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 خالصة البحث :

فاعلية التعلم التعاوني  لطلبة قسم التربية الفنية بتنفيذ أعمال فخاريةة متةتر ة     

 وعالقته باألمن النفسي لديهم .

المرحلية الاانيية   ليدى للبية األمن النفسيي قياس مستوى هدف البحث إلى     

فاعلييية الييتعلم   كلييية الترةييية األساسييية  جامعيية ديييالى   و قسييم الترةييية الفنييية

التعاوني للطلبة ةتنفيذ أعمال فخارية مشتركة وعالقتها ةاألمن النفسي لديهم   

 النفسي.واالختالفات ةين الطالب والطالبات ةاألمن 

تةم اتةتخداا المةةنهت التجريبةي فةي انجةةاا البية، اليةالي ت ار تةةم ا تبةار عينةةة     

{  طالبةةا وطالبةةة 01تجريبيةةة وأ ةةرب ةةةابطة ت وبلةةك تعةةداد  ةة  وا ةةد  منهةةا  

المر لةةة النانيةةة ت طلبةةة  تةةنة{ مةةن61طالبةةة { بعمةةر  61طالبةةا و61بواقةةع   

وني ومييةةاا األمةةن النفسةةي اتةةتعملف فةةي البيةة، اليةةالي طرييةةة التعلةةيم التعةةا

 واتتمرت التجربة عتر  أتابيع.

 توص  البي، إلى النتائت اآلتية:

طلبةة المر لةة النانيةة قسةم التربيةة الفنيةة  الة التعور باألمن النفسةي لةدب .إن 0

 دون اليالة الطبيعية وإنهم يعايتون  الة من انعداا أمان أو فيدانه .

لةدب الطلبةة الةذين فاعليةة للةتعلم التعةاوني علةى مسةتوب األمةن النفسةي . وجود 6

  ضعوا لبرنامت تنفيذ أعمال فخارية متتر ة وبتك  ايجابي .

ظهةةر ا ةةتالن بةةين الطةةالب والطالبةةات الةةذين  ضةةعوا للتجربةةة فةةي مسةةتوب . 3

األمن النفسي ولكنه لم يبلك مستوب الداللة اإل صائية ت أي عدا وجةود فةرف فةي 

فاعليةةة الةةتعلم التعةةاوني للطلبةةة عنةةد تنفيةةذ أعمةةال فخاريةةة متةةتر ة علةةى مسةةتوب 

 األمن النفسي بيسب متغير الجنس .
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The Effectiveness of Cooperative Learning among 

Students at Art Education Department by Implementing 

Common Pottery Works and Its Relationship to their 

Psychological Security  

 

Inst. Emad Khudair Abbas 

       

Abstract : 

The Effectiveness of Cooperative Learning among 

Students at Art Education Department by Implementing 

Common Pottery Works and Its Relationship to their 

Psychological Security  

            The research aims at measuring the psychological 

level of security among students at second stage, in Art 

Education department , College of Basic Education, 

University of Diyala, and the effectiveness of cooperative 

learning for students by implementing common pottery 

works and its relationship with their psychological security, 

and the differences between male and female students in 

psychological security. 

       The experimental method is used in carrying out the  

current research, where an experimental and control samples 

are testified, each sample consists of  {40} students in 

amount of {20} for each male and female, with age of {20} 

years at the second stage. The researcher used cooperative 

learning and psychological security scale in the current 

research. The experiment lasted ten weeks. 

           The research has set the following results: 

1. The psychological sense of security among the students 

of the second stage at Art Education department, is 

under the normal state and they are living with the state 

of a lack of security or loss. 

2. The presence of the effectiveness of cooperative 

learning at the psychological level of security among 

the students who have submitted  to the programme 
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through implementing common of pottery work 

positively. 

3. There are difference between male and female students 

to those who have submitted the experience in the 

psychological level of security, but it has not reached 

to the level of statistical significance, i.e. , there are no 

difference in the effectiveness of cooperative learning 

among students through implementing common pottery 

works on the psychological level of security, according 

to the variable of gender. 

 

 

 األولالفصل 

 . مشكلة البحث :0

يعد الفن عامةً وتيلة من وتائ  التعبير لدب اإلنسان وميز  لصيية به ت وهةو     

الوقف نفسه شك  من أشكال التمني  ألفكاره وانفعاالته وأ اتيسه والتي يجسةدها 

فةةي تكوينةةات شةةتى تعبةةر عةةن التفاعةة  الياصةة  بةةين عالمةةه الةةدا لي ومييطةةه 

بةالتعبير عةن انفعاالتةه الخارجي ت وبما يسمح إل ةرا  طاقاتةه المكبوتةة ويسةمح 

بصور   يتييق له الرةا عما أنجز مةن قةيم تعبيريةة أو رمزيةة ت وربمةا أةةفى 

عليهةةا شةةي  مةةن قةةيم جماليةةة بمةةا يملةةي مةةن صةةنعة وتينيةةة وإ سةةاا مرهةة  ت 

فيتيول تأملها إلى متعة ؛ ولكن هذا في الظرون االعتيادية عندما تكون  اجات 

علةى مسةتوب ميبةول يييةق لةه اليناعةة ت ولكةن اإلنسان ت قةد تةم إشةباعها  ليةا أو 

عندما تفتيد  اجة أتاتية من  اجاته وهي الياجة لألمن النفسي التي هةي جةز  

ال يتجزأ من  اجة أ بةر وهةي الياجةة لألمةن والتةي قبة  أن يلتفةف اإلنسةان إلةى 

ب   تعةالىدورها المهم ت أ د رب العةالمين  بوةدووا ري  علةى ةةرورتها بيولةه:   فيلعييعع

ا العبييعِف   نو  3هيذي ةوع ةنع  ي ةنيهوم مِّ َمي ةو و وي ةن جو هوم مِّ مي عي
تةور  قةري {   {0{ ال ِذي أيطع

ولألمن أهميةة بالغةة فةي الةدين اإلتةالمي فيةد ورد ر ةره فةي اليةرَن الكةريم فيمةا 

{ موةعاً مختلفةاً ت ولةم ييتصةر التأ يةد علةى أهميةة األمةن علةى 23ييرب  من  

أن الديانة المسييية قد ةمف    ما يؤ د قيامها على  اليرَن الكريم ت فيسب ب 

{ ت وهةةو مةةا بيعنةةه علمةةا  الةةنفس أيضةةا فعنةةد دراتةةة 0األمةةن والميبةةة والسةةالا 

اإلنسان ت ال يوجد عام  أهم من النا ية النفسية  من عام  التعور باألمن ت ألن 

  ةة  عنصةةر مةةن عناصةةر البياةةة تيريبةةاً ينطةةوي علةةى شةةي  مةةن  اجةةة الفةةرد إلةةى

األمن ت فهناك  اجة إلةى التةعور بةاألمن فيمةا يتعلةق باليصةول علةى الطعةاا أو 

                                                           

 
0
 .7ت ص للمزيد ينظر: األمن النفسي لدب طلبة  لية التربية بميافظة إب ت عبد هللا ميمد الصال ي  {
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تةةأمين السةةكن أو الملةةبس أو كيةةر رلةةي مةةن الياجةةات الفسةةيولوجية أو الياجةةات 

ت 0991االجتماعية التخصية  الياجة إلى اليب واالنتما  والتيدير .  الخالديت

لطلبة منهم بتك   اص { ؛  ي  وأفراد التعب العراقي  بتك  عاا وا 7-2ص

واجهوا فتر  الجو  الظالم الةذي فةرع علةيهم أل نةر مةن عيةد مةن الةزمن واآلن 

يواجهون الخون واليلق منذ أ نر من عيد مةن الةزمن أيضةا ت وةةمن متغيةرات 

ةةدف مةةن االنعكاتةةات النفسةةية  متال يةةة أقةة  مةةا توصةة  بةةه أنهةةا كيةةر طبيعيةةة تيو

مةةة  الفةةةرد والمجتمةةةع مةةةا ال يطيةةةق مةةةن والمعنويةةةة والماديةةةة الكنيةةةر ت وبمةةةا تي

المسؤولية وبما ييجم الكنيةر مةن إمكانياتةه بة  ويكبلهةا ويتسةبب باهةدارها ت ممةا 

يضع  ويوهن مخرجات العملية التربوية وميورهةا األتاتةي  الطالةب{ الةذي 

أمـة وتعزيز وجودها ودواا  ينونتهةا ت  هو الهدن والغاية والضمانة لمستيب  أية

إنسان في هذا المجتمةع معنةي أن يفةت  ويبية، عمةا يسةتطيع تيديمةه وعليه فك  

للتيلي  من اآلثار السةلبية الناتجةة عةن رلةي وفةي ميةدمتهم األتةتار الجةامعي الةذي 

يتيم  المسؤولية بما أ رمةه هللا عةز وجة  فجعلةه عةالم فةي ا تصاصةه ثةم مكنةه 

مؤتسةةة التربويةةة ليكةةون معلمةةا وقائةةداً لغيةةره ت وهةةو مةةا يعنينةةا  عةةاملين ةةةمن ال

و    سب ا تصاصه وما يزاوله من تدريس ت وألن اإلنسان بطبيعتةه  التعليمية

 ائن اجتماعي ال يستطيع االتتغنا  عن اآل رين مةن أبنةا  جنسةه ت فهةو بياجةة 

إلى االئتالن والتآل  معهم وبالتالي التعور باالنتما  إليهم ت  سةبب لبلةوح  الةة 

ن لديةةه مةةن اآلتةةي مةةن  ةةالل النيةةة التةةي توفرهةةا االطمانةةان وتجةةاوا  الةةة الخةةو

الجماعة ت وعليه فةان دراتةة السةلوك االجتمةاعي تسةتطيع أن تيةدا فهةم للهيكليةة 

االجتماعية وطبيعتهةا وَليةات العالقةات السةائد  بةين األفةراد أو بةين الجماعةات ت 

  ألن اإلنسان يستمد إ ساته بانسانيته مةن  ةالل اتصةاله بةاآل رين ت فهةو ييتةا

إليهم ليعزا اتتمرار وجوده ويد   في عالقات شخصية من أج  إثةرا   يانةه ت 

{ وهو مةا أ ةد عليةه 06تص  0993وال يستطيع ان يكون في عزلة.  التميميت 

}الميينمن  ضةةرور  اجتماعيةةة تعاونيةةة  يةة، قةةال :  الرتةةول األعظةةم ميمةةد 

وهةو مةا  {00البخةاري ت ب ت ت ص  للمنمن كالبنييان يشيد ةعضيع ةعضيا .  }

يةةذهب إليةةه العديةةد مةةن المختصةةين بتأ يةةدهم علةةى تنميةةة السةةلوك االجتمةةاعي فةةي 

شخصةةيات الطلبةةة الجةةامعيين ت بمةةا يكونةةةون معةةه عنصةةراً مهمةةاً ومةةؤثراً فةةةي 

مجتمعهم من  الل تمكيةنهم مةن فهةم أنفسةهم وفهةم ابعةاد العالقةات التةي تةربطهم 

ي إلةى تيييةق مةردودات تربويةة باإلفراد اآل رين في بياتهم االجتماعية مما يةؤد

واجتماعية واقتصادية لك  من الجامعة والمجتمع في الميصلة النهائية للعمليةات 

{ ممةةا أثةةار انتبةةاه البا ةة،  لدراتةةة هةةذه  61ت ص 0991التعليميةةة . شةةوان ت 

المتكلة من  الل فن الفخار الةذي ييتةا  إلةى مجموعةة مةن المهةارات المتعةدد  

ند بعضها على بعض وتيتا  لوقف وجهد في عملها ت وأن والمترا بة والتي تست

التعاون بين مجموعة فيها ييل  الجهد ويختصر الةزمن هةذا فضةال عةن مةا ييدمةه 
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من تبادل للمعلومات والخبرات بين أعضا  الفريق الوا د ت وما يذ يه مةن رو  

 المنافسة بينهم من جهة وبين المجموعات األ رب.   

فيد  ةدد البا ة، متةكلة بينةه بةـل فاعليةة اشةتراك طلبةة قسةم  وبنا اً على ما تيدا

 التربية الفنية بتنفيذ أعمال فخارية متتر ة وعالقته باألمن النفسي لديهم ل .

 

 .أهمية البحث والحاجة إليع:7

تستمد الدراسة الحالية أهميتها من تناولها لاالثة مجاالت على درجة كبيرة من 

لألميين النفسييي   وثانيهييا الترةييية الفنييية ميييادة األهمييية أولهييا مجييال الحاجيية 

}الفخييار  وثالاهييا المرحليية الجامعييية للطلبيية   هييذا فضييال عيين فاعلييية ا ييترا  

 أولئك الطلبة ةتنفيذ أعمال فخارية مشتركة وعالقتها ةاألمن النفسي لديهم..

 ويمكن إيجاا أهمية البي، والياجة إليه باالعتبارات اآلتية : 

ل دراتة بيسب علم البا ، تبي، في فاعلية اشةتراك الطلبةة بتنفيةذ إنها أو. أوالً 

 أعمال فخارية متتر ة وعالقته باألمن النفسي لديهم .

ثانيا. إن نتائت هذه الدراتة في  الة وجود فاعلية الشةتراك الطلبةة بتنفيةذ أعمةال 

فخارية متةتر ة وعالقتةه بةاألمن النفسةي لةديهم تةون تعةزا دور التربيةة الفنيةة 

وعلميتهةةا بمةةا تمتلةةي مةةن إمكانيةةات واتةةعة تسةةتطيع  بهةةا رفةةد اال تصاصةةات 

 األ رب ت التيما في مجال علم النفس و اإلرشاد.

ثالناً. يعد البي، مياولة أولى للكت  عن طبيعة العالقة بين السلوك االجتمةاعي 

باألمن النفسي لدب الطلبة ت فضةال عةن إظهةاره لجانةًب مةن ثيافةة المجتمةع و مةا 

 ـدد األمن النفسي تالمة فيه..يه

رابعا. يساعد البي، على معرفةة مةدب أتةهاا البياةة الجامعيةة بمختلة  مناهجهةا 

 وأنتطتها المتنوعة على تنمية السلوك االجتماعي المركوب فيه لدب الطلبة . 

 امسةةا.إن نتةةائت الدراتةةة تةةون تتةةك  إةةةافة معرفيةةة فةةي ميةةدان التربيةةة الفنيةةة 

 وعلم نفس الفنون . 

تادتا.إن عالقة السلوك االجتماعي باألمن النفسةي لةم تةدرا لةدب طلبةة جامعةة 

 {.Maslow -ديالى وةمن نظرية   ماتلو

بتةك  أو  تابعا. إن نتائت اشتراك الطلبةة بتنفيةذ أعمةال فنيةة   تتةكيلية{ تتسةهم

بأ ر في تطوير برامت التربيةة الفنيةة بصةور  عامةة لكةون االشةتراك فةي العمة  

 الفني  ان كالبا ما تتطلبه أعمال الموتييى والمسر  والسمعية والمرئية .

ثامنا. تعف الدراتة اليالية إلى تأ يد وإظهةار دور التربيةة الفنيةة الفعةال والمهةم 

ا في المناهت الدراتةية للمر لةة الجامعيةة للمر لة الجامعية وةرور  اتتمراره

 لغير اال تصاص أيضا .

فضال ً عن ما تبق فأن الدراتات والبيوف في مجال التربية الفنية قليلة 

وميدود  ت أي أن هذا المجال ما اال ييتا  إلى المزيد من االهتماا ًفي مجتمعنا 
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والنهوع به ت  ت وهو بياجة إلى مزيد من الدراتات والبيوف من أج  تطويره

 ولع  الدراتة اليالية أتهامه متواةعة من أج  تيييق هذه الغاية.

 

األمن النفسي قياس مستوى يهدف البحث الحالي إلى : أوال.  ..أهداف البحث3

 .قسم الترةية الفنية المرحلة الاانية لدى للبة 

المر لة النانية بتنفيةذ ثانيا. تعرن فاعلية التعلم التعاوني لطلبة قسم التربية الفنية 

 أعمال فخارية متتر ة وعالقتها باألمن النفسي لديهم .

 ثالنا. اال تالفات بين الطالب والطالبات باألمن النفسي .

 

 .حدود البحث 4

 يقتصر البحث الحالي على :

أ. فاعليةةة الةةتعلم التعةةاوني لطلبةةة قسةةم التربيةةة الفنيةةة بتنفيةةذ أعمةةال فخاريةةة     

 متتر ة وعالقته باألمن النفسي لديهم .

- ليةة التربيةةة األتاتةةيةب. طلبةة المر لةةة النانيةة فةةي قسةةم التربيةة الفنيةةة فةةي     

 جامعة ديالى. 

 ا { . 6106 –ا 6100 . العاا الدراتي       

 

 المصطلحات :. تحديد 5

 دوديتي المصطليات الخاصة بالبي، اليالي التي أتتوجب التعري  بها و ما 

 يأتي :

 أ.الفاعلية :

{ بأنها:ل اليدر  على إ داف اثر  اتةم فةي امةن 0977عرفها   بدوي { تنة  

 {067ت ص 0977ميدد.ل   بدوي ت 

ثةةةر { بأنهةةةا:ل تيييةةةق األ0910{ لهةةةا تعريفةةةا فةةةي   davies-و ةةدد   ديفةةةوا

 {  Davies, 1981,p.192المركوب فيه في السلوك طبيا لخطة ميدود .ل  

{ بأنها: ل اليةدر  علةى عمة  شةي  0997ووةع   ديواني { لها تعري  تنة  

 {  60تص 0977أو إ داف تغير.ل  ديوانيت 

إن مال ظة التعريفات أعاله يظهر أنها علةى درجةة  بيةر  مةن التيةارب ت إرا     

اعلية بصور  أو بأ رب بأنها اثر ليةتم إ داثةه مةن  ةالل برنةامت أنها تيددت الف

{ هةو أ نرهةا مالئمةة لطبيعةة الدراتةة  Davies أو  طةة ميةدد  ت أن تعرية  

 لذلي فان البا ، قد تبناه في البي، اليالي.

 ب. التعليم التعاوني:

{ بأنه: ل إتتراتيجية صفية تستعم  لزياد  0991عرفته   رتتيان{ تنة     

لدافعية واالنتباه لمساعد  الطلبة على تنمية مفهوا ايجابي لهم وللطلبة اآل رين ا
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وتزويدهم بالوتائ  الالامة للتفكير الناقد و   المتكالت وتتجيعهم على 

 {christison  ,71,1990,pL6-9المتار ة ال تساب المهاراتل  

يجع  التلميذ  { بأنعه: لأتلوب من أتاليب التعلم6112عرفه   طعاب{تنة      

يعم  في جماعة صغير  لي  متكلة معينة أو تيييق هدن ما وبذلي يتعر    

فرد في الجماعة بالمسؤولية نيو الجماعة ت فنجا ه يعد نجا اً للمجموعة وفتله 

يعود على المجموعة لذلي يسعى    فرد من أفراد المجموعة لمساعد  أي امي  

 { 321ت ص6112من المجموعةل.   طابت 

إن مال ظةةة التعةةريفين أعةةاله يظهةةر أنهمةةا علةةى شةةي  مةةن التيةةارب ت إرا أنهمةةا 

يؤ دان على الدور االيجابي الذي تيةوا بةه المجموعةة للفةرد وبةالعكس ت فالنيطةة 

التي ينطلق منها هذا التعليم هو التعاون وةرور  إيجاد رو ية العمة  المتةترك 

بالمسةؤولية المتبادلةة التةةي  المنمةر وانةدما  الفةرد ةةمن المجموعةة التةي تتةعره

تتمن  بالبذل والعطا  وعلى الركم من رلي يرب البا ، أن تعري    رتتيان{ 

هو أ نر مالئمة لطبيعة هذا البي، لتضمنه ا تساب المهةار  ت لةذلي فةان البا ة، 

 قد تبناه في البي، اليالي.

  .أعمال فخارية متتر ة:

 البي، اليالي يعرفها إجرائيا: لعدا وجود تعري  لها فالبا ، وألكراع    

األعمال الفخارية المتتر ة : ييصةد بهةا األعمةال الفخاريةة المتةتر ة التةي ييةوا 

بعملهةةةا وإنتاجهةةةا أفةةةراد عينةةةة البيةةة، مةةةن المجموعةةةة التجريبيةةةة والتةةةي تعمةةة  

 مجموعةةات بييةة، تكةةون المجموعةةة الوا ةةد  مسةةؤولة عةةن إنجةةاا العمةة  الفنةةي 

 .بصور  تضامنية  متتر ة {

 

 د. األمن النفسي : 

{  : هةةول شةةعور الفةةرد بانةةه ميبةةوب ت  Maslow -0926عرفةةه  ماتةةلو     

ومتيب  من اآل رين ت له مكان بينهم ت يةدرك أن بياتةه صةدييه ت دوره فيهةا كيةر 

 ميبط ت يتعر فيها بندر  الخطر والتهديد  واليلق . 

 { 012ت ص 0917نيال عن   سين ت                                                  

{ هةةةو : الياجةةةة إلةةةى األمةةةن ت  اجةةةة تةةةيكولوجية  0971عرفةةةه  اليفنةةةي     

جوهرها السعي المستمر للميافظة على الظةرون التةي تضةمن إشةبا  الياجةات 

 اجةةات األمةةن وينبةةع مةةن البيولوجيةةة والسةةيكولوجية . واألمةةن االنفعةةالي ت أهةةم 

شعور الفرد بأنةه يسةتطيع اإلبيةا  علةى عالقةات متةبعة ومتزنةة مةع النةاا روي 

 { 670تص  0971األهمية االنفعالية في  ياته.ل   اليفني ت 

{ هو : ل اتتجابة فعلية جا ت نتيجة التعور بوجةود  0990عرفه   مطلي      

ة وشدتها في التأثير في مستوب تكيي  العوام  السائد  نسبياً أو المتغير  في البيا

 { 32تص 0990الفرد تلباً أو إيجاباً.ل مطلي ت 
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{ هو : ل  اجة من  اجات الفرد ت إشةباعها يجعلةه  0997عرفه   التتنجي      

يتعر باالرتيا  واالطمانان ورلي من  الل شعوره باالنتما  وتيب  اآل ةرين لةه 

 { 09تص  0997ي ت والتيرر من الخون واأللم .ل   التتنج

والبيةة، اليةةالي يتبنةةى التعريةة  النظةةري لةةـ ه ماتةةلو { النةةه التعريةة  الةةذي     

{ ثةم أن 6116صيغف فيرات اال تبار في ةوئه عند بنائه مةن قبة   الموتةوي

 {. 0997التعريفات األ رب تدور  وله في المعنى  اصة تعري   التتنجي  

فيتمنةة  بالدرجةةة التةةي ييصةة  عليهةةا  لألمةةن النفسةةي التعريييا ارجرا:ييي:أمةةا     

 المستجيب اال تبار المطبق في البي، اليالي. 

 
 الفصل الااني

 .التوجهات النظرية0

 أوال. الفخار:

الفخار هو أ د أنةوا   الفنةون التتةكيلية ونةو  مةن تطبيياتهةا العمليةة ت وهةو مةن 

بساطته من توفر أبسط الفنون الجميلة وأ نرها  صعوبة في الوقف راته ت إر تأتي 

مادته األولية وصعوبته لكونةه أ نرهةا تجريةدا وتيةبال لالبتكةار والتطةوير ت   مةا 

انه يمن  صناعة عريية رات تينيةة دقييةة وعاليةة لمةا أةةافف عليهةا اليضةارات 

التي مرت عبر العصور التاريخية اليديمة واليدينة ت ويمكن العم  عليه بتينيات 

ا   انةف تعتمةد علةى الجهةد الفةردي أو الجمةةاعي ت متنوعةة وأتةاليب متعةدد  تةو

فهي ترتبط بتك  أو بأ ر ويمكن  اإلنسان الذي يطوع  الصلصال بأنامله أشكاال 

بعضها نتاجا ينتفع به والبعض األ ر تتترك فيه الةرو  مةع العية  فةي صةنعه ت 

 فيغدو نتاجا جميال ييم  شياا من راتية صانعه والفن بتك  عاا والفخار بصور 

 اصة وتيلة من وتائ  التعبير ت والفنون بتك  عاا تسهم بيسط وافر في تربية 

الذوف الفني لدب الفرد ت ووتةيلة لتجسةيد تصةوراته وأ المةه وأفكةاره ت وتةرتبط 

بأ اتيسةةه ووجدانةةةه ومتةةةاعره ممةةةا يجعلهةةةا تسةةهم مسةةةاهمة فعالةةةة فةةةي تتةةةكي  

ار هةةو ا ةةد المةةواد { والفخةةRojet,1981,p158شخصةةيته وبنائهةةا بنةةا  تةةليما. ٌ

الميةةرر  للمةةنهت الدراتةةي ليسةةم التربيةةة الفنيةةة المر لةةة النانيةةة الفصةة  األول ت 

المةةةدرا{ و صةةةوله علةةةى  -والةةةذي يمنةةة  جةةةز اً مةةةن مر لةةةة إعةةةداد  الطالةةةب

المعلومةةةات والمهةةةارات الالامةةةة ألدا  دوره المسةةةتيبلي فةةةي ا ةةةد المؤتسةةةات 

نسةةان بعةةد اآلتةةر   اصةةة لكونهةةا التعليميةةة التةةي تةةؤدي دورا مميةةزا فةةي  يةةا  اإل

تكم  الدور االجتماعي والتربوي لآلتر  وبنفس الوقف تعم  على تيييةق النمةو 

السةةليم للفةةرد فةةي المجةةاالت العيليةةة والجسةةمية والرو يةةة والخلييةةة والوجدانيةةة ت 

فمدرا التربية الفنية يسهم في تنمية عد  جوانةب فةي اإلنسةان األمةر الةذي يةنجم 

ال ت ففي التعليم العاا هنةاك مةواد دراتةية وةةعف لتنميةة اليابليةات عنه نموا شام

واالتةةتعدادات المتنوعةةة للطالةةب ت وال ييتصةةر دور التربيةةة الفنيةةة علةةى تنميةةة 
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الجوانب الوجدانية فيسب ت ب  تمتد إلى تطوير الجانب العيلي واليةس الير ةي 

 عند الفرد . 

 :ثانيا. التعلم التعاوني واال ترا  في العمل

إن اشةةتراك مجموعةةة مةةن األفةةراد فةةي العمةة  لةةيس بجديةةد علةةى اإلنسةةان ت وهةةو 

صةةور  مةةةن التعةةةاون الةةةذي أوجةةةدت مةةةن  اللهةةةا اليضةةةار  اإلنسةةةانية بمختلةةة  

صورها ت وقد وظ  هذا االشتراك في التةدريس ار أوجةد المختصةون بةالطرائق 

يب التةةدريس التدريسةةية أتةةلوب الةةتعلم التعةةاوني ت والةةتعلم التعةةاوني هةةو مةةن أتةةال

الذي ا ةذ فةي االنتتةار فةي التربيةة فةي السةنوات األ يةر  والتةي تةم فيهةا تطةوير 

طرائةةق الةةتعلم التعةةاوني ت تعةةزب شةةعبية الةةتعلم التعةةاوني إلةةى اليجةةم الكبيةةر مةةن 

الدراتةةات والبيةةوف التةةي تبةةين األثةةر علةةى التيصةةي  العلمةةي للطلبةةة وتطةةورهم 

 ..Battistichلتدريسةةية األ ةةرب  االجتمةةاعي بطرييةةة تتفةةوف علةةى الطرييةةة ا

1993. P. 19 – 32 ت ومن هنا جا  توظيفه فةي هةذا البية،  لخةدمف العمليةة }

التعليمية في الجوانب التطبييية منها ت فالفائد  األتاتية تكمن في ا تيةار أتةلوب 

التدريس المالئم ال تياجات الطلبة وطبيعة الماد  الدراتية وما يتعةالق معهةا مةن 

ربوية وما تتطلب من أنتطة تتص  بها من مميةزات الةتعلم الفرديةة أو أكراع ت

الجماعية ت هي التي توجب على اليائم بالعمليةة التعليميةة ا تيةار مةا يناتةب لهةذا 

{ علةةى يةةد 0909الةةدرا أ نةةر مةةن كيةةره ت والةةتعلم التعةةاوني المةةنظم بةةدأ عةةاا  

يليةةدي الةةذي أتاتةةه  دويةةت { الةةذي دعةةا إلةةى اتةةتعماله  أتةةلوب بةةدي  للةةتعلم الت

التةةر  والعةةرع مةةن قبةة  التدريسةةي لطلبةةة الصةة  بالكامةة  ت وهةةو عبةةار  عةةن 

تنظيم رمزي تعلمي يعمة  علةى  لةق التفاعة  بةين المتعلمةين وييةوا علةى تيسةيم 

{ وهةةو شةةك  مةةن   07ت ص 6111طلبةةة الصةة  إلةةى مجموعةةات.  عنمةةان ت 

 أشكال العم  المتترك ومن ميزاته :

 للواجبات . أ. التنظيم الواتع 

 ب. يتم اإلنجاا على مستوب المجموعة والفرد . 

  . تداول اإلتتراتيجية بين األفراد في المجموعة الوا د  .

 د.    المتا   بادراك فائق.

 ه. تبادل الخبرات أثنا  العم . 

 و. إدراك واتع وأفكار متجدد  ليلول المتا  . 

 ا. يال ظ فيها تيفز الطلبة و بهم للتيصي  . 

يعتمد نجا  التعلم التعةاوني علةى مهةار  المعلةم فةي التعامة  مةع المجموعةة ت     

ويكون للطلبة أ نر متار ة واتتعداداً للعم  فيمةا لةو  ةانوا فةي مياةةر  صةفية 

تيليدية ت ار ييوا التدريسي بةالتيرك بةين المجموعةات ليتةابع عمة   ة  مجموعةة 

الالامة وةرور  االلتزاا بالنظاا  ومدب تيدمها ت ثم تيديم النصائح واإلرشادات

ت ومعالجة أي تةلبية قةد تعيةق أو تةؤثر علةى أدا  المجةاميع ت  اصةة وأن عمليةة 
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التدريس تيوا على تلسلة من اتخار اليرارات التي تفترع  الل اعتمةاد الخطةة 

أو يستوجبها األدا  العملي ت لذلي فةان التةدريس يتضةمن نتةاطاً مسةتمراً وفةاعالً 

تدريسي ت الذي يستنير الطلبةة لعمليةة التعلةيم مةن  ةالل تنظةيم وتوجيةه من قب  ال

وإدار  الخبرات التربوية للطلبة الذين تيةف أشةرافه ت ويفتةرع علةى التدريسةي 

تعرن الطريية الناجية التي توجه ميول الطلبة ت وتنير اهتمامهم ت وتدفعهم إلةى 

تةي تتةجعهم علةى التفكيةر العم  االيجابيت والمتةار ة المنمةر  فةي الةدرا ت وال

{ لةةذلي ييةةوا التربويةةون بتوجيةةه 20ت ص0972اليةةر واليكةةم المسةةتي   فايةةدت

المزيد من الفعاليات واألنتطة والتي يكون للطالب فيهةا دوراً أتاتةيا فةي عمليةة 

التعلم والتعليم ت وأتلوب التعلم التعاوني يتمن  في توايع الطلبة الةى مجموعةات 

{  في المجموعة الوا د  ت ومن ثم 2-0الطلبة يتراو   بصيغة معينة وبعدد من 

تكلةةيفهم بعمةة  أو النتةةاط الةةذي ييتضةةي تعةةاون بعضةةهم الةةبعض ت وييةةدف هةةذا 

األتةةلوب مةةن الةةتعلم فةةي جةةو مةةريح  ةةال مةةن اليلةةق والتةةوتر وترتفةةع فيةةه دافعيةةة 

{ هةةذا فضةةال عةةن عةةدد مةةن التةةروط 603ت ص6116الطلبةةة  مرعةةيت الييلةةةت 

 ا في الموق  التعليمي للتعلم التعاوني هي:الواجب مراعاته

أ. االعتماد المتبادل االيجابي: الذي يتمنة  اعتمةاده بتةك  نةاجح بةادراك أعضةا  

المجموعة بأنهم مرتبطون مةع بعضةهم بعضةاً بطرييةة ال يسةتطيع فيهةا أن يةنجح 

أي وا د منهم إال إرا نجيةوا جمةيعهم ت وإرا فتة  فتةلوا جميعةاً   نيةن بةدال مةن 

 أنا{ . 

  عضو مةن أعضةا  المجموعةة يجةب أن ب. المسؤولية الفردية: تتمن  في أن  

يكون مسةؤوالً عةن مةا تعلمةه للمهمةة المكلة  بهةا واإلتةهاا بنصةيبه فةي تعليمهةا 

 لآل رين ت وبصور  تجع  المجموعة  لها مسؤولة عن تيييق أهدافها .

 . التفاعةة  المباشةةر وجهةةاً لوجةةه: ويةةتم عةةن طريةةق المجموعةةات الصةةغير  التةةي 

ه أماا اميله ت لذلي يكون التعاون إيجابيعاً فيما بيةنهم يكون فيها الطالب وجهاً لوج

ت من  الل عدا تير  الطالةب أمةاا امالئةه أثنةا  النيةاط ت وطةر  التسةا التت 

 واالتتفاد  من معلومات امالئه دا   المجموعة نفسها. 

د. مهةةارات العمةة  الجمةةاعي: وهةةي  بةةتعلم األعضةةا  مهةةارات الييةةاد  ت واتخةةار 

ا  النية والتواص ت وإدار  الصرا  بطريية هادفة تمامةاً لكةي يةتم اليرارات ت وبن

 التعلم بايجابية وفعالية.

هـ. معالجة عم  المجموعات: وتعد الخطو  األ ير  فةي عمة  المجموعةة ورلةي 

لمناقتةةة مةةدب تييةةق أهةةدافها ت ومةةدب ميافظتهةةا علةةى عالقةةات عمةة  فاعلةةة بةةين 

 {  760ت ص6110أفرادها .   ابراهيمت 

للطالب دوراً أتاتياً في الةتعلم التعةاوني لكونةه يسةتطيع متةار ة امالئةه فةي  إن

المجموعة األفكار والمتاعر بصيغة تجعله قادراً علةى إقنةا  اآل ةرين بهةا ومةن 

ثم     الفات العم  بين إفراد المجموعة مةن  ةالل تيريةب اآلرا  مةن بعضةها 

أن يةنظم الخبةر  التعليميةة وأن  وترتيبها لجعلها أ نر تيبال ت  ما يستطيع الطالةب
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يعيةةد صةةياكتهات وربطهةةا بةةالمواق  الجديةةد  ت بييةة، يسةةتطيع أن ينتةةط الموقةة  

التعليمةي ت وللطالةةب اليةةدر  علةى جمةةع البيانةةات والمعلومةات وتنظيمهةةا   فةةر ت 

{ أمةةا دور التدريسةةي فةةي تنظةةيم الةةتعلم التعةةاوني فتةةتلخ  69-61تص 6112

را ت وتوايةع الطلبةة علةى المجموعةات ت وشةر  بالتيديد الواةح ألهةدان الةد

المهةةاا وتوايعهةةا علةةيهم ت واإلشةةران علةةى تنظةةيم المجموعةةة ت وتيةةديم التغذيةةة 

الراجعة للمجموعات  افة عند الياجةت وأ يةرا تيةويم انجةاا الطلبةة ومسةاعدتهم 

على أنع يناقتوا معاً درجة الجود  التي  ييوها ت وعليه فواجبات مدرا التربيةة 

فنية ليسف يسيره فهي ال تتيةدد بالتةدريس فيةط ت بة  هةي أوتةع  ية، تبةدأ مةن ال

متابعة هذا التدريسي لطلبته  بتك  مباشر أو كير مباشر لتنفيذ متطلبات درتةهم 

بما هو متا  له من الوتائ  التربوية والفنية ت  اصة وهو قريب منهم وبينهم في 

ياتهم تةوا  مةا يخة  الةدرا أو قاعة العم   األتتوديو{ يتابعهم ويال ظ تلو 

تصرفاتهم وميولهم التخصية وركباتهم ت وهذا ييتم أن يكون اليائم بهذه العملية 

 رو شخصيه تتوفر فيها المركوبية ت فضال عن اليدر  الييادية.

 ثالاا.األمن النفسي 

تعد  اجة األمن النفسي جز اً من   اجات األمةن ت وهةي الياجةة إلةى تجنةب     

الخارجيةةة ت والتةةعور باالطمانةةان ت وهةةي التةةي تةةأتي بالمرتبةةة النانيةةة األ طةةار 

{ للياجات اإلنسانية التةي رتبهةا  Maslow -ةمن تنظيم هرمي  دده   ماتلو

في تبعة مستويات متعاقبة صةعودا ت  ية، تةأتي الياجةة إلةى األمةن النفسةي فةي 

الف ت وإرا مةا ميدمة الياجات النفسية  كير العضوية{ وأ نرها أهمية على اإلط

أشبعها اإلنسان تهيأ إلشبا   اجاته النفسية واالجتماعية ت وال تظهر هذه الياجة 

عنةةد الفةةرد إال بعةةد أن يتةةبع  اجاتةةه البيولوجيةةة ولةةو جزئيةةاً ت ويسةةعى التةةخ  

الآلمن بعد رلي إلى تيييق  اجات أعلى في المستوب الهرمي للياجات . تمين 

   اجة معينة قد يؤدي إلى تيوي  االهتماا { أي أن تعذر إشبا00تص 0997ت 

عةةن  اجةةات تةةأتي بعةةدها بالتسلسةة  ومنهةةا الياجةةة الجماليةةة التةةي تةةرتبط بةةدرا 

التربية الفنية الذي هو مجموعة الخبرات التي تيدا للمتعلم لالرتيا  بذائيته الفنيةة 

 ت والخبرات ال يمكن أن نيص  عليها إال من  ةالل التفاعة  الياصة  بةين الفةرد

ومةةا ييةةيط بةةه ت لةةذا اتجهةةف التربيةةة الفنيةةة اليدينةةة إلةةى ايةةاد  االهتمةةاا بتنميةةة 

اليدرات الفنيةة لةدب الطلبةة ت ولكةـن عةدا االطمانةان والتةوتر واليـلةـق والضغةـط 

النفسةةـي الةةذي يتعةةرع لةةه األفةةـراد مةةن  ةةـالل مواجهةةة صةةراعاتهم اليياتيةةة 

ر ها ومعالجتهةا قةد ييولهةا إلةى واالجتماعية والدراتية والمهنيةة ت وأن عةدا تةدا

معوقةةات تيةةد مةةن الكفةةا   األ اديميةةة للطالةةب ت ار تسةةبب اةةةطرابا فةةي تةةواان 

التخصية لدب الفرد هالطالب( وتيد من  فا ته األ اديمية والعلمية واالجتماعيةة 

ممةةا يةةنعكس تةةلباً علةةى المخرجةةات النوعيةةة والتربويةةة ت فةةاألمن النفسةةي  اجةةة 

   الناا بدرجات متفاوتة ت و تعبر عن شةعور الفةرد بأنةه أتاتية موجود  عند 

قادر على البيا  في عالقات متزنة مع اآل رين إر يتعر باأللفة واالنتما  ويدرك 
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{  39ت ص  0997أن العالم تعيد ويندر شعوره بالخطر والتهديد.   التنتجي ت 

بة  يتضةمن  أي أن مفهوا األمن النفسي لإلنسان ال يتيدد بجانب وا ةد فيسةب ت

فةةي جوانةةب عةةد  مةةن شخصةةية الفةةرد ت لةةذلي فةةاألمن يتةةم  النةةوا ي  العيليةةة ت 

الجسمية ت االجتماعية ت الوجدانية { ت وهو يمن  تخل   الفةرد مةن  ة  متةاعر 

الخةةون الزائةةد   تةةى يسةةتطيع مةةن جديةةد أن يتيسةةس عوامةة  النيةةة بةةاآل رين ت 

ت مر ةةزه االجتمةةاعي ت  وبلةةوح  الةةة االطمانةةان علةةى نفسةةه   صةةيته ت عائلتةةه

مصدر راقه ت مستيبله { والن اإلنسان يعي  ةمن أتر  فهو يرب  األمةن مةن 

 اللها توا   ان رلةي علةى المسةتوب األتةري أو االجتمةاعي ت فالتةخ  الةذي 

يتعر باألمن في بياته االجتماعية المباشر  في األتر  ت يعمم هذا التعور فيةرب 

بعة لياجاتةةه ت ويةةرب فةةي النةةاا الخيةةر واليةةب البياةةة االجتماعيةةة الواتةةعة متةة

فيندفع إلى التجمع والتعاون معهم ت وعمة   ة  مةا بوتةعه مةن أجة  تيييةق تيبة  

{ وهةةةةةذا مةةةةةا تسةةةةةعى 007  –  002ت ص 0977الجماعةةةةةة لةةةةةه .  اهةةةةةران ت 

المؤتسات التربوية التعليمية واالجتماعية لتيييييه من  ةالل أهةدافها البنا هةا ت 

عي أ د أنوا  النتاط الذي يتعلمه الفرد في المؤتسات التعليمية فالسلوك االجتما

والذي يتفق مع أهدان المجتمع  اصته ت وأن أهم ما يدفع اإلنسان وييفزه لتلبية 

ا تياجاتةه االجتماعيةةة هةةو التفاعةة  االيجةةابي مةةع المجتمةةع ت ألن معظةةم مةةا يتةةبع 

وره  بةاألمن والنيةة ويرةي  اجاته ناتت من عالقاته باآل رين والةذي يزيةد شةع

ت 0991بالةةةذات ويخفةةة  مةةةن  ةةةد  تةةةوتره ويسةةةاعده علةةةى التكيةةة    النةةةوريت 

{ وهذا من اهم ميومات الصةية النفسةية التةي ييتاجهةا الفةرد فةي تكيفةه 633ص

التخصي واالجتماعي ليكون عنصراً فاعالً ومؤثراً ومنتجاً في الجماعة ت فلكة  

أ ةةان هةةذا اإلنسةةان  فةةرداً أا مةةع موقة  تةةلو ي لإلنسةةان موقةة  اجتمةةاعي تةةوا  

جماعة ت فعندما يوجد مع شخ  َ ةر فةان وجةود هةذا التةخ  يكةون لةه تةأثير 

قوي على تلو ه واتتجابته ت أما عندما يوجد بمفرده فان اتتجابات اآل رين لها 

{ فاإلنسان  ائن  072تص  0910تأثير فيما ييوا به من تلوك .  الااروا ت 

الجماعة فةي معيتةته ت وهةو يعةي  فةي جماعةة يتعةاون اجتماعي بطبعه وييتا  

ويتكاف  معهم من أج  توفير وتائ  العي  ومتطلبات الييةا  وبمةا يلبةي  اجاتةه 

وبعض مةن ركباتةه ت لةذلي وجةود الفةرد فةي بياةة أمنةة مسةتير  ميييةة للياجةات 

تيمكنه من أن ينمو على نيو توي ويجعة  منةه شخصةية تةليمة متوافيةة قةادر  

{ أي أن  2تص  0990عامة  مةع مةن يييطهةا بالتةك  األمنة . الر وت على الت

السلوك االجتماعي له عالقة مباشر  باتتيرار  يا  اإلنسان وأمنه النفسي ت الذي 

هو عنصر أتاتي في تيطيم أشكال الخون والتخل  من التوتر واليلةق والةذي 

 يسمى األمن والياجة إليه.   

 يتجةةزأ مةةن االمةةن الةةذي تتطلبةةه  يةةا  اإلنسةةان إن االمةةن النفسةةي هةةو جةةز  ال     

والةةذي تةةلط عليةةه الضةةو  مةةن  ةةالل نظريةةة الياجةةات التةةي جةةا  بهةةا   ابراهةةاا 

{ ار جعلهةا  اجةة ت الياجةة عنةد  ماتةلو{  تعنةي  A . H . Maslowماتةلو 
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التةةةعور بةةةاألمن واليمايةةةة واليةةةانون والنظةةةاا ت واالتةةةتيرار ت وتجنةةةب األلةةةم ت 

ن واليلةةق واالعتمةةاد علةةى األشةةخاص اليةةادرين علةةى تيييةةق والتيةةرر مةةن الخةةو

{ فالياجةةةة متطلةةةب  نفسةةةي  061ت ص 0917المتطلبةةةات الييويةةةة   صةةةالح ت 

وعضوي وفي  الة اليرمان منه يندفع الفرد إلى عم  أي نتاط يعتيد أنه يوفره 

لةةه ت  واإلنسةةان ال يسةةتطيع إشةةبا   اجاتةةه بتةةك  تةةاا ت ولهةةذا يكةةون فةةي نضةةال 

إلشةةباعها بدرجةةة تتةةيح التطلةةع إلةةى إشةةبا   اجةةات أ ةةرب .   البيلةةي ت مسةةتمر 

{ لذلي تلس   ماتلو{ الياجات اإلنسانية في تبعة مستويات 672ت ص 0997

 ( وهي :  0مرتبة على شك   تنظيم هرمي ه التك  : 

المستوب األول : الياجات الفسيولوجية التي تتمن  في السعي الى اليصول على 

   والطعاا والدن  وكيرها . الهوا  والما

 

المستوب الناني :  اجةات األمةن وهةي الياجةة الةى تجنةب األ طةار الخارجيةة ت 

 والتعور باالطمانان .

المستوب النال، :  اجات اليب واالنتما  التي تتمنة  فةي الياجةة إلةى اليصةول 

 على اليب والعط  والعناية واالهتماا . 

واال تةةراا التةةي تتمنةة  بالياجةةة الةةى التيةةدير المسةةتوب الرابةةع :  اجةةات التيةةدير 

 والتيب  وا تراا الذات وتجنب الرفض والنبذ . 

المستوب الخةامس :  اجةات المعرفةة والفهةم وهةي  اجةات الركبةة فةي ا تسةاب 

 المعلومات و ب االتتطال  . 

المستوب السادا : الياجات الجمالية وهي الياجات التي تتمن  فةي البية، عةن 

 واالرتيا  لألشيا  الجميلة . صيك الجمال

المسةةةتوب السةةةابع :  اجةةةات تيييةةةق الةةةذات ت وهةةةي  اجةةةات اإلنجةةةاا واإلبةةةدا  

 والتعبير عن الذات . 
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   0 كل } 

 هرم } ماسلو  للحاجات أرنسانية

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

واطلق  ماتلو{ على المسةتويات األربعةة مةن الياجةات التةي تيةع فةي قاعةد      

الهةةرا بياجةةات الةةني  ت وعنةةدما يةةتم إشةةبا  هةةذه الياجةةات ت فةةأن الدافعيةةة إلةةى 

تييييها تنخفض . في  ين أطلق على المسةتويات النالثةة األ ةرب مةن الياجةات 

إشبا  هذه الياجات جزئياً التي تيع في قمة الهرا بياجات الوجود ؛ وعندما  يتم 

فأن دافعية الفرد  للبي، عن إشبا  جديد تزداد الن هذه الياجات دائمةة اإلليةا  

. فةةي  ةةين ان اإلنسةةان قةةد يكتفةةي باإلشةةبا  الجزئةةي للياجةةات الةةدنيا .  البيلةةي ت 

{ ويذهب  ماتلو{ إلى أن األمن النفسي شةعور مر ةب يتضةمن  672ت  0997

ية وتترتب على هذه اإلبعاد األتاتية مجموعة أ ةرب مةن ثالثة أبعاد أولية أتات

{ ت وتتمنةة   09ت ص 0991اإلعةةراع تبلةةك ا ةةد عتةةر عرةةةاً.   الخالةةدي ت 

اإلبعاد األتاتية للطمأنينة وعدا الطمأنينة التي  ددها   ماتلو{  مةا يظهةر فةي 

 {: 0الجدول رقم  

 

 

 

 

 

 

حاجات 

 وجودال

حاجات 
 النقص
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  0الجدول }

 مأنينة التي حددها } ماسلو ارةعاد األساسية للطمأنينة وعدم الط

 عدم الشعور ةاألمن والطمأنينة الشعور ةاألمن والطمأنينة ت

0 

التعور بالميبةة ت أي أن يتةعر الفةرد 

 بأنه ميبول وانه يعام  بيرار  وود.

التةةةعور بالنبةةةذ وعةةةدا الميبةةةة ت أي أن 

يتةةعر الفةةرد بمعاملةةة فةةاتر  تخلةةو مةةن 

المتةةةةاعر ت وان يتةةةةعر بأنةةةةه مكةةةةروه 

 ومهم .

 التعور بالو د  والعزلة عن عالمه التعور باأللفة واالنتما  إلى عالمه . 6

التةةةةةعور بةةةةةاألمن ونةةةةةدر  التةةةةةعور  3

 بالتهديد والخطر واليلق.

 التعور الدائم بالتهديد والخطر واليلق.

 ذلي تتير هذه اإلبعةاد األتاتةية إلةى ان التةخ  المطمةان يتةعر باليةب        

واالنتما  واألمن ت اما التخ  كير المطمان فانه يتعر بالنبذ والعزلةة والتهديةد 

ت ويؤ د  ماتلو{ ان هذه اإلبعةاد األتاتةية عوامة  تةببية ينةتت عنهةا ا ةد عتةر 

 {: 6عرةا ثانوياً  ما يظهر في الجدول رقم  

  7الجدول }

وينكد } ماسلو  أن هذه ارةعاد األساسية عوامل سببية ينتج عنها احد عشر 

 عرضا ثانوياً 

 عدا التعور باألمن والطمأنينة التعور باألمن والطمأنينة ت

0 
تصةةةور الفةةةةرد بةةةةان العةةةةالم ودود 

وتار ودافئ ويمي  فيه الناا إلى 

 العي  معاً  أ و  .

يعةةي  فيةةه  تصةةور الفةةرد بةةان العةةالم الةةذي

 طيةر ومظلةم وعةدائي ويهةدده باتةةتمرار 

 الغابة التي تكون فيها يةد الفةرد مرفوعةة 

 ةد الفرد األ ر.

التصةةةةور بةةةةان الجةةةةنس البتةةةةري  6

 بجوهره ودود وتار و ير .

التصةةةور بةةةان الجةةةنس البتةةةري بجةةةوهره 

 شرير واناني وعدواني .

التعور بالود والنية نيو اآل رين  3

الفةةرد بالتسةةامح بمعنةةى ان يتةةعر 

 والتعاط  .

التةةعور بعةةدا النيةةة واليسةةد والغيةةر  نيةةو 

اآل رين بمعنى ان يتعر الفرد بكنيةر مةن 

 العدا  والتعصب.

الميةةة  إلةةةى توقةةةع األفضةةة  والةةةى  0

 التفا ل بصور  عامة .

الميةةة  إلةةةى توقةةةع األتةةةوأ والةةةى التتةةةا ا 

 بصور  عامة.

 اليزن وعدا الرةا .المي  إلى  المي  إلى السعاد  والرةا. 2

التعور بالهدو  والرا ة ت أي أن  2

 يتعر الفرد باالتتيرار العاطفي.

التةةةعور بةةةالتوتر والضةةةغط أو الصةةةرا  

النفسي وما ينتت عنه من عصبية وإرهاف 

وإثةةار  واةةةطراب فةةي المعةةد  وكيرهةةا 

ومةةةةةا يصةةةةةا بها مةةةةةن أ ةةةةةالا مزعجةةةةةة 
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 وانفعاالت وتردد وتتكي وتيلب 

االنطالف ت وقدر  الفرد المي  إلى  7

علةةى التنبةةه إلةةى العةةالم مةةن  ولةةه 

والتر يز علةى متةكالته بةدالً مةن 

 التر يز على الذات .

المي  إلى االتتبطان اليهري واالتةتمرار 

 با تيار الذات والوعي الياد بها.

 

التةةةةةةعور بالةةةةةةذنب والخجةةةةةة  والتةةةةةةعور  تيب  الذات والتسامح معها . 1

بالخطياةةةة والةةةذنب والميةةة  إلةةةى االنتيةةةار 

 وثباط العزيمة . 

الركبةةة فةةي اليةةو  مةةن اجةة   ةة   9

المتةةكالت بةةدالً مةةن الركبةةة فةةي 

 السيطر  على اآل رين. 

السةةةلوك الةةةذي ينةةةتت عةةةن االةةةةطرابات 

المتعليةةة بمختلةة  جوانةةب كةةرور الةةذات 

الميةة  منةة  التهالةةي علةةى اليةةو  والمر ةةز و

إلةةةى العدوانيةةةة والةةةتعط  للمةةةال و ةةةب 

العظمة واالتةتانار والغيةر  مةن اصةياب 

السلطة او عكس رلي من  المي  الى التلذر 

باالةةةطهاد الةةذي ينةةزل بةةه ت واالتكاليةةةة 

واالرعةةةان الةةةى اال ةةةرين والتملةةةق لهةةةم ت 

 والتعور بالني  او الضع  او العجز.

 لو الفرد نسبيا من أالةطرابات  01

العصةةابية او الذهانيةةة ت وتجاوبةةه 

 مع الواقع  

الكفةةا  المسةةتمر مةةن أجةة  اليصةةول علةةى 

أألمن والطمأنينة ت واالتجاهات العصةابية 

المختلفةةة والموانةةع الباطنيةةة ليريةةة العمةة  

والمبالغةة فةةي الةدفا  عةةن الةنفس واالتجةةاه 

نيةةةةةو الهةةةةةروب واالهةةةةةدان الوهميةةةةةة او 

 تييز  ت والهلوتة وأألوهاا .الم

أبةةةةدا  الفةةةةرد اهتمامةةةةا اجتماعيةةةةا  00

 تعاونيا وتعاطفا مع اآل رين .

 ابدا  الفرد اتجاهات انانية وميول راتية .

وقد اعتمد } ماسلو  في إعيداده للمقيياس عليى هيذه األ يراا األساسيية       

   7117وهييو المقييياس الييذد اسييتخدمع الباحييث فييي دراسييتع . } الموسييود   

    42ص
 

 دراسات ساةقة :

أجةةرب البا ةة، مسةةيا فةةي ميةةادين التربيةةة الفنيةةة ت علةةم الةةنفس ت وعلةةم الةةنفس 

االجتماعي من أج  العنور على دراتات تةابية يمكةن أن تنفةع موةةو  البية، 

اليةةالي ت فوجةةد عةةد  دراتةةات تناولةةف الةةتعلم التعةةاوني ولكةةن  ةةان هةةدفها تعةةرن 

تم تناولةه مةن جانةب فاعليته أو أثره في التيصي  ت بينمةا متغيةر األمةن النفسةي فة

عالقته بمتغيرات أ رب ت وقد اطلةع البا ة، عليهةا فلةم يجةد أيةا منهةا تمةس مسةا 
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مباشرا موةو  البي، اليالي ؛ أما فيما يتعلق في ميدان التربية الفنية فلم يعنةر 

على أي دراتة تابية تتعلق بموةو  البي، اليالي مما يجع  الموةو  جديدا 

 اإلشار  .    ت لذلي ا تفى البا ، بهذه

 

 الفصل الاالث

 منهج البحث وإجراءاتع

 . إجرا ات البي، :0

يتضمن هذا الفص  عرةاً لإلجةرا ات المتبعةة لتيييةق أهةدان البية، ت مةن     

 ي، ا تيار التصميم التجريبةي المناتةب ت والعينةة ت تكةافؤ المجموعةات ت وأدا  

البي، ت وإجرا ات تطبيق التجربة ت وتيديد الوتائ  اإل صائية المستخدمة فةي 

 معالجة البيانات.

 جاا هذا البي، المنهت التجريبي.. منهت البي، : اتتخدا في إن6

 . مجتمع البحث وعينتع3

بعةد تيديةةد مجتمةةع البيةة، ت تةةم جمةع المعلومةةات الخاصةةة بةةالمجتمع األصةةلي     

الذي يتمن  بعدد الطلبة الموجودين في قسم التربية الفنية المر لة النانية للدراتة 

{ 17م   المسةةجلين والبةةالك عةةدده {6106-6100الصةةبا ية للعةةاا الدراتةةي  

 {3و ما موةح في الجدول رقم  

 

  3الجدول }

جامعة -للبة المرحلة الاانية قسم الترةية الفنية في كلية الترةية األساسية 

  7107 -7100ديالى للعام الدراسي  }

قسم التربية 

 الفنية

 المجمو  شعبة  { شعبة ب{ شعبة   َ{

 إناف ر ور إناف ر ور إناف ر ور

الدراتة 

 الصبا ية

62 61 60 60 - - 17 

الدراتة 

 المسائية

30 09 37 06 61 02 003 

 . التكافؤ بين مجموعتي البي،: 0

قب  الترو  بالتجربة وةماناً لسالمتها أجرب البا ، التكافؤ بين مجموعتي     

البي، لضبط متغير العمر الزمني{  ي، تم اتتبعاد الطلبة الذين لةديهم تةنوات 

{ ت أي بيةةةا  مواليةةةد 7رتةةةوب أو تأجيةةة  وألي مر لةةةة تةةةابيا والبةةةالك عةةةددهم  

 { يوةح رلي. 0ا{ فيط ت الجدول رقم  0996 تنة
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  4ول }جد

 التكافن ةين مجموعتي البحث ةالعمر الزمني } سنة التولد  

 المجموعة المتغير
عدد 

 الطلبة

عدد الطلبة 

 المستبعدين

عدد الطلبة 

المتبيي 

 للتجربة

عدد 

الطلبة 

 الكلي

العمر  سب 

 تنة التولد

0996 

 01 2 02 ةابطة شعبة  َ{

11 
 01 6 06 تجريبية شعبة ب{

 البحث :. عينات 5

اتةةتخدمف فةةي إنجةةاا هةةذا البيةة،  ثةةالف عينةةات مةةن طةةالب وطالبةةات قسةةم     

{ تةةنة 61التربيةةة الفنيةةة المر لةةة النانيةةة للدراتةةة الصةةبا ية والمسةةائية وبعمةةر  

 و ما يأتي :

 أ.عينة البحث االستطالعية :

{  طالباً وطالبة ار جرب ا تيار إ دب شعب المر لة النانيةة 21بلك عددها      

قسةم التربيةةة الفنيةةة للدراتةة المسةةائية وقةةد اتةتخدمف هةةذه العينةةة مةن اجةة  ةةةبط 

متغيةةرات الوقةةف الةةالاا لإلجابةةة عةةن المييةةاا والوقةةون علةةى الصةةعوبات التةةي 

يواجهها الطالب والطالبات فةي اإلجابةة علةى مييةاا   مييةاا األمةن النفسةي { 

 {.2جدول رقم  

  5جدول }

عينات البحث ةموجب متغيرات لبيعية العينة والجنس وعدد األفراد  

 والمجموع

 الجنس وعدد األفراد والمجمو     

 طبيعة العينة

 المجمو  الجنس

 إناف ر ور

 21 09 30 عينة البي، االتتطالعية

 01 61 61 العينة التجريبية

 01 61 61 العينة الضابطة

 

 ب. العينة التجريبية 

ار  طالبةةة {61طالبةةا و61{  طالبةةا وطالبةةة بواقةةع   01بلةةك تعةةدادها      

تةةيبف شةةعبة   أ { مةةن شةةعب المر لةةة النانيةةة قسةةم التربيةةة الفنيةةة للدراتةةة 

 {.2الصبا ية بصور  عتوائية جدول رقم  

 

                                                           

 رتوب أو تأجي  وألي مر لة تابيا.البا ، ي، تم اتتبعاد الطلبة الذين لديهم تنوات  
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  . العينة الضابطة 

طالبة { ار تبيةف 61طالبا و61{  طالبا وطالبة بواقع   21بلك تعدادها      

شعبة   ب{ من شعب المر لة النانية قسم التربيةة الفنيةة للدراتةة الصةبا ية 

 {.2لتكون هي العينة الضابطة جدول رقم  

 . أدا  البي، 2

 اتةةتخدمف فةةي إنجةةاا البيةة، اليةةالي أدا  بيةة، وا ةةد  هةةي  مييةةاا األمةةن    

{ والمييةاا تةم بنةا ه واتةتخدامه فةي دراتةات فةي البياةة  0النفسي { المليةق   

إر قةةةاا   {6116{ ت الموتةةةوي0997{ ت  التتنجةةةي 0990  وهيةةةب العراقيةةةة 

{ طالبةا 630 وهيب { با تساب صدف وثبات هذا المييةاا علةى عينةة بلغةف  

وطالبةةةةةة ت  ةةةةةذلي تةةةةةم ا تسةةةةةاب صةةةةةدف وثبةةةةةات هةةةةةذا المييةةةةةاا مةةةةةن قبةةةةة  

{ طالبةا وطالبةة 61{ وعلى عينةة مةن طلبةة الجامعةة بلغةف   6116وي الموت

طلبة الجامعة ت  ما في عينة البي،  و الهما من{ ت 73ت ص6116 الموتويت

{ فير  ت وله ثالثة بدائ  لإلجابة   نعم ت كيةر  72يتأل  الميياا من  اليالي ت 

ت وارتةأب { 2متأ د ت  ال { و انف أواان البدائ   مةا هةو موةةح فةي الجةدول 

  األمن النفسي { للبية، اليةالي مةن البا ، التأ د من صال ية ومالئمة ميياا

 الل عرةه على مجموعة من الخبةرا  فةي العلةوا التربويةة والنفسةية والتربيةة 

{  لبيةةان صةةال ية  ةة  فيةةر  مةةن فيةةرات المييةةاا 6المليةةق   الفنيةةة وطرائيهةةا ت

{ أو أ نر في اتفاف أرا  الخبرا  %11وتالمة صياكتها ت لذا اتتخدمف نسبة  

ت  ول قبول صال ية ألفيرات ت وقد نالف جميةع فيةرات المييةاا اتفةاف الخبةرا  

ويتم تصييح اال تبار تبعا لمفتا  التصييح المعد لةذلي ت إر ييةدر مسةتوب الفةرد 

فةةةي األمةةةن النفسةةةي بالدرجةةةة الكليةةةة التةةةي ييصةةة  عليهةةةا المسةةةتجيب مةةةن عةةةدد 

علةةى اال تبةةار وتيسةةب درجةةة وا ةةد  لكةة  فيةةر  مةةن فيةةرات االتةةتجابات الكليةةة 

اال تبار ورلي إرا أجاب المفيوص با دب اإلجابات المدونة قرين    تؤال فةي 

مفتا  التصييح ت وعموماً تتير الدرجات الواطاة إلى التعور بةاألمن النفسةي ت 

دوانةي  في اليين الذي تتير فيه الةدرجات العاليةة إلةى انعةداا التةعور بةاألمن.  

 {.23ت ص0913وديرانيت 

  2جدول}

 يوضح أوزان ةدا:ل المقياس 

 ال كير متأ د نعم  نو  العبار 

 0 6 3 موجبة

 3 6 0 تالبة

 . التجربة االتتطالعية 7

أن الهدن المرجو من التطبيق االتتطالعي لميياا االتجاهات هو للتييق 

من مدب وةو  تعليمات اإلجابة عن فيراته من قب  الطلبة ت وتيديد الزمن 

المستغرف في اإلجابة عن الميياا ت تم تطبيق   ميياا األمن النفسي { 
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قع   {  طالبا وطالبة بوا21على عينة الدراتة االتتطالعية البالغة  

طالبة { من اج  ةبط متغيرات الوقف الالاا لإلجابة عن 09طالبا و30

الميياا والوقون على الصعوبات التي يواجهها الطالب والطالبات في 

اإلجابة على الميياا لتجاواها في التجربة األتاتية ت  ي، طلب من 

ة عنها الطلبة قرا   تعليمات اإلجابة عن الميياا وقرا      الفيرات واإلجاب

بدقة وموةوعية وإبدا  مال ظاتهم  ول أية صعوبة أو كموع في فهم 

تعليمات اإلجابة أو صياكة الفيرات أو طريية اإلجابة ؛ وبعد مناقتة الطلبة 

 ول رلي ومراجعة اتتجاباتهم اتضح أن فيرات الميياا واةية لجميع 

معدل  الطلبة ت فضال عن وةو  تعليمات اإلجابة عن الميياا ت ار بلك

 دقيية{. 32الزمن المستغرف لإلجابة عن الميياا  

 . التجربة األتاتية 1

بعد تييق البا ، من تكافؤ أفراد عينتي البي، شر  بتطبيةق التجربةة األتاتةية 

ار قةةاا البا ةة، بةةأجرا  التجربةةة األتاتةةية علةةى تلةةي العينتةةين ت  يةة، اتةةتمرت 

ت اتبةع البا ة،  69/0/6106ولغايةة  6/6106/  09التجربة عتر  أتةابيع مةن 

 اإلجرا ات اآلتية في إنجاا هذه البي، .

أ. أجرا  ا تبار قبلي ألفراد عينتي البي، األتاتيتين ورلي عةن طريةق أجةابتهم 

 عن فيرات الميياا  ي، وةعف لك  طالب درجة  لية للميياا.

{  2ب. تةةم تيسةةيم  أفةةراد عينةةة الدراتةةة التجريبيةةة إلةةى مجةةاميع تضةةم  ةة  منهةةا  

طةةةالب أو طالبةةةات  ثةةةم الطلةةةب مةةةنهم بتنفيةةةذ موةةةةو  الفخةةةار بتةةةك  تضةةةامني 

 يتتر ون في تنفيذ عم  فني وا د { بينما يطلةب أفةراد العينةة الضةابطة بتنفيةذ 

 الموةوعات الفنية راتها بتك  منفرد.

 . أجةةةةرا  ا تبةةةةار بعةةةةدي ألفةةةةراد العينةةةةة التجريبيةةةةة والعينةةةةة الضةةةةابطة فةةةةي 

د انتها  مد  التجربة البالغة عتر  أتابيع ت تةم ترتيةب ميياا األمن النفسي { بع

جلوا الطالب والطالبات بيي، ال يؤثر ا دهم على األ ةر والتأ ةد مةن اإلجابةة 

 على جميع  فيرات الميياا. 

 . الوتائ  اإل صائية 9

 { في تيلي  ومعالجة بيانات البي، اليالي . SPSSاتتخدا البا ، برنامت   

 
 الفصل الراةع

 نتا:ج البحث وتفسيرها. 0

يتضمن الفص  عرةا وتيليال للنتائت التي توص  إليها البي، ت بعد أن تمف 

معالجة البيانات بالوتائ  اإل صائية المناتبةت وتيتم عرع النتائت وتيليلها 

 وفيا ألهدان البي، .
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قسيم الترةيية الفنيية ليدى للبية األمين النفسيي " قياس مسيتوى    الهدن األول

 "الاانية  المرحلة

اال تبةةار اليبلةةي ألفةةراد عينتةةي البيةة، تةةم تيييةةق هةةذا الهةةدن عنةةد إجةةرا      

تم  ساب المتوتط اليسابي واالنيةران  األتاتيتين   الضابطة والتجريبية{ ار

{ طالبةاً وطالبةةة ت  يةة، بلةةك 11المعيةاري ألفةةراد العينتةةين والبةالك عةةددهما معةةا 

 { درجة و ان الوتط النظةري 716362متوتط درجاتهم أفراد عينة البي،   

{ درجةةةة ت وبالميارنةةةة بةةةين المتوتةةةطين يتضةةةح أن 72 األمةةةن النفسةةةيلمييةةاا 

متوتةةةط العينةةةة أعلةةةى مةةةن المتوتةةةط النظةةةري ت وألجةةة  ا تبةةةار داللةةةة الفةةةروف 

{ لعينةةة وا ةةد  ت أنظةةر  T – Testإ صةةائيا أتةةتخدا البا ةة، اال تبةةار التةةائي   

 { . 7الجدول رقم  

    2الجدول } 

نتا:ج االختبار التا:ي ريجاد داللة الفروق ةين متوسط درجات العينة 

 األمن النفسي والمتوسط النظرد لمقياس

متوتةةةةةةةةةط 

 العينة

االنيةةةران 

 المعياري

المتوتةةةط 

 النظري

درجةةةةةةة  الييمة  التائية     

 اليرية 

مسةةتوب 

 الجدولية الميسوبة الداللة

716362 16023 72 36260 66116 79 1612 

يتضح من الجدول عند ميارنة الييمة التائية الميسوبة بالييمة التائية الجدوليةة     

 {66116وهةي ا بةر مةن الجدوليةة البالغةة  { 36260ت أن الييمة الميسةوبة  

{ وهذا يةدل علةى وجةود فةرف ري 1612{ وبمستوب داللة   79بدرجة  رية  

ألفراد عينتي البية، األتاتةيتين  الييمة التائية الميسوبة داللة إ صائية ولصالح

وهةذا مؤشةةر علةةى  الةة التةةعور بةاألمن النفسةةي لةةديهم   الضةابطة والتجريبيةةة{ 

دون اليالةةة الطبيعيةةة وإنهةةم يعايتةةون  الةةة مةةن انعةةداا أمةةان أو فيدانةةه ؛ وهةةذه 

يعايتةه المجتمةع النتيجة ليسف مستغربة للوةع المفتيد لالمان واالتتيرار الةذي 

العراقةةي منةةذ قرابةةة العيةةد مةةن الةةزمن والةةذي يليةةي بظاللةةه علةةى الةةنفس اإلنسةةانية 

 و اصة طلبة جامعة ديالى  امتداد لما تعانيه الميافظة بخاصة والوطن بعامة.

" فاعلييية الييتعلم التعيياوني لطلبيية قسييم الترةييية الفنييية المرحليية  .الهةةدن النةةاني

 مشتركة وعالقتها ةاألمن النفسي لديهم."  الاانية ةتنفيذ أعمال فخارية

تييييا لهذا الهدن ت فيد تم تيلي  بيانات التجربة األتاتية لفاعلية التعلم التعاوني 

لطلبة قسم التربية الفنية المر لة النانية بتنفيذ أعمال فخارية متتر ة وعالقتها 

جريبية { ت فتبين باألمن النفسي ألفراد عينتي البي، األتاتيتين   الضابطةت الت

{ طالب و طالبة ت 01إن المتوتط اليسابي للعينة التجريبية البالك عددها  

                                                           

{  6يستخر  الوتط النظري من  الل الجمع   أعلى درجة في الميياا وأق  درجة { ميسوما على   

 أو البدي  الوتط مضروبا بعدد الفيرات .

 .632{ اإل صا  النفسي واالجتماعي والتربويت ص--ينظر : أبو الني ت ميمود السيد  



  6102لسنة  ايلولوالستون . سابع ...............العدد ال.......................مجلة الفتح ........................
/http:www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 

-627- 
 

{ درجة وبانيران  296702{ طالبة ؛ قد بلك   61{ طالبا و 61بواقع  

{ ت في  ين  ان المتوتط اليسابي للعينة الضابطة  26763معياري ميداره   

{ طالبة ؛ قد 61{ طالبا و 61  { طالب و طالبة ت بواقع01والبالك عددها  

{ ؛ وعند ا تبار 76120{ درجة وبانيران معياري ميداره  776163بلك  

معنوية الفروف بين متوتطي درجات   الضابطة ت التجريبية{ باتتخداا 

اال تبار التائي لعينتين مستيلتين ت ار وجد ان الييمة التائية الميسوبة تساوي 

{ عند 66160بالييمة التائية الجدولية البالغة  { ت وعند ميارنتها  362020 

{  1{ ت إر تبين من الجدول رقم   31{ وبدرجة  رية   1612مستوب داللة  

إن الييمة التائية الميسوبة ا بر من الييمة التائية الجدولية ت مما يعني مستوب 

د قسم التربية الفنية المر لة النانية قد انخفض عنلدب طلبة األمن النفسي 

المجموعة التجريبية عن الذي لدب المجموعة الضابطة وبفروف رات داللة 

قسم التربية الفنية لدب طلبة إ صائية ت مما يعني أن مستوب األمن النفسي ان 

المر لة النانية قد ارتفع عن الذي لدب المجموعة التجريبية بعد إجرا  التجربة 

على فاعلية التعليم التعاوني عن المستوب الذي  ان قب  التجربة ت وهذا يدل 

لدب الطلبة الذين  ضعوا لبرنامت تنفيذ أعمال على مستوب األمن النفسي 

وعليه يرب البا ، أن وجود الفرد ةمن  فخارية متتر ة وبتك  ايجابي ت

فريق أو جماعة يتعره بيالة من األمان أ نر مما لو  ان بمفرده ت فاإلنسان 

بتنفيذ طلبة المر لة النانية قسم التربية الفنية   ائن اجتماعي لذلي جا  اشتراك

أعمال فخارية متتر ة ت لتعزيز مستوب األمن النفسي لديهم ت فخالل جو العم  

الذي تسوده رو  التآار والمساعد  والذي يتعر الطالب بأنه في التعلم التعاوني 

ك من ليس لو ده أماا ما يواجه من تيديات يتطلبها العم  الفني ت وان هنا

يسانده  ما هو بدوره ييدا الدعم لآل رين وهو ما يزر  في نفسه النية ويجعله 

أ نر ايجابية في التفاع  وقدر  على المواجهة ت وهو ما يتمن  بتعوره بارتفا  

 مستوب األمان .

    8جدول } 

 نتا:ج اختبار داللة الفروق ةين متوسطي الدرجات لطلبة ةحسب المجموعة  

 المجموعة
 عدد

 الطلبة

المتوتط 

 اليسابي

االنيران 

 المعياري

درجة 

 اليرية

الداللة  الييمة التائية

 الجدولية الميسوبة المعنوية

 التجريبية
01 29670

2 

 دالة 66160 362020 31 26763

 الضابطة
01 77616

3 

76120 

 

 الهدف الاالث.االختالفات ةين الطالب والطالبات في األمن النفسي.
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تييييا لهذا الهدن في معرفة فاعلية التعلم التعاوني لطلبة قسم التربية الفنية 

المر لة النانية بتنفيذ أعمال فخارية متتر ة وعالقتها باألمن النفسي لديهم 

 سب متغير الجنست فيد تم تيلي  البيانات بيسب الجنس ت فتبين إن المتوتط 

{ درجة  716202قد بلك   { طالبا 61اليسابي لعينة الطالب البالغة  

{ ت في  ين  ان المتوتط اليسابي لدرجة  16203وبانيران معياري ميداره  

{ وبانيران معياري  216900{ طالبة هو  61عينة الطالبات والبالك عددهن 

{؛ وعند ا تبار معنوية الفروف بين متوتطي درجات الطالب 26670ميداره  

ي لعينة وا د  ت وجد بان الييمة التائية والطالبات باتتخداا اال تبار التائ

{ ت وعند ميارنتها بالييمة التائية الجدولية البالغة 162900الميسوبة تساوي  

{ تبين من الجدول 09{ وبدرجة  رية  1612{ عند مستوب داللة  66193 

إن الييمة التائية الميسوبة اصغر من الييمة التائية الجدولية ت مما يعني أن 

ن الطالب والطالبات لم يبلك مستوب الداللة اإل صائية في األمن الفرف بي

النفسي ت ولكن بالنسبة للفرف الذي ظهر بين المتوتط اليسابي لعينة الطالب 

والمتوتط اليسابي لعينة الطالبات والذي  ان لصالح الطالبات يمكن أن يعزوه 

ت فالولد يربى  البا ، إلى طبيعة اال تالن في التربية بين الذ ور واإلناف

ليعتمد على نفسه ويعتمد اآل رون من أهله عليه ؛ بينما  البنف{ ال تستتعر 

الطمأنينة إال مع األ ر   األا أو األب ت األخ أو األ ف ت الزو  أو االبن في 

المستيب { وعليه فجماعة العم  وبصرن النظر عن جنسهم توفر لهم الدعم 

ي العم  والذي يتمن  بعدا وجودها و يد  المعنوي المطلوب ت  اصة للطالبة ف

على السلوك االجتماعي  -نظر لفتر  العتر  أتابيع مد  التجربة-والذي انعكس

 {  .  1لها ولآل رين ممن  ضعوا للتجربة ت  ما يتبين من الجدول رقم   

   9جدول } 

 نتا:ج اختبار داللة الفروق ةين متوسطي الدرجات لطلبة ةحسب الجنس   
 جم  الجنس

 العينة

المتوتط 

 اليسابي

االنيران 

 المعياري

درجة 

 اليرية

الداللة  الييمة التائية

 الجدولية الميسوبة المعنوية

 دالة 66193 162900 09 16203 716202 61 طالب

 26670 216900 61 طالبات

 

 . االستنتاجات 7

أ. إن طلبة قسةم التربيةة الفنيةة المر لةة النانيةة يعةانون مةن مسةتوب تةلبي لألمةن 

 النفسي لديهم بتك  عاا . 

التعاوني لطلبةة قسةم التربيةة الفنيةة المر لةة النانيةة عنةد ب. ظهرت فاعلية التعلم 

تنفيةةذ أعمةةال فخاريةةة متةةتر ة مةةن  ةةالل أثرهةةا االيجةةابي علةةى مسةةتوب األمةةن 

 النفسي لديهم .
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 . ظهر ا تالن بين الطالب والطالبةات فةي مسةتوب األمةن النفسةي ت ولكنةه لةم 

عدا وجود فةرف  { مما يعني1612يبلك مستوب الداللة اإل صائية عند مستوب  

فةةي فاعليةةة الةةتعلم التعةةاوني لطلبةةة قسةةم التربيةةة الفنيةةة المر لةةة النانيةةة عنةةد تنفيةةذ 

 أعمال فخارية متتر ة على مستوب األمن النفسي بيسب متغير الجنس .

 . التوصيات 3

 يوصي البا ، بآالتي :      

موعةات فةي أوال. اتتخداا إتةتراتيجية الةتعلم التعةاوني فةي تيسةيم الطلبةة إلةى مج

الدروا العملية للتربية الفنية لكونها أ نر فعالية  اصة في ميدان بنةا  شخصةية 

 الطالب وتييق األمن النفسي لديه. 

ثانيا. اعتماد طريية تيسيم الطلبة إلى مجموعات في ماد  الفخار  اصة في تنفيذ 

الطلبةة  األعمال الكبير  اليجةم  الجةداريات واألفةاريز لكونهةا أ نةر فعاليةة بعمة 

 وا تصار الوقف والكفا   . 

 

 . المقترحات 4

أوال. ييتر  البا ، أجرا  دراتة أ رب متابهة تيوا علةى اتةتخداا إتةتراتيجية 

تنفيةةذ أعمةةال تتةةكيلية متةةتر ة وتجريةةب أثرهةةا فةةي مجةةاالت نفسةةية أ ةةرب منةة  

 االنطوا  ت االكتراب . 

على اتةتخداا إتةتراتيجية  ثانيا. ييتر  البا ، أجرا  دراتة أ رب متابهة تيوا

 تنفيذ أعمال متتر ة لمجاالت تتكيلية أ رب   الرتم ت النيف ت الخزن { .

 

 المصادر :

 اليران الكريم

ت  اتةةتراتيجيات التعلةةيم وأتةةاليب الةةتعلم{ : 6110إبةةراهيم ت مجةةدي عزيةةز  .0

 الياهر  .  

ت دار أ يةا  التةراف  صييح البخةاري{ :  - -البخاري ت ميمد بن إتماعي    .6

 ت بيروت .  1العربيت  

مكتبةة  – معجةم مصةطليات العلةوا االجتماعيةة( : 0977بدوي ا مةد ا ةي ه .3

 بيروت  –لبنان 

{  علةم الةنفس التربةوي وتطبيياتةه ت 0997البيلي ت ميمد عبد هللا  وَ رون   .0

 مكتبة فال  للنتر والتوايع ت جامعة اإلمارات . 

بنا  برنامت إرشادي جمعي لألمن النفسةي { : 0997التتنجي ت تغريد  لي    .2
ت أطرو ةةة د تةةوراه   كيةةر وأثةةره فةةي التفكيةةر أالبتكةةاري لةةدب طلبةةة الجامعةةة 

 منتور  { ت  لية التربية ابن رشد ت جامعة بغداد . 

مفهوا الذات وعالقتةه بمسةتويات الطمأنينةة { : 0917 سين ت ميمود عطا   .2
 { ت الكويف3تماعيةت العدد   ت  مجلة العلوا االج االنفعالية
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ت  موتةةوعة علةةم الةةنفس والتيليةة  النفسةةي{ : 0971اليفنةةي ت عبةةد المةةنعم    .7

 مكتبة المدبولي ت الياهر  . 

شةةعور المعلةةم بةةاألمن النفسةةةي { : 0991الخالةةدي ت جاجةةان ميمةةد جمعةةةة   .1
ت رتالة ماجستير كير منتور { ت  ليةة التربيةة ابةن  وعالقته ببعض المتغيرات

 ت جامعة بغداد .رشد 

ت دار الميسةةةر  ت  تعلةةةيم العلةةةوا للجميةةةع{ : 6112 طةةةاب ت عبةةةد هللا ميمةةةد  .9

 .  اليرموك ت األردن

ت  ا تبار ماتلو للتعور بةاألمن{ : 0913دواني ت ديراني ؛ عيد ت  مال    .01

{ ت 6{ العةةةدد  01دراتةةةة صةةةدف للبياةةةة األردنيةةةة ت مجلةةةة دراتةةةات ت مجلةةةد  

 الجامعة األردنية .

فاعليةة برنةامت التأهية  التربةوي للمعلمةين { : 0977ديواني ت ميمد عبةد   .00
 –ت مجلة دراتات للعلةوا االجتماعيةة واإلنسةانية  في تيسين ممارتتهم التعليمية

 {. 0العدد   –{ 0مجلد  

األمةةن النفسةةي للمةةراهيين وعالقتةةه ( : 0990الر ةةو ت جنةةان تةةعيد ا مةةد ه .06
ت رتالة ماجستير   كير منتور  { ت  لية التربية ابةن  باتاليب المعاملة الوالدية

 رشد ت جامعة بغداد .

ت عةالم  0ت ط علم النفس االجتماعي{ : 0977اهران ت  امد عبد السالا   .03

 الكتب ت الياهر  .

االمن والتيم  النفسيان وعالقتهما بالصية { : 0997تمين ت ايد بهلول   .00
   {  لية االداب ت جامعة المستنصرية.. اطرو ة د توراه   كير منتور النفسية

بنةةا  مييةةاا ميةةنن للسةةلوك االجتمةةاعي { : 0991شةةوان ت ميمةةد عبةةد هللا   .02
ت أطرو ةةة د تةةوراه  كيةةر منتةةور  { ت  ليةةة  لةةدب طلبةةة الجامعةةة فةةي العةةراف

 التربية ابن رشد ت جامعة بغداد .

لي اإلنسةةان مةةن هةةو ة واار  التعلةةيم العةةا{ : 0917صةةالح ت قاتةةم  سةةين   .02
 ت  لية اآلداب ت جامعة بغداد . والبي، العلمي

اثةةر أتةةلوب الةةتعلم التعةةاوني فةةي { : 6111عنمةةان عبةةد المةةنعم العبيةةدي   .07
ت رتةةالة  تيصةةي  طةةالب الصةة  النالةة، المتوتةةط فةةي مةةاد  التربيةةة اإلتةةالمية

 ابن رشد ت جامعة بغداد .  -ماجستير كير منتور { ت  لية التربية 

ت 3ت طرائد التربيةة العامةة وأصةول التةدريس{ : 0972فايد ت عبد اليميد   .01

 بيروت.

طةةرف التةةدريس فةةي اليةةرن الوا ةةد { : 6112فةةر  ت عبةةد اللطيةة   سةةين   .09
 ت دار المسير  ت عمان . والعترين

ت ترجمة تيد ميمد كنةيم  التخصية{ : 0910الااروا ت ريتتارد . ا   .61

 ت دار التروف ت بيروت . 0ت ط
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بنةا  مييةاا ميةنن لألمةن النفسةي لطلبةة { : 0990مطلي ت فاطمةة عبةاا   .60
ت رتةةالة ماجسةةتير   كيةةر منتةةور  { ت  ليةةة التربيةةة ابةةن رشةةد ت  جامعةةة بغةةداد

 جامعة بغداد .

طرائةق التةدريس { : 6116مرعيت توفيق أ مدت والييلةةت ميمةد ميمةود  .66
 ت دار المسير  ت عمان . العامة

السةلوك االجتمةاعي وعالقتةه بالتةعور :  {6116الموتوي ت عباا نةو    .63
ت رتةةالة ماجسةةتير   كيةةر  بالةةذات واألمةةن النفسةةي لةةدب طلبةةة جامعةةة الموصةة 

 جامعة الموص . -منتور  { ت  لية التربية

عالقةة اليةيم بةاألمن النفسةي ت مجلةة التربيةة {: 0990وهيبتميمد ياتين   .60
 {ت  لية التربيةتجامعة الموص . 01تعدد والعلم

ت مطبعةةة دار اليكمةةة  االننروبولوجيةةا النفسةةية{ : 0991النةةوريت قةةيس   .62

 للطباعة والنترت الموص .
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  0ملحق}

 استبيان أراء الخبراء المحكمين

 في مدى صدق فقرات مقياس األمن النفسي

 

 ………………………………………………األتتار الفاة  

 الميترا

 تيية طيبة

طلبة قسةم يروا البا ، اليياا باجرا  دراتة بعنوان ل فاعلية التعلم التعاوني ل    

ل   فخاريةةة متةةتر ة وعالقتهةةا بةةاألمن النفسةةي لةةديهمبتنفيةةذ أعمةةال التربيةةة الفنيةةة 

 -وتيييياً ألهدان البي، ينوي البا ة، اتةتخداا مييةاا ابراهةاا ماتةلو للتةعور 

 عدا التعور باالمن المعرب  .

ونظراً لما لكم من  بر  ودراية علميةة فةي هةذا المجةال يرجةو البا ة، قةرا       

مدب صال ية الفيرات أو تعدي  أيةة  فيرات الميياا بدقة وابدا  ارائكم من  ي،

 فير  كير مناتبة مع تدوين مال ظاتكم .

علماً ان البدائ  المعتمد  في الميياا هي ه نعم ت ال ت كير متأ د ( . وتيسب     

الدرجة لك  فير  من فيرات الميياا ورلي ارا اجاب المفيوص با دب االجابات 

 المدونة قرين    تؤال في مفتا  التصييح .

 

 وتقبلوا من الباحث فا:ق التقدير واالحترام   
 

                                   
 الباحث    

 
   

 ت
 تصلح الفيرات

ال 

 تصلح
 المال ظات

ه  تركب عاد  في أن تكون مع اآل رين أ نةر ممةا     0

 تكون و دك ة

   

    ه  ترتا  عند وجودك مع اآل رين ة 6

    بالنفس ةه  تنيصي النية  3

    ه  تتعر بأني تيص  على قدر  ان من الننا  ة 0

    ه  تيس مراراً بأني مستا  ممن  ولي ة 2

    ه  تفكر بان الناا ييبوني  ميبتهم لآل رين ة 2
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 ت
 تصلح الفيرات

ال 

 تصلح
 المال ظات

    ه  تيلق مد  طويلة عند تعرةي لبعض االهانات ة 7

    ه  يمكني أن تكون مرتا ا مع نفسي ة 1

    وجه العموا شخ  كير أناني ةه  أنف على  9

هةة  تميةة  إلةةى تجنةةب األشةةيا  كيةةر السةةار  بةةالتهرب  01

 منها ة

   

ه  ينتابي مراراً شةعور بالو ةد   تةى لةو  نةف بةين  00

 الناا ة

   

    ه  تتعر بأني  اص  على  يي في هذه الييا  ة 06

عنةةدما ينتيةةدك أصةةيابي ت هةة  مةةن عادتةةي أن تتيبةة   03

 طيبة ةنيدهم برو  

   

    ه  تنبط عزيمتي بسهولة ة 00

    ه  تتعر عاد  بالود نيو معظم الناا ة 02

هةة   نيةةراً مةةا تتةةعر بةةان هةةذه الييةةا  ال تسةةتيق أن  02

 يعيتها اإلنسان ة

   

    ه  أنف على وجه العموا متفائ  ة 07

    ه  تعتبر نفسي شخصاً عصبياً نوعاً ما ة 01

    شخ  تعيد ةه  أنف عموماً  09

    ه  أنف عاد   واثق من نفسي ة 61

    ه  تعي كالباً ما تفعله ة 60

    ه  تمي  إلى أن تكون كير راع عن نفسي ة 66

    ه   نيراً ما تكون معنوياتي منخفضة ة 63

ه  تتةعر عنةدما تلتيةي بةاآل رين أول مةر  بةأنهم ال  60

 ييبوني ة

   

    بنفسي ةه  لديي إيمان  ان  62

ه  تتعر على وجه العموا بأنه يمكني النيةة بمعظةم  62

 الناا ة

   

    ه  تتعر بأني شخ  نافع في هذا العالم ة 67

    ه  تنسجم عاد  مع اآل رين ة 61

    ه   تيضي وقتاً طويالً قلياً على المستيب  ة 69

    ه  تتعر عاد  بالصية الجيد  واليو  ة 31

    متيدف جيد ةه  أنف  30

ه  لديي شعور بأني عب 36
 
    على اآل رين ة 

    ه  تجد صعوبة في التعبير عن متاعرك ة 33

    ه  تفر  عاد  لسعاد  اآل رين و سن  ظهم ة 30

هةة  تتةةعر كالبةةاً بأنةةي مهمةة  وال تيظةةى باالهتمةةاا  32

 الالاا ة
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 ت
 تصلح الفيرات

ال 

 تصلح
 المال ظات

    ه  تمي  الن تكون شخصاً شكا اً ة 32

تعتيةةد علةةى وجةةه العمةةوا بةةان هةةذا العةةالم مكةةان هةة   37

 جمي  للعي  فيه ة

   

    ه  تغضب وتنور بسهولة ة 31

    ه   نيراً ما تفكر بنفسي ة 39

هةة  تتةةعر بأنةةي تعةةي   مةةا تريةةد ولةةيس  مةةا يريةةد  01

 اآل رون ة

   

ه  تتعر باألت  والتفية علةى نفسةي عنةدما تسةير  00

 األمور بتك   اطئ ة

   

    ه  تتعر بأني ناجح في دراتتي ة 06

ه  من عادتي أن تد  اآل رين يروني على  يييتي  03

 ة

   

ه  تتعر بأني كير متكي  مع الييا  بتةك  مةرع  00

 ة

   

هةةة  تيةةةوا عةةةاد  بعملةةةي علةةةى افتةةةراع أن األمةةةور  02

 تتنتهي على ما يراا ة

   

ه  تتعر بان الييا  عب 02
  

    ثيي  ة

    شعور بالني  ةه  ييليي  07

    ه  تتعر عاد  بمعنويات مرتفعة ة 01

    ه  تنسجم مع الجنس األ ر ة 09

ه   دف أن انتابي شةعور بةاليلق مةن أن النةاا فةي  21

 التار  يراقبوني ة

   

    ه  يجر  شعورك بسهولة ة 20

    ه  تتعر باالرتيا  في هذا العالم ة 26

    من ر ا  ةه  أنف قلق تجاه ما لديي  23

    ه  وتتعر اآل رين معي بارتيا ي إليهم ة  20

    ه  عندك  ون مبهم من المستيب  ة 22

    ه  تتصرن على طبيعتي ة 22

    ه  تتعر عموماً بأني شخ  ميظوظ ة 27

    ه   انف طفولتي تعيد  ة 21

    ه  لي  نير من األصدقا  المخلصين ة 29

    االرتيا  في معظم األ يان ةه  تتعر بعدا  21

    ه  تمي  إلى الخون من المنافسة ة 20

    ه  تخيم السعاد  على جو أترتي ة 26

هةةة  تيلةةةق  نيةةةراً مةةةن أن يصةةةيبي تةةةو  اليةةةظ فةةةي  23

 المستيب  ة
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 ت
 تصلح الفيرات

ال 

 تصلح
 المال ظات

    ه   نيراً ما تكون منزعجاً من الناا ة 20

    ه  تتعر عاد  بالرةي ة 22

إلةةى التيلةةب مةةن تةةعيد جةةداً الةةى هةة  يميةة  مزاجةةي  22

  زين جداً ة

   

هةة  تتةةعر بأنةةي موةةةع ا تةةراا النةةاا علةةى وجةةه  27

 العموا ة

   

    ه  باتتطاعتي العم  بانسجاا مع اآل رين ة 21

    ه  تتعر بأني ال تستطيع السيطر  على متاعرك ة  29

ه  تتعر أ يانا بان الناا يسةتهزئون ه يسةخرون (  71

 مني ة

   

ه  أنف بتك  عاا شخ  مرتا  األعصاب ه كيةر  70

 متوتر ( ة

   

ه  تتعر بان العالم من  ولي يعاملي معاملة عادلةة  76

 على وجه العموا ة

   

ه  تبق أن أاعجي شعور بان األشيا  كير  ييييةة  73

 ة

   

    ه  تبق أن تعرةف مراراً لالهانة ة 70

    يعتبروني شاراً ةه  تعتيد أن اآل رين  نيراً ما  72

 

 {6مليق 

 أتما  الميكمين مرتبة بيسب الليب العلمي واليرون الهجائية .

 التخص   االتم الليب العلمي ت

 ولة عبد الوهاب  األتتار  الد تور 0

 الييسي

 علم النفس

 التربية التتكيلية  عاد ميمود  مادي األتتار  الد تور 6

 علم النفس السلطانيناجح  ريم  األتتار الد تور 3

األتتار الد تور  0

 المساعد 

 علم النفس  امد  مز  الدفاعي

األتتار الد تور  2

 المساعد 

 اليياا والتيويم عدنان مارد جبر

األتتار الد تور  2

 المساعد

طرائق تدريس التربية   نعان كضبان  بيب

 الفنية

األتتار الد تور  7

 المساعد

-علي عبد الكريم ال

 رةا

 فلسفة التربية الجمالية

 التربية الفنية عادل عبد المنعماألتتار الد تور  1
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 المساعد

 

 

 

 {3مليق  

 ميياا األمن النفسي

 عزيزي الطالب..عزيزتي الطالبة..

 …تيية طيبة 

أمامي بعض الفيرات التي يرجى قرا      فير  منها بعناية تامة ومن ثم 

وفق البدائ  اآلتية:   نعم ت كير في المربع المناتب √{ وةع عالمة   

في المربع الذي تراه يعبر عن √{ متأ د ت ال { ت ورلي بوةع عالمة   

رأيي ت علما أن اإلجابات المعطا  تون تستخدا إلكراع البي، العلمي 

فيط ت وتتبيى في ترية تامة ت و مؤشر على رلي لم يطلب مني  تابة االتم 

في تصني  البيانات وتيليلها مع ر ر  ب  طلبف مني معلومات عامة تساعد

يرجو البا ، تعاوني ت باإلجابة على جميع المعلومات الخاصة بي ت و

 .الفيرات ت مع  التكر والتيديـــــــــــــر 

 

 نو  الدراتة :                         المر لة:                              الجنس :    

 

 

 واليي مناالً يوةح المطلوب : 

أتف  √{ إرا وةعف عالمة   

عبار    دائماً { فيعني رلي إن 

 رأيي يتفق تماماً مع الفير 

 

 

 

 نعم الفيرات ت
كير 

 متأ د
 ال

هة  تركةب عةةاد  فةي أن تكةةون مةع اآل ةةرين أ نةر ممةةا     0

 تكون و دك ة

   

    ترتا  عند وجودك مع اآل رين ة ه  6

    ه  تنيصي النية بالنفس ة 3

    ه  تتعر بأني تيص  على قدر  ان من الننا  ة 0

    ه  تيس مراراً بأني مستا  ممن  ولي ة 2

كير  نعم  الفير 

 متأ د

 ال

اشعر إن الدراتة 

 مهمة ليياتي العملية .

√   
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 نعم الفيرات ت
كير 

 متأ د
 ال

    ه  تفكر بان الناا ييبوني  ميبتهم لآل رين ة 2

    ه  تيلق مد  طويلة عند تعرةي لبعض االهانات ة 7

    ه  يمكني أن تكون مرتا ا مع نفسي ة 1

    ه  أنف على وجه العموا شخ  كير أناني ة 9

ه  تمي  إلى تجنب األشيا  كير السةار  بةالتهرب منهةا  01

 ة

   

هةة  ينتابةةي مةةراراً شةةعور بالو ةةد   تةةى لةةو  نةةف بةةين  00

 الناا ة

   

    ه  تتعر بأني  اص  على  يي في هذه الييا  ة 06

عندما ينتيدك أصيابي ت ه  من عادتي أن تتيب  نيدهم  03

 برو  طيبة ة

   

    ه  تنبط عزيمتي بسهولة ة 00

    ه  تتعر عاد  بالود نيو معظم الناا ة 02

ه   نيراً ما تتعر بان هذه الييا  ال تستيق أن يعيتها  02

 اإلنسان ة

   

    ه  أنف على وجه العموا متفائ  ة 07

    تعتبر نفسي شخصاً عصبياً نوعاً ما ةه   01

    ه  أنف عموماً شخ  تعيد ة 09

    ه  أنف عاد   واثق من نفسي ة 61

    ه  تعي كالباً ما تفعله ة 60

    ه  تمي  إلى أن تكون كير راع عن نفسي ة 66

    ه   نيراً ما تكون معنوياتي منخفضة ة 63

بةةاآل رين أول مةةر  بةةأنهم ال هةة  تتةةعر عنةةدما تلتيةةي  60

 ييبوني ة

   

    ه  لديي إيمان  ان بنفسي ة 62

هة  تتةعر علةةى وجةه العمةةوا بأنةه يمكنةةي النيةة بمعظةةم  62

 الناا ة

   

    ه  تتعر بأني شخ  نافع في هذا العالم ة 67

    ه  تنسجم عاد  مع اآل رين ة 61

    ةه   تيضي وقتاً طويالً قلياً على المستيب   69

    ه  تتعر عاد  بالصية الجيد  واليو  ة 31

    ه  أنف متيدف جيد ة 30

ه  لديي شعور بأني عب 36
 
    على اآل رين ة 

    ه  تجد صعوبة في التعبير عن متاعرك ة 33

    ه  تفر  عاد  لسعاد  اآل رين و سن  ظهم ة 30

   ه  تتعر كالباً بأني مهم  وال تيظى باالهتماا الةالاا  32
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 نعم الفيرات ت
كير 

 متأ د
 ال

 ة

    ه  تمي  الن تكون شخصاً شكا اً ة 32

ه  تعتيد على وجه العموا بان هةذا العةالم مكةان جمية   37

 للعي  فيه ة

   

    ه  تغضب وتنور بسهولة ة 31

    ه   نيراً ما تفكر بنفسي ة 39

ولةةةيس  مةةةا يريةةةد  هةةة  تتةةةعر بأنةةةي تعةةةي   مةةةا تريةةةد 01

 اآل رون ة

   

هةة  تتةةعر باألتةة  والتةةفية علةةى نفسةةي عنةةدما تسةةير  00

 األمور بتك   اطئ ة

   

    ه  تتعر بأني ناجح في دراتتي ة 06

    ه  من عادتي أن تد  اآل رين يروني على  يييتي ة 03

    ه  تتعر بأني كير متكي  مع الييا  بتك  مرع ة 00

بعملي على افتراع أن األمةور تةتنتهي ه  تيوا عاد   02

 على ما يراا ة

   

ه  تتعر بان الييا  عب 02
  

    ثيي  ة

    ه  ييليي شعور بالني  ة 07

    ه  تتعر عاد  بمعنويات مرتفعة ة 01

    ه  تنسجم مع الجنس األ ر ة 09

هةة   ةةدف أن انتابةةي شةةعور بةةاليلق مةةن أن النةةاا فةةي  21

 التار  يراقبوني ة

   

    ه  يجر  شعورك بسهولة ة 20

    ه  تتعر باالرتيا  في هذا العالم ة 26

    ه  أنف قلق تجاه ما لديي من ر ا  ة 23

    ه  وتتعر اآل رين معي بارتيا ي إليهم ة  20

    ه  عندك  ون مبهم من المستيب  ة 22

    ه  تتصرن على طبيعتي ة 22

    ميظوظ ةه  تتعر عموماً بأني شخ   27

    ه   انف طفولتي تعيد  ة 21

    ه  لي  نير من األصدقا  المخلصين ة 29

    ه  تتعر بعدا االرتيا  في معظم األ يان ة 21

    ه  تمي  إلى الخون من المنافسة ة 20

    ه  تخيم السعاد  على جو أترتي ة 26

المسةتيب  ه  تيلق  نيراً من أن يصيبي تو  اليظ فةي  23

 ة

   

    ه   نيراً ما تكون منزعجاً من الناا ة 20
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 نعم الفيرات ت
كير 

 متأ د
 ال

    ه  تتعر عاد  بالرةي ة 22

ه  يمي  مزاجي إلى التيلب مةن تةعيد جةداً الةى  ةزين  22

 جداً ة

   

ه  تتعر بأني موةع ا تراا الناا على وجه العمةوا  27

 ة

   

    ه  باتتطاعتي العم  بانسجاا مع اآل رين ة 21

    ه  تتعر بأني ال تستطيع السيطر  على متاعرك ة  29

هةة  تتةةعر أ يانةةا بةةان النةةاا يسةةتهزئون ه يسةةخرون (  71

 مني ة

   

هة  أنةف بتةك  عةاا شةخ  مرتةا  األعصةاب ه كيةةر  70

 متوتر ( ة

   

ه  تتةعر بةان العةالم مةن  ولةي يعاملةي معاملةة عادلةة  76

 على وجه العموا ة

   

    شعور بان األشيا  كير  يييية ةه  تبق أن أاعجي  73

    ه  تبق أن تعرةف مراراً لالهانة ة 70

    ه  تعتيد أن اآل رين  نيراً ما يعتبروني شاراً ة 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


