و المعلم والطالب قد يقلل من القلق المستقبلي
 ".نجازاال

على إمكان تقييم موقف العجز على أنه موقف Lazarus (1993 ) الزروسيؤكد  من هذا المنطلق
يتعارض مع البيئة، ويعني هذا التعارض خسارة بشرية، من بينها نقص الشعور بالتحكم في النتائج، 

 .قيق الهدفنقص السعي نحو تحو انخفاض اإلحساس بقيمة الذات، و نقص النتائج اإليجابية للنجاح، و 
ة بيئية محيطة به مختلفوعوامل ظروف من ( من حياته)لذلك فإن ما يتعرض له المراهق في هذه المرحلة

دراكها في هذا اإلطارمن أو  ،(كاالزدحام والضوضاء والتلوث) قد يؤدي به  ،حداث خارجة عن سيطرته وا 
د بأنه ال يستطيع السيطرة على اعتقإلى توقعات عن فقدان السيطرة على األحداث التالية في المستقبل، وا

يجعله ضعيفًا في قدراته، فتتزايد لديه وهذا ما مهام حياته بالتخفيف من معاناته أو تحقيق إشباعاته، 
أشار سليجمان إلى الدالالت اإلكلينيكية على قد و  واإلحساس بالعجز بدرجة كبيرة، األمراض البدنية،

في  Norepinephrinبنفرين االنور  مادة لعجز استنزاف كلاالضطراب االنفعالي حيث يتم في حالة ا
 (.4001،199بركات، ) ،الدماغ

 Loo  وفي هذا السياق أفضت نتائج دراسات أجريت حول أثر التزاحم على سلوك التالميذ، كدراسة
 عدوانيإلى التأكيد على أن  التزاحم يؤدي إلى السلوك الLoo & Smetana (1978 )و  (1973)



 النـــــــــــــــــــظري اإلطــــــــــــــار الثالث الفصل

 

 33 

دراك أن  الجهد وسيلة غير مجدية في الحصول على النتائج، وبالتالي  للتالميذ والسلوك العدواني، وا 
 (. 111، 4009محمود، ) الركون إلى السلبية وتفضيل االعتمادية

دراسة على الطلبة  Kuykendall & Keeting (3912) كما أجرى كل من لكوكييندال وكينج
ل طلبة يعيشون في ظروف زحام أقل، أظهرت نتائجها انطباق الذين يعيشون في ظروف زحام شديدة مقاب

على الطلبة الذين يعيشون ( السلبية، التوقع السلبي للتحكم، معارف العجز المتعلم)معايير العجز المتعلم 
في االستمرار في أداء المهام التجريبية، باإلضافة  اً هؤالء الطلبة نقص بدىإذ أ. في ظروف زحام شديدة

. اب االجتماعي، وضعف التحكم في أحداث حياتهم، ونقص توقع تحكمهم في المستقبلإلى االنسح
 :آثار االزدحام على سلوك التلميذ فيما يلي( Gifford, 1997)ويلخص جيفورد 

 .تقليل الميل لآلخرين وضعف إمكانات التفاعل بين األفراد المشتركين في البيئة المزدحمة -

ضعف االستعداد للمساعدة أو التعاون مع ، و من البيئة( روباله)االنسحاب النفسي أو المادي  -
 .اآلخرين

 .اختالف درجة القدرة على التكيف مع البيئة المزدحمة وفق الجنس، و احتمال زيادة الميل للعدوان -

 .(4009،110محمود، )،حالة العجز المتعلم بسبب عدم القدرة على التحكمإلى الوصول  -

تحدد من خالل الشعور بالخوف من النجاح في تة المستقبل فعالقة العجز المتعلم بمهن أما
إلى وجود عالقة بين أسلوب  المستقبل المهني طبقًا لنظرية العجز المتعلم، إذ تشير نظرية العزو السببي

العزو والخوف من النجاح في المستقبل المهني، فاألشخاص األكثر خوفًا من النجاح ال يعتقدون في 
 :يعود إلى أسباب خارجية متغيرة مثل ،مستقبل؛ ألنهم يعتقدون أن ما حققوه من نجاحنجاحهم في ال إمكان

ويتوقعون الفشل،  ،، وبالتالي يشعرون بعدم القيمة وعدم الكفاية(الصدفة، الحظ، مساعدة اآلخرين)
في  (3919) انخفاض القدرة، وهذا ما أكده يحيى الرخاوي: ويتعاظم عزو هذا الفشل إلى أسباب ثابتة مثل

أن  الخوف من النجاح المهني مستقباًل ينشأ عندما يدرك الفرد أن نجاحه السابق قد جاء بالصدفة، وأن ما 
جاء بالصدفة قد يذهب بالصدفة أو قد ال يجيء بالصدفة، وبالتالي يظهر عدم طمأنينة الفرد إلى فرحة ال 

وهو اكتئاب  ،ويطلق عليه اكتئاب النجاح اكتئابٍ ب صابيعرف حقيقة مصدرها أو كيفية تكرارها، وبالتالي يُ 
ال يستمتع بمردودات  لكنهغير مناسب للموقف، ويظهر في أعقاب تحقيق الفرد لهدف طالما تمنى تحقيقه 

عندما ُيدرك الفرد عدم القدرة على التحكم في األحداث، أو عندما . (4004،14الفرحاتي،) ، هذا الهدف
المترتبة على هذا ( عدم االقتران بين االستجابة بالنتيجة) ي النتائجيعتقد الفرد أن  سلوكه لن يؤثر ف

السلوك، ومن ثم يشعر بانخفاض الدافعية وبانخفاض تقدير الذات ونقص الشعور بالكفاءة، وفي النهاية 
عليها بالفشل،  اً محكوم ما دام ،إدراك الفشل والعجز، فال أمل في المستقبل وال جدوى من المحاولة يحصل

ذا نجح فإنه يعزو هذا النجاح إلى أسباب  ،لتالي ال يتوقع الفرد النجاح المهني مستقبالً وبا ويخاف منه، وا 
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األمر الذي يؤدي إلى إدراك التلميذ فقدان سيطرته على األحداث البيئية، وانكفاء دافعيته،  .خارجية
ه اختيار مهنته المستقبلية، وعدم القدرة على اختيار التخصص الجامعي المناسب الذي سيكمل ب، والتردد

عميق بالعجز، وتفضيل السلوك البيئي السلبي، وتطفل معارف مشوهة على عقله، وتمركزها الحساس اإل و
 .حول ذاته، وتوقعات متشائمة نحو المستقبل
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 الفصل الرابع
 هأدواتو وإجراءاته البحث منهجية

 

  توطئة -

البحث  أدواتو  ،وطريقة اختيارها وعينتهه، مجتمعووصفا  ل البحث، لمنهج عرضا  الفصل هذا تناول 
جراءات تطبيقها، والمعالجات اإلحصائية  التي استخدمت في من حيث طبيعتها، ووصفها، وثباتها، وا 

 .التي واجهت تطبيق البحثتحليل البيانات، والصعوبات 

     :البحث منهج -1

 البيانات على جمع يقوم الذي التحليلي الوصفي المنهج استخدام وأهدافه البحث طبيعة تطلبت
 للتحليل وتخضع بالوضوح، تتسم معلومات، شكل على وترتب تصنف، بحيث، البحث بموضوع الخاصة

، كما وصفها سبق ألخرى الغية أو مؤيدة جديدة تمعلوما هيئة على األمر آخر في وتنتهي التفسير، و
مقدار الظاهرة،  حيوض. يقوم على دراسة الظواهر كما هي في الواقع، والتعبير عنها على نحو كمي

، أو على نحو كيفي حيث يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، ودرجة ارتباطها بالظواهر األخرى وحجمها
، كما يهتم بتحديد د العالقات واألحوال بين الوقائعحديكما يقوم على وصف ما هو كائن وتفسيره وت

النمو والتطور، والجماعات، وطرائقها في  فرادالممارسات الشائعة، ومعرفة االتجاهات والمعتقدات عند األ
   (.5002عدس؛ وتوق ، )محاوالت للتنبؤ بوقائع المستقبل، ويشمل 

لتحليلية لمدى شيوع السلوك البيئي، والعجز ن هذا البحث يتوقف عند المعلومات الوصفية الذا فإ
هذه  في الفروق إلى ، ثم التعرفالعالقة بينها ، ودراسةمستقبل لدى طلبة الثانوية العامةالمتعلم ومهنة ال
 .واالختصاص الجنس، متغيري العالقة في ضوء

 :البحث االصلي وعينة عالمجتم -2
 :المجتمع األصلي للبحث -2-1

من جميع طلبة الصف الثالث الثانوي في المدارس الثانوية العامة  للبحث لين المجتمع األصتكو  
في محافظة مدينة دمشق للعام ( الصناعية والتجارية)، ومدارس الثانوية المهنية (العلمي واألدبي)بفرعيها 
 .المذكورة طالبا  وطالبة من االختصاصات الدراسية( 22111)والبالغ عددهم  .م5025-5022: الدراسي

، وقد تم الحصول على ( أدبي، صناعي، تجاريعلمي،  )ولتحقيق التجانس تم توزيعه إلى أربع فئات 
  ، وقدالتربية بوزارة الدولي والتعاون التخطيط مديريةأعداد الطلبة في محافظة مدينة دمشق بعد مراجعة 
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صلي لطلبة الصف الذي يبين توزيع المجتمع األ( 20)توصلت الباحثة لألعداد الموضحة بالشكل 
  .الثالث الثانوي في مدارس مدينة دمشق وفق االختصاص ومتغير الجنس

 

 

 

 

                                               

  

  

                    
 
 

 
 ( 11)رقمالشكل 

 .دمشق مدينةصلي لطلبة الثالث الثانوي في مدارس المجتمع األ
 

 :اختيار عينة المدارس -2-2

تم اختيار المدارس بالطريقة العرضية حيث قامت الباحثة  العينة في المجتمع تمثيل نضمن لكيو 
، وحصر عدد المدارس الموجودة في كل "جغرافية "بتحديد المناطق في محافظة دمشق إلى خمس مناطق 

طبيق في منطقة، ومن ثم قامت بتطبيق أدوات البحث في المدارس التي أمكن التطبيق فيها، لتعذر الت
هي واحدة من أهم إجراءات المعاينة ألنها أكثر تمثيال  لإلجراءات :بعض المدارس، والطريقة العرضية

المستخدمة في البحث السلوكي والعينة العرضية هي عينة عشوائية ومستقلة تحسب من فئة مناسبة أو 
 (.229، 2992حمصي، ) متوفرة والفئة المختارة بموجبها ليست أفضل الفئات بل هي أكثرها توفرا  

 

( التجاري -الصناعي)المهني و ( وأدبي -علمي)يبين عدد مدارس الثانوية العامة ( 2)والجدول 
 .عينة البحث

 
 
 

   3112  :  ناثإ
 

 

 

المجتمع 
 صلياأل

11111 

اً        طالب

         و

 طالبة

 1971 : علمي 

 

 3217  :دبي أ

 

 1919 : تجاري

 

   3811 : صناعي

    

 3818:    ذكور

  : 

 729   : ذكور 

 1117    : ناثإ

   183 :     ذكور

   

  188  :   اثنإ

 3188     :ذكور

 137     : ناثإ



 الفصل الرابع ة البحث وإجراءاته وأدواتهمنهجي
 

 78 

 (5)الجدول 
 عينة البحث( التجاري -الصناعي)و المهني ( أدبيو  -علمي)عدد مدارس الثانوية العامة 

 

عدد المدارس   المناطق الجغرافية
 (أدبي -علمي)

دد المدارس   ع
 (تجاري –صناعي )

مجموع       
 عدد المدارس

عينة المدارس 
 المسحوبة

 2 55 3 1 21 المنطقة الشمالية

 1 21 1 1 23 المنطقة الجنوبية

 3 21 2 3 21 المنطقة الشرقية

 1 55 3 1 21 المنطقة الغربية

 2 53 1 1 21 منطقة مركز المدينة

 21 111 15 21 75 المجموع

 

البحث فيها تم  اختيار شعب  أدواتالتأكد من إمكان الوصول إلى هذه المدارس لتطبيق  بعدو
 .لالختصاصات المعنية بالبحث بطريقة عرضية

 

 :عينة البحث -2-3

 المجتمع أفراد من جزئية مجموعة أي المدروس اإلحصائي المجتمع من جزء عينة البحث هي
صدار ،اتالبيان جمع ألغراض اختيارها يتم ،اإلحصائي  هو العينة وأسلوب .القرارات واتخاذ ،األحكام وا 

 تاما   تمثيال   ممثل جزء من البيانات أخذ على يقوم ، واإلحصائية الدراسات معظم إليه تلجأ ،عملي أسلوب
 الكيالني)،البحث مجتمع أفراد على ممُتع عليهايتم الحصول  التي والنتائج ،مجتمع فرادأل
 (.5002،52،الشريفينو 

 مناطق خمس إلى دمشق مدينة تقسيم على العامة الثانوية مدارس عينة سحب في الباحثة تمدتاع
 بوزارة الدولي والتعاون التخطيط ومديرية المدرسية، الخريطة من عليه الحصول تم   التقسيم وهذا ) جغرافية
 :يوضح ذلك( 1)رقم والجدول (. التربية
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 (6)الجدول 
 األحياء التابعة لكل منطقة في محافظة دمشقو  الجغرافية المناطقتوزع 

 

 االحياء التي تضمها المنطقة التسلسل

 دمر – المزة المنطقة الغربية 1
 . القابون - الشاغور - جوبر المنطقة الشرقية 2
 القنوات – القديمة دمشق - ساروجا مركز المدينة  3
 خيمالم – سوسه كفر - القدم – الميدان المنطقة الجنوبية  4
 .برزة –المهاجرين  -الصالحية  -الدين  ركن المنطقة الشمالية  5

 

طالبا  وطالبة وتم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية من طلبة ( 102)من عينة البحث وتكونت 
في محافظة ( الصناعي والتجاري)، والصف الثالث الثانوي المهني(العلمي واألدبي)الصف الثالث الثانوي 

من مجموع مجتمع %( 2)، وكانت العينة تمثل نسبة(1)دمشق وفق المناطق الموضحة في الجدول  مدينة
يوضح توزع طلبة الصف الثالث ( 2)طالب وطالبة، والجدول ( 22111)األصلي للبحث الحالي البالغ 

 . حسب المناطق الجغرافية( الصناعي والتجاري) والمهني ( العلمي واألدبي) الثانوي بفرعيه 
 (7)لجدول ا

                   ( التجاري -الصناعي)المهنيو ( أدبيو  -علمي)توزع طلبة الثانوية العامة بفرعيها العام 
 حسب المناطق الجغرافية

المنطقة الوسطى  المنطقة الغربية المنطقة الشرقية المنطقة الجنوبية المنطقة الشمالية 
  "المركز"

 الجنس        المجموع
 اثاث ذكور اثاث ذكور اثاث ذكور اثاث ذكور اثاث ورذك االختصاص

 4790 410 665 175 345 122 235 433 465 975 975 علمي

 2349 211 240 451 155 01 07 319 261 301 101 أدبي

 1717 319 451 115 139 1 69 260 120 173 76 تجاري

 2504 61 357 31 522 1 911 9 355 31 321 صناعي

 11440 977 1721 761 1161 212 1292 1119 1210 1550 1551 المجموع
مجموع 

  2697 1921 1494 2227 3119 االناث+الذكور
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 :مجتمع األصلي للبحثالمن مجموع %( 2)بنسبة عينة التمثيل  يبين (1)رقم  جدول
  

 (0)الجدول 
 العينة من المجتمع األصلي تمثيلنسبة 

 

 
 (9)الجدول 

 الجنس وفق متغير البحثعينة  أفرادتوزع 
 

 النسبة عدد الطلبة الفئة المتغير

 الجنس

 % 54,61 405 الذكور

 % 45,39 316 اإلناث
 % 111 011 المجموع الكلي

 

( 321)كان  في حينعينة البحث كانوا من الذكور  أفرادمن ( 112)نالحظ من الجدول أعاله أنَّ 
 :والشكل البياني اآلتي يوضح ذلك. من اإلناث

 
 (11)الشكل 

 الجنس وفق متغير البحثعينة  أفرادتوزع 

 الفرع التجاري الفرع الصناعي دبيالفرع األ الفرع العلمي الدراسي االختصاص
 121 101 164 331 العدد

 ناثإ ذكور ناثإ ذكور ناثإ ذكور ناثإ ذكور الجنس

 61 61 9 172 99 65 140 100 العدد
 %(7)عينة البحث بنسبة  أفرادتوزيع 
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 (11)جدول ال
 التخصص وفق متغير البحثعينة  أفرادتوزع 

 

 النسبة عدد الطلبة الفئة المتغير

 االختصاص الدراسي

 % 91,12 331 الفرع العلمي
 % 12,50 211 دبيالفرع األ

  %       5521 212 الفرع الصناعي
 %91,21 250 الفرع التجاري
 % 200 102 المجموع الكلي

 

 

 أفرادمن ( 211)عينة البحث من الفرع العلمي، و أفرادمن ( 331)ل أعاله أنَّ نالحظ من الجدو 
 أفرادمن ( 250)عينة البحث من الفرع الصناعي، و أفرادمن ( 212)، ودبيعينة البحث من الفرع األ

 :والشكل البياني اآلتي يوضح ذلك. عينة البحث من الفرع التجاري
 

 
 

 

 (12)الشكل 
 التخصص متغير فق و حثالب عينة أفراد توزع
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  :حدود البحث -3
ويمكن تفصيل هذه  .تناول هذا البحث عينة من طلبة الثانوية العامة في محافظة مدينة دمشق

 :الحدود كاآلتي

 :المكانية الحدود -3-1

بالجمهورية  في محافظة مدينة دمشقالتابعة لوزارة التربية تتمثل في مدارس الثانوية العامة الرسمية 
 .لعربية السورية، وتمَّ اختيار محافظة مدينة دمشق التعليمية لقربها من مكان إقامة الباحثة وعملهاا

 :الحدود البشرية -3-2

، دبيألا)العام بفرعيه : طبق البحث على عينة من طلبة الصف الثالث الثانوي بفروعه التالية
ناثا ، ممن (التجاري، الصناعي)والمهني ( العلمي سنة، والمسجلين 21-22تراوح أعمارهم بين ، ذكورا  وا 

 .م5025-5022في مدارس التعليم الثانوي الرسمية للعام الدراسي 

 :الزمانية الحدود -3-3

 بين تتراوح والتي م5025 العام من الثاني الفصل خالل العينة أفراد على البحث أدوات تطبيق تم  
 . نفسه العام من 20/1 ولغاية - 52/2/5025

 :دود العلميةالح -3-4

االساسية المتضمنة بالسلوك البيئي وعالقته بالعجز المتعلم متغيرات اليتحدد البحث الحالي بدراسة 
 .البحث تي تم  تحديدها وقياسها من خالل أدواتواختيار مهنة المستقبل وال

 

 صدقها وثباتها –إعدادها  إجراءات ـ البحث أدوات -4

 :التالية دواتاستخدم البحث األ

 (.من إعداد الباحثة)ياس السلوك البيئي قم 

 (.من إعداد الباحثة)العجز المتعلم  قياسم 

 (.من إعداد الباحثة)مهنة المستقبل  قياسم 

 (:مهنة المستقبل –العجز المتعلم _ السلوك البيئي ): البحث أدواتمرحلة إعداد  -4-1

نة للسلوكات البيئية والعجز المتعلم العي أفرادالبحث لقياس مدى ممارسة  أدواتقامت الباحثة بإعداد 
 :ومدى اختيارهم مهنة المستقبل، وذلك وفق المراحل التالية
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 :ت م في هذه المرحلة : المرحلة األولى  - أ

ات علم النفس العام، وعلم النفس البيئي، وعلم النفس التربوي، وعلم نفس أدبياالطالع على العديد من  
علم النفس المهني، والصناعي، فضال  و لم النفس النمو، الشخصية، وعلم النفس االجتماعي، وع

االطالع على الكثير من الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات البحث الحالي في أحد جوانبه كما 
البيئية،  بالقضايا البيئي، االهتمام التلوث هي مبينة في الجانب النظري للبحث، ومنها مشكالت

اه، وحماية الغطاء النباتي، وحماية الثروة الحيوانية، فضال  عن االستفادة وترشيد استخدام الطاقة والمي
من االطالع على تلك الدراسات بخصوص العجز المتعلم بهدف تعرف المجاالت التي تناولها 

العجز المتعلم، وجوانب مستوى العجز التي تناولها بعض  أبعادكمعرفة  الباحثون في هذا الشأن
 أبعادإضافة إلى  -السلبية والكسل المتعلم –الفشل المتوقع –درك للعجز المتعلمالباحثين كاليأس الم

 .العجز المتعلم، وكذلك كان هذا األمر بالنسبة لمتغير اختيار مهنة المستقبل
 

 الوقوف ذات العالقة بموضوع البحث، بغرض دواتاالطالع على كل ما هو متاح من المقاييس واأل 
التي يمكن أن  بعادواأل الجوانب إلى يكشف عن مكوناتها والوصول المجال، هذا في إنجازه تم ما على

وطريقة التصحيح لديها وتوظيف  اإلجابةوكيفية صوغ مفرداتها وأسلوب  تتضمنها المقاييس الحالية،
مثلة هذه أ البحث الحالي، بما يحقق هدف البحث، ومن أدواتعداد وتصميم المعرفة في إ هذه

، ومقياس السلوك البيئي لطالب المرحلة الثانوية (5000)، الضاهرسلوك البيئيمقياس ال: المقاييس
، مقياس (5002)دوبا  احدهما للراشدين واآلخر لألطفال ن لإلدراك البيئيامقياس، (5005)علي 

 ) ) Culen & Volk، وأخر من تصميم Corraliz  (2000) للسلوك البيئي من إعداد كورراليزا

البيئية حسن  للسلوكيات العينة أفراد ممارسة مدى تقيس استبانة و البيئية هاتاالتجا مقياس، 2000
، مقياس القيم (5020)البيئي السلبي إبراهيم  السلوك لظاهرة مقترحة ، استبانة تحوي أسبابا  (5001)

 .(5001)الشقري  البيئي التنور ، مقياس(5001) البيئية وأخر للسلوك البيئي إسماعيل
 

( A.S.Q)ألساليب العزو Peterson et alن وآخري مقياس بيترسون: علىتم  االطالع  
Attributional Style Questionnaire لية و لهذا المقياس صورتان، الصورة األ ، حيث يوجد

السارة واألحداث غير السارة،  األحداثساليب عزو ، وتستخدم في تعرف أ2915صدرت عام 
وفقا  )الضاغطة فقط  األحداثساليب عزو م في تعرف أوتستخد 2911خرى صدرت عام والصورة اال

من  أيضاواستخدم (. 5005)الرفاعي وترجم وقنن المقياس من قبل ( للنموذج المعرفي للعجز المتعلم
 المتعلم عزو أساليب االطالع على مقياس ، كما تم  (5002)، وحداد (2992)قبل الفرحاتي 

 .(5000)الفرحاتي )م المتعل العجز سلوكيات ، ومقياس(لسيلجمان)
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، (5002)مقياس قلق المستقبل السبعاوي : ومن المقاييس الخاصة باختيار مهنة المستقبل 
، مقياسي (5020)البراشدي" هوالند"مهنية تمثل فقرات بنوده بيئات مقياس الميول ال،(5005)الخالدي،

س الميول المهنية ، مقيا(5001) السواط ومهارة اتخاذ القرار المهنيمستوى النضج المهني، 
 (.5005)، مقياس االتجاه نحو المستقبل رحمة (5002)نزال واالختيار المهني 

 
 

 :المرحلة الثانية  - ب

حيث حاولت الباحثة عند (. السلوك البيئي، العجز المتعلم، مهنة المستقبل)البحث  أدواتتم  اختيار بنود 
 المخزون مع ومتناسبة ،قصيرة اللغة، سهلة ،ىالمعن واضحة العبارات تكون أن ،المقاييس بنود اختيارها
    .الثانوية المرحلة في للطلبة اللغوي

، والمقاييس المستخدمة في الدراسات السابقة االختباراتعلى بعض  الباحثة ببناء مقاييسها استعانت كما
 دروسةالم الجوانب تغطي بحيث األخرى العبارات بعض صياغة إجراء مع العبارات فتم  اقتباس بعض

 . المختلفة هاأبعادب
 

 :البحث دواتأل األولية الصورة تحكيم  -4-2 

 التربية المحكمين من أساتذة السادة على األولي ة بصورتها دواتاأل بعرض الباحثة قامت ذلك على وبناء  
 ،(2)دمشق، انظر الملحق  التربية بجامعة كلية في بالمجال، النفسية والمتخصصين والصحة النفس وعلم

 األداة صحة على الحكم في خبراتهم من الستفادةوا .دواتاأل تضمنته ما حول بآرائهم وذلك لالسترشاد
 مناسبا  من يرونه ما ، واقتراحللمقياس المرافقة التعليمات وضوح ، و تقويمالبحث لغرض مالءمتها ومدى

 :ـب الباحثة قامت مالحظاتهم على وبناء   .تعديالت

 -موافق غير -محايد –موافق –بشدة موافق)لتصبح  لمقياس السلوك البيئي ةاإلجاب احتماالت تعديل - أ
 .(أمارس ال -نادرا   -أحيانا   -غالبا   -دائما  )بدال  من  ،(بشدة موافق غير

 :من بدال   ،(بعد السلوك المعرفي ، وبعد السلوك الوجداني )  لتشمل المقياس بنود أبعاد اختصار -

 .}بعد انساني  –بعد نباتي  –بعد تلوث بكافة اشكاله  { 

فأصبح  أخرىضافة بنود وتم  حذف بنود و إ .ومالئمة وضوحا   أكثرعادة صياغة بعض البنود لتكون إ -
 .بندا  ( 10)، بدال  من بندا  ( 31)مقياس السلوك البيئي  عدد بنود

 :   بدال  من( غير موافق  -دريال أ -موافق) لتصبح  اإلجابة احتماالت تعديل :مقياس العجز المتعلم - ب
 .(ال تنطبق - تنطبق نادرا   - تنطبق أحيانا   - تنطبق كثيرا   - تنطبق دائما   )

 (.        المحدودية-الشمولية)،(الثبات عدم-الثبات) ،(الخارجية -ذاتيةال:)أبعادتضمن المقياس ثالثة  -
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ضافة  .ومالئمة وضوحا   أكثراعادة صياغة بعض البنود لتكون  - صبح عدد ، فأأخرىبنود وحذف بنود وا 
 .بندا  ( 51)، بدال  من بندا  ( 51)بنود المقياس 

غير  -موافق: ) كما هي دون تعديل وهي بقيت احتماالت اإلجابة اختيار مهنة المستقبلمقياس  - ت
ضافة بنود (. غير موافق -متأكد  بندا ، ( 31)، فأصبح عدد بنود المقياسأخرىكما تم  حذف بنود، وا 

 -المهني القرار مشكلة وتحليل بتحديد االهتمام: ) أبعادوتضمن المقياس خمسة . دا  بن( 32)بدال  من
 القرار اتخاذ عملية-المطروحة البدائل أفضل تحديد -المطروحة البدائل تقويم -بدائل عن البحث
 (. المهني

 .البحث والبنود الذي يحتويه كل بعدمقاييس  أبعاديبين ( 22)الجدول و 

 :ود المقاييس من تعديالت حيث يوضحجري على بنتية توضح ما أُ في حين المالحق اآل

 التعديالت التي أجريت والبنود التي تم إضافتها وحذفها على مقياس السلوك البيئي من ، (5) الملحق
 .قبل السادة المحكمين

 م من التعديالت التي أجريت والبنود التي تم إضافتها وحذفها على مقياس العجز المتعل، (3) الملحق
  .قبل السادة المحكمين

  التعديالت التي أجريت والبنود التي تم إضافتها وحذفها على مقياس مهنة المستقبل من ( 1)الملحق
 .قبل السادة المحكمين

 :تها النهائيةبصور  مقاييسال -4-3

حيث  ،للتطبيق جاهزةو  صبحت بصورتها النهائيةالبحث أ مقاييسمراحل التي مرت بها بعد هذه ال
 :صبحت المقاييس كالتاليأ

 :مقياس السلوك البيئي :أوالا 

 :البحث وهي، ومتغيرات هح هدفي، توضالمقياسمقدمة : اشتمل على: القسم األول .أ 

 .( الجنس، التخصص الدراسي )

 :محتوى المقياس في صورته النهائية: القسم الثاني -ب

بعدين لى عموزعة الثانوية، و الطلبة في المدارس  إلىة موجه، بندا  ( 31)يتألف المقياس من 
 . واحتوى كل بعد على مجموعة من البنودرئيسيين تتضمن معارف وجدانية وأخرى معرفية، 

و الرفض لموضوع ، بالتأييد أبالحب أو الكراهية و عدم االرتياحشعور الفرد باالرتياح أ: د وجدانيبع -2
 .من الموضوعات
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 .تجاه نحو البيئةد المرتبطة بموضوع األعتقدات الفر مجموعة معارف وم: بعد معرفي -5

 . يوضح توزع بنود كل ُبعد( 22)الجدول 

 :على بنود المقياس اإلجابةحساب طريقة  -ت

 -بشدة موافق: )الخماسي   ليكرت لمقياس وفقا   البيئي السلوك مقياس على اإلجابة خيارات تندرج
 على( 2،1،3،5،2) درجات اإليجابية البنود وتعطى ،(بشدة موافق غير -موافق غير -محايد -موافق
 يستجيب. بند لكل الترتيب على( 2،5،3،1،2) درجات السلبية البنود تعطى حين في بند، لكل الترتيب

 تمت وقد. من بدائل مقياس السلوك البيئي المناسب البديل تحت (X) عالمة بوضع لها المفحوص
 مستوى مع تتناسب بحيث التعقيد، وعدم وضالغم وعدم والوضوح البساطة فيها وروعي البنود صياغة
 طويال   وقت ا المبحوث يستغرق ال حتى اإليجاز؛ فيها روعي كما الثقافي، و واالجتماعي العمري الطلبة
 .الحالي البحث في المستخدمة المقاييس بقية على طبقت الخطة وهذه ،عليها لإلجابة

 (5)الملحق  ن انظرصورته النهائية في ضوء مالحظات المحكميب المقياس و. 

 :مقياس العجز المتعلم :ثانياا 

:                              المتضمنة ثالبح، ومتغيرات هح هدفي، توضالمقياسمقدمة تضمن : القسم األول -أ
 .( التخصص الدراسي -الجنس )

، بندا   (51) المقياس من ويتألف هذا :)محتوى المقياس  في صورته النهائية ) القسم الثاني -ب
 :أساسية أبعادثالثة لى عموزعة عينة البحث،  أفراد إلىة موجه

سباب شخصية خاصة، ثابتة، أ إلىعزو الطالب عدم القدرة على التحكم  أي: (الخارجية -ذاتيةال) -2
بينما يرتبط التفسير الخارجي لعدم القدرة على التحكم بالعجز . الجهد أوالقدرة،  إلىنجاحه  أوكعزو فشله 

سباب متعلقة بالظروف الخارجية، أ أوسباب خارجية، أ إلىعام؛ بعزو الطالب عدم القدرة على التحكم ال
 .سئلةصعوبة األ أوالصدفة  إلىنجاحه  أوكعزو فشله 

، (القدرة أوالذكاء،  إلىكعزو الفشل ) أسباب ثابتة  إلىعزا الطالب فشله  إذا: (الثبات عدم-الثبات)-5
فشله يمتد عبر  أن أيف يفشل في المستقبل عند وضعه في مثل هذا الموقف، سو  بأنهنما لديه توقع 

 .ن عجزه وعدم قدرته الحالية سوف تستمر في المستقبلالزمن؛ وبالتالي فإ

 أن أيحيث يمتد عجز الطالب عبر المواقف، وال يقتصر على موقف واحد،  :(المحدودية-الشمولية)-3
عوامل مؤقته فانه  إلىما العزو أ. دليال  لفشله في العلوم مثال   كونمشكلة فشله مثال  في الرياضيات قد ي

 .يقلل من توقع العجز حتى عندما يتغير الموقف

 :ذلك يبين (22)، الجدول على مجموعة بنود بعاداألواحتوى كل بعد من هذه 
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من لمقياس ا عن كل بند من بنود اإلجابةتتدرج خيارات  :لمقياسعلى بنود ا اإلجابةحساب طريقة  -ت
وبما ان كل بنود  ،(غير وافق -ال أدري -موافق ):احتماالت ثالثةوهو مكون من ي، ثالثال اسمقيالخالل 

حيث (. 3،5،2)الدرجات وفق اآلتي و عبارات المقياس في اتجاه واحد، فإنها تصحح بإعطاء البند أ
ى شعوره بالعجز المتعلم في أن المفحوص يمارس سلوكيات تدل عل إلى( 1121)تشير العالمة المرتفعة 

 .مواقف اإلنجاز التي يمر بها

 (.6)الملحق  بينهيصورته النهائية في ضوء مالحظات المحكمين ب المقياس و 

 :مهنة المستقبلمقياس اختيار  :ثالثاا 

                : البحث المتضمنة، ومتغيرات هح هدفي، توضالمقياسمقدمة تضمن على : القسم األول -أ
 .(التخصص الدراسي -س الجن)

 

 : )محتوى المقياس في صورته النهائية)  القسم الثاني -ب

، بهدف ة البحث من طلبة الثانوية العامةعين أفراد إلىة موجه، بندا  ( 31) البالغ عددهاالمقياس ضم بنود 
 .وى التفكير بمهنة المستقبل لديهمتعرف مست

 :وصف المقياس -ت

يوضح تلك ( 22)، والجدول رئيسية أبعادزعت هذه البنود على خمسة ندا  وو ب( 31)تضمن المقياس 
 .وما تضمه من بنود بعاداأل

 

 :لمقياسعلى بنود ا اإلجابةحساب طريقة  -ث

غير  متأكد، غيرموافق،  ):على ثالثة بدائل هي المقياس بنود من بند كل عن اإلجابة خيارات تتدرج
: التالي النحو على يكون ن تصحيحهفإ إيجابية، وأخرى بيةسل يتضمن عبارات المقياس نأ ، وبما(موافق
 تصحيح ويكون ،سلبية فهي( 33-32–59-1-2)رقام ذات األ البنود عدا إيجابية المقياس بنود جميع
 (.3-5-2: )الدرجات فتأخذ السلبية البنود أما ،(2-5-3) اآلتي وفق اإليجابية البنود

  (7)رقم الملحق  يوضحهات المحكمين صورته النهائية في ضوء مالحظب المقياسو: 
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 (11)الجدول 
 وبنود مقاييس البحث أبعادتوزع  

 رقم البنود عدد البنود مقاييسال أبعاد البحث مقاييس

 مقياس

 الـسلوك البيئي 

، 53، 52، 29، 22، 22، 23، 22، 9، 2، 2، 3، 2 17 السلوك الوجداني
52 ،52 ،59 ،32 ،33 

، 22، 21، 10، 16، 14، 12، 11، 0، 6، 4، 2 19 السلوك المعرفي
24 ،26 ،20 ،31 ،32 ،34 ،35 ،36 

 مقياس

 الـعجز المتعلم 

 25،26 ،7،11،13،16،19،21،22،23،24 ،4 ،1 13 الخارجية – الذاتية

 17 ،14 ،11 ،0 ،5 ،2 6 عدم الثبات – الثبات

  21 ،10 ،15 ،12 ،9 ،6 ،3 7 المحدودية – الشمولية

 مقياس

 المـستقبل مـهنة 

 33، 31، 26، 21، 16، 11، 6، 1 0 المهني االهتمام بالقرار

 27، 22، 17، 12، 7، 2 6 البحث عن بدائل

 34، 32، 20، 23، 10، 13، 0، 3 0 تقويم البدائل المطروحة

 29، 24، 19، 14، 9، 4 6 تحديد أفضل البدائل المطروحة

 31، 25، 21، 15، 11، 5 6 عملية اتخاذ القرار المهني
 

 (.25)ثناء توزيع المقياس كما يوضحها الجدول مراعاة البنود اإليجابية والسلبية أ االعتباربعين  خذقد آُ و 
 

 (12)الجدول   
 (يجابية وسلبيةإ) إلىالبحث  مقاييستوزع بنود 

 

البنود االيجابية  البحث مقاييس
 رقم البنود عدد البنود والسلبية

 مقياس
 بيئيالسلوك ال

، 55، 52، 50، 29، 21، 22، 23، 25، 22، 9، 1، 1، 2، 1، 2 50 يجابيةبنود إ
51 ،52 ،59 ،30 ،33 

 ،31 ،35 ،32 ،51 ،51 ،52 ،53 ،22 ،21 ،21 ،20 ،2 ،3 ،5 21 بنود سلبية
32، 31 

 مقياس
 مهنة المستقبل

 59 يجابيةبنود إ
5،3، 2،1،2،1،9،20 ،22 ،25،23، 21، 22 ،21 ،22 ،21، 

29 ،50 ،52 ،55 ،53،51،52 ،51 ،52 ،51 ،30 ،35،31 
 2،1،59،32،33 2 بنود سلبية

 مقياس
 واحد باتجاهجميع البنود سلبية وتصحح   جميعها سلبية العجز المتعلم
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 :الدراسة االستطالعية -4-4

ذ البحث للدراسة االستطالعية أهمية خاصة من حيث إنها تفيد الباحثة في التحقق من إمكانات تنفي
كما تعد الدراسة االستطالعية  ،ة عن احتماالت النتائج المستهدفةالرئيسي، والحصول على تغذية راجع

على َعينَّة  النهائيقامت الَباِحث ة بتطبيق المقياس جل ذلك المراجعة النهائية لالختبار، من أبمثابة 
مات االختبار وبنوده وسهولة فهمها من للتأكد من وضوح تعلي ،الثالث الثانوي استطالعي ة من طلبة الصف

/ 10/ولتحديد المدة الزمنية التي يستغرقها تطبيق هذا االختيار، وقد بلغ حجم هذه العينة. قبل المفحوصين
عبد القادر بن األثير، و من اإلناث، مأخوذين من مدرستي  أ (50)من الذكور و( 50)طالبا  وطالبة،

اس على ن فرغت الَباِحث ة من تطبيق المقيوبعد أ. لعشوائية البسيطةبالطريقة ا، حيث تم  سحبهم المبارك
أما بالنسبة لزمن التطبيق . الَعينَّة فرادن جميع البنود كانت واضحة بالنسبة ألالعينة االستطالعية تبين أ

كانت  في حين. دقيقة( 22 -20) فقد تبين أن المدة الزمنية الالزمة لإلجابة على بنود المقياس تتراوح بين
( 21-25)بين  مقياس العجز المتعلم ومهنة المستقبل؛ تتراوح بنود على لإلجابة الالزمة المدة الزمنية

 .دقيقة لكل مقياس
 البحث مقاييسالخصائص السيكومترية ل -4-5
 :مقياس السلوك البيئي -4-5-1

 :صدق المقياس: أوالا 
 :( مقياس السلوك البيئي : )صدق المحكمين - أ

س اييمق عرضتم  إذ ، صدق المحكمينطريقة  دواتاألفي التحقق من صدق  ةثالباح تاعتمد
 وعلم النفسية مجال الصحة في واالختصاص الخبرة ذوي األساتذةعلى مجموعة من ( السلوك البيئي)

 ،(2) الملحق انظر دمشق جامعة في ،وعلم النفس، وعلم النفس الصناعي ،النفس البيئي، والتربية البيئية
 وبناء على ،البحث لغرض مالءمتها ومدى المقياس صحة على الحكم في خبراتهم من ستفادةلالوذلك 

فر عنصر وبذلك تو  .و حذف بعض البنود إضافةالباحثة ب ومقترحاتهم قامت مالحظات السادة المحكمين
 .الظاهر لمقياس السلوك البيئي الصدق

 في حينالمذكورة في الفقرة السابقة، الحالي لبحث تعديل وصياغة عدد من بنود مقاييس ا حيث تم  
ضافة بنود أخرى حسب آر  تم    .وضح ذلكي( 5) اء السادة المحكمين والملحق حذف وا 

 :لمقياس السلوك البيئي الصدق التمييزي -ب

مفهوم كمي و إحصائي، يعبر بلغة العدد عن درجة  : "تمَّ إجراء الصدق التمييزي الذي ُيعرف بأنه
من السمة  في ذلك الجانب أو المظهر فراددرة البند على التمييز أو التفريق بين األالحساسية ومدى قتلك 

ال شك في أنَّ القدرة التمييزية للبنود تتصل مباشرة بصدق تلك البنود ونجاحها في التي يتصدى لقياسها، و 
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(.  11، 5001مخائيل،  " ) قياس ما وضعت لقياسه من خالل مقارنة الفئات المتطرفة في المقياس نفسه
طالبا  وطالبة، للتأكد من ( 10)بلغ عددها  ،ستطالعيةاعلى عينة  مقاييسبتطبيق ال حيث قامت الباحثة

(. السلوك الوجداني، السلوك المعرفي: )المقياس أبعاد، وت م اختبار الصدق التمييزي على دواتصدق األ
العينة  أفرادفردا  من ( 23) وهمالمقياسي بين الثلث األعلى،  وتمَّ إجراء الصدق التمييزي على
، بحثعينة ال أفراداالستطالعية الستجابات العينة  أفرادفردا  من ( 23) االستطالعية، والثلث األدنى، وهم
همال  وفق درجاتهم الكلية على المقياس فردا  ممن كانت درجاتهم في ( 21)والدرجة الكلية لكل بعد، وا 
 .الوسط، حيث رتبت البنود تصاعديا  

وهو  33حساب المئين اإلحصائي ل  spssتم  استخدام برنامج حساب الفئة العليا والفئة الدنيا ول
وعولجت النتائج إحصائيا   .(الفئة العليا) الثلث األعلى وهو 12والمئين ( ياالفئة الدن) وهو دنى الثلث األ
كانت النتائج كما يشير إليها لداللة الفروق بين الثلثين األعلى واألدنى، و " ت ستيودينت " باستخدام 
  (:23)الجدول 

  
  :لمقياس السلوك البيئي الداخليالبناء صدق  -ج

بين مجموع الدرجات فاالرتباطات العالية " ، الفرعية بعادالمجموع الكلي واأل يبين االرتباط بين
ن يتم إثبات صدق ، حيت الفرعية التي تقيس السمة نفسها، تدعم الصدق وتؤكده، والمجاالالكلية لألداة

تجانسا  في قياس السمة المقيسة ، كون االختبار منطقيا  ومبطرائق أخرى ، ويفترض هذا الصدق االختبار
الصدق الذي يقوم على دراسة محتوى االختبار وتفحص بنوده المختلفة للتأكد مما إذا : "ويعرف بأنه . "

، 5001مخائيل، )" السلوك الذي يراد قياسهكان االختبار بكليته عينة ممثلة لمحتوى الموضوع ومجال 
 (:23)الجدول في  ، كما يظهرالفرعية بعادوقامت الباحثة بإجراء ارتباط المجموع الكلي باأل. (522

 

  :صدق مقياس العجز المتعلم -4-5-2

الدرجة التي يمكن فيها ألداة القياس أن تقدم معلومات ذات صلة بالقرار الذي  إلىيشير الصدق 
عليها، وأول معانيه أنَّ االختبار أو المقياس يقيس ما وضع لقياسه، أي أنه يقيس الوظيفة التي  سيبنى

 .يزعم أنه يقيسها
 

 

 :صدق المقياس: أوالا 
 :صدق المحكمين -أ 

تم  عرض المقياس على السادة المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال الصحة النفسية 
ضافة بنود أخرى، كما تم  وعلم النفس، وبناء  على مال حظاتهم و مقترحاتهم قامت الباحثة بحذف بنود وا 
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يبين ( 3)صياغة بعضها اآلخر، وبذلك توفر عنصر الصدق الظاهر لمقياس العجز المتعلم، و الملحق 
 . تلك التعديالت

 :الصدق التمييزي -ب

ة استطالعية بلغ عددها على عين إذ قامت الباحثة بتطبيق المقياس ،تمَّ إجراء الصدق التمييزي
: يزي على األبعاد الثالثة للمقياسوتم اختبار الصدق التمي ،ا  وطالبة للتأكد من صدق المقياسطالب( 10)
زي على المقياس وتمَّ إجراء الصدق التميي ،(المحدودية –عدم الثبات، الشمولية-الخارجية، الثبات–الذاتية)

 أفرادفردا  من ( 23)، والثلث األدنى، وهم راد االستطالعيةفردا  من أف( 23)، وهم بين الثلث األعلى
، المقياس والدرجة الكلية لكل بعد ، وفق درجاتهم الكلية علىعية الستجابات أفراد عينة البحثاالستطال
همال  وعولجت النتائج إحصائيا   ،فردا  ممن كانت درجاتهم في الوسط، حيث رتبت البنود تصاعديا  ( 21)وا 

، وكانت النتائج كما يشير إليها روق بين الثلثين األعلى و األدنىلداللة الف" ت ستيودينت  "باستخدام 
 (:23)الجدول 

  
 :الداخلي صدق البناء -ت

بعاد ، وقد قامت الباحثة بإجراء ارتباط المجموع الكلي باألبعاد الفرعيةيبين االرتباط بين المجموع الكلي واأل
 (:23)الجدول الفرعية، كما يظهر في 

 
  :مهنة المستقبلاختيار مقياس  -4-5-3

 :المقياس دراسة صدق: أوالا 
 : صدق المحكمين لألداة -أ

السادة المحكمين في كلية التربية، بجامعة قامت الباحثة بعرض المقياس بصورته األولية على 
وقد تم  ، الحالي، واتبعت نفس الخطوات السابقة التي اتبعتها في المقاييس المستخدمة في البحث دمشق

وقد بلغ عدد بنود المقياس في صورته  .من السادة المحكمين( 25)االلتزام بالتعليمات التي أجمع عليها 
 .بندا  ( 31)د التحكيم أصبح عددها بندا  وبع( 32)األولى قبل عرضه على المحكمين 

 :الصدق التمييزي -ب

تي اعتمدت في المقاييس السابقة التي اتبعت التمَّ إجراء الصدق التمييزي من خالل اتباع الخطوات 
  (:23)لحساب الصدق التمييزي، وكانت النتائج كما يشير إليها الجدول 
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هي  و (8.943)ُيالحظ من الجدول السابق أن قيمة ت المحسوبة للمقياس الرئيسي والمجموع الكلي بلغت 
 و المرتفعةذوي الدرجات  لتمييز بينمما يشير إلى قدرة المقياس على ا 0202 دالة عند مستوى داللة

 .المنخفضة، االمر الذي يجعله صالحا  لالستخدام
  :الداخلي صدق البناء -ت

 :(13) الجدولوقد قامت الباحثة بإجراء ارتباط المجموع الكلي باألبعاد الفرعية، كما يظهر في 
 

( المتعلم، اختيار مهنة المستقبل السلوك البيئي، العجز) يوضح انواع الصدق للمقاييس ( 23)الجدول رقم 
لداللة الفروق بين الفئة العليا والفئة الدنيا وأبعاده و االرتباطات " ت ستودينت " حيث يبين نتائج اختبار 

 .لتلك المقاييس بين درجة المجموع الكلي و درجة األبعاد الفرعية
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 (31)الجدول 
 لداللة الفروق بين الفئة العليا والفئة الدنيا وأبعاده" ت ستودينت " نتائج اختبار 

 للمقاييساالرتباطات بين درجة المجموع الكلي و درجة األبعاد الفرعية و 
 (السلوك الببيئ، العجز المتعلم، اختيار مهنة المستقبل)  

 الصدق التمييزي
 لداللة الفروق بين الفئة العليا والفئة الدنيا للمقاييس وأبعادها" ت ستودينت  "نتائج اختبار 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 صدق البناء الداخلي
درجةالمجموع االرتباطات بين 

الكلي ودرجة األبعاد الفرعية 
 للمقاييس

 
 المجموعة االبعاد مقياس

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 تقيمة  المعياري

مستوى 
 القرار الداللة

ارتباط 
 بيرسون

عدد 
 بنود
 

 
مستوى 
 الداللة

 

 
 

 القرار
  

السلوك 
 يالبيئ

 المجموع الكلي
 األدنىثلث ال

81.50 
 6.587 

9.447 0.000 
 دالة

 2.065 100.42 األعلىالثلث 

 السلوك الوجداني
 

 2.208 30.42 األدنىثلث ال
 دال 0.000 17 0.705  دالة 0.000 9.04-

 3.345 40.23 األعلىالثلث 

 السلوك المعرفي
 

 3.977 26.85 األدنىثلث ال
 دال 0.000 19 0.746   دالة 0.000 3.93-

 5.499 34.07 األعلىالثلث 

العجز 
 المتعلم

 

 

 المجموع الكلي
 42.46 األدنىثلث ال

 
 
 
 
 
 

2.659  
13.082 0.000 

 

 دالة  

 

 

  
  

 
  
 
 

 3.843 60.45 األعلىالثلث 
 الخارجية -الذاتية

 

 2.823 21.60 األدنىثلث ال
 0.713 دالة 0.000 -9.83 

13 
 دال 0.000

 1.507 30.50 األعلىالثلث 
عدم  -الثبات

 الثبات
 

 792. 7.91 األدنىثلث ال
-14.02 

 0.782 دالة 0.000
 دال 0.000 6

 1.368 14.21 األعلىالثلث 

-الشمولية
 المحدودية

 

 دالة 0.000 12.81- 1.206 11.00 األدنىثلث ال
0.755 7 0.000 

 دال

 1.069 16.71 األعلىالثلث 

اختيار 
مهنة 
 المستقبل

 

 المجموع الكلي

  5.145 78.45 األدنىثلث ال
8.943 

0.000 

 

 دالة    

 

 

  

  

 
  
 
 

 2.115 93.45 األعلىالثلث 

 بالقرار االهتمام
 المهني

 1.956 17.40 األدنىثلث ال
-7.529 0.000 

 0.000 8 0.771  دالة  
 دال  

 1.080 22.00 األعلىالثلث 

 
 بدائل عن البحث

 

 

 1.939 14.80 األدنىثلث ال
 5.659- 0.000 

 0.000 6 0.734  دالة  
   دال

 000. 18.00 األعلىالثلث 

 البدائل تقويم
 المطروحة

 

 1.775 17.33 األدنىثلث ال
9.726 - 0.000 

 0.000 8 0.786  دالة  
 دال  

 660. 22.46 األعلىالثلث 

 أفضل تحديد
 المطروحة البدائل

 

 759. 13.50 األدنىثلث ال
 0.000 6 0.708  دالة   0.000 14.572-

 دال  

 861. 16.80 األعلىالثلث 

 القرار اتخاذ عملية
 المهني

   759. 13.50 األدنىثلث ال
16.834- 

 0.000 6 0.721  دالة   0.000
 دال 

 512. 17.43 األعلىالثلث 
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 :يبين التالي السابقالجدول 

بلغت " ت ستيودينت " بالنسبة لمقياس السلوك البيئي، بينما كانت قيمة  9.447( ت)بلغت قيمة 
لمقياس اختيار مهنة المستقبل، ( 8.943)، بالنسبة لمقياس العجز المتعلم، في حين بلغت قيمة 13.082

مما يشير إلى قدرة المقاييس الثالث على التمييز ، (0.01)عند مستوى داللة هنا دالة " ت " وجميع قيم 
بين ذوي الدرجات المرتفعة و ذوي الدرجات المنخفضة، األمر الذي يمكن اعتبار هذه المقاييس صالحة 

 .لالستخدام

أنَّ ارتباط المجموع  (23)م رقما فيما يخص صدق البناء الداخلي للمقاييس نالحظ من الجدول أ
، بينما تراوح بين (02211و  02202)الكلي مع المحاور الفرعية لمقاس السلوك البيئي تراوح بين 

لمقياس العجز المتعلم، في حين تراوح ارتباط المجموع الكلي مع ( 222,0و  02215و  02223)
مهنة المستقبل، وهي ارتباطات مرتفعة  ، بالنسبة لمقياس اختيار(02211و  02201)المحاور الفرعية بين 

 .تدل على أنَّ بنود المقاييس متجانسة في قياس السمة المقيسة

 
 :مقياس السلوك البيئي -4-5-1

 :ثبات المقياس: ثانياا 

 : الثبات باإلعادة - أ

 في ماستبعاده تم ،وطالبة طالبا  ( 10) مكونة عينة على مقياس السلوك البيئي بتطبيق ةالباحث تقام
 حساب تم   ذلك وبعد أسبوعين، بعد ذاتها المجموعة على االداة تطبيق ةالباحث توأعاد ،األساسي تطبيقال

 الثاني، و األول ينالتطبيق في االستطالعية البحث عينة أفراد درجات بين(  بيرسون )الترابط معامل
 :كاآلتي (21)الجدول كما يوضحها  النتائج وجاءت
 

 :التجزئة النصفيةب و الثبات باالتساق الداخلي - ب

وبالتجزئة النصفية ، ( ألفا كرونباخ )قيمة االتساق الداخلي من خالل حساب بحساب  ةالباحث تقام
  :(21)الجدول ا ميوضحهو  ( سبيرمان براون )قيمة حساب من خالل 
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  :مقياس العجز المتعلم -4-5-2

  :ثباتال دراسة: ثانياا 

   :الثبات باإلعادة -أ

ات مقياس العجز المتعلم اتبعت الباحثة الخطوات ذاتها التي اتبعتها في حساب ثبات لحساب ثب
 .97صمقياس السلوك البيئي التي تم ذكرها 

 يناالستطالعية في التطبيق البحث عينة أفرادبين درجات   (بيرسون)حساب معامل الترابط  وتم  
 :(21)ل ما هو مبين بالجدو الثاني، وجاءت النتائج ك األول و
 

 (:21)رقم الجدول  مايوضحه :بالتجزئة النصفية و الثبات باالتساق الداخلي -ب
 

 

 

  :مهنة المستقبلاختيار مقياس -4-5-3
 

  :ثباتال دراسة: ثانياا 
  :الثبات باإلعادة -أ

 يناالستطالعية في التطبيق البحث عينة أفرادبين درجات  (بيرسون)حساب معامل الترابط تم   
 :(21)كما هي موضحة بالجدول ، وجاءت النتائج األول والثاني

 

 : بالتجزئة النصفيةالثبات  و الثبات باالتساق الداخلي -ب

، بينما تم  حساب الثبات ( ألفا كرونباخ )معامل  تم  حساب قيمة الثبات باالتساق الداخلي باستخدام
 :يوضح ذلك( 21)والجدول (. سبيرمان براون) بالتنصيف باستخدام معادلة 

 
          ملقيمة معاو  التطبيقين األول والثاني بين( بيرسون)معامل الترابط يوضح ( 21)والجدول رقم 

العجز المتعلم، اختيار مهنة  السلوك البيئي،)  لمقاييس البحث ( سبيرمان براون  )قيمة و  (ألفا كرونباخ)
 (.تقبلالمس
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 (41)الجدول رقم 
  التطبيقين األول والثاني بين( بيرسون)معامل الترابط يوضح 

 (سبيرمان براون  ) قيمة و ( ألفا كرونباخ ) ملقيمة معاو 
 (.اختيار مهنة المستقبلالعجز المتعلم،السلوك البيئي،)لمقياس   

 الداخلي باالتساق الثبات -ب الثبات باإلعادة -أ مقياس
 النصفية بالتجزئة و 

 السلوك
 البيئي

عدد  األبعاد
 البنود

معامل الترابط 
 قيمة القرار (بيرسون)

 ألفا كرونباخ
التجزئة بالتنصيف 

 ( سبيرمان براون)
 0.80 0.72 دال 0.88 17 .(السلوك الوجداني)

 0.81 0.68 دال 0.86 19 (.السلوك المعرفي)

 0.74 0.70 دال 0.87  الدرجة الكلية

العجز 
 المتعلم

 0.69 0.70 دال 0.92 13 .(خارجيةال-الذاتية)

 0.71 0.75 دال 0.98 6 (.عدم الثبات -الثبات)

 0.66 0.71 دال 0.98 7 (المحدودية-الشمولية)

 0.68 0.72 دال 0.96  الدرجة الكلية

اختيار 
مهنة 
 المستقبل

 0.72  0.71  دال  0.95 8 (.االهتمام القرار المهني)

 0.75 0.73  ال د 0.93 6 (.البحث عن بدائل)

 0.76 0.75  دال  0.97 8 (.تقويم البدائل المطروحة)

 0.70 0.70  دال  0.94 6 (.المطروحة تحديد أفضل البدائل)

 0.73 0.68  دال  0.91 6 (عملية اتخاذ القرار المهني)

 0.74 0.72  دال  0.94  الدرجة الكلية
 

مرتفعة، ودالة عند مستوى للمقاييس الترابط أن جميع قيم معامالت  السابق يتضح من الجدول
 .لالستخدام ةصالح امر الذي يجعلهس االاييالمقيدل على ثبات وهذا ( 0.01)الداللة 

بلغ معامل ألفا كرونباخ حيث  بالتجزئة النصفيةالثبات و  الثبات باالتساق الداخليكما يبين الجدول 
بلغ معامل ألفا كرونباخ ياس السلوك البيئي، و لمق (0.00)براون  -و بلغ معامل سبيرمان ، (0.00)
ألفا كرونباخ بالنسبة لمقياس العجز المتعلم، في حين بلغ معامل  (86.0) سبيرمان براونومعامل ( 0.00)
على لمقياس اختيار مهنة المستقبل، وهذه معامالت تدل ( 0.00)براون ـ وبلغ معامل سبيرمان( 0.00)

 .، ويجعلها صالحة لالستخداميمكن الوثوق بهاو س ييمرتفعة لهذه المقادرجة ثبات 
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  :البحث أدواتإجراءات تطبيق  -4-6

وتعميمها التربية  كل من وزارة التربية ومديرية تربية مدينة دمشق  وتمثلت بالحصول على موافقة
 تم  و ، (1)انظر الملحق ) ثهامقاييس بحتطبيق الباحثة في تسهيل مهمة ؛ بهدف المدارس التابعة لهاعلى 
في  5025الدراسي الفصل الثاني من العاموجرى التطبيق في الطلبة في المدارس، على  المقاييستوزيع 

بتفريغ بياناتها، وتحديد  ةالباحث تقامثم ، (من العام نفسه/20/1 لغايةو / 52/2)الفترة الزمنية الواقعة بين 
 .التي استبعدت لعدم صالحها االستبانات

 

 :البحث في المستخدمة اإلحصائية القوانين -5

، حيث جرى استخدام (29)إصدار  (SPSS)تم  استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 :القوانين اإلحصائية التالية

 المئوية النسبة. 
 الحسابي المتوسط. 

 المعياري االنحراف. 

 األحادي التباين تحليل. 

 اب الثبات بطريقة اإلعادة لحس (بيرسون) معامل االرتباط. 

  لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية (سبيرمان براون)معامل االرتباط. 

  لحساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي (باخونألفا كر )معامل االرتباط. 

 العينات المستقلة متوسطات الفروق بين داللةل(  ستيودنت" ت") اختبار اختبار. 
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 الفصل الخامس

  تفسيرها  و ومناقشتها نتائج البحث 
 

 

 :ـ عرض النتائج المتعلقة بفرضيات البحث ومناقشتها1

بين استجابات أفراد عينة البحث  إحصائيةذات داللة  ال توجد عالقة ارتباطية :ـ الفرضية األولى 1/1
 .على مقياس السلوك البيئي واستجاباتهم على مقياس العجز المتعلم

 

بيرسون بين السلوك البيئي والعجز للتحقق من صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط 
  (51)وجاءت النتائج كما يشير إليها الجدول , أفراد عينة البحث جاباتستاالمتعلم في 

 

         (11)الجدول 
 معامل االرتباط بيرسون بين السلوك البيئي والعجز المتعلم

 

 الخارجية -الذاتية عدم الثبات -الثبات المحدودية -الشمولية لمتعلمالعجز ا
 زبعاد العجأ                     

 بعاد السلوكأ

0.209 - ** 0.129 - ** 0.189 - ** .18 - ** 0 
معامل االرتباط 

 بيرسون
 مستوى الداللة 0.000 0.000 0.000 0.000 الوجداني

 العينة 801 801 801 801

0.299 - ** 0.192 - ** 0.277 - ** 0.244 - ** 
معامل االرتباط 

 بيرسون

 مستوى الداللة 0.000 0.000 0.000 0.000 المعرفي

 العينة 801 801 801 801

0.285 - ** 0.176 - ** 0.260 - ** 0.236 - ** 
معامل االرتباط 

 بيرسون

 البيئيالسلوك 
 مستوى الداللة 0.000 0.000 0.000 0.000

 القرار  دال   دال   دال   دال 

 العينة 801 801 801 801
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       معامل االرتباط بيرسون  ت قيمةبلغكما هو موضح في الجدول السابق : مناقشة الفرضية
عكسية بين  ارتباطيةبالتالي يوجد عالقة  ,(5855)وهي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  ,(582.1-)

ايجابي انخفض مستوى  على نحوأي كلما ارتفع مستوى السلوك البيئي  ,متعلمالسلوك البيئي والعجز ال
 .العجز المتعلم والعكس صحيح

بين استجابات أفراد عينة البحث على  إحصائيةعكسية ذات داللة  ارتباطيةتوجد عالقة : ـ النتيجة
 .مقياس السلوك البيئي واستجاباتهم على مقياس العجز المتعلم

عاني ت   ألنهاطبيعة البيئة التعليمية في الجمهورية العربية السورية  إلى سباب ذلكأ تعزو الباحثةقد 
 الطلبةعدد  زديادا نتيجة ,كالزحام في الصف الواحد ,الطلبة فيمن مشكالت بيئية ذات تأثير مباشر 

ويؤدي إلى ضغط لبعض الطلبة, حيث ب مزيدًا من الضجيج, األمر الذي يسبالحد المطلوب,  على
, بعضهم مع بعض من جهة, أو مع الطلبةهر هنا الفروق الفردية في عملية التفاعل االجتماعي مع تظ

وخالل عملية التواصل , البيئة التعليمية, بما تشمله من أطر تعليمية أو إدارية, أو منهاج  من جهة ثانية
تالي عدم القدرة على هذه يعترض قسم من الطلبة بعض المشكالت التي يمكن أن ت ِحد من تفاعلهم وبال

التكيف السليم, ونتيجة تلك الخبرات السيئة, والشعور باإلحباط, وعدم القدرة على التحكم وتغيير الظروف 
بالعجز, واإلحساس الذات وانكفاء الدافعية الخارجية, تنشأ بعض المظاهر السلبية, كانخفاض تقدير 

 .المتشائمة نحو المستقبلوتطفل بعض المعارف المشوهة على التفكير, والتوقعات 

وجود  اظهرتأالتي  ,) Tiggeman, et al, 1991و, 5991الفرحاتي )  وهذا يتفق مع دراستي
ن , وا  والعزو السببي لألحداث السلبية والضغوط النفسية العجز المتعلم أساليب موجبة بين  ارتباطيةعالقة 

 . لدى المراهقين الجنوحو التعاطي, ثل م لشك  للسلوك الم  مؤشرًا تنبؤيًا  ت عداألحداث الضاغطة, 

يجري فيها ظهور أن هناك مؤشرات للبيئة التي  إلى الدراساتعدد من  أشارفي هذا المجال و 
التحكم على  القدرةدم بيئية, وعالتمارس في البيئات التي يواجه أفرادها الضغوطات و سلوكات سلبية؛ 

اإلحباط, وعدم الذي يؤدي بهم إلى شعورهم بالقلق و  , األمرالنفسية والجسدية اجاتهمإلشباع ح بالبيئة
وبالتالي االنسحاب والعجز مستقباًل وتعميمه على المواقف  تقدير الذات, وعدم تحمل المسؤولية,

الفرحاتي,  )األحداث الضاغطة التي توصله إلى حالة من العجز المتعلم,وال سيما إذا تكررت  .المشابهة
 .(2552الحربي, , 2551
 

بين استجابات أفراد عينة البحث   إحصائيةذات داللة  ارتباطيةال توجد عالقة : ةنيـ الفرضية الثا 1/2
 .على مقياس العجز المتعلم و استجاباتهم على مقياس مهنة المستقبل

للتحقق من صحة هذه الفرضية قامتت الباحثتة بحستاب معامتل االرتبتاط بيرستون بتين العجتز المتتعلم ومهنتة 
 :(51)أفراد عينة البحث, وجاءت النتائج كما يشير إليها الجدول  جاباتستاالمستقبل في 
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      (51)الجدول 
 معامل االرتباط بيرسون بين العجز المتعلم ومهنة المستقبل

 

 الخارجية-الذاتية عدم الثبات -الثبات المحدودية -الشمولية العجز المتعلم
 أبعاد العجز                    

 ةأبعاد المهن

0.348 -** 0.203 -** 0.301 -** 0.311 -** 
معامل االرتباط 

االهتمام  بيرسون
 مستوى الداللة 0.000 0.000 0.000 0.000 بالقرار

 العينة 801 801 801 801

0.104 -** 0.073 -** 0.136 -** 0.057 -** 
معامل االرتباط 

البحث عن  بيرسون
 الداللة مستوى 0.107 0.000 0.04 0.003 البدائل

 العينة 801 801 801 801

0.054 -** 0.063 -** 0.084 -** 0.007 -** 
معامل االرتباط 

 بيرسون

 تقويم البدائل
 مستوى الداللة 0.84 0.018 0.07 0.124

 العينة 801 801 801 801

0.130 -** 0.112 -** 0.158 -** 0.120 -** 
معامل االرتباط 

تحديد أفضل  بيرسون
 مستوى الداللة 0.001 0.000 0.002 0.000 البدائل

 العينة 801 801 801 801

0.154 -** 0.113 -** 0.144 -** 0.115 -** 
معامل االرتباط 

اتخاذ القرار  بيرسون
 مستوى الداللة 0.001 0.000 0.000 0.000 المهني

 العينة 801 801 801 801

0.231 -** 0.157 -** 0.230 -** 0.174 -** 
عامل االرتباط م

 بيرسون

مهنة 
 المستقبل

 مستوى الداللة 0.000 0.000 0.000 0.000

 القرار  دال   دال   دال  دال 
 العينة 801 801 801 801

 

                 معامل االرتباط بيرسون  ت قيمةبلغكما هو موضح في الجدول السابق : مناقشة الفرضية
عكسية بين  ارتباطيةبالتالي يوجد عالقة  ,(5855)عند مستوى داللة وهي دالة إحصائيًا  ,(582.5-)

أي كلما ارتفع مستوى العجز المتعلم انخفض مستوى التفكير بمهنة  ,العجز المتعلم ومهنة المستقبل
  .المستقبل
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بين استجابات أفراد عينة البحث على  إحصائيةعكسية ذات داللة  ارتباطيةتوجد عالقة : ـ النتيجة
 .س العجز المتعلم و استجاباتهم على مقياس مهنة المستقبلمقيا

نتيجتتتة تفاعتتتل  تجتتتريلمهنتتتته  فتتتردعمليتتتة اختيتتتار الأن  إلتتتىستتتباب وجتتتود تلتتتك العالقتتتة أتعتتتزو الباحثتتتة 
جتب علتى تو حيتث ي , وهي غالبًا متا تبتدأ فتي مرحلتة المراهقتة,تهيمن على هذا االختيار كثيرةعوامل ودوافع 

هتذه العوامتل قتتد  ,اختيتار مهنتته المستتقبلية ذلتك بعتد التذي يترتتب عليتهلدراستي, الطالتب اختيتار تخصصته ا
وأختترى خارجيتتة تتصتتل ببيئتتته االجتماعيتتة  وتكوينتته النفستتي, ة الطالتتب المراهتتقذاتيتتة تتصتتل بشخصتتيتكتتون 

, والنجتتتار, 5991النوبتتتاني, )هتتتذا يتفتتتق متتتع نتتتتائج دراستتتة كتتتل متتتن و ,وبمجتتتال العمتتتل فتتتي المهتتتن المختلفتتتة
كثيتتر متتن النتتاس لمهنتتتهم يحتتدث نتيجتتة لرغبتتات طارئتتة أو نتيجتتة  اختيتتار نلتتى أإ انتشتتير  نتتتيل, ال(2552
 التذي رستمه الطمتوح مستتوى مع تتوافق المهنة وألنة الخارجية المحيطة بالفرد, أيلضغوطات البيئا مواجهة

البتد  ,مختلفتة فاتصو واستعدادات قدرات نملديه  ما إلى درالف ينظر أن دونمن  في الحياة, لنفسه درالف
  . المستقبلية هنتهممنها لنجاحه في 

أمتتتره, هتتتذه  فتتتي حيتتترةوالاالضتتتطرابات متتتن الصتتتراعات, و  الكثيتتترونتيجتتتة ذلتتتك تتجتتتاذب هتتتذا الطالتتتب 
دراكتته لهتتذه  أيضتتاً أن تتتؤثر  يمكنهتتااالضتتطرابات   فكتتارأ تكتتون متتا وغالبتتاً الضتتغوطات, فتتي تفكيتتر الطالتتب وا 

 والتتتتنق  الحرمتتتتان حتتتتدود ضتتتتمن الفتتتترد خبتتتترات تفستتتتير ختتتتالل تتحتتتترك, منطقيتتتتة وغيتتتتر واقعيتتتتة غيتتتترالفتتتترد 
متتام هتتذه الضتتغوطات, أأمتتره  فتتيفيقتتف طالتتب الثانويتتة عتتاجزًا فتتي حيتترة  ,(99., .255 ,بركتتات),والفشتتل

الفشتتل المهنتتي والدراستتي متتن  دعتتوال يستتتطيع تحقيتتق رغباتتته, وي   ,فيشتتعر بفقتتدان الستتيطرة علتتى مهتتام حياتتته
, 2555حتتتتتتداد,),كتتتتتتل متتتتتتنوهتتتتتتذا التفستتتتتتير يتفتتتتتتق متتتتتتع نتيجتتتتتتة دراستتتتتتة . العجتتتتتتز األحتتتتتتداث المعجلتتتتتتة لهتتتتتتذا

 مقتدار متن يقلتل الستلبي العتزو أستلوبالتتي بينتت أن ( Tiggeman, et al  1991 , ,.255وبتاحكيم,
ووجتتود عالقتتة  ,مرضتتية غيتتر أوليتتة نتيجتتة علتتى الحصتتول بعتتد النهائيتتة النتيجتتة علتتى يطتترأ التتذي التحستتن

 .والعزو السببي للضغوط البيئيةالعجز  أساليب موجبة بين 

 يتؤدي لمستتقبلا باختيتار مهنتة التفكيتر انخفتاض أن " Zaleskiوبركتات و  بتدر"  حيث بين كل متن
 ممهتداً  الطريتق فيصتبح ,لمستتقبلا شأنب واليأس , والتشاؤمالحاضر في الطالب بالفشل واإلحباط شعور إلى
ؤثر ية, وتوقعات سالبة وداخلية وثابتة ومعممة, قتد يتخبرات انفعال وجودإن و  ,وصول إلى العجز المتعلملل

لديتته المزيتتد متتن التتتوتر واألستتى  يولتتدقتتد ستتلوب تفكيتتر الفتترد, وعلتتى قدرتتته علتتى تنظتتيم خياراتتته, أبتتدورها فتتي 
 متتا ,ويشتتعره بعتتدم الكفايتتة فتتي مواجهتهتتا ,يجعتتل الفتترد يبتتالص فتتي تصتتور األحتتداث الضتتاغطة التتذي والعجتتز

يجتتتابي الصتتتحيح تجتتتاه والحتتتد متتتن القتتتدرة علتتتى التفكيتتتر اإل معرفيتتتة, وانفعاليتتتة و يتتتؤدي إلتتتى أعتتتراض دافعيتتتة
 ن غالبيتة الطلبتة, خاصة وأ(.255 وبركات,, .255 بدر,,  Zaleski,1996)اختيار مهنته المستقبلية, 

  .في هذه المرحلة العمرية ال يمتلكون الخبرة الكافية لتحليل السلوك المهني
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الفتترد, البيئتتة, )الصتتورة النهائيتتة لبلتتورة خيتتارات الطالتتب متتن عتتدة عوامتتل  تتنتتاثر: وبهتتذا يمكتتن القتتول
 أي اتختاذ فتنن ولتذا بته, المحتيط المجتمتع عتن بمعتزل عتادة تجتري ال البلورة هذه إن حيث( المرحلة العمرية

 .العوامل بهذه بالضرورة يتأثر اً شخصي أو كان اً مهني قرار

 إلتتتىمهنتتتة المستتتتقبل  ختيتتتاروالتفكيتتتر با لعجتتتز المتتتتعلموجتتتود عالقتتتة بتتتين حالتتتة ا الباحثتتتة تعتتتزو كمتتتا 
 د  عتتهميتتة التتتي تمثلهتتا المهنتتة فتتي حيتتاة الفتترد, فهتتي تلبتتي حاجاتتته النفستتية واالجتماعيتتة و االقتصتتادية, وت  األ

سبابًا هامتة تتنعكس بالستلب على األنفس و الممتلكات, أ عتداءالتي تعيشها البالد من اال ,لراهنةاألوضاع ا
 ,خاصتتة, فيتتتملكهم شتتعور الختتوف متتن المجهتتول والشتتعور بعتتدم االستتتقرار بتتةد عامتتة وعلتتى الطلعلتتى األفتترا

 ي عتدواإلحبتاط والتفكيتر الستلبي,   إلتى أن الشتعور باليتأس" رمضان"أشار حيث . وقع الخطر, وقلة الحيلةوت
, 2555رمضتتان,) ,العجتتز وصتتوله إلتتى حالتتة متتن و ,بنفستته ة الطالتتبثقتت ضتتعف أستتباب متتن محوريتتاً  ستتبباً 
, خاصتتة متتع الجيتتد باختيتتاره مهنتتته المستتتقبليةقدرتتته علتتى التفكيتتر  , التتذي يمكتتن بتتدوره أن يتتؤثر فتتي(.21
 بتتين المهنتتي واإلرشتتاد التوجيتته ختتدمات غيتتابوالمتمثلتتة ب ,مراحتتل التعلتتيم كافتتة بتتين الحاصتتلة الفجتتوةوجتتود 

إذ إن "  .الجتتامعي تخصصتته اختيتتار فتتي الطالتتب بتتلقِ  متتن القتترار اتختتاذ فتتي صتتعوبة تشتتكل ألنهتتا ,طلبتتةال
هتو  ,خاصتة فتي المراحتل الثانويتة ,قصور اتخاذ مهارات اختيار مهنة المستقبل وحل المشكالت بين الطلبة
ن طلبتتة التعلتتيم العتتام و األساستتي, وا  نتيجتتة غيتتاب ختتدمات التوجيتته واإلرشتتاد التربتتوي والنفستتي المهنتتي بتتين 

 المهنتة عتالم فتيو  الحيتاة خضتم فتي األفراد هؤالء لقىي   ال تىح لألفراد, لتوجيهلهذا النوع من ا ملحة الحاجة
   (. 2555, المعشني,2555الزهراني," ) ,المعقد

في  تأثيرحيانًا فقد يكون لها أ ,ة في مدارس القطركما تعول الباحثة على األنظمة التعليمية المتبع
تاحة تعليمية, وعدم إي العملية المثلتها حرمانه من المشاركة فومن أ ,لعجز المتعلموصول الطالب إلى ا

استخدام المناهج الصماء ذات نمط التفكير  , فضاًل علىرأي والمشاركة في اتخاذ القراراتالفرصة بنبداء ال
تقل  , وودورهم هامشياً  سلبياً  أثر الطالب, مما يجعل القيادة في الصف من المدرس األحادي, وهرمية

غير  , ويتبنون معاييراالخفاق مسبقاً , ويتوقعون اجعالتر لى التردد و باستقاللية, والميل إالتفكير لديهم 
التعصب, واالتكالية, نسحاب, و ظهور بعض المظاهر السلبية عليهم كاال منطقية للنجاح, هذا فضاًل على

هذا الشعور و  ,الطلبةتشير إلى العجز المتعل م لدى  سلوكاتوجميعها  والعنف بدل الحوار,وعدم المبادرة, 
يتفق مع  وهذا. االجتماعي نتماءباال شعورفقدان الو  ,الفعالية الذاتية انفقدفي أحيان كثيرة إلى  مي بهيؤد

معتقدات  فيوضحت تفاوت عناصر المنهج في تأثيرها التي أ ,(2559)السالمي و نتائج دراسة أبو حرب 
  .نحو اختيار مهنة المستقبل الطلبة

البيئيتتة  لألحتتداث الفتترد تقيتتيم يجتتريحيتتث  ,يتتة فتتي كتتل نتيجتتةإلتتى أن هنتتاك فروقتتًا فرد إلشتتارةويمكتتن ا
 بالبيئتتتة عالقتتتته إطتتتار فتتتي للخطتتتر, وتعرضتتته قدرتتتته, تفتتتوق أو مرهقتتتة, أنهتتتا علتتتى النفستتتي للضتتتغط المستتتببة
 الحتتتتدث تجتتتتاه فستتتتيولوجية أو انفعاليتتتتة مختلفتتتتة استتتتتجابات لتتتتذلك نتيجتتتتة وتتولتتتتد للضتتتتغط, المعرفتتتتي وتقييمتتتته
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مكاناتتته مصتتادره لديتته أن يعتقتتد أحتتدهما لكتتن ,ضتتاغط أنتتهب لحتتدثا شخصتتان يتتدرك فقتتد الضتتاغط,  التتتي وا 
 الشخصتتية المواجهتتة لمصتتادر طبقتتاً  ذلتتك, اآلختتر الشتتخ  يعتقتتد ال فتتي حتتين معتته, التعامتتل علتتى تستتاعده
 (.2551 وآخرون, حسين),منهم كل لدى والمادية واالجتماعية والمعرفية

 

 بين استجابات أفراد عينة البحث إحصائيةاطية ذات داللة توجد عالقة ارتبال  :ـ الفرضية الثالثة 1/3
 .على مقياس السلوك البيئي واستجاباتهم على مقياس مهنة المستقبل

للتحقق من صحة هذه الفرضية قامت الباحثتة بحستاب معامتل االرتبتاط بيرستون بتين الستلوك البيئتي ومهنتة 
 ( 51)جدول ج كما يشير إليها الوجاءت النتائ, أفراد عينة البحث استجاباتالمستقبل في 

    ( 17)الجدول 
 معامل االرتباط بيرسون بين السلوك البيئي ومهنة المستقبل

 

 معامل الترابط الوجداني المعرفي السلوك البيئي
 السلوك البيئيبعاد أ            

 مهنة المستقبلبعاد أ

 معامل االرتباط بيرسون ** 0.358 **0.399 **0.413
 مستوى الداللة 0.000 0.000 0.000 بالقراراالهتمام 

 العينة 801 801 801

 معامل االرتباط بيرسون **0.268 **0.343 **0.277

 مستوى الداللة 0.000 0.000 0.000 البحث عن البدائل

 العينة 801 801 801

 معامل االرتباط بيرسون **0.261 **0.205 **0.256

 مستوى الداللة 0.000 0.000 0.000 تقويم البدائل

 العينة 801 801 801

 معامل االرتباط بيرسون **0.155 **0.168 **0.179
 مستوى الداللة 0.000 0.000 0.000 تحديد أفضل البدائل

 العينة 801 801 801

 معامل االرتباط بيرسون **0.254 **0.271 **0.290

 لداللةمستوى ا 0.000 0.000 0.000 اتخاذ القرار المهني

 العينة 801 801 801

 معامل االرتباط بيرسون **0.362 **0.357 **0.397

 مستوى الداللة 0.000 0.000 0.000 مهنة المستقبل

 العينة 801 801 801

 معامل االرتباط بيرسون بلغت قيمةهو موضح في الجدول السابق  كما :مناقشة الفرضية
بين  موجبة ارتباطيةبالتالي يوجد عالقة  ,(5855)ستوى داللةي دالة إحصائيًا عند موه  ,(58.91)
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مستوى السلوك البيئي ارتفع مستوى تحسن مهنة المستقبل أي كلما االيجابي والتفكير ب السلوك البيئي
 .مهنة المستقبلالتفكير ب
 

اس السلوك بين استجابات أفراد عينة البحث على مقي إحصائيةتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة : القرار -
 .البيئي واستجاباتهم على مقياس مهنة المستقبل

غراض في حياة اإلنسان, ولما تحققه من ألمكانة التي تمثلها المهنة يمكن عزو هذه النتيجة إلى ا
في الوقت الحاضر من أهم القضايا  الئمةفقد أصبح اختيار المهنة الم ,ونفسية واجتماعية للفرد اقتصادية

د تكون المهنة حياته, فق فيو سلبية أ إيجابيةما تحمله هذه المهنة من تأثيرات الفرد, لالتي يتفاعل معها 
وفي  .وربما المجتمع الذي يتعامل معه خالل مهنته ,و وسيلة هدم لشخصية الفردأ ,وسيلة بناء وتطور

ما تؤثر مواقف ك ,تهعن أسلوب حيا رعب  فهي ت  "  ,الفردالمهنة في حياة  أهمية" لطفي" ن هذا المجال بي  
أصعب ما يواجه الفرد هو اتخاذ قرار  أنو  ,العمل في تشكيل أنماط األبنية النفسية لدى أعضاء المجتمع

وقد  ,ح الرؤيةو النفسية, وعدم وض االضطراباتمن بعض فنجده يعاني  يةاختيار المهنة المستقبل بشأن
  .(95,.599طفي, ل)," هلمستقبله العلمي ك في ؤثرمما ي ,يكون القرار غير سليم

إلى تقوية عواطفه نحو مهن محددة  البعيدعلى المدى  طالبإن تربية االختيارات تؤدي بال
 فكما يرى بالو  ؛التي سينتمي إليها مستقبالً  ؤسسةإلى أن يصبح عنصرًا فع ااًل في المو ومجاالت معينة, 

Plaw ز بعواطف قوية لدى العاملين, بحيث تعمل تلك العواطف , فنن  النجاح في اإلدارة واألعمال يتعز 
في  ,(5999عساف,),كقوة واضحة ومشجعة ودافعة, وذلك نتيجة لزيادة تعلقهم بأعمالهم وفهمها بوضوح

وقد تظهر في اكتشاف الطالب عند التحاقه  ,حين تترتب نتائج سلبية على اختيار الطالب الخاطئ لمهنته
ه إليه, وأن ي  نق  استعداده للتكيف مع او  ,بالتعليم العالي صبح غير محف ز إلتقان الختصا  الذي وج 

ال  ألنه ,سلوكات سلبية تتصف بالعنفتلك المهنة والمثابرة في إجادتها, وربما يؤدي به ذلك إلى ممارسة 
 طالبيشكل ذلك صعوبة للمما  ,يتوافق مع طبيعة ميوله ورغباته وطموحاته وتصوره للمهنة المستقبلية

وهذه عدم االندماج السليم مع الوسط الذي يعيش فيه, و لمهنة أو النشاط الذي يمارسه, للتكيف الس وي مع ا
 عالقة سلبية بين الشخصية, التي أشارت إلى وجود (2551)النتيجة جاءت متوافقة مع دراسة دوبا

  .وذلك لدى األطفال والراشدين ,اإلدراك البيئيو 

وك البيئي والتفكير باختيار مهنة المستقبل إلى كما تعزو الباحثة وجود عالقة ارتباطية بين السل
 ودرجة الحرارة, الظروف الفيزيقية المتعلقة باإلضاءةالخارجية ك لضغوطات البيئيةالتأثير الذي تتركه ا

سهل استثارة الفرد المعرض وي ,االنسان الجسمية والمعرفية واالنفعاليةصحة في  وغيرها,...والضجيج
إذ يعد التلوث بالضجيج مشكلة بيئية تهدد الصحة . هوسلوكه تصرفات فيسلبًا  , مما ينعكسللتلوث

 وخاصة الطلبة المعرضين لهذا النوع من التلوث أثناء تواجدهم في البيئة المدرسية, النفسية,العضوية و 
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 الميل إلى العدوان, وضعفو , والتغيب وانخفاض القدرة على االنتباه والتعلم. والكآبةالتوتر  محيث ينتابه
فيظهر قدرة ضعيفة على تحمل  ,الضعف, ونق  توقع تحكمه في المستقبل إلحساسه بالوهن و نجازاإل

إن الضغوط تعد  إذ "وهذا ما بينه علي وصحراوي حين أشار إلى أثر الضغوطات على الفرد,, اإلحباط
يضعف مشوشًا و يجعل الفكر مما  ," من العوامل المهمة في حدوث اإلجهاد واالنفعال الزائد لدى الفرد

          ,المهنير مستقبله اختياب التفكيرهمها أ ,تخاذ قرارات مصيريةالتفكير الصحيح ال ته علىقدر 
 (..2555,21صحراوي,و  علي)

 

بين متوسط استجابات أفراد عينة البحث  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  :ـ الفرضية الرابعة 1/4
 (.الجنسالتخصص الدراسي، ) س السلوك البيئي وفق متغير على مقيا

س بين متوسط استجابات أفراد عينة البحث على مقيا إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  - أ /1/4 
 (.الذكور, واإلناث)السلوك البيئي وفق متغير الجنس 

أفتتراد  استتتجاباتللتحقتتق متتن صتتحة هتتذه الفرضتتية قامتتت الباحثتتة بحستتاب داللتتة الفتتروق بتتين متوستتط 
         , وذلتتتك باستتتتخدام اختبتتتار (إنتتتاثذكتتتور, )الجتتتنس  ك البيئتتتي تبعتتتًا لمتغيتتترفتتتي مقيتتتاس الستتتلو عينتتتة البحتتتث 

    (.5)وجاءت النتائج كما يشير إليها الجدول , (ستيودنت "ت")
 

 
  (18)الجدول 

 لسلوك البيئي عينة البحث على مقياس ا استجاباتللفروق بين متوسطات ( ستيودنت" ت")نتائج اختبار 
ناثذكور، و )تغير الجنس وفق م  (ا 

 

 العدد المجموعة األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 القرار

 وجدانيُبعد 

 58,44 458 ذكور

 
 

8,28 
799 

 

10,69 
 
 

  دالة  0.000
 6,62 64,37 316 إناث

 معرفي ُبعد
 8,54 63,99 458 ذكور

  دالة  0.000 11,19 799

 7,90 70,93 316 إناث

 السلوك البيئي
 15,08 122,4 458 ذكور

  دالة  0.000 12,56 799

 12,72 136,3 316 إناث
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وهي دالة ( 52811)نرى فيما يتعلق بالسلوك البيئي أن قيمة ت بلغت (  .5 )الجدول إلىبالنظر 
الفرضية الصفرية أي يوجد فروق لصالح اإلناث  بالتالي نرفض ,(5855)عند مستوى الداللة إحصائيًا 

 .لسلوك البيئي أكثر من الذكورًا من االلواتي يمتلكن مستوى مرتفع
 

بين متوسط استجابات أفراد عينة البحث على مقياس  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة : النتيجة -
 .السلوك البيئي وفق متغير الجنس لصالح اإلناث

أن  الطلبة اإلناث أكثر تعلمًا واكتسابًا  إلىوقد ُيعزى ذلك  ،حد ما إلىية تبدو هذه النتيجة منطق
للسلوك البيئي الذي يتكون نتيجة لتفاعل الفرد مع بيئته, فاإلناث أكثر استعدادًا للقيام بالسلوك المطلوب 

لىو  ,ي المنزليتلقينها فونتيجة طبيعة التربية التي  ,منهن في ضوء ما يعشنه في ن يهإلي توكل المهام الت ا 
وكيفية التعامل مع الفضالت , ويالحظ بأنهن أكثر اهتمامًا واقتناًء للنباتات المنزلية", الحياة اليومية

سلوكات بيئية  دعي  , وكل ذلك (515, 2555الضاهر, ),"المواد الكيماوية ومنها ,المنزلية, والمواد المنظفة
البيئية بأسلوب مميز ومتفهم لعناصر البيئة وأهمية  ناث للنشاطاتفممارسات اإل ,نحو البيئة إيجابية

حضاري  على نحوتصبح قيمة مجتمعية تمارس يوميًا , و المحافظة عليها, تعمل على ترسيخ تلك المفاهيم
نساني بيئي لصالح سلوك  التي أظهرت وجود, (2555)دراسة الضاهرنتيجة مع  ةالنتيجهذه تتفق و  ,وا 
الممارسات البيئية ن التي توصلت إلى أ ,(2552)ن يهويدي وآخر سة في حين اختلفت مع درا .اإلناث

, حسن ,2551,دوبا ,2551, أبو العال)خرى ومنها دراسة حين بينت دراسات أفي , كانت لصالح الذكور
  .عدم وجود فرق في السلوك البيئي بين الجنسين (.255

 ,نتقائيسلوك ا السلوك البيئي هو ن ممارسةأ إلى –كما ترى الباحثة  - وربما يعود ذلك االختالف
, كما يمكن (.. ,2555العتيق,),وقيمه وأهدافه, شخصيته, مع تتفق التي المعلومات الفرد يختار حيث

 .بحثالم طبق عليهالذي طبيعة كل من العينة والمجتمع إلى يضًا أ ن يعود االختالفأ

 

البحث على مقياس السلوك جابات عينة استمتوسطات بين يوضح الفروق  (.5) والشكل اآلتي
 :البيئي وفق متغير الجنس
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 (13)الشكل 
 وفق متغير الجنس جابات عينة البحث على مقياس السلوك البيئياستمتوسطات 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد عينة البحث على  -ب /1/4
  (.صناعي ت ت تجاري علمي ت أدبي: )مقياس السلوك البيئي وفق متغير التخص  الدراسي

 

 ادأفر  استجاباتالفروق بين متوسط  ةللتحقق من صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب دالل
, (صناعي ت ت تجاري علمي ت أدبي) يئي تبعًا لمتغير التخص  الدراسيعينة البحث في مقياس السلوك الب

 .(25), وجاءت النتائج كما يشير إليها الجدول (اأنوف)وذلك باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي 
 

(19)الجدول   
 جدول وصفي يبين المتوسطات واالنحراف المعياري لمقياس السلوك البيئي

وفق متغير التخصص   

 االنحراف المعياري المتوسط العدد التخصص
 14.027 132.51 337 علمي

 14.164 131.32 165 أدبي

 12.529 131.26 118 تجاري

ناعيص  181 112.18 10.687 

 15.531 127.491 801 المجموع

 
 

115 

120 

125 

130 

135 

140 

 اناث ذكور

122.4 

136.3 

 السلوك البيئي

 ذكور

 اناث
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  (20)الجدول 
جابات عينة البحث على مقياس استنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات 

 السلوك البيئي وفق متغير التخصص الدراسي

 السلوك البيئي
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 قيمة ف متوسط المربعات
وى مست

 الداللة
 القرار

 341,49 3 10244,98 بين المجموعات

 54052 797 43258,07 داخل المجموعات  دالة  0.000 105.98

  800 192962.197 المجموع

المحسوبة دالة عند ( ف)أن قيمة  (األحادي) , وبعد اختبار تحليل التباينالسابقيتبين من الجدول 
ونقبل  وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية،. مقياس السلوك البيئي ث فيجابات عينة البحاستفي ( 5855)

ن االستجابات فن بين المتوسطات الفروقداللة لمقارنة  (شيفيه)وكما تبين باختبار ،الفرضية البديلة
 .علميجميعها في مقياس السلوك البيئي كانت لصالح األفراد أصحاب التخص  الدراسي الثانوي ال

 

  (21)الجدول 
الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة البحث على  لداللةشيفيه  المقارنات المتعددةتائج اختبار ن

 السلوك البيئي وفق متغير التخصص الدراسيمقياس 
 

الفرق بين  اختبار شيفيه
 المتوسطين

 القرار مستوى الداللة
  المجموعة أ  المجموعة

 ب

 علمي

  غير دالة  0.83 1,16 - أدبي
  غير دالة  0.85 - 1,25 تجاري
  دالة  0.000 2,32 صناعي

 أدبي

  غير دالة  0.83 1,16 علمي
  غير دالة  0.89 0,01 تجاري
  دالة  0.000 19,17 صناعي

 تجاري

  غير دالة  0.178 - 1,26 علمي
  غير دالة  0.85 0,01 - أدبي

  دالة  0.01 19,7 صناعي

 صناعي

  دالة  0.000 - 20,32 علمي
  دالة  0.000 - 19,17 أدبي
  دالة  0.000 - 7 ,19 تجاري
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بين متوسط استجابات أفراد عينة البحث على مقياس السلوك  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة : النتيجة -
  .علميال الثانوي الدراسي التخص  أصحاب األفراد لصالح البيئي وفق متغير التخصص الدراسي

 ت در س التي للمناهج العلمي والمحتوى التخصصات تلك دراسة طبيعة إلى احتمالياً  ذلك رد ويمكن  
كمادة العلوم  وعناصرها, بالبيئة تتصل يعضامو  علميةال اتالتخصص طلبة يدرس حيث ,لكل تخص 

مع عامل , يحتم على طلبة هذا االختصا  التبالبيئة وثيق ارتباطهذه المواد ذات و والفيزياء والكيمياء, 
الثانوية  ةباشر من قبل طلجراء التجارب في المختبرات, ونتيجة هذا التعامل المبإ ثناءوغازات سامة أمواد 

يكونون أكثر خبرة ومعرفة بتركيب هذه المواد, وما يترتب على االستخدام الخاطئ  العلميذوي التخص  
 فيد من تأثيرها السلبي عها, والحلها من مخاطر على البيئة, لذا نراهم أكثر وعيًا بكيفية التعامل م

 . , ودرء مخاطرها عن البيئةاإلنسان

نحو البيئة لدى الطلبة,  إيجابية تاتجاهالتربويون الذين عملوا على تطوير ا بي نوفي هذا المجال 
في تغيير  أيضاً التي بدورها ستؤثر  ,تغيير في االتجاهات نحو البيئة إلىأن زيادة المعرفة البيئية تؤدي 

 (.Matthews & Riley, 1995)السلوك البيئي لدى األفراد,

 األحياء, كما تتضمن مناهج ذوي التخص  العلمي مواد ذات صلة ووثيقة بالبيئة كمادة العلوم و
التي تضمن حياة  ,دورة الحياة الطبيعية والمصادر الطبيعية عن علمية معلوماتيستقي الطالب منها 
الطلبة ذوي  يزود كل ما سبقف ,على هذه المصادر الستمرار الحياة الحفاظ كيفيةالكائن الحي, مع 
 تتضمنال  بينما ,اً إيجابي البيئة تجاه السلوكية ممارساتهم حسني  ما  ,مباشرة بخبرات التخصصات العلمية

 .كاف   على نحو البيئة مع تتعامل نظرية مواد التخصصات بقية

 البيئي السلوك في التخص  العلمي تأثير يتضحه نأ إلىشار عندما أ" يميالش" عليههذا ما دل و 
 من أكثر المعينة الظواهر من بمجموعة هتماماال إلىيؤدي  ,الفرد لدى ومستمر قوي دافع وجود من

 على النحو االهتمام هذا عليه يسيطر أن إلى األمر يصل وقد الهتمامه, اضيعمو  دائماً  وتصبح غيرها,
 إدراكات في فيقع ,البيئة أو للموقف الدقيق اإلدراك عن قادراً  صبحفي إدراكاته, تصحيح على يعمل الذي

 الصحيح البيئي السلوك تكوين على دليالً  اإلدراكات من النوع هذا يكون قد الحالة هذه وفي صحيحة,
 . (2552,515الشيمي,),لديه

 ,2551ال,أبو الع: ) دراسةة نذكر منها د  ونتيجة الفرضية السابقة اتفقت مع نتائج دراسات عِ 
في السلوك البيئي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة التي بينت  ,(2552,ني, هويدي وآخر 2555,الضاهر

ذوي  طالب متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق دو جو و  ,بشكل عام تبعًا لمتغير التخص  الدراسي
ذوي  طالب حلصال البيئة نحو واالتجاه السلوك في األدبي ذوي التخص  وطالب العلميالتخص  
 .العلمي التخص 
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 واالنفعال البيئي, والتفسير, ,السلوك البيئي يأتي نتيجة اإلدراك البيئي الذي يتضمن التفكيرن إ
, فعندما ندرك البيئة حولنا فنن عملية التفكير قد هنفسالوقت في  تجري, وكل هذه العمليات مييوالتق

نسمعه, ومكونات أخرى  ما تتضمن ما يمكن أن نراه, أوك ,تتضمن ما يمكن أن نفعله في تلك البيئة تماماً 
 .للمنظر البيئي

التخص  العلمي مكنتهم دراستهم من زيادة المعرفة بالبيئة, وباإلحساس  وترى الباحثة أن ذوي
بالمشكالت البيئية, والمخاطر المترتبة على ممارسة ما تضمنه المقياس من سلوكات بيئية, لكن هذا ال 

ن إ :ما يجعلنا نقول ,تجاه البيئة يجابيةهم من ممارستهم للسلوكات اإلمعرفتهم وخبرات ونظهر يعني أنهم ي
 . هذه النتيجة غير مطلقة, وال يمكن تعميمها

البيئي وفق  بات عينة البحث على مقياس السلوكجااست متوسطاتيوضح ( 52)والشكل اآلتي 
 .تخص متغير ال

 
 (14)الشكل 

 التخصصوفق متغير  نة البحث على مقياس السلوك البيئيعيأفراد جابات استمتوسطات 
 

بين متوسط استجابات أفراد عينة البحث  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  :ةخامسـ الفرضية ال 1/1
 (.الجنسالتخص  الدراسي, )على مقياس العجز المتعلم وفق متغير 

ت أفراد عينة البحث على مقياس بين متوسط استجابا إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -أ -1/1
 (.ناثوا   ذكور,) العجز المتعلم وفق متغير الجنس
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أفراد  استجاباتالفروق بين متوسط  ةللتحقق من صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب دالل
      وذلك باستخدام اختبار ,(ناثوا   ذكور,) الجنسعينة البحث في مقياس العجز المتعلم تبعًا لمتغير 

 .(22)الجدول وجاءت النتائج كما يشير إليها , تيودنتس( ت)
 

      (22)الجدول  
عينة البحث على مقياس العجز المتعلم وفق متغير  استجاباتللفروق بين متوسطات ( ستيودنت" ت"  )نتائج اختبار 

ناث ذكور،) الجنسالجنس   (وا 

 العدد المجموعة األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

جة در 
 الحرية

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 القرار

 الخارجية -الذاتية

 3,986 27,25 485 ذكور
 دالة 0,002 3,049 799

 4,440 26,33 316 إناث

 عدم الثبات -الثبات

 2,320 12,03 485 ذكور
 دالة 0,000 6,450 799

 2,729 10,87 316 إناث

 المحدودية-الشمولية
 2,711 13,79 485 ذكور

 دالة 0,000 3,904 799

 2,304 13,07 316 إناث

 العجز المتعلم
 7,328 53,07 485 ذكور

 دالة 0,000 5,286 799

 7,340 50,27 316 إناث

 

وهي دالة  ,(182.1)نرى فيما يتعلق بالعجز المتعلم أن قيمة ت بلغت  السابقالجدول  إلىبالنظر 
بالتالي نرفض الفرضية الصفرية أي يوجد فروق لصالح الذكور في  ,(5855)داللة عند مستوى  ,إحصائياً 

 .الدرجة الكلية لمقياس العجز المتعلم, إذ كان الطلبة الذكور أكثر عجزًا من اإلناث

بين متوسط استجابات أفراد عينة البحث على مقياس  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة : ـ النتيجة 
 .الح الذكورالعجز المتعلم وفق متغير الجنس لص

يط والمحسر تتبعها بعض األالتنشئة المبكرة للذكور واإلناث التي أساليب أن  إلىوقد ُيعزى ذلك   
الضغوطات التي كانت تمارس ما قلل من عن ذي قبل, قلياًل ختلفت أاالجتماعي بمؤسساته المختلفة 

 ,البيئيةيخفف وطأة الضغوط  يضاً أندماج في المجتمع, وهذا فتح أمامهن فرصًا أكثر لإلناث, و على اإل
عمل على زيادة في التنشئة ي ساليب تباع هذه األ, من أن ا"رحيمة "ما أشار إليه  هذه النتيجة تنسجم مع

وتعلمًا  يصبحن أكثر فاعليةو  ,القرارات اتخاذما يسمح لهن بالقدرة على قة بالذات, والتفاؤل بالمستقبل, الث
  (..55, 2551رحيمة,),يخفف مشاعر العجز لديهن وهذاى المواجهة,المنطقية الم عينة عل خططاللبعض 
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( في مجتمعاتنا العربية)إلى قيام بعض األسر ,كثر لدى الذكورح سبب ظهور عجز أرج  وربما ي  
 ل واجباته تجاه نفسه أواًل,تحم   إلىل متطلباتها, بينما ي دفع الذكر وتحم   حاجاتهال نثى وتكف  األ حتضانبا

 إياهاف خفاق والفشل في المهام التي سيكل  اإلبالخوف من  هيشعر ما  طلبه منه المجتمع ثانيًا,وتجاه ما ي
وفي . والعجز ,اإلحباطبحالة من  الشعور ما يؤدي به إلى ,المحيطةالبيئية مستقباًل نتيجة الضغوطات 

, أو الزمك الأن العجز يتولد من عدم تمكن الفرد من توليد السلو  Uomoto (1986) هذا الصدد يؤكد
, القلق في األداء وفي تقدير الذات وظهورانخفاض  إلىيؤدي  وهذا ,نهماستراتيجيات بديلة 

 .يتفق مع نتيجة البحث الحاليوهذا  ,(9.,2555,مزغيش)

 أساليب  إلىلدى أفراد عينتها, ناث اإلأكثر من ح الباحثة سبب ارتفاع العجز لدى الذكور رج  كما ت  
لىالجنسان, و  العزو التي يتبناها ما يدفع  ,الطلبةالمنافسة العالية بين الطالبات التي تفوق المنافسة عند  ا 

والبحث عن أسباب الفشل  ه,تطوير  و ة النجاحبجدية عن أسباب النجاح لمواصلث البح إلىالطالبات 
اإلناث أن   " Henson & Eller" حيث ذكر ,حالة النجاح إلىحالة واالنتقال  هاللتخل  منواإلخفاق 

الشخصية, وأن  أسباب فشلهن تكمن في عدم بذلهن  ستطاعتهنن أن  نجاحهن يأتي من قدراتهن وايدرك
اخفاقهم , أما غالبية الذكور فيصفون اإلخفاقوال يشعرن بالعجز, ويثابرن في وجه  ,الجهد المطلوب

ؤدي ذلك إلى ظهور عوامل طارئة ال دخل لهم فيها, ويفي القدرة, ويصفون نجاحهم بعجز وفشلهم ب
قالع سريع عن مواجهة  ويأس واستسالمإنجازات منخفضة,   ,Henson & Eller), ابالصعاقل وا 

1999, 380.) 

التي بينت أن العجز المتعلم لدى الذكور عمومًا  ,(2555عليا,أبو )هذه النتيجة مع دراسة وتتفق 
التي أظهرت العجز لصالح اإلناث,  ,(.255باحكيم, )ا تختلف مع دراسة مبين ,أكثر منه لدى اإلناث

, (Rozell, & Gundersen  1998, , وMckean et al 1994,,.255الحسين,)ة كل من ومع دراس
 .في العجز المتعلم دم وجود فروق دالة لمتغير الجنسع التي توصلت نتائجها إلى

ع األوضا إلى ايضاً  افراد عينتهور لدى أسباب ارتفاع ظاهرة العجز لدى الذكأمن ن أويبدو للباحثة 
ن هذه أوال سيما أحداث مؤلمة, وعدم استقرار أمني, في هذه الفترة من  التي تعيشها سوريةالراهنة, 

وفئة المراهقين خاصة, والشباب عامة,  من واقع حياتنا اليومية المعيشة, الصراعات أصبحت تشكل جزءاً 
ظهور صدمات نفسية  إلىيمكن أن تؤدي  األحداث المؤلمة, التي لكلهم من أكثر الفئات المعرضة 

سرية ما يزيد األمر سوءًا هو زيادة األعباء األ, و على المدى البعيد مضاغطة, سواء على المدى القصير أ
تتطلب منه القدرة الكافية  ,مام ضغوط داخلية وخارجيةيضع الطالب أ ماجتمعية المحيطة, والبيئة الم

 ,جمع عديد من الباحثينوقد أ ,كم بالواقع المر وأن يغيرهأن يتح وبذل الجهد, فيقف عاجزًا ال يستطيع
حرب تترك أثارًا نفسية ال تزول أن معايشة خبرات ال( (Hobfoll, 1996 ; Gwaltny, 1987منهم 

وبتكرار  ,لتفرز كثيرًا من االضطرابات النفسية والسيكوسوماتية ,الحرب, بل تظل كامنة وتتراكم نتهاءبا
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حداثًا خارجة عن نطاق ن أهاية أنه ال حول له وال قوة, وأفة للحرب يدرك الفرد في النالخبرات المختل
 (...2-2.2: 2559محمود , )تئابه, اك تحكمه وتحكم الراشدين من حوله, وعليه يعلن عجزه و

بعض  إليه شارتها البحث الحالي, ال تتفق مع ما أيلإالتي توصل  ,أن نتيجة هذه الفرضية ومع
 حيث يرى ,"ناث أكثربوجود العجز المتعلم لدى اإل : "التي تقولللعجز المتعلم  النظريةدبيات األ
شعرهن بالعجز عن التحكم في كل التنشئة المبكرة لإلناث تحاول أن ت أساليب أن " و آخرين  سيلجمان"

ن من تقرير سلوب التربية القائم على الحرماأومن الطبيعي أن يؤدي  ,مور التي تتطلب قرارات شخصيةاأل
أن يصبحن أكثر استجابة لإلحباط بطريقة تكشف عن العجز ال بتأكيد الذات, وقد يتفاعل  إلىالمصير 

 Seligman) االكتئاب إلىويؤدي  ,قل من الرجلأ, والذي يتصف بقوة ومكانة ذلك بعدوضعهن مع هذا 

& Teasdale , 1978, 76),  للتعبير عن بر لديهن ميل أك اإلناثحيث اوضح الزاملي إلى أن
ة ن سيطرتهن على جوانب هامأب نشعر  ي المراهقة حيث فترةخاصة في  ,اباضطرابهن االنفعالي باالكتئ

 (. .2555,2الزاملي,),من حياتهن قلية

ظروفه, والثقافة  طبيعة المراهق السوري و إلىتعزو الباحثة سبب هذا االختالف في النتيجة و 
 .ناثر في تقليل العجز المتعلم عند اإلثمن أون لعامل الز المجتمعية للمجتمع نفسه, وربما يك

جابات عينة البحث على مقياس العجز استبين متوسطات ق يوضح الفر ( 51)والشكل اآلتي 
 :المتعلم وفق متغير الجنس

 
 

(11)الشكل   

جابات عينة البحث على مقياس العجز المتعلم وفق متغير الجنساستمتوسطات   
 

48.5 

49 

49.5 

50 

50.5 

51 

51.5 

52 

52.5 

53 

53.5 

53.07 

50.27 

 العجز المتعلم

 ذكور

 إناث
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بين متوسط استجابات أفراد عينة البحث على مقياس  إحصائيةروق ذات داللة ال توجد ف -ب -1/1
 (.أدبي ت علمي ت تجاري ت صناعي)التخص  الدراسي : العجز المتعلم وفق متغير

أفراد عينة  استجاباتالفروق بين متوسط  ةللتحقق من صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب دالل
, وذلك (أدبي, علمي, تجاري, صناعي)تبعًا لمتغير التخص  الدراسي البحث في مقياس العجز المتعلم 

 .(22)الجدول ها وجاءت النتائج كما يشير إلي ,ام اختبار تحليل التباين األحاديباستخد
(23)الجدول   

عجز المتعلمجدول وصفي يبين المتوسطات واالنحراف المعياري لمقياس ال  
وفق متغير التخصص   

طالمتوس العدد التخصص  االنحراف المعياري 
 7.61596 50.9911 337 علمي

 7.40933 51.3455 165 أدبي

 7.16441 50.4831 118 تجاري

 6.33555 55.2873 181 صناعي

 7.44670 51.9600 801 المجموع

 

 (24)الجدول 

عجز عينة البحث على مقياس ال استجابات للفروق بين متوسطات ار تحليل التباين األحادينتائج اختب 
 المتعلم وفق متغير التخصص الدراسي

 

مجموع  العجز المتعلم
 المربعات

مستوى  قيمة ف المربعاتمتوسط  درجة الحرية
 الداللة

 

 القرار

 872,97 3 2639,91 بين المجموعات

 52,35 797 41722,81 داخل المجموعات   ةدال 0.000 16,809

 800 44362,72 المجموع
 

 

المحسوبة دالة عند ( ف)أن قيمة حادي األ , وبعد اختبار تحليل التباينالسابق يتبين من الجدول
 ونقبل الصفرية, الفرضية نرفض وبالتالي ,عينة البحث في مقياس العجز المتعلم استجاباتفي ( 5855)

 عينة فرادأ استجابات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق وجود المتضمنة البديلة الفرضية
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لمقارنة ( شيفيه)كما تبين باختبار  ,الدراسي للتخص  وفقاً  المتعلم العجز مقياس على البحث
الفروق بين المتوسطات أن االستجابات جميعها في مقياس العجز المتعلم كانت لصالح األفراد أصحاب 

 .التخص  الدراسي الثانوي الصناعي

 ( 21)الجدول 
  البحث عينة استجابات متوسطات بين للفروق شيفيه المتعددة المقارنات اختبار نتائج

 الدراسي التخصص متغير وفق المتعلم العجز مقياس على
 

 شيفيه
 القرار مستوى الداللة الفرق بين المتوسطين

 المجموعة ب المجموعة أ

 علمي
 غير دال 0.966 361.0 - أدبي
 غير دال 0.934 526.0 تجاري
 دال 0.000 -4.262 صناعي

 أدبي
 غير دال 0.966 361.0 علمي
 غير دال 0.807 887.0 تجاري
 دال 0.000 3.901- صناعي

 تجاري
 غير دال 0.934 526.0- علمي
 غير دال 0.807 887.0- أدبي

 دال 0.000 4.788- صناعي

 صناعي
 دال 0.000 4.262 علمي
 دال 0.000 3.901 أدبي
 دال 0.000 4.788 تجاري

 

بين متوسط استجابات أفراد عينة البحث على مقياس  إحصائيةداللة توجد فروق ذات : النتيجة
 الثانوي الدراسي التخص  أصحاب األفراد لصالحالعجز المتعلم وفق متغير التخصص الدراسي 

 .الدراسية االختصاصات بقية من عجزاً  أكثر كانوا الذين الصناعي

 ذوي من هم المهني التعليم بنظام نيلتحقو الذين الطلبة أكثرأن  إلى وقد ُيعزى السبب في ذلك
طموحاتهم وميولهم  إلىال بناًء  ,تلك الدرجات إلىإذ يدخلون التخص  بناًء  ,ضالمنخف التحصيل

 عدم الرضاب يشعرهم ما, خرىاأل ختصاصاتاالمن بقية مقارنة بأقرانهم , مجاتهاحلورغباتهم, أو تلبية 
هو النظرة السلبية  اً وما يزيد األمر سوء. خفاقهمإمسؤولية وتحميلها  أنفسهملوم  إلى ؤونفيلج, عن الحياة

 . من المجتمع لهذا النوع من التعليم
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سلبية عن الذات  راءً ألطالب يسبب لن النظرة الدونية والسلبية من المجتمع تجاه التعليم المهني إ
وعدم التشتت  إلىلموقف مه لي  دي اإلدراك السلبي لدى الفرد وتقحيث يؤ  ,والمستقبل نتيجة الشعور بالنق 

تتحرك عن طريق تفسير خبرات  محرفة, ور السالبة غير واقعية ِفك  ما تكون ال كثيراً االرتياح النفسي, و 
     ,أهدافه تحقيق عن وعجزه قدراته في بالضعف فيشعر, االنهزام الفرد ضمن حدود الحرمان والنق  و

 (. 2, 2559محمد, )

 اجاته النفسيةتحقيق مكانة اجتماعية, تؤمن له ح خاللهمن طيع لذلك يتطلع الطالب إلى فرع يست
 نتيجةاإلحباط شعور بواالقتصادية, لذلك يشعر أن تخصصه هذا ال يلبي طموحاته, فيتولد لديه 

لعدم وضوح مستقبله , تقدير الذات المتدني يويعان ,االجتماعيو الفشل الدراسي باإلخفاق و اإلحساس 
 .حالة من العجز المتعلم إلىن يصل به كن أغموضه, الذي يم المهني و

 ,     أن طبيعة التعلم في التخصصات المهنية إلىكما تعزو الباحثة سبب نتيجة هذه الفرضية 
ب رش صغيرة, وربما يتطلمواده التطبيقية داخل و  أكثر, حيث يحدث تعلم (الصناعي)خاصة التخص و 
 و, الطلبةيترتب على ذلك الحد من حرية بعض  ماكثر من طالب بننجاز العمل الواحد, ن يشارك أأ
 االجتماعي والتفاعل التعاون على قائمفي التخصصات المهنية  التعلمن إ. وضعف دافعيتهم داعاتهم,إب

 يتعرضون التي الدراسية ابالصع زيادة إلى يؤدي ما ,العملية الدروس إجراء عند الِورش داخل الطلبة بين
 الفنية والورش المشاغلن إ, و الضغوط زيادة في سهمي   وهذا رىخاأل   التخصصات من أكثر لها

يقف يشكل لهم عائقًا  ما, الطلبةعددها ال يفي حاجة  الموجودة في المدارس المهنية العلمية والمختبرات
شرنا إلى أأن و سبق  وقد .بسهولة المهارات اكتساب على ينقادر مريح ويجعلهم غير  على نحوأمام تدربهم 

 ,الفرد فيمن تأثير سلبي ( كالحيز الشخصي)ن تتركه الظروف الفيزيائية والمكانية ذي يمكن أثر الاأل
, ويجد الجهاد النفسي و الذهنيوخاصة على الحالة النفسية للمراهق, فيصبح سريع االستثارة واالنفعال و 

ه يديولد ل ما ,محيطةالالتحكم بالبيئة  صعوبة في االستمرار في العمل اليومي, والشعور بعدم السيطرة و
    سة كل منوهذه النتيجة تتفق مع درا, (.255 ,, السبعاوي2551 عصبة,أبو ) بالعجز, اً شعور 

بين  إحصائيةبوجود فروق ذات داللة , (Tiggeman, et al, 1991,.255, الحسين,2551بخاري, )
 عالقة ودوجمع التخصصات في مستوى العجز المتعلم, وظهور العجز لدى منخفضي التحصيل 

خالفت النتيجة ما توصلت اليه  في حين .النفسية والضغوط المتعلم العجز أساليب  بين موجبة ارتباطية
 .عزو العجز المتعلم بين التخصصاتساليب ت عدم وجود فرق ألالتي بين ,(.255باحكيم, )دراسة 

 

وفق متغير  لمتعلمالعجز اجابات عينة البحث على مقياس استيوضح متوسطات ( 51)والشكل اآلتي 
 :تخص ال
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(16)الشكل   

تخصصعينة البحث على مقياس العجز المتعلم وفق متغير الأفراد جابات استمتوسطات   

 

بين متوسط استجابات أفراد عينة البحث  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة : سادسةـ الفرضية ال 1/6
 (.إناث ذكور, ) (.الجنس التخص  الدراسي,) مهنة المستقبل وفق متغير على مقياس 

مهنة بين متوسط استجابات أفراد عينة البحث على مقياس  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  :أ  -1/6
 (.إناثذكور, ) المستقبل وفق متغير الجنس 

عينة أفراد  استجاباتللتحقق من صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب داللة الفروق بين متوسط 
    وذلك باستخدام اختبار       (.إناث ذكور, )لمتغير الجنس س مهنة المستقبل تبعاً البحث في مقيا

  .(21)الجدول وجاءت النتائج كما يشير إليها , ستيودنت( ت)
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 صناعي تجاري أدبي علمي

50.9911 
51.3455 

50.4831 

55.2873 

 العجز المتعلم
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 تجاري
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      (26)الجدول 

للفروق بين متوسطات استجابات عينة البحث على مقياس مهنة ( ستيودنت" ت")نتائج اختبار  
 (ذكور، إناث) ر الجنس المستقبل وفق متغي

 

المتوسط  العدد المجموعة األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 القرار

االهتمام 
 بالقرار

 2.71 18.31 485 ذكور
   ةدال 0.000 7.71- 799

 2.37 19.75 316 إناث

البحث عن 
 البدائل

 2.277 15.28 485 ذكور
799 

 

-6.321 

 

 

   ةدال 0.000
 1.742 16.23 316 إناث

 تقويم البدائل
 2.62 19.66 485 ذكور

799 
 

6.008- 

 
 

 

   ةدال 0.000
 2.111 20.72 316 إناث

تحديد أفضل 
 البدائل

 2.44 13.78 485 ذكور
799 

 

-5.06 

 

  دالة   0.000
 2.41 14.66 316 إناث

اتخاذ القرار 
 المهني

 1.897 14.77 485 ذكور
799 

 

- 6.84 

 

   ةدال 0.000

 1.789 15.69 316 إناث

مهنة 
 المستقبل

 9.11 81.80 485 ذكور
799 

 

-8.10 

 

   ةدال 0.000

 6.43 87.05 316 إناث
 

في الدرجة ( 855.)يتعلق بمهنة المستقبل أن قيمة ت بلغت  بشأن مانرى  السابقالجدول  إلى اً نظر 
بالتالي نرفض الفرضية الصفرية أي يوجد فروق , 5855داللة عند مستوى  ,لة إحصائياً الكلية, وهي دا

 .لصالح اإلناث في الدرجة الكلية لمقياس مهنة المستقبل

بين متوسط استجابات أفراد عينة البحث على مقياس مهنة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة : ـ النتيجة
 .المستقبل وفق متغير الجنس لصالح اإلناث

الذي قد  طبيعة التنشئة االجتماعية, وطبيعة مجتمعنا الشرقي عامة, إلى االختالف هذا عزو يمكن
ظًا في جانب العمل خارج تعامله مع األنثى في جوانب متعددة أهمها ما زال محاف أساليب تغير في 
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طات والصراع مع ز لدى اإلناث الشعور بالمحدودية فهي ليست بحاجة إلى التخبهذه التنشئة عز  البيت, 
يجعل اإلناث أكثر اندفاعًا نحو التوجه الختيار مهنة  ما, المجتمعية منها فهي أيضًا محدودة التوقعات
 وذو عامة, بصورة محافظاً  تقليدياً  أبوياً  امجتمعً , ي عد  الشرقيالمجتمع أضف إلى ذلك إلى أن . المستقبل

يميل وهو  ,واألسرة العائلة مستوى على مأ اسعالو  المجتمع مستوى على ذلك أكان سواء جماعي, توجه
 على الفرد قدرة وعدم ,ناحية من األسري التعلق في ينعكس التوجه هذا تفضيل الذكور على اإلناث, إلى

يعتقد الوالدان بأن  "أوضحت بعض األدبيات وفي هذا الشأن . األخرى الناحية من مستقلة قرارات اتخاذ
اء يميلون إلى إسناد ها, حيث نرى أن اآلباستمرار سم العائلة و فاظ على أناء الذكور يستطيعون الحباأل

ن يمكن له أ التفضيل هذاو  ,سرة وخاصة اإلناثء الذكور ليقومون بحماية ورعاية أفراد األبناسلطة إلى األ
ا كم ,لكال الجنسين المستقبل بمهنة عالقة لها التي القضايا مع التعامل وجدية التوقعات نوع في يؤثر
يصالهم األبناء تعليم في الوالدين يوليها التي الجدية مقدار يفسر  األسرة تعيل قد مهنية مراكز إلى وا 

 توقعات نع جابةاإل هو المجتمعات هذه في األوالد من فالمتوقع ,الحقاً  االقتصادي ثباتها في وتساعد
 األحاديثب تأثرتف الفتاةما أ, صعبة تمسؤوليا تحمل على القدرة لديهم رجاالً بعد هم  منهم المجتمع

 هذه فتتحول ,الخ...و النسوية والمهن الزواج بشأنمحيطها االجتماعي  في تتداول التي والنقاشات
 النفس وتطورها حياتها مراحل في الفتاة تستدخلها واجتماعية ذهنية نماذج إلى واألحاديث النقاشات
قلة الدافعية التخاذ قرار مهني من  منبيرة ناتجة ك اباً ون صعالذكور يعان أن" حجازي"أضاف و  ,"اجتماعي

 علىناث صعوبة واضحة في القدرة العامة , بينما تعاني اإلمن ناحية أخرى ناحية والصراعات الخارجية
 . (2552حجازي, ,2555,محمد),اتخاذ قرار

 هأن على التركيزب الشاب عاتق على الملقى االجتماعي الدور تعاظمسباب تلك األإلى يضاف 
لذلك  ,المتكاملة سريةاأل الحياة متطلبات بتوفير المطالب هو وألنهوترسيخه,  همستقبل تأمين عن المسئول

حد  إلىلفرد وهذا خا  بالذكور لدى ايحمل اختيار مهنة المستقبل في طياته توقعات سياسية واقتصادية 
 غموض اتج منن التردد هذاو  ,غامضاً  يبقى لمراهقين الذكورا لدى المستقبلوأن  ذلك ؛ما في مجتمعنا

 براثن في فيقع فتضعف دافعيتهم, م,لديه وظيفة توفير عدم من والخوف العمل سوق تطورو  ,ممستقبله
 . البطالة

ظهرت عدم وجود فروق أالتي  ,(2555)نتيجة دراسة الدرزي  عنوتختلف نتيجة هذه الفرضية 
 .دالة إحصائيًا بين الجنسين في مهنة المستقبل

جابات عينة البحث على مقياس مهنة المستقبل استمتوسطات يوضح الفروق بين  اآلتي والشكل
 :وفق متغير الجنس
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 (17)الشكل 

 جابات عينة البحث على مقياس مهنة المستقبل وفق متغير الجنساستمتوسطات الفروق بين  
  

البحث على مقياس  بين متوسط استجابات أفراد عينة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  :ب -1/6 
   (.أدبي ت علمي ت تجاري ت صناعي)التخص  الدراسي مهنة المستقبل وفق متغير 

أفراد  استجاباتللتحقق من صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب داللة الفروق بين متوسط 
, (اعيأدبي, علمي, تجاري, صن)عينة البحث في مقياس مهنة المستقبل تبعًا لمتغير التخص  الدراسي 

 .(.2), وجاءت النتائج كما يشير إليها الجدول (أنوفا)وذلك باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي 
 

 
(27)جدول   

مهنة المستقبلجدول وصفي يبين المتوسطات واالنحراف المعياري لمقياس    
وفق متغير التخصص   

 

 االنحراف المعياري المتوسط العدد التخصص
 6.97047 85.7715 337 علمي

 6.26838 86.4121 165 أدبي

 4.96513 87.8814 118 تجاري

 9.33807 75.4144 181 صناعي

 8.54943 83.8739 801 المجموع
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(.2)الجدول   

عينة البحث على مقياس مهنة المستقبل وفق  استجاباتنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات  
 متغير التخصص الدراسي

 المربعات مجموع ة المستقبلمهن
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 القرار

 5708,21 3 17124,62 بين المجموعات

110,02 
 

0.000 
   ةدال

 51,83 797 41349,64 داخل المجموعات 

  800 58474,26 المجموع

 

المحسوبة دالة عند ( ف)أن قيمة ادياالحوبعد اختبار تحليل التباين  السابقيتبين من الجدول 
وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل  ,عينة البحث في مقياس مهنة المستقبل استجاباتفي ( 5855)

لمقارنة الفروق بين المتوسطات أن االستجابات جميعها في  (شيفيه (وكما تبين باختبار .الفرضية البديلة
 .اد أصحاب التخص  الدراسي الصناعيمقياس مهنة المستقبل كانت لصالح األفر 

  (29)الجدول 
                                  جابات عينة البحث على مقياس مهنة المستقبلاستبين متوسطات البعدية المقارنات 

 وفق متغير التخصص الدراسي
 

 شيفيه

 مستوى الداللة المتوسطينبين فرق ال
 

 المجموعة ب المجموعة أ القرار

 ميعل

 غير دال 5..58 5812 - أدبي
 غير دال 58252 2855 - تجاري
 دال 58555 558.1 صناعي

 أدبي

 غير دال 5..58 5812 علمي
 غير دال 58252 5821 - تجاري
 دال 58555 55899 صناعي

 تجاري

 غير دال 58252 2855 علمي
 غير دال 58555 5822 أدبي

 دال 58555 52821 صناعي

 صناعي

 دال 58555 558.1 - يعلم

 دال 58555 55899 - أدبي

 دال 58555 52821 - تجاري
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 مقياس على البحث عينة أفراد استجابات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق هناك :النتيجة ـ

 الثانوي الدراسي التخصص أصحاب األفراد لصالح الدراسي التخصص متغير وفق المستقبل مهنة

 نحو توجد  متوسط أقل وبالتالي بينها فيما دالة وليست الصناعي، مع اتاالختصاص جميع في

 .الصناعية الثانوية طلبة هم المستقبل مهنة

 نوعية بسبب دونيةال نظرةال إلى عطاء أكثر من تفسير لهذه النتيجة فيمكن عزو ذلكإيمكن 
 ذوي من فمعظمهم ,(عيالصنا)بما فيه التخص  المهني المختلفة التعليم بفروع الملتحقين الطلبة

 التحاق وفر  متشابهة, الفروع لهذه العالي التعليم مؤسسات في القبول وسياسات المنخفضة, المعدالت
هذا وافتقار  محدودة, فيها لهم المتاحة والمجاالت ,قليلةبالجامعات والكليات  الفروع هذه خريجي غالبية

العلمية, مما يشعرهم بالنق  مقارنة بأقرانهم في  والحوافز المادية  إلى( الصناعي)النوع من التعليم 
يشعر طالب مدارس " .ة لمنتسبي هذا التخص حقيقي ةاألدبي, وهذا بدوره يشكل معانا الفرعين العلمي و

الفر  , ف التعليم المهني بالنق  مقارنة بأقرانهم طالب التعليم العام في الفرعين العلمي واألدبي
كبر بكثير مما راكز اجتماعية جيدة أفي االلتحاق بالتعليم العالي, واعتالء م رينخالمستقبلية التي تمنح لآل

, المهني لمجتمعهم واالنتماء باالعتزازهم شعور  ضعف إلىإضافة . يناله ويالقيه خريجو التعليم المهني
بقيمة هذا  لبةالطوهذا يعود إلى جهل المجتمع و  ,ليهمإ المجتمع ينظرها التي الدونية بالنظرة يقينهم بسبب

  (592, 2551أبوعصبة, )التعليم وعزوفهم عنه, والنظرة الدونية له,
 حتى أو أقرانهم أو بأسرهم متمثلة المحيط البيئة من معارضة يواجهون المتفوقين الطلبة معظم أما

 راختياأن موضوع " بكر"حيث أكد  .التعليمي القطاع بهذا لاللتحاق األساسية المرحلة في معلميهم من
 مرغمين أنفسهم فيجدوا الطلبة, من لكثير بالنسبة واضح وغير محدد غير في المرحلة الثانوية الدراسة نوع
 أنفسهم يعدوا أن ودون ,لها واالستعداد الميول, إلى النظرودون  إرادتهم, دون ما تخص  دخول على

االستمرار  وان استطاعا  و  اإلخفاق, من وقلق خوف في ونفيعيش العمل, أو التخص  ذلك في لالنخراط
, 2552بكر, )قائمًا,فيها, لكن عدم الرضا المهني عن مكانة الوظيفة ودخلها وظروف العمل سيظل 

2.5 .) 
لهتتذا النتتوع متتن التخصتت   العمتتل ستتوق يولتتدها التتتي الفتتر  ضتتعفويمكتتن عتتزو الستتبب أيضتتا إلتتى 

أن نظتتام التعلتتيم المهنتتي . " لعمتتلنتيجتتة عتتدم التتربط الكتتافي بتتين مخرجتتات التعلتتيم المهنتتي ومتطلبتتات ستتوق ا
االنتقتتال إلتتى فتتروع  الداخليتتة و الخارجيتتة, وعتتدم تمكتتنهميفتقتتر خططتتًا تحفيزيتتة للطلبتتة كالبعثتتات والتتدورات 

 إضتافة إلتى .متع تخصصتاتهم فتي المدرستة المهنيتة ن لم يتمكن الطلبة متن االنستجامالتعليم العام, خاصة ا
 العمتل, ستوق ومتطلبتات المهنيتين إعتداد خطتط بتين الكتافي ربطالت وعتدم المناستبة, العمتل فتر  تتوفر عدم

 المخصصتتتة االعتمتتتادات و الخدميتتتة, و االنتاجيتتتة والمؤسستتتات التعليميتتتة المؤسستتتات بتتتين الصتتتلة وضتتتعف
, "طموحاتتته الطالتتب تحقيتتق متتامأ, قتتد شتتكل ذلتتك عائقتتًا التطتتوير متطلبتتات متتع توافقهتتا ومتتدى المهنتتي للتعلتتيم
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ممتتتتا يتتتتنعكس بالستتتتلب علتتتتى نظتتتترة الطالتتتتب  بالفشتتتتل, مستتتتبق شتتتتعور فينتابتتتته( 252, 2551أبتتتتو عصتتتتبة, )
يتؤدي  متاوعتدم الجتدوى متن بتذل الجهتود فتي التتحكم بته,  ,وبنفسته لمستقبله, حيث يقلل من ثقتته بالمستتقبل

 .إلى  انخفاض دافعيته في التفكير باختيار مهنة المستقبل
 المعنويتة روحته هبتوط ذلتك علتى يترتتب قتد لللمستتقب الستلبية النظترة هتذهب يتستم متن نإ القول ويمكن

ن الفترد التذي ال يثتق بتأن المستتقبل أإلتى  .591ريكستون عتام أويشتير  ,اإلنجتاز و للعمل دافعيته وتناق 
لتتتى أفتتتنن هتتتذا ستتتيقوده إلتتتى  واإلشتتتباع ستتتيحقق لتتته الرضتتتا ن يوقتتتف التتتزمن تجتتتاه أن يحيتتتد هتتتذا المستتتتقبل وا 

 (.5991,5.2 األنصاري, و الخالق عبد),المستقبل
, و التفوق على يجعله قادراً  حيث المناسبللتخص  الدراسي اختيار الفرد أهمية  رنكِ ال ن  اذًا 
الراحة النفسية التي  , فضاًل عندراستهاالستمرارية في مجال  كما يساعده على , والترقي فيه,المنافسة

له  ما يتيح المناسبة مستقبالً  هنة, وكذلك عند اختيار الفرد للمابه يستمتع دراسةيلقاها الفرد في أدائه 
 .ومع طبقة الناس الذين يرتاح إليهم تمع الذي يريدلمجالفرصة للعيش في ا

وفق  مهنة المستقبلجابات عينة البحث على مقياس استمتوسطات بين يوضح الفروق ( .5)والشكل 
 :تخص متغير ال

 

 
 

 (18)الشكل 
 .التخصصوفق متغير مهنة المستقبل س عينة البحث على مقياأفراد جابات استمتوسطات 
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بناًء على ما تضمنه البحث من معلومات عن السلوك البيئي وظاهرة العجز المتعلم وأثارهما السلبية 
ضفنا جديدًا لن نكون قد أ فنننا, بالنسبة للجنسين, فها مرحلة مليئة بالضغوطوعن مرحلة المراهقة بوص

نوجه النظر إلى ضرورة االهتمام بالشباب وتوفير الخدمات  على ما ورد في المراجع المتخصصة عندما
تاحتها لهم في كل موقع سهم في تخفيف ما يمكن أن يعاني منه من شأن هذا أن ي   ن  إذ إ. النفسية وا 

 .المراهق من ضغوطات وبالتالي يساعدهم على تخطي هذه المرحلة بسالم
ى, خاصة بالنسبة لفئة التعليم ما قبل نها ألمانة في عنق المجتمع أن يفعل ذلك, ومرة أخر إ

وأيضًا على المجتمع أن . الجامعي, ألنها تمثل مدخالت التعليم الجامعي وبالتالي تحدد وتشكل مخرجاته
. يخفف من الظروف, وخاصة البيئية التي تجعل المراهق يتصف بهذا القدر العالي من العجز المتعلم

دي إلى سباب البيئية التي تؤ نتائج بحوث علمية تتناول األعلى  وتتوقف جهود المجتمع في هذا الصدد
ن كنا قد لمسنا بعضها في البحث الحالي, إال أن الموضوع يستحق المزيد من وجود هذه الظاهرة, فنحن وا  

 .ناثمتوسطات العجز لدى الذكور عن اإل الدراسات لتفسير ظاهرة ارتفاع
 
 :الصعوبات التي واجهت الباحثة - 2

 :التي واجهت الباحثة, منها على سبيل المثال ال الحصرالصعوبات 
لى  (5 عدم استقرار وثبات أعداد طلبة المجتمع األصلي, بسبب التنقالت التي كانت تجري من وا 

المدينة في غالبية المناطق الجغرافية التابعة لمحافظة دمشق, بسبب األوضاع الراهنة التي تعيشها 
 .سورية

المدارس التي ترغب الباحثة بتطبيق أدوات بحثها على طلبة تلك عدم التمكن من الوصول إلى  (2
 .المدارس, كونها تتواجد في مناطق غير آمنة

من قبل بعض الطلبة عينة البحث, المتمثلة باستهتار البعض واجهت الباحثة بعض المشكالت  (.
 .ات البحثمنهم, وعدم أخذ األمر بجدي ة, وعدم االلتزام بالوقت المحدد لهم لإلجابة على أدو 

طر تعليمية أو إدارية في الصف أثناء قيام الباحثة بتطبيق أدواتها, مما ترك فرصة أ  عدم توفر  (2
 .أكبر للطلبة إلصدار الشغب؛ التي أخذت الكثير من جهد ووقت الباحثة لضبطه

بقة ة مسمراجعة المدرسة الم راد التطبيق بها, لعدم استقرار البرنامج الدراسي, وبالتالي عدم معرف (1
  .على أفراد العينة بحثها أدواتللحص  التي يمكن تطبيق 
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    :مقترحات البحث -3

 :بالتفصيل يلي فيما عرضها سيتم التي التالية المقترحات إلى التوصل تم   الحالية الدراسة انتهاء بعد

  من  العامة وخاصة طلبة الثانوية المدارسإقامة الندوات والمحاضرات وفتح قنوات الحوار مع طلبة
ة في المجال النفسي رشاديالخدمات اإلتفعيل دور مع  ,لديهم أجل توعيتهم وتحسين السلوك البيئي

على تجاوز المراحل النفسية التي قد يمرون بها والتي قد تجعلهم يشعرون الطالبة المراهقين لمساعدة 
 .بالعجز المتعلم

 خصائ  المرحلة  تعرفلفي المرحلة الثانوية  عقد حلقات نقاش ألعضاء الهيئة اإلدارية والتعليمية
 .التي يدرسونها, وكيفية التعامل مع مشكالت العجز المتعلم من خالل التدريب العملي الميداني

 في  عداد الطلبةوذلك بخفض أ وفعاله, إيجابيةيقة تاحة الفرصة للمعلم ألداء رسالته التعليمية بطر إ
  .ط الصفي ويحقق نجاح العملية التعليميةجواء الضب؛ مما يوفر أالفصول الدراسية

  العجز  سلوكاتدراسة األثر السلبي لتنشئة الطلبة داخل البيئات التعليمية المزدحمة, وأثرها على
 .المتعلم

  السياسيةتوفير األمن للطلبة وتمكينهم من التعبير عن آرائهم في القضايا الشخصية والمدرسية و ,
 .الهادف والنقاش البناء الحوارأساليب ومواجهة كل ذلك ب

 وتنمية مهاراتهم في المرحلة الثانوية, لمساعدتهم وخاصة طلبة  المدارس عقد دورات تدريبية لطلبة
 .رغباتهم قدراتهم وميولهم والقدرة على االختيار المهني بما يتفق و 

 زمة حول كيفية رفع كفاءة المرشدين في المرحلة الثانوية من خالل تزويدهم بالمعارف والمعلومات الال
 .حاالت العجز المتعلم من أجل وضع العالج المناسب لتلك الحاالت تعرفلنفسيًا  الطلبةتقييم 

  مساعدة طلبة المرحلة الثانوية على التخل  من المعتقدات واألفكار الالعقالنية والحث على بث روح
 .التفاؤل والثقة في مستقبلهم

 بعد له المتاحة التعليمية الفر  بكامل الطالب لمي   لكي سالمدار  في المهني اإلرشاد برامج تكثيف 
التخصصات في مهنة المستقبل التي تواكب التغيرات نحو  هتوجيهو  .الثانوية المرحلة من تخرجه

 .السريعة والمتالحقة على مجاالت الحياة المختلفة

 في حياتهم  للطلبة النفسية ية تهتم بتحسين النواحإرشاديمن نتائج هذا البحث في بناء برامج  ستفادةاال
 .اليومية
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 مهنة و المتعلم بالعجز وعالقته البيئي السلوك بين االرتباطية العالقة بالدراسة البحث تناول     
 .المستقبل

 :مايلي وفق توزعت فصول خمسة من البحث تكون وقد

 وأخيرا   وفرضياته، وحدوده، وأدواته، ومنهجيته، وأهدافه، وأهميته، البحث، مشكلة ويحوي: األول الفصل -
 .مصطلحاته

 :التالي الرئيس السؤال عن اإلجابة بمحاولة البحث مشكلة تحددت وقد
 

 المستقبل مهنة اختيار و المتعلم بالعجز المراهقة مرحلة في البيئي السلوكبين  عالقةطبيعة ال ما     
 دمشق؟ محافظة في الطلبة من عينة لدى

 

 :البحث فرضيات وكانت     

 السلوك مقياس على البحث عينة أفراد استجابات بين إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد ال -1
 .المتعلم العجز مقياس على استجاباتهم و البيئي

 السلوك مقياس على البحث عينة أفراد استجابات بين إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد ال -2
  المستقبل مهنة مقياس على استجاباتهم و البيئي

 العجز مقياس على البحث عينة أفراد استجابات بين إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد ال -3
  المستقبل مهنة مقياس على استجاباتهم و المتعلم

 السلوك مقياس على البحث عينة أفراد استجابات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -4
 ( الجنس الدراسي، التخصص) متغيرات وفق البيئي

 العجز مقياس على البحث عينة أفراد استجابات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -5 
 (  الجنس ، الدراسي التخصص)  متغيرات وفق المتعلم

 مهنة مقياس على البحث عينة أفراد استجابات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -6
 (الجنس الدراسي، التخصص: )متغيرات وفق المستقبل
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 وتوضيح تحليلها، و عرضها تم   حيث ، بالموضوع المتعلقة السابقة للدراسات خصص و: الثاني الفصل
 توصل التي النتائج مقارنة ثم ومن منها، الباحثة استفادت وما الدراسات، هذه بين الحالي البحث مكانة
 .الدراسات تلك بنتائج البحث إليها

 العجز وكذلك مقاييسه، وأهم وأبعاده، مفهومه، البيئي، السلوك بالعرض الفصل هذا تضمن: الثالث الفصل
 وأخيرا   المتعلم، والعجز البيئي بالسلوك وعالقتها مفهومها، المستقبل، مهنة ثم ومكوناته، ونماذجه، المتعلم،

 .والخصائص المفهوم، المراهقة،

 جرى ثم ومن وعينته، للبحث األصلي المجتمع ووصف البحث، لفرضيات عرضا   تناول: الرابع الفصل
 على جرت التي والتعديالت وثباتها، صدقها من والتحقق إعدادها ومراحل البحث ألدوات مفصل عرض
 .لها األولية الصورة

 ، العلمي ، األدبي)  الثانوي الثالث طلبة من وطالبة طالبا  (  101) من تكونت البحث عينة بأن علما
 (.   الصناعي التجاري،

 وهي ،( المستقبل مهنة البيئي، السلوك المتعلم، العجز) مقاييس ةثالث من تكونت البحث وأدوات
 .الباحثة إعداد من

 نتائج وكانت وتفسيرها، النتائج وعرض منها التحقق وطرائق البحث فرضيات وتناول: الخامس الفصل
 :يلي كما اإلحصائي التحليل

 مقياس على البحث عينة أفراد استجابات بين إحصائية داللة ذات عكسية ارتباطية عالقة توجد -1
 .المتعلم العجز مقياس على واستجاباتهم البيئي السلوك

 مقياس على  البحث عينة أفراد استجابات بين إحصائية داللة ذات عكسية ارتباطيه عالقة توجد -2
 .المستقبل مهنة مقياس على واستجاباتهم  المتعلم العجز

 السلوك مقياس على البحث عينة أفراد استجابات بين إحصائية داللة ذات ارتباطيه عالقة توجد -3
 .المستقبل مهنة مقياس على واستجاباتهم البيئي

 البيئي السلوك مقياس على البحث عينة أفراد استجابات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد -4
 .اإلناث لصالح الجنس متغير وفق

 البيئي السلوك مقياس على البحث عينة أفراد استجابات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد -5
 .العلمي الثانوي الدراسي التخصص أصحاب األفراد لصالح الدراسي التخصص متغير وفق

 المتعلم العجز مقياس على البحث عينة أفراد استجابات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد -6
 .الذكور لصالح الجنس متغير وفق
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 المتعلم العجز مقياس على البحث عينة أفراد استجابات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد -7
 .الصناعي الثانوي الدراسي التخصص أصحاب األفراد لصالح الدراسي التخصص متغير وفق

 المستقبل مهنة مقياس على البحث عينة أفراد استجابات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد -1
 .اإلناث لصالح الجنس متغير وفق

 المستقبل مهنة مقياس على البحث عينة أفراد استجابات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد -9
 جميع في الثانوي الدراسي التخصص اصحاب األفراد لصالح الدراسي التخصص متغير وفق

 الثانوي طلبة هم المستقبل مهنة نحو توجد متوسط أقل وبالتالي بينها، فيما دالة وليست االختصاصات،
 .الصناعي

 .السابقة البحث نتائج ضوء في المقترحاتمجموعة من وضعت الباحثة  وقد
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 .المملكة العربية السعودية م القرى،أجامعة . كلية التربية
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بزدمراط الرتعلم  التسكيرر لر   " ال جماتية"عالقة الجم   السكر  (. 0220. )الحربي، ناصر  بد اهلل .30
 : مكووة المكرمووة رسووالة ماجسووتير ريوور منشووورة،. طررالب  طالبرراا المرحلررة الثاد يررة بالم يدررة المدرر رع
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 (1)رقم ملحق 
 اسماء السادة المحكمين

 
 الصـــفة األسم التسلسل

 النفس علم قسم في أستاذة الدكتورة أمل األحمد 1
أمينة رزقالدكتورة  2  النفس علم قسم في أستاذة 
علي النحيليالدكتور  3  النفس علم قسم في أستاذ 
محمد عماد سعدا الدكتور 4  أستاذ مساعد في قسم علم النفس 
رمضان درويش الدكتور 5  القياس والتقويم قسم مساعد في أستاذ 
ياسر جاموس الدكتور 6  القياس والتقويم قسم في أستاذ مساعد 
ريمون المعلولي الدكتور 7  صول التربيةأ قسم أستاذ في 
مطاع بركات الدكتور 8  .أستاذ مساعد في قسم اإلرشاد 
غسان منصور الدكتور 9  النفس علم قسم في أستاذ مساعد 
رجاء مريمالدكتورة   11  النفس علم قسم في مدرسة 
ابتسام العجيالدكتورة  11  النفس علم قسم في مدرسة 
فتون خرنوبالدكتورة  12  النفس علم قسم في مدرسة 
مازن ملحم الدكتور 13  النفس علم قسم في مدرس 
غسان خلف الدكتور 14  أصول التربية قسم في مدرس 
حسن عماد الدكتور 15  النفس علم قسم في مدرس 
اسماعيل العمري الدكتور 16   .جامعة الفرات - مدرس في قسم أصول التربية 
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 ( 2)ملحق رقم 
 من البيئي السلوك مقياس علىالتي أجريت والبنود التي تم إضافتها وحذفها  التعديالت

  المحكمين السادة قبل

 المحكمين السادة قبل من السلوك البيئي مقياس على اجريت التي التعديالت
 بعد التعديل التعديلالمقياس قبل نود  ت
 رائحة الغازات المنبعثة من المصانع تؤثر على صحتي تحملي رائحة الغازات المنبعثة من المصانع خارج عن إرادتي 1
 .يرتبط تلوث البيئة بالغازات المنبعثة من محركات السيارات .أرى أن تلوث البيئة غير ناتج عن عوادم محركات السيارات 2

3 
استخدام مكبرات الصوت في المناسبات االجتماعية يزيد من البهجة على أفراد 

 الحي
 .الصادرة عن أصوات السياراتتزعجني الضوضاء 

 .أقوم بسماع األغاني ذات اإليقاعات السريعة والصاخبة .استمتع بسماع األغاني ذات اإليقاعات السريعة والصاخبة 4
 .تزعجني الضوضاء الصادرة عن أصوات السيارات .تحملي الضوضاء الصادر عن أصوات السيارات أمر خارج عن إرادتي 5
 .اترك صنبور الماء مفتوحًا حتى انتهي تمامًا من استخدامه .للماء اترك الصنبور مفتوحًا حتى انتهي تمامًا من استخدامهعند استخدامي  6
 .اسمع زميلي في المدرسة عندما أتشاجر معه ألفاظ نابية .عندما يحدث الشجار مع زميلي في المدرسة اسمعه ألفاظ بذيئة 7
 .وجود باعة على األرصفة ظاهرة غير محببة. الرصفةليس من المحبب وجود باعة على ا 8
 .يؤثر االزدياد السكاني على النظام البيئي زيادة التعدد السكاني ال يؤثر على النظام البيئي 9

إلقاء مخلفات المصانع في البحر يؤدي إلى تلوث البيئة  إلقاء مخلفات المصانع في البحر أمر غير حضاري 11
 .البحرية

 .أشجع على قطع األشجار إذا كان مبرراً  .على قطع األشجارأشجع  11
 استخدام المخلفات الحيوانية في الزراعة أمر مفيد .استخدام المخلفات الحيوانية في الزراعة أمر ضروري 12

 
ضافتها    السلوك البيئي مقياس علىالبنود التي تم حذفها وا 

 المحكمين السادة قبل من
 

 إضافتها تم   بنود حذفها تم   بنود ت
 .المنزل من خروجي عند الكهربائية المصابيح إطفاء أفضل .في المنزل ملطفات الجواستخدام من الضروري  1

2 
 على الذكريات بعض بكتابة المدرسة في زمالئي أشارك .في مكان جلوسي ارمي المخلفاتخارج المنزل  نزهةعندما أكون في 

 .الجدران

3 
ليس من الضروري ابالغ الجهات  المياه العامةخلل شبكة عند وجود 
 .المختصة

 .المدرسة باحة تنظيف في زمالئي مشاركة أحب

  .ال تلفت انتباهي القمامة الملقاة بجوار سكني 4
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 (3)ملحق رقم 
 منالعجز المتعلم  مقياس علىالتي أجريت والبنود التي تم إضافتها وحذفها  التعديالت

  المحكمين السادة قبل

 المحكمين السادة قبل من المتعلم العجز مقياس على اجريت التي التعديالت
 بعد التعديل نود المقياس قبل التعديل ت
يعتمد النجاح في الحياة على الحظ أكثر من االعتماد على القدرة  1

 الحقيقية للفرد
أرى أن النجاح في الحياة يعتمد على الحظ أكثر من اعتماده على 

 .الحقيقةقدرات الفرد 
 .التقرب من مواقع السلطة يشعرني باالرتياح.  التقرب لمراكز السلطة يشعرني باالرتياح 2
 اعتقد أن أي نجاح يحتاج إلى مساعدة اآلخرين ودعمهم .النجاح دون مساعدة اآلخرين مستحيل 3
 .متكافئةأرى أن فرص النجاح في الحياة غير  .أرى أن فرص النجاح غير متكافئة في الحياة 4
 .اشعر أن مستقبلي غير واضح .اشعر أن مستقبلي غير واضح وغير محدد 5
 .أتوقع أن يؤدي فشلي في أموري الحياتية إلى فشلي في المستقبل .فشلي في أموري الحياتية يؤدي بالضرورة إلى فشلي في المستقبل 6
 .صعب تأثيري في سلوك زمالئي أمر.  تأثيري محدود على تصرفات زمالئي 7
استمرار فشلي في المدرسة جعلني أقوم بسلوكات غير مرغوبة  مع  ..بدأت أقوم بسلوكات سيئة مع أسرتي بسبب فشلي في المدرسة 8

 أسرتي
 تتحدد عالقتي بزمالئي في الدراسة من خالل عالقتي مع المدرسين .العالقة غير الجيدة مع المدرسين تؤثر على عالقتي بزمالئي 9
 العالقة غير الجيدة مع المدرسين تؤثر على نجاحي في الحياة ..العالقة غير الجيدة مع المدرسين تؤثر على نجاحي في المدرسة 11
اشعر في أمور حياتي جميعها أن بذل الجهد ليس مهما في إحراز  11

 .النجاح
اشعر أن بذل الجهد في معظم أمور الحياة ليس مهما في إحراز 

 النجاح
 .امتلك الكفاءة لعمل أي شيء .امتلك الكفاءة لعمل أي شيءال  12

 

ضافتها  العجز المتعلم مقياس علىالبنود التي تم حذفها وا   

 المحكمين السادة قبل من
 بنود اضيفت بنود حذفت

 .اشعر بأني ال أجيد فن التعامل مع اآلخرين لنيل احترامهم .ذاتياً  ليس للنجاح دافعي
 .ال اشعر بالدافعية النجاز أي عمل أقوم به .مهما بذلت من جهد لعدم ثقتي في قدراتيال استطيع التفوق 

 .الصف في فعال غير بأني يشعرني تحصيلي ضعف .أجد صعوبة في تحديد ما أريده مستقبالً 

 .حصولي على درجات مرتفعه سببه مساعدة والِّداَي لي .هناك من يخطط لحياتي أكثر مني

 .صعوبة فهمي في المدرسة سببه عدم وضوح شرح المدرس .بأنني ال حول وال قوة ليفشلي يشعرني 

تأثيري محدود في األحداث التي تقع داخل الصف بسبب 
 .اعتقد أن فشلي في االمتحان سببه صعوبة األسئلة عدم تفوقي

  .اشعر بأن نجاحي أو فشلي ليس لهما أي دور لما افعله

  .إال مجازفة وال دخل لي فيهاعتقد أن مستقبلي ما هو 
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 ( 4)ملحق رقم 
 مهنة المستقبل  مقياس علىالتي أجريت والبنود التي تم إضافتها وحذفها  التعديالت

  المحكمين السادة قبل من

 

 المحكمين السادة قبل من مهنة المستقبل مقياس على اجريت التي التعديالت

 بعد التعديل نود المقياس قبل التعديلب

 .اتخذ قراري المهني مهما كانت الظروف .على مواجهة مشكلة قراري المهني مهما كانت الظروفأحرص 
 .ابحث باهتمام عن المعلومات الصحيحة حول المهنة التي سأختارها .أهتم بجمع المعلومات الصحيحة حول مستقبلي المهني

 .أعمل على تحديد األهداف التي أرغب تحقيقها في مهنة المستقبل .أعمل على تحديد األهداف التي أرغب في تحقيقها قبل اتخاذ أي قرار
عندما تواجهني مشكلة تتعلق بمستقبلي المهني فإنني أفكر فيها جيدًا 

 .قبل اتخاذ أي قرار
أفكر في المشكالت التي تتعلق بمستقبلي المهني جيدًا قبل اتخاذ قرار 

 .بشأنها
 .قد تؤثر حالتي النفسية في اتخاذ قراري حول مهنة المستقبل .عملية اتخاذ قراري المهنياعتقد أن حالتي النفسية قد تؤثر في 

 .اهتم عند اختياري للمهنة أن تكون مرموقة اجتماعياً  .أهتم عند اختياري للمهنة أن تكون مقبولة من اآلخرين
 أفضل المهنة التي يكون دخلها كبيراً  .أفضل المهنة التي يكون دخلها جيداً 

 .أتجنب التفكير في تحديد سلبيات أي قرار مهني سأتخذه .أتجنب التفكير في تحديد ايجابيات وسلبيات أي قرار مهني سأتخذه
 .من الضروري معرفة الشخص لقدراته قبل اتخاذ قراره لمهنة المستقبل .ضرورة معرفة الشخص لقدراته قبل اتخاذ قراره المهني

 .أبحث عن بديل آخر قبل اختيار مهنة المستقبل .القرار المهني أبحث عن بديل آخر عند عدم تحقق

أفضل التخصص الذي يتناسب مع ميولي حتى ولو كانت درجاتي  .أحرص على معرفة ميولي نحو التخصص أو المهنة التي أختارها
 .أعلى

 

ضافتها    مهنة المستقبل مقياس علىالبنود التي تم حذفها وا 
 المحكمين السادة قبل من

 

 تم  اضافتهابنود  هاحذفتم  بنود 
 .سأختار التخصص الذي تسمح لي درجاتي بدراسته .أول فكرة تطرأ على بالي عند التفكير في مستقبلي المهني أختار
 .اختار العمل الذي يحقق لي المتعة عن أدائه .اختيارها عند األخرى البدائل وعيوب مزايا في التفكير أتجنب
 .اعمل على اختيار المهنة المتوفرة في سوق العمل أصدقائي نصيحة على بناءً  المهنة أختار

 .ارغب باختيار المهنة التي تعطيني فرصة للتقدم 
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 الصورة النهائية لمقاييس البحث
 

 ....أخي الطالب
 

" تقوم الباحثة بدراسة علمية تتناول قضايا بيئية واختيار مهنة المستقبل لدى طلبة الثانوية العامة، بعنوان 
  "السلوك البيئي في مرحلة المراهقة وعالقته بالعجز المتعلم ومهنة المستقبل 

أمام اإلجابة التي تناسب رأيك،  ( X ) لذا يرجى منك التكرم باإلجابة عن بنود االستبيان بوضع إشارة
مع العلم أن هذه اإلجابات . واختيار إجابة واحدة فقط، وعدم ترك أي بند من بنود االستبيان بدون إجابة

 .ستبقى سرية وتستخدم ألغراض البحث العلمي
 

 شاكرة لكم حسن تعاونك

 الباحثة

 
 

 بيانات عامة
 

 

   :أنثى                                    :ذكر:        الجنس -

 .............................................................:المدرسة -

 : مهني                  : أدبي                    : علمي:    الفرع

 ....................................................: االختصاص في الفرع المهني -
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 (5)ملحق رقم 

 ﴿  مقياس السلوك البيئي في صورته النهائية  ﴾

 

 

 ...أخي الطالب

تحديد مدى انتشار أنماط السلوك التي تمارسها في حياتك اليومية و  إلىأمامك مجموعة من البنود تهدف 
 :أمام كل بند خمس إجابات هي

 

 (.موافق بشدة غير -غير موافق -محايد -موافق  –موافق بشدة )

مقابله في العمود الذي يناسب درجة موافقتك أو عدم  ( X )الرجاء قراءة كل بند بدقة ووضع عالمة 
 .  موافقتك

نتائج قيمة، ولن تستخدم  إلىعلمًا أن دقة إجابتك عن االستبانه ستكون العامل األهم في الوصول 
 .علمي فقطال ألغراض البحث البيانات المتحصل عليها لن تستخدم إال

 
 

 شاكرة لكم حسن تعاونك

 الباحثة
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 غيرموافق بشدة غيرموافق محايد موافق موافق بشـدة العـــبارة رقم العبارة

      .رائحة الغازات المنبعثة من المصانع تؤثر على صحتي 1

      .في التدفئة( الصوبيات)أفضل استخدام مدفأة المازوت 2

      .ذات اإليقاعات السريعة والصاخبة أقوم بسماع األغاني 3

      السيارات محركات من المنبعثة بالغازات البيئة تلوث يرتبط 4

      .السيارات أصوات عن الصادرة الضوضاء تزعجني 5

      .استخدم المواد الكيماوية في تنظيف المنزل 6

      .وجود ورشات حدادة صغيرة بجوار منزلي أمر طبيعي 7

      .وجود باعة على األرصفة ظاهرة غير محببة 8

      .تؤثر أعمال البناء التي تجري بجوار مدرستي على تركيزي في الدرس 9

      .ينبغي زيادة المبيدات الحشرية في المنزل ألنها تقتل الحشرات 11

      .أفضل قضاء وقت راحتي في الحدائق 11

      البيئي النظام على السكاني االزدياد يؤثر 12

      .استمتع برؤية الزهور ورائحتها 13

      .حماية البيئة مسؤولية الحكومة وال عالقة لألفراد بها 14

      .يزعجني مشاهدة منظر مباني السكن العشوائي 15

      .منع الناس من التوسع على الشواطئ تدّخل في أمورهم الشخصية 16

هداءها 17       . أحُب قطَف الزهور وا 

      .البحرية البيئة تلوث إلى يؤدي البحر في المصانع مخلفات إلقاء   18

      .ارغب في زراعة األشجار المثمرة داخل الحدائق المنزلية إن وجدت 19

      .إنشاء الحدائق المدرسية أمر ضروري 21

      .التوعية لمضار التدخينأشارك زمالئي بالمدرسة في حمالت  21

      .بقع الخضراءال على من العوامل المؤثرة العمراني الزحف ظاهرة 22

      .متى شاء( الزمور) أشجع السائق على استخدام منبه الصوت 23

      .استخدام المخلفات الحيوانية في الزراعة أمر مفيد 24

      .بكثرة متوفرة دامت ما كمية بأي المياه استعمال أشجع 25

      .قطع األشجار ضروري الستخدام الخشب في الطاقة 26
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 غيرموافق بشدة غيرموافق محايد موافق موافق بشـدة العـــبارة رقم العبارة

      .أشجع على قطع األشجار إذا كان مبرراً  27

      .الحيوانات لتغذية ضروري الجائر الرعي 28

      .أفضل إطفاء المصابيح الكهربائية عند خروجي من المنزل 29

      .بالدنا في السكن أزمة لحل الطرق أفضل من العمراني التنظيم أن اعتقد 31

      .أشارك زمالئي في المدرسة بكتابة بعض الذكريات على الجدران 31
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 ثـحــبـال قــمالح  

 

 411 

 (6)ملحق رقم 
 ﴾ مقياس العجز المتعلم في صورته النهائية ﴿

 
 

  أخي الطالب

إقرأ كل بند ثم .. أمامك عدد من البنود التي تصف شعورك ومدى تحكمك في األحداث التي تمر بك
اختر اإلجابة المناسبة التي تعبر عن رأيك بكل أمانة، وحاول أن تجيب عن كل البنود مع مالحظة عدم 

 :وجود إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، ولديك أمام كل بند ثالث إجابات هي

 (.غير موافق –ادريال  –موافق)

واحدة مقابله في العمود الذي يناسب درجة موافقتك أو عدم  ( X )الرجاء قراءة كل بند بدقة ووضع عالمة 
 .  موافقتك عليها

أرجو اإلجابة عن جميع البنود بدقة واهتمام، ألن إجابتك على أسئلة االستبيان ستكون ذات أهمية في هذه 
 .الدراسة

 
 كشاكرة لكم حسن تعاون

 الباحثة
 

 
شعور الفرد مسبقًا بالفشل في مواجهته المواقف واألحداث الحياتية الضاغطة، هو  :يقصد بالعجز المتعلم

والتي ال تتيح له أن يعدل من استجاباته، وربما يصعب عليه التحكم فيها والسيطرة عليها، فضاًل عن 
وقدرته على التحكم، نتيجة فشله في مواقف إدراكه لتلك األحداث على أنها أمر يخرج عن نطاق سيطرته 

 .مما يترتب عليه نتائج سلبية في الجوانب المعرفية والدافعية والوجدانية. مشابهه مرت به سابقاً 
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 411 

 غير موافق ال ادري موافق الــعبارة ت

    .  أرى أن النجاح في الحياة يعتمد على الحظ أكثر من اعتماده على قدرات الفرد الحقيقة 1

    .  اشعر بأني ال أجيد فن التعامل مع اآلخرين لنيل احترامهم 2

    .تتحدد عالقتي بزمالئي في الدراسة من خالل عالقتي مع المدرسين 3

    . ال اشعر بالدافعية النجاز أي عمل أقوم به 4

    .اعتقد انه ال توجد لي فرصة للتفوق مهما بذلت من جهد 5

    .يشعرني بأني غير فعال في الصفضعف تحصيلي  6

    .حصولي على درجات مرتفعه سببه مساعدة والِّداَي لي 7

    .عدم دخولي الكلية التي أرغب فيها سيؤثر على مستقبلي 8

    .العالقة غير الجيدة مع المدرسين تؤثر على نجاحي في الحياة 9

    .غير مرغوبة  مع أسرتي استمرار فشلي في المدرسة جعلني أقوم بسلوكات 11

    .أتوقع أن يؤدي فشلي في أموري الحياتية إلى فشلي في المستقبل 11

    .اشعر أن بذل الجهد في معظم أمور الحياة ليس مهما في إحراز النجاح 12

    .التقرب من مواقع السلطة يشعرني باالرتياح 13

    .  اشعر أن فشلي الدراسي يسبب لي الشعور بالعجز في معظم أمور حياتي 14

    .يصعب علي التحكم بمشكالتي 15

    .النجاح في المستقبل ال يمكن التحكم فيه 16

    .فشلي في تكوين صداقات داخل المدرسة يؤثر على تحصيلي الدراسي 17

    .امتلك الكفاءة لعمل أي شيء 18

    .فهمي في المدرسة سببه عدم وضوح شرح المدرس صعوبة 19

    .اشعر بالتهميش في محيط أسرتي 21

    .اعتقد أن أي نجاح يحتاج إلى مساعدة اآلخرين ودعمهم 21

    .اشعر أن مستقبلي غير واضح 22

    .أرى أن فرص النجاح في الحياة غير متكافئة 23

    .تأثيري في سلوك زمالئي أمر صعب  24

    .اعتمد في اتخاذ قراراتي على الحظ والصدفة  25

    . اعتقد أن فشلي في االمتحان سببه صعوبة األسئلة 26



 ثـحــبـال قــمالح  
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 ( 7)ملحق رقم 
 ﴾في صورته النهائية   ﴿ مقياس اختيار مهنة المستقبل

 

 ﴾التعليمات  ﴿
 

 ...أخي الطالب

مهارة اختيار مستقبلك المهني لديك وأمام أمامك مجموعة من الفقرات تتعلق بمستقبلك المهني فهي تقيس 
 :كل فقرة ثالث إجابات هي

 (.غير موافق –غير متأكد  –موافق ) 

مقابلها في العمود الذي يناسب درجة موافقتك أو عدم  (×)الرجاء قراءة كل فقرة بدقة ووضع عالمة 
 .  موافقتك

ا المقياس معرفة قدرتك على اختيار علمًا بأنه ليس هناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة،  فالهدف من هذ
 .المهنة التي ترغب العمل بها مستقبالً 

تأكد من وضع إشارة واحدة فقط مقابل كل فقرة، أرجو اإلجابة على جميع الفقرات، ألن إجابتك على أسئلة 
االستبيان ستكون ذات أهمية في هذه الدراسة، حيث يمكن استخدام المعلومات الناتجة عن إجابتك في 

 .لتخطيط لحياتك المهنية، لذا أرجو اإلجابة على االستبيان بدقة واهتماما

 .علمًا بأن هذه اإلجابات ستعامل بسرية تامة ولقضايا البحث العلمي فقط

 
 شاكرة لكم حسن تعاونك

 الباحثة
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 غير موافق غير متأكد موافق الــعبارة رقم العبارة

    .المناسب ليأجد صعوبة في اختيار نوع العمل  1

    .أفكر في عدد كبير من الخيارات المتاحة التخاذ قرار مهنة  المستقبل 2

    .أفضل اختيار مهنتي وفق المهن المتوفرة في المجتمع 3

    .أتجنب التفكير في تحديد سلبيات أي قرار مهني سأتخذه 4

    .أرى أن مستوى التعليم يؤثر في اختيار مهنة المستقبل 5

    .اتخذ قراري المهني مهما كانت الظروف 6

    .اتبع الطرق المتاحة التخاذ قرار مهنة المستقبل 7

    .أفضل أن يكون البديل المتخذ مناسبًا لمؤهالتي 8

    .أحرص أن تكون البدائل التي أختارها تناسب قدراتي 9

    .أفضل وضع خطط مسبقة لتنفيذ القرار المهني الذي أتخذه 11

    .ابحث باهتمام عن المعلومات الصحيحة حول المهنة التي سأختارها 11

    .أستفيد من خبرات اآلخرين عند اختيار مهنتي 12

    .أحرص أن يكون القرار المهني الذي أتخذه يحقق لي السعادة 13

    .أمنح نفسي قدرا من التفكير في بدائل القرار المهني 14

    .المحيطين بي بأهمية قراري المتعلق بمهنة المستقبلأحرص على إقناع  15

    .أعمل على تحديد األهداف التي أرغب تحقيقها في مهنة المستقبل 16

    .اهتم عند اختياري للمهنة أن تكون مرموقة اجتماعياً  17

    .أفضل المهنة التي يكون دخلها كبيراً  18

    .المستقبلأبحث عن بديل آخر قبل اختيار مهنة  19

    .سأختار التخصص الذي تسمح لي درجاتي بدراسته 21

    أحرص على معرفة آراء ذوي االختصاص قبل اتخاذ قراري المهني 21

    .اختار العمل الذي يحقق لي المتعة عن أدائه 22

    .اعمل على اختيار المهنة المتوفرة في سوق العمل 23

    .المترتبة عند اتخاذ قراري المهني المحدد من بين البدائلأعمل على مقارنة النتائج  24

    .من الضروري  معرفة الشخص لقدراته قبل اتخاذ قراره لمهنة المستقبل 25

    .أفكر في المشكالت التي تتعلق بمستقبلي المهني جيدًا قبل اتخاذ قرار بشأنها 26

    .للتقدمارغب باختيار المهنة التي تعطيني فرصة  27

    .أفضل التخصص الذي يتناسب مع ميولي حتى ولو كانت درجاتي أعلى 28

    .أتجنب التفكير في تحديد ايجابيات أي قرار مهني سأتخذه 29

    .أحرص على معرفة ميولي نحو المهنة التي أختارها 31

    .أختار المهنة بناًء على نصيحة أصدقائي 31

    .المهنة التي اختارها مع طموحاتيأحرص أن تتناسب  32

    .قد تؤثر حالتي النفسية في اتخاذ قراري حول مهنة المستقبل 33

    .أتناقش مع آخرين في المهنة التي سأختارها 34
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The research dealt with the correlation between environmental behavior and its 

relationship to learned helplessness and a future career. 

The research consisted of five chapters, divided according to the following: 

The first chapter: It consists of the problem of the Research, and importance, 

aims, method, Tools, hy potheses and finally conventions. 

The problem of the research has identified of trying to answer the following 

main question: 

What  Complexion Bearing is the Environmental  Behavior  Relationship  

in  adolescence Period to Learned Helplessness and Choice of  a Future  

Career on   a sample of  Students  in  Damascus  State ?      

 

The research hypothesis are: 

1- There are no  statistically  significant  correlation  between  responses of the  

research  sample group on measurement of environmental behavior and their  

responses  on  learned  helplessness  measurement. 

2- There are no statistically significant correlation between responses of the 

research sample group on measurement of environmental behaviour and their 

responses on a future career measurement.  

3- There  are no  statistically  significant  correlation  correction between 

responses  of  the  research  sample  group  on  learned  helplessness and their 

responses on a future career measurement. 

4- There are no statistically significant correlation differences between the mean 

scores of the research sample group responses on environmental behaviour 

attributed to the changes (the study speciality, sex variables). 
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5- There are no statistical significant differences between the mean scores of  the  

research  sample  group  responses on learned  helplessness  measurement  

attributed to the  changes ( the study speciality, sex variables ). 

6- There are no statistical significant differences between the mean score of the 

research sample group responses on a future career measurement attributed to 

the changes (the study speciality, sex variables). 

The second chapter: It was specified for the previous studies concerned with the 

subject matter where it has shown and analyzed in addition to clarification of the 

correct recent research importance among these studies, and what the researcher 

took advantage of them. Then the results comparison which the research has 

reached with results of those studies. 

The third chapter: This chapter included identifying the environmental 

behavior, its concept, dimensions and the most important measure. In addition to 

the learned helplessness, its patterns, consistence .Then a future career, its 

concept and its relationship to environmental behaviour and learned 

helplessness. Finally adolescence, concept and characteristics. 

The fourth chapter: It dealt with identifying the research hypotheses and 

description of population for the research and its sample. After that, it has shown 

in details for research instruments and stages of their preparation and 

verification of reliability and validity, as well as the corrections which made in 

the primary figure. It was known the research sample consisted of (801) male 

and female students of the third secondary (literary, scientific, commercial and 

industrial). 

The research tools consisted of three measures (learned helplessness, 

environmental behaviour and a future career) prepared by the researcher. 

The fifth Chapter: This chapter dealt with the research hypotheses and methods 

of verification and identifying the results and their interpretation. The results of 

the statistical analysis were as follows: 

1- There is a statistically significant opposite correlation between the research 

sample group on the environmental behaviour measurement and their responses 

on the learned helplessness measurement. 
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2- There is a statistically significant opposite correlation between the research 

sample group responses on the learned helplessness measurement and their 

responses on a future career measurement. 

3- There is a statistically significant correlation between the research sample 

group responses on the environmental behaviour and their responses on future 

career measurement. 

4- There are statistically significant differences between the mean scores of the 

research sample group responses on the environmental behavior attributed to the 

sex variable in favor of females. 

5- There  are  statistically significant differences between  the  mean  scores  of  

the  research  sample group  responses  on the environmental  behavior  

measurement  variable in favor of  the third  scientific secondary students.  

6- There are statistically significant differences between the mean scores of the 

research sample   group responses   on the learned helplessness measurement 

attributed to the sex variable in favor of males 

7- There are statistically significant differences between the mean scores of the 

research sample group responses on the learned helplessness variable in favor of 

the third industrial secondary students.  

8- There are statistically significant differences between the mean scores the 

research sample group responses on the future career measurement attributed to 

the sex variable in favor of females.  

9- There are statistically significant differences between the mean scores of the 

research sample group responses on the future career measurement variable in 

favor of the third secondary students of all individuals of study secondary 

specialty in all specialties and it isn't signified to each other. So the least mean 

scores directed towards a future career, were the industrial secondary students. 

There were some suggestions in light of the previous research results. 
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