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مستخلص البحث :
اولا  :أهداف البحث :
أستهدف البحث الحالي  :قياس مستوى الحاجات النفسية لدى الطالبات النازحات .
ثانيا ا-حدود البحث (  : )Limitation Of the Researchيتحدد البحث الحاالي
بالطالباااااااات النازحاااااااات داااااااي الفااااااادا س اال دادياااااااة داااااااي ال ااااااافوف ا ياااااااة-:
(الرابع،الخامس،السادس)دي مركز مدينة بعقوبة للعام الد اسي (.)8102 -8102
ثالثا ا  :اجراءات البحث :
 أداة البحااث  :لتحقياا اهااداف البحااث اا بنااا مقياااس الحاجااات النفسااية للطالباااتالنازحات لى ود نظرية ماسلودي القياس  ،وا تفاد اسلوب التقرير الذا ي داي بناا
دقرات الفقيااس اذ قاما بتحدياد ثالثاة مجااالت للفقيااس ،ثا صاياةة الفقارات لاى
ود الحاجات التي حاددها ماسالو للا مجاال وبلغا يناة التحليا االح اايي التاي
ا تفد ها الباحثاة داي اساتخرا الخ ااي السايلومترية ( )811و ا اساتخرا القاوة
التفييزياااة لفقااارات الفقيااااس باساااتخدام اسااالوب الفجفاااو تي الفتطاااردتي  .كفاااا ااا
استخرا ال دق بطراي متعاددة هاي (صادق الفحتاوى بنو يا الظااهر والفنطقاي
دضااالا اا ال اادق البنااايي) .أمااا الثبااات دقااد اا حساااب بطريقااة اال ساااق الاادايلي
باستخدام طريقة ا ادة االيتبا وطريقة الفاكرونباخ لال ساق الدايلي.
الوسائل الحصائية :
اساااتخدم الباحثاااة( :معامااا ا بااااط بيرساااون  ،ومعادلاااة الفاكرونبااااخ  ،وا اااادة
االيتبا ،ومعادلااة القااوة التفيزياااة ,وااليتبااا التاااايي لعينااة واحااادة وااليتبااا التاااايي
لعينتي مستقلتي ).
نتيجة البحث:
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 وجاد داروق باي الحاجاات الاثالل ل االح حاجاة: وص البحث إلاى النتيجاة ا ياة
وداي ضاو نتيجاة البحاث وصال الباحثاة.)1.12( ند مستوى داللاة،االنتفا والحب
. الى دد م االستنتاجات والتوصيات والفقترحات
Psychological Needs of Female Displaced Students of
Preparatory School
A Research submitted by the specialist supervisor:
Inst. Hiyam Qasim Muhammad Mustaf (PhD)
Directorate of Education in Diyala
Abstract :
The Aim of Study: The current research aims at measuring the
level of psychological needs of female displaced students.
The Limit: The current research is limited to displaced female
students of preparatory schools who are in the fourth, fifth and
sixth grades in Baquba city center for the academic year (20142015).
The Procedures:
- The tool: To achieve the aim of the research, a measurement
was built to measure the psychological needs of displaced
female students in accordance with Maslow’s theory of
measurement and the method of self-report was adopted in the
construction of the items of the measurement. It identified the
three areas of the measurement. Then, the items are formed
according to the needs identified by Maslow for each area. The
sample of statistical analysis which was adopted by the
researcher in the extraction of psychometric properties was
(200) students. The discriminant force of the measurement was
extracted by using the method of the extreme groups. Honesty
has also been extracted in several ways (the truthfulness of the
content; both apparent and logical honesty as well as
constructive honesty). Stability was calculated according to the
internal consistency method using the retest and Alpha
Cronbach’s methods of internal consistency.
Statistical means:
The researcher used: Pearson correlation coefficient, Alpha
Cronbach’s equation, re-test, discriminant force equation, T-test
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for one independent sample and T-test for two independent
samples.
The results:
The research found the following results: There are differences
between the three needs in favor of the need for belonging and
love, at the level of significance (0.05). In the light of the
research results, the researcher reached a number of conclusions,
recommendations and suggestions.
مشكلة البحث :
ان الفتغياارات الصخ ااية لهااا اارثير كبياار دااي حقي ا النجاااف .دالطالبااة ال نف ا ا
كونهاااا داااردام داااي جفا اااة يااافثر ضااااها و وادقهاااا داااي نجاحهاااا وساااعاد ها,لذل عاااد
الحاجااات النفسااية ما الفتغياارات التااي اافثر دااي ساالوت الطالبااة ،نهااا جعا الطالبااة
النازحة متفا لة مع زميال ها وال حس بالغربة,ومصا كة دي الفناقصاات ،وبناا اا لاى
ذلا داان مسافولية مساا دة الطالبااة قاع لاى اا العاااملي داي افون التربياة ما
يالل زويد ك طالبة نازحة بفرصة مفلنة للي نظر الى نفسها برنها خ اية دعالاة
ل عيقها الظروف الطا ية  .لذا دالطالبة النازحاة التاي لاون لاديها صاحة نفساية ما
يالل إ باع الحاجات النفسية ،لديها دادعية واستعداد و قادير مر فعاا م لاذا ها داي القاد ة
لااااى حاااا الفصاااالالت أمااااا صاااااحبة التقاااادير الفاااانخف سااااوف لااااون أنسااااحابيمة
( بدهللا،8111،ص .)22و لى الرة ما أهفياة هاذا الفلاون للصخ اية (الحاجاات
النفساي ) .إال أنا لا يُبحاث بالصال الاذ يظهار القتا باالنزوف .اال أنا ما ياالل
بعا الفالحظاات الصخ اية للباحثاة و فلهاا مر ادة ربوياة ،وجادت أن هناات
مجفو اة ما الطالباات النازحاات و لاى الارة ما كاونه طالباات متفوقات ،بادو
ليه مف رات دم الثقة بالنفس وبا يري  ،وهذان ا مران يجعاالن الطالباة ةيار
متوادقة مع نفسها او مع ا ياري و ةيار واثقاة ما قاد ا ها و إملانيا هاا التاي قاد بادا
الفصا كة دي البرامج و ا نصطة الفد سية  ،و
بالتراجع  ،لذل يالحظ امتنا ه
ا سباب التي لف و ا ذلا  ،كانا معظا اإلجاباات ،صاير إلاى
ند سفاله
بع أساليب الفعاملة الوالدية ايتلف بعد النازوف وكاذل الفد ساية الفتعلقاة با اباع
الحاجات النفسية و دم التواد النفسي بسابب راروف النازوف  ،وهاذا لا ارثير قاو
لاى نجااحه  ،اجتفا يااا و مهنيااا و اسارياا و اطفيااا ونفساياا ،لاذا وجادت الباحثاة أن
رااروف الناازوف  ،صاال مصااللة قويااة للوالاادي وا ساارة ،دضااال اا زيااادة نساابة
النازحي بسبب ما يعاني بلدنا م حروب وللون النازحي أصابحوا جاز ال يساتهان
ب ا م ا مجتفعنااا العراقااي دااي الوق ا الحاضاار ،يجااب االسااتفادة م ا طاقااا ه الفتبقيااة
,ومرا ا ه الى أق ى الحدود ،لذا ا رت الباحثة د اسة هذا الفوضوع.
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أهمية البحث:
ان دادعية ا دراد للسعي نحو حقيا الحاجاات داي الفساتوى ا لاى توقاع لاى
مدى إ باع الحاجات دي الفستوى ا دنى هذا ماأ اا اليا ماسالو) )MasLowوأكاد
اإل ادة الحرة داي ا خااذ القارا ات الصخ اية لألداراد ،والساعى نحاو النفاو الصخ اي
وإ باع حاجا ه  ,وان دادعية ا دراد نحو حقي الحاجات العليا كالحاجاة الاى الحاب
واالنتفاا  ، ،والتقادير و حقيا الاذات ال يتوقاع نااد حاد اإل اباع الجزياي لهاا دحسااب
وإنفا يسعى الفرد الى حقي الفزيد م اإل باع لفث هاذ الحاجاات  .وهاذا ماا يفسار
اسااتفرا دادعيااة اإلدااراد نحااو الفزيااد ما النجاااف والتفيزوالتفااوق  ،لااذا يتطلااب إ ااباع
الحاجاااات النفساااية للناااازحي د ااا الترباااويي داااي الفد ساااة لزياااادة الثقاااة واالحتااارام
لذوا ه ،ومصا كة ا يري دي جفيع الفعاليات الحيا ية و قابله وأبعااده ا مصاا ر
التهفيش والغربة.دلحاجة الطالب إل باع حاجا النفسية أهفية كبيرة،دعلى أساس هاذا
يصااعر بذا ا ( .يوسااع،8112،ص.)01كفااا أن العالقااة الدادئااة والحفيفااة مااع الوالاادي
واالسرة التعليفياة داي مثا هاذ الظاروف االساتثناؤية افد الاى اال اباع واالطفئناان
النفسي دي حالة دم ا لاس التاو ر بسابب راروف التهجيار لاى االوالد بينفاا يافد
االساالوب الوالااد والفد سااي الفتصاادد واالهفااال إلااى صااعوبات معرديااة  ،ومصاالالت
انفعالية واجتفا ية عاوق نفاوه السالي  .إن الناازف احياناا يتارثر قادير لذا ا سالبيا م
الفعاملة الوالدية والفد سية مث الغضب واللوم الداي  ،مفا يلسب عبيارات
دضال
انفعالية ياطئة  ،فضي الى سلوكيات ةير متوادقة وسع دايرة الضغط النفسي و دم
الفا لية االجتفا ية لفث هوال وان مرا اة وضع النازف م أسس محددات ال احة
النفسااية اإليجابيااة ا طريا إ ااباع الحاجااات النفسااية  ،و ان م ا محاادادت ال ااحة
النفسية هو مفهوم الفها ات االجتفا ية التي ساا د لاى لاوي القاات ايجابياة ماع
ا يااري ،واالبتعاااد ا التااد ي االجتفااا ي الساالبي مفااا ياافثر ساالبيا ا لااى ورااايفه
الفعرديااة والتح اايلية ويفاانحه القااد ة لااى دها الناااس ورااروده الجدياادة والتعاما
معه بلفا ة  .كفا يترثر أيضا با جاهات الوالادي نحاو البيئاة الجديادة والخلفياة الثقادياة
(اإلمام، 8112،ص.) 2
ودي ضو ما قدم درن أهفية البحث الحالي تضح م يالل الجوانب ا ية-:
 -0إن هااذا البحااث يسااا د لااى أ طااا صااو ة واضااحة اا الطالبااات النازحااات،
واالستفادة م نتايج هذا البحث دي صخي بع الجوانب التي يعااني منهاا و عاوق
ا باع حاجا ه النفسية.
 -8سيتيح للعاملي دي مجاال التربياة قادي الفساا دة للناازحي داي مواجهاة مصالالت
الحيااااة  ،و اااوجيهه الوجهاااة الساااليفة  ,و اااودير ماااا يتناساااب وأنفااااط خ ااايته ،
وحاجا ه  ،ومستوى ذكايه
متغياري هفاا
 -2تضح أهفية هذا البحث الصفولية دي ودير الفقياس  ،واللصع
الحاجات النفسية والنزوف.
 -2إن معردة الفد سات للحاجات النفساية يساا ده داي إ بااع أسااليب وطرايا داي
التعام مع الطالبات النازحات .
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 -2كفااا تضااح أهفيا ة البحااث ما أهفيا ة مجتفااع البحا ث الحااالي الفتفثا بالطالبااات
النازحات  ،دي االستفادة م طاقا ه للفساهفة داي بناا الفجتفاع ,و ادم هاد ها نا
وان كان رردا ا طا يا ا قد يستفر ويتلر .
 -2فيد نتايجها الفهتفي بالتخطيط التربو والفصا يع التربوية.
ثالثا ا-أهداف البحث ( : ( Aims Of the Research
يهاادف البحااث الحااالي إلااى  -:قياااس مسااتوى الحاجااات النفسااية لاادى الطالبااات
النازحات .
رابعا ا -حدود البحث( :)Limitation Of the Research
يتحاادد البحااث الحااالي بالطالبااات النازحااات دااي الفاادا س اال داديااة دااي ال اافوف
ا يااة(-:الرابع،الخامس،السااادس)دي مركااز مدينااة بعقوبااة للعااام الد اسااي (-8102
. ) 8102
تحديد المصطلحات-:
أول  -الحاجات النفسية ) :(Psychological Needs
ا  -التعريف لغة:
الحاجة دي اللغة هي الضرو ة طل لى الصي الذ البقا لإلنسان م دون ،
و طل لى حقوق النفس  ،و طل لى الفقدا الذ يعيش اإلنسان م دون وللن
مع هذا يحتا إلي (التهانو ، 0188 ،ص.)88
ب-التعريف اصطالحا:
 -0ماساالو( )MasLow, 1970إنهااا  -نااوع م ا الحاجااات الفتتاليااة اذ ر قااي م ا
الفستوى ا دنى إلى الفستوى لى حسب د جة أهفيتها أوسياد ها بالنسبة للفارد و
يحق التقدم نحو حاجة قع دي مساتوى أ لاى ا هاذا الهارم ا بعاد إ اباع الحاجاات
التي قع دي الفستوى ا دنى منها).)MasLow, 1970 ,p:130
ودي ضو التعريع الساب  ،درن الباحثة ضاع التعرياع النظار للحاجاات النفساية
ا ي:
بانها  -:مجفو ة م الدوادع ال يفل جاوزهاا إذ يفثرا ابا ها أو نق اها داي سالوت
الفرد ر قي أ لى هرم ماسلو كالحاجاة الاى االما والحاب والثقاة باالنفس .اماا البحاث
الحالي دان ا تفد وجهة نظر( ابراهام ماسلو) .دي حديد معناى الحاجاات النفساية  ،و
ا تفد نظريت دي بنا مقياس الحاجات النفسية .
أما التعريف اإلجرائي للحاجات النفسية فهو :
( الد جااة اللليااة التااي ح ا ليهااا الطالبااة النازحااة ما يااالل إجابتهااا ا دقاارات
مقياس الحاجات النفسية الذ أ د الباحثة ).
ثانيا ا -النزوح:
النازحون دايليا ه اال خاص أو مجفو ات اال خاص الذي اجبروا لى أو
اضطروا للفرا أو رت منازله أو أماك اقامته الفعتادة ,السيفا كنتيجة أو سعيا
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لتفاد آثا النزاع الفسلح وحاالت العنع الفعف وانتهاكات حقوق االنسان أو
اللوا ل البصرية أو الطبيعية  ,والذي ل يعبروا حدود الدولة الفعترف بها دوليا ,أ
حفايته
ال يزالون ح حفاية وطنه ا صلي وحلومته م الناحية القانونية
و ايته ( .مبادئ الألُم الفتحدة التوجيهية بصرن النزوف الدايلي( Wiki https://
.) ar.m.Wikipedia.org
أما تعريف الباحثة للطالبات النازحات:
ه الطالبات اللوا ي أجبارن أو اضاطر ن الاى ارت مدا ساه بسابب دارا أهلها
و رت منازله لتفاد آثا النزاع الفسلح وحاالت العنع وانتهاكات حقوق االنسان.
ثالثا ا -المرحلة اإلعدادية Preparatory stage
بنا الباحثااة عريااع وزا ة التربيااة ( )0188اذ ردا بانهااا ( :مرحلااة د اسااية
قع ضف الفرحلة الثانوياة بعاد الفرحلاة الفتوساطة ،ماد ها ( )2سانوات ،هادف إلاى
رسيخ ما اكتصاد م قابليات الطاالب ومياوله و فليانه ما بلاوو مساتوى أ لاى
ما الفعردااة والفهااا ة مااع نويااع و عفيا بع ا الفيااادي الفلريااة والتطبيقيااة فهياادا
لفواصلة الد اسة الحالية  ،وإ داده للحياة العفلياة واإلنتاجياة) (وزا ة التربياة نظاام
الفدا س الثانوية ق ( )8لسنة .) 0188
اطار نظري-:
 الحاجات النفسية ):(Psychological Needsبنا ا لى آ ا الباحثي و باي يلفيا ه  ُ ،دت الحاجة لاى انهاا الصاعو بانق
ئ معي  ,دإذا ما سُد حقا اإل اباع .و يفلا أن عارف برنهاا أحسااس اللااي الحاي
بعدم التوازن نتيجة عو بادتقاد ئ ماا ،او نتيجاة وجاود حاجاة معيناة لادى اللااي
الحي  ،ومتى ما وجدت هذ الحاجاة دساتددع الاى ناوع ما السالوت هددا إ اباع لا
الحاجة (نو ،8112،ص.)22
 النظرية التي تبنتها الباحثة في تفسيرالحاجات النفسية:النظرية النفسية هي ح يلة جهود الباحثي دي مجال السلوت اإلنساني والوسااي
الففلنة لتعديل  ،وم ياللهاا يساتطيع الباحاث أن يتعاما ماع لا الظااهرة ويد ساها
د اسة لفية ( السيد ثفان، 8110،ص. )88وديفا ير ي رض للنظرية التاي بنتهاا
الباحثااة نظريااة ماساالو) .(Maslowالنهااا االقاارب دااي د اسااة الحاجااات النفسااية لهااذ
الفئة (النازحات).
: Maslow Theory, 1908-1970صاااو ااال الاانفس ا مريلااي أبراهااام ماساالو ( )Maslowنظريااة متفياازة اادت
القوة الثالثة دي ل النفس كاز ديهاا بصال أساساي لاى جواناب الدادعياة للصخ اية
اإلنسااانية ،وقاادم ماساالو( .(Maslowنظريت ا دااي الدادعيااة اإلنسااانية )motivation
.(Humanوحاااول ديهااا أن ي ااي نسااقا مترابطااا يفساار م ا يالل ا طبيعااة الاادوادع أو
الحاجاات التاي حاارت السالوت اإلنسااني و صاالل ،و داي هاذ النظريااة يفتارض ماساالو.
( .)Maslowأن الحاجااات أو الاادوادع اإلنسااانية نااتظ دااي ااد أو نظااام مت ااا د
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( .)Hierarchyما ناحياة ا ولوياة أو ادة التارثير ) ،)Prepotencyوأن حاجا ناا
مر بة هرمياا لى أساس قو هاا  ،دباالرة ما دطرياة جفياع الحاجاات إال أن بعضاها
أقوى م ا ير ،وأنا كلفاا انخفضا الحاجاة داي التنظاي الهرماي كانا أكثار قاوة .
وكلفا ا فع دي التنظي الهرمي كان أضعع وكان مفيزة لإلنسان بد جاة أكبار،
والحاجات الدنيا دي التنظي الهرمي فاث ل التاي فتللهاا الحيواناات الادنيا ا يارى
بينفاا يتفارد اإلنساان بامتالكا للحاجاات العلياا) .) Maslow,1954,p:422و أى
ماسالو ).( Maslow ,1968أن دواداع النفاو لاون مساتقلة ا البيئاة بصال نسابي
وهي مت لة بالفرد  ،دفي الوق الذ يحاول دي الفرد يف دوادع النق دإن يزيد
بذل دوادع النفو أ أن النفو يسير بو يرة  ،جيدة داي حاال يفا الفارد ما دوادعاة
قدم أهدادا أساسية مث الحفاار لاى
للجوع والخوف ،دبالرة م أن حاجات النق
الذات إال أن دوادع النفو في إلي إرها مستوى أكثر سوا وأكثار إ ضاا لاألدا ،
دف وجهة نظر)  .) Maslowدإن إ باع دوادع النق يجنبنا حدول الفارض وللا
إ باع دواداع النفاو يافد إلاي ال احة اإليجابياة ،وهاذا يصابة الفارق باي الوقاياة ما
الخطر أو الهجوم ل د هذا الخطر و حقيا االنت اا الاذ يفثا النفاو ،وأن إبراهاام
ماسااالو (  .(Maslow , 1970يعاااد مااا أ اااهر لفاااا الااانفس و فااا داااي اااام
()0120كاارييس قس ا ل ا الاانفس االنساااني دااي برانااديس لفاادة( ) 01ساانوات إذ قاب ا
كو ت جولستي الذ قدم دلرة التحقيا الاذا ي و بادأ فلا النظار الخااص وحفلتا
العنيفاااة لعلااا الااانفس االنسااااني الاااذ كاااان مهااا لااا اكثااار نظريا ة،ح ااا ماسااالو
( ( Maslowلى بلالو يوس دي ل النفس ام ( )0121ث الفاجستير ( )0120ثا
الااادكتو ا اااام ( )0122مااا جامعاااة وسلونسااا و بااادأ بالتاااد يس لوقااا كامااا داااي
بروكلي  ،وامضى السنوات االييارة داي حيا ا كصاب متقا اد داي كاليفو نياا وداي()2
يونيو ( )0181ودي أثر نوبة قلبية بعد صراع مع الفرض .إن أبراهام ماسالو يعتارف
أن دي أبحاث ا ولى كان أدلا سلوكية وأنتق م السلوكية إلاى اإلنساانية ،ويرجاع
هذا التحول دي أدلا إلى نقد للسلوكية التي يارى أنهاا جاا ت لتساريع علاي الطفا
لعاا أكثاار مااا فيزت بهااا نظريااة ماساالو((Maslowأنهااا حاولاا ااد س الصخ ااية
اإلنسااانية ،ما يااالل ال ااحة وما يااالل حاااالت أكتفالهااا و فوقهااا ولاايس ما يااالل
حا ت مرضها وضعفها أو فللها ،وهو مدي معاكس لفاا هاو ساايد لادى اللثياري
م ا لفااا الاانفس ويفتاارض أن الدادعيااة اإلنسااانية نفااو لااى نحااو هرمااي  .إل ااباع
حاجاااات ذات مساااتوى مر فاااع كحاجاااات حقيااا الاااذات لاااذا ي ااانع ماسااالو حاجاااات
الفرد لى نحوهرمي ،وقدم ماسلو ) .(Maslowنيفاا هرميااا للحاجاات طبقااا لقو هاا
وأولويتها دي طلب اإل باع والترثير دي السلوت وصنع ماسالو الحاجاات داي البداياة
إلاى يفاس دئاات هاي( الحاجاات الفسايولوجية والحاجاة إلاى ا ما  ،وحاجاات الحاب
واالنتفا  ،وحاجاات قادير الاذات ،وحاجاات حقيا الاذات) وأضااف بعاد ذلا ثاالل
دئااات أياارى هااي( حاجااات العل ا والفعردااة ،الحاجااات الجفاليااة،والحاجات
قاع الحاجاات
الع ابية).ووضع ماسلو هذ الحاجات دي ال نظاي هرماي متاد
الفسايولوجية لاى قا د ا (  .)Maslow ,1970, pp: 46-39وداي قفتا حاجاات
الفعرداة والفها ويارى  (Maslow,أنا كلفاا انخفضا الحاجاة داي التنظاي الهرماي
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كانا أكثار قاوة وكلفاا ا فعا كانا أضاعع وكانا مفيازة لإلنساان بد جاة أكبار
و تفاث الحاجات الدنيا دي التنظي الهرمي ل التي فتللها الحيوانات الدنيا ا يرى
.وال يوجد كااي حاي باساتثنا اإلنساان يفلا الحاجاات العليا،ونصار ماسالو كتاابي لا
هفااا نظريااة الدادعيااة االنسااانية (.)Atheory of Humanوالدادعيااة والصخ ااية
( .)Motivation and Personalityبااد ديهااا بفقاادمات منطقيااة م ا أن اللاااي
البصر سو بطبيعت  ،وأن سلوك ينبع م دادع أساسي واحد هو السعي نحاو حقيا
الذات ( )self-actualiztionيفد الى إ زانها ونضاجها ).)Allman,1978,p:17
وضف هذا الهرم سيطر دوادع مختلفة ديها القات ديناميلية اساسية  ،و ظهار هاذ
العالقاااااة داااااي الحاجاااااات االساساااااية اال باااااع االولياااااة ،التاااااي سااااافاها بالحاجاااااات
الحرمانيااة(  .)deprivation needsأكثاارم رهو هااا دااي الحاجااات الفتبقيااة م ا
الهاااارم والتااااي ساااافاها بالحاجااااات النفاييااااة ( .)developmental needsويق ااااد
بالعالقة الديناميلية دي هذا النظام إن لاى الارة ما ان الحاجاات الفسايولوجية قاع
دي قا دة الهرم،أ إنها ا قوى م ةيرها دي د جة حاجتها م ناحية ا اباع وما
الفعااااااروف أن( .(Maslowقساااااا الحاجااااااات الااااااى مجفااااااو تي هفااااااا ،حاجااااااات
أساسااية( .)Basic Needوهااي ( الحاجااات الفساايولوجية ،حاجااات ا م ا والسااالمة
ن
وحاجات الحب وا نتفا وحاجات قدير الاذات) .و سافى أيضاا ا بحاجاات الانق
أ ااابا ها ضااارو جاااداا لحيااااة ا نساااان .أماااا الفجفو اااة الثانياااة دتسااافى بحاجاااات
النفو(.)Growth needsو صف (حاجات حقي الذات ،الحاجة الى الفه والفعرداة،
والحاجااات الجفاليااة) .أمااا الحاجااات الجفاليااة وهااي حاجااات ليااا ظهاار بعااد إ ااباع
الحاجاااات االساساااية ) ,(Houston and others ,1985,p.p.228-230وان
الحاجات دي أ لى الهرم سيطر لى سالوت الفارد أكثار ما الحاجاات الفسايولوجية ،
التااي قااع دااي قا اادة الهاارم لااى الاارة م ا اادم إ اابا ها ،ويعااود ذل ا الااى إن قااوة
الحرمان م إ باع بع الحاجات يفد الى حلا هاذ الحاجاات داي سالوت الفارد،
موقعها دي التسلس الهرمي.وأكد أن إ باع هذ الحاجاات ضارو
بغ النظر
و بعااا ولويتهااا ،وان احباااط الحاجااة هااو العام ا الرييسااي دااي النفااو ةياار الفتلام ا
للصخ ية  ،وسو وادا الفارد واحبااط الحاجاات ا ساساية جعا الفارد يتاذمر ما
الحياة والصعو بالفص ودقدان ا م  .أن نفاو قاد ات ا نساان ناد(  )Maslowهاو
أ باع حاجا لى مستوى أ لى،وللنا يجاب أن يصاعر بتتاابع حاجا ا ا ساساية قبا
أ باع الحاجات التي قع دي قفة الهرم وهنات دروق بي الحاجاات العلياا والادنيا داي
هرم ماسلو) .)Maslowو يرى أن الحاجات العلياا هاي التاي يتفياز بهاا االنساان مثا
حقي ا الااذات ،والفعردااة والفه ا داللاينااات الحيااة جفيعهااا حتااا  ،الااى مااا وطعااام
والحاجات العليا ظهرمتايرة لدى االنسان مث حقيا الاذات لاى سابي الفثاال وداي
متوسط فر االنسان اما الحاجات الفسيولوجية مث ا م يظهر ند مرحلة الطفولاة
،والحاجات العليا التي يفل إ با ها رجر الى وق آير واليخل رير ا با ها إلاى
احباط و عو بفحنة آنية  ،لذا رد الحاجاات الادنيا بالحاجاات القاصارة والحاجاات
العليا سفى بحاجات النفو ن إ با ها يفد الى دع اللفا ة البايلوجياة لادى الفارد
 ،لاى الاارة ما أنهااا عاد أقا ضاارو ة للحياااة ،وإ اباع الحاجااات العليااا حتااا إلااى
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رااروف أكثاار عقيااداا لااس الحاجااات الاادنيا ومنهااا رااروف (اقت ااادية  ،واجتفا يااة
وسياسية)( .أمي ،8112،ص.)22
ودي مايلي نيع الحاجات السبعة لفاسلو -:
.4الحاجاات الفساايولوجية (:)physiological Needsوهااي الحاجااات التااي فثا
متطلبات البقا البايلوجيي بصل مبا ار ،مثا (الفا ،الغاذا  ،والناوم ،والاتخل ما
الفضالت) .وهي م أكثر الحاجات قوة ووضوحا ا والبد م ا با ها .وهي الحاجاات
التي حادظ لى بقا الفرد و لف نو (.)Lindgren,1973,p:102
 -8حاجات األمن( :) Safety Needs
إن إ ااباع هااذ الحاجااات يتطلااب طفرنينااة واسااتقرا اا ،وحفاياةا ونظام اا ا و حاار اا م ا
الخوف والقل  .وماع ذلا دارن الحاجاة إلاى هاذا الناوع ما الطفرنيناة ليسا قسارية أو
إلزامية).(Hergenhahn,1980,p:335
-3حاجات الحب والنتماء ( :)Love&BelongingnessNeeds
فث مجفو ة م الحاجات ذات التوج االجتفا ي مث الحاجاة إلاى القاة حفيفياة
مع خ آير  ،الحاجة الى أن يلاون الفارد ضاواا داي جفا اة منظفاة الحاجاة إلاى
با لفاة والحاب مثا ا سارة أو الفجتفاع أو
بيئة أوإطا اجتفا ي يحس ديا الصاخ
ا االال الفختلفااة م ا ا نظفااة وا نصااطة االجتفا يااة ،وهااذا مااا صااير إليااة د اسااة
كيرنبياااار ). )Kernberg, 1994الااااى وجااااود القااااة مااااا بااااي الحااااب والعالقااااات
االجتفا ية وال داقة الحفيفية ( .) Kernberg,1994, pp:9 -10أما اذا نظ الفارد
طاقت للحب وأحب دساوف يتجاة نحاو حقيا الاذات وهاذا ماأ اا ت اليا د اساة بيلاو
) .)Billow,2002الااااااى وجااااااود القااااااة مااااااابي الحااااااب و حقياااااا الااااااذات
) .(Billow,2002,p:355يطارف ماسالو)  .(MasLowم اطلحي للحاب ا ول ،
النق أو العجز وهو الفستوى االدنى أو النا ئ م النق ( Love
الحب النا ج
 (Deficiencyديا يبحااث االنسااان ا ال ااحة والااتخل ما التو روالوحاادة ،ا
طري ا إ ااباع الحاجااات ا ساسااية ومنهااا الحااب واالنتفااا ،أمااا الثاااني هااو الفسااتوى
ا لى أومستوى اللينونة(.)Being Love
 -1حاجات المكانة والتقدير والحترام (:) Self-esteem Needs
تفث بحاجة الفرد إلى التقدير الذا ي م نفس أو ما ا ياري  ،كفاا يارا ماسالو
( .(MasL owوأن ا ضاا هاذ الحاجاة ولاد أحسااس الثقاة بالاذات و بتطاو السا
والنضج الصخ ي ي بح الجانب االول أكثر قيفة وأهفية لإلنسان م الجانب الثاني.
الد اسااات العربيااة
)(Ware & Johnson, 2000, p:232وأ ااا ت بعا
وا جنبياة مثا د اساة الخضار ( .(8111وكفاادي( .)0121إلاى وجاود القاة باي
الفصاالالت الساالوكية مثاا
قاادير الااذات(  .(Self-esteem Needsوبعاا
االكتئاب،ودقاااادان ا م (كفااااادي،0112،ص.)008و د اسااااة (بااااالت كالناااا
كونستانس) ).) Black, Kalanek Constance ,1996, p:71 ).أليس ،إس جي)
))Ellis. S. J ,1999,pp: 349-358؛( الخضاار ،8111،ص .)028وي ااع
ماسلو( .(Mashowهذ الحاجات أنها القريبة م قفة السال أو نهايتا والتاى ي اعب
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الوصول إليها نها تطلب م الفارد أن يفها نفسا ويحترمهاا حتاى يفلا لا أن يفها
الغير ويحترم .(Santrock,200,p:) (Roberts2004),
 -5حاجات تحقيق الذات(:) Self - actualization Needs
وهااو يتضااف الفسااتوى ا لااى للحاجااات دااي هاارم ماساالو(.)Maslowو ُ اارف
رثير حاجات حقي الذات لى سلوت الفرد ،دالناس يصبعون هذ الحاجاات
القلي
أن حقي الفرد لذا ةالبا ا ما يلون صعبا ا م حياث التحدياد
بطرق ديدة  ،دضال
والتحليا  .وياار بط بحاجااات حقي ا الااذات مجاااالن محااددان هفااا :اللفااا ة وا دا  .إن
إ ااباع هااذ الحاجااة نااد هااذا ،الفسااتوى ا لااى للحاجااة يتطلااب حالااة صااحية ونفسااية
سااليفة .دالعديااد م ا ا دااراد ال يحققااون ذوا ه ا أبااداا ،نه ا ةياار قاااد ي لااى إ ااباع
مرض(Collins & Stukas.
الحاجات دي الفستويات الدنيا بصل
ٍ
- 6الحاجة إلى الفهم والمعرفاة (: )Desire to Know & Undrstand Need
يصير ماسلو( .) Maslowالاى أن الرةباة داي الفعرداة والفها مر بطاة بالحاجاات
ا ساسااية ،دهفااا أدا ااان لحاا الفصاالالت والتغلااب لااى ال ااعوبات وبالتااالي إ احااة
الفرصة إل باع الحاجات ا ساسية ،والقد ات الفعردية أدوات ليع لها دة وراايع
م بينها إ باع الحاجاات ا ساساية .وأ يطار يهاددها أو إ اقاة االساتخدام الحار لهاا
يلون مهددا للحاجات ا ساسية ،دالسرية والرقابة و دم ا مانة وإ اقة اال اال هادد
كلها الحاجات ا ساسية(.الفوسو  ،8112،ص.)81
 -7الحاجات الجمالية(:)Aesthetic Needs
أكااد ماساالو أهفيااة حاجااات الفها والفعردااة  ،والحاجااات الجفاليااة نااد الفاارد .ودااي
و ريذ أ لاالا متد جة ،بادأ ما الفساتوى االدناى ،بالحاجاة الاى معرداة العاال
ا الاى ناوع
واستلصاد  ،بفا يتس مع إ اباع الحاجاات ا يارى ،ثا تاد حتاى
ما الحاجاة ضاع االحادال داي نسا نظار مفهاوم ،وداي الفساتويات العلياا ،ابح
أ باع الحاجات دي الفستوى ا دنى،
قيفة يسعى االنسان إليها لذا ها،بغ النظر
وياارى ماساالو أن ا وجااد حاجااات معينااة يجااب أن صاابع قب ا البحااث دااي إ ااباع بقيااة
الحاجات ،طبقا للتسلس الهرماي كفاا موضاح داي الصال ( .)8وهاي ما ا ساف الاى
ا لى ،دللفا بع حاجة حل محلها مجفو ة أيرى الية م الحاجات.
 إجراءات البحث ) : (Research Proceduresدااي هااذا الف ا ا حديااد مجتفااع البحااث وأيتيااا ينت ا وأداة البحااث وأسااتعفال
الوساي اإلح ايية الفناسبة والج حقيا أهاداف البحاث اساتعفل الباحثاة الفانهج
الوصافي  " ،الاذ يعاد أسالوبا ا ما أسااليب البحاث الاذ ياد س الظااهرة السالوكية
وكيفياة وضايح ي اي اها د اساة كفياة وضاح حجفهاا ،و غيرا هاا ود جاات
ا باطها مع الظواهر ا يرى "
) ا ةا 0118 ،ص.)82
أول  :مجتمع البحث ):(Population Of the Research
يق د بفجتفع البحث برنا  -:جفياع مفاردات الظااهرة التاي قاوم الباحثاة بد اساتها.
(ملح ، 8111،ص  (082يصف مجتفع البحث الحالي الطالبات النازحات لل افوف
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ا يااة (-:الرابااع ،الخااامس ،السااادس) .دااي الفاادا س اال داديااة التابعااة لفديريااة ديااالى
مركز مدينة بعقوبة للعام الد اسي (.)8102 - 802
جدول ()4
أفراد مجتمع البحث موزعين حسب المرحلة والفرع
المجموع
الكلي

النوع
المرحلة والفرع
طالبات

الرابع
علمي

ادبي

31

82

الخام
علمي
ط
أ
31 38

الساد
علمي
ط
أ
38 82

ادبي
11

811

ادبي
81

ثانيا  -عينة البحث ( :(The Sample Of Research
يق ااد بالعينااة أيتيااا جااز ما مجتفااع البحااث بحيااث يفثا هااذا الجااز الفجتفااع
فثيالا كامالا دي جفيع ي اي  (.ودة،0122 ،ص  )21و تضف :
 عينة البحث الساسية:بعد أجرا حدياد مجتفاع البحاث  ،قاما الباحثاة بساحب يناة قاد ها( )811طالباة
نازحة  ،م ال فوف (الرابع،الخامس ،السادس) لفدا س مركز بعقوباة كفاا موضاح
بالجدول ق (.)8
جدول ()8
اسااااااااااااااااااام الرابااااااع الرابااااااع الخااام
الحيائي
الدبي
العلمي
المدرسة
1
6
ع .امحبيبة 1
8
1
6
ث.فاطمة
8
2
ع .التحرير 2
8
8
8
ث .جمانة
8
1
ع.الخيزران 1
للبنات
1
1
ع.الزهاااراء 8
للبنات
8
/
ث .الحريااااة 1
للبنات
42
82
31
المجموع

المجموع

الخاااام
التطبيقي
8
1
8
1
8

الخااام
الدبي
1
1
8
6
1

الساااد
الحياىي
8
1
8
1
8

الساااد
التطبيقي
6
1
8
1
8

الساااد
الدبي
8
1
8
1
8

31
38
82
82
88

1

41

6

6

6

18

8

/

8

2

/

42

81

31

88

38

81

811

ثالثاا ا  -أداة البحث(:(Article Of the Research
نظاااراا لعااادم اااوادر مقيااااس رباااي أو راقاااي لقيااااس الحاجاااات النفساااية للطالباااات
النازحات لى ود نظرياة ماسالو( .) Abraham Maslowو لاى حاد لا الباحثاة
وق اجرا البحث قام الباحثة ببنا مقياس لهذا الغرض منطلقة مفا ير ي :
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 -4ا تفاااد نظريااة أبراهااام ماساالو ( .)Abraham Maslowدااي الحاجااات النفسااية
كون م ابرز منظر هذ النظرية  ،دضالا
وضوف  ،و فولية  ،و لام االطاا
النظر الذ طرح .
-8ا تفاااد اساالوب التقرياار الااذا ي ٍ) .)Self reportدااي بنااا دقاارات الفقياااس  ،ن
الباحثااة انطلقا ما مفهااوم الصخ ااية كفااا باادو للفاارد نفسا  ،وان يبر ا الصااعو ية
قاااد ة لااى التعبياار ا حاجتا وادلااا ة  ،إذ يفثا الساالوت اللفظااي للفاارد ي اي ااة
الدايلية الى حد كبير.
 خطوات بناء مقيا الحاجات النفسية:أ  -تحديااد المفهااوم  :بعااد أن حااددت الباحثااة مفهااوم الحاجااات النفسااية دااي حديااد
الف طلحات(الف ا ا ول ).حااددت الفلونااات لهااذا الففهااوم باالسااتناد إلااى مجاااالت
الحاجات النفسية .
ب -تحديد مجالت الحاجات النفسية ومكوناتها :
أ تفدت الباحثة نظرياة ابراهاام ماسالو ( )Maslowاذ حتاو هاذ النظرياة لاى
ادة ساافات و قادم نتاجاا ا ذات قيف ا ة وأهفيااة د ا ي مجاااالت الحيااة دضااال ا أ تفاااد
الباحثة عرياع ( .)Maslowوداي ضاو هاذ النظرياة قاما الباحثاة ب اياةة ثالثاة
مجااالت وهاي (حاجااة ا ما  ،حاجااة الحاب واالنتفا ،حاجاة قاادير الاذات) .ووضااع
عريفا ا وصفيا ا لل مجال حسب التعا يع التي وضعها).) Maslow
ج -صياغة فقرات المقيا :
قامااا الباحثاااة  ،اساااتناداا الاااى التعريفاااات النظرياااة الخاصاااة بلااا مجاااال للحاجاااات
صااياةة ( .)22دقاارة بصاال اولااي مااوزع بالصاال ا ااي :وهااي ) .)02ملونااات حاجااة
االم ،و ( .)08ملونات حاجة الحب وا نتفا (.)02ملوناات حاا جاة قادير الاذات و
ا الباحثة دي صياةتها للفقرات ان لون مفثلة للحاجة التي عبر نهاا وصايغ
جفيعها بصال يعبار ا وجاود الحاجاة لادى الفساتجيبة  ،دضاالا مرا ااة ان يلاون
محتااوى الفقاارة واضااحا ا  ،وأن حتااو الفقاارة لااى دلاارة واحاادة دقااط (الزوبعااي ،
وآيرون  ، 0120،ص ( ) 01انظر ملح .)0
وديفا ير ي رض هذ الفجاالت -:
 -0الحاجااة الااى ا م ا ( :)safety needوهااي دادااع يسااعى الفاارد م ا يالل ا  ،الااى
نادما
الصعو بالطفرنينة واالستقرا والحفايةا والنظام والتحار ما الخاوف والقلا
يتحق ل الح ول لى بع هذ ا مو التي جعلة أكثرإ زانا ا مثا  ،حاب الوالادي
والفعلفي  ،ووجود منظفات وجفعيات ،والحفاية م ا ذى .
 -8الحاجااة الااى االنتفااا والحااب ( :)Love&BelongingnessNeedsوهااو دادااع
الصعو با م والحب الناا ج ا اال بااط باا يري والعفا معها برسالوب عااوني
واستفتا ي مر بط بروابط انفعالية حفيفة.
 -2الحاجااة إلااى قاادير الااذات ( :) Self-esteem Needوهااي دادااع الفاارد الااى أن
يث ا برملانا ا وقد ا ا  ،ويعتفااد لااى نفس ا ويعتااز بهااا ويحترمهااا ،ويصااعر برهفيتهااا
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لل ومظهر واليخج داي الفواقاع االجتفا ياة وياتفل ما
لآليري ويرضى
طرف أدلا وآ اي بجرا ة.
د -بدائل اإلجابة وتصحيح المقيا :
قام الباحثة بوضع بداي الفقرات بصل ميزان ثالثي وهو ( نطبا لاي فاماا ا )
ي احيانا ا ) و( ال نطب لي إطالقا) .اما احيح الفقيااس دقاد أ طا
و ( نطب ل َّ
الباحثة لإلجابة ( نطب لي فاما) الد جة ( .)2دي حي ا طا االجاباة ( نطبا
لي أحيانا) .الد جة( ،)8و (ال نطب لي إطالقا) الد جة( .)0إذا كان ا جا الفقارة
ايجابياا ،وبالعلس اذا كان ا جاهها سلبيا ا  .ووضع الباحثة استبانة ياصة ُساج ديهاا
د جااات الفاارد لااى دقاارات كا مجااال ،ويجاار ديهااا جفااع د جااات كا مجااال بصاال
 ،وبعد حساب د جات ك مجاال  ،حادد ا لاى د جاة والتاي عبار ا أ لاى
منف
الحاجات لدى الفرد .
هـ -صالحية الفقرات :
بعااد أن جاارت صااياةة الفقاارات بصااللها ا ولااي  ، ،قام ا الباحثااة بعاارض الفقياااس
ااي دااي اال اااد والقياااس
ب اايغتة ا وليااة لااى مجفو ااة م ا الخباارا والفتخ
النفسي ،والتعريفات النظرياة الخاصاة بلا مجاال  ،والفقارات الخاصاة بهاذا الفجاال،
دضالا
حديد بداي اإلجابة للفقياس  ،وقاد طلبا الباحثاة داي و قاة التعليفاات ما
السادة الخبرا بيان صالحية ك دقرة م الفقرات لقياس الحاجة الفوضو ة داي كا
مجااال م ا الفجاااالت الثالثااة التااي وضااع ديهااا  ،واجاارا مااا يرون ا مناساابا ا م ا
عديالت لى الفقرات التي لون بحاجة لذل  ،دضالا ا حدياد مادى مال ماة باداي
اإلجابة،ودي ضاو ا ا الخبارا ومالحظاا ه  ،قاما الباحثاة بتعادي طفياع لابع
الفقاارات ،و نالا الفقاارات جفيعهااا موادقااة( .)% 011بقااي اادد الفقاارات (.)22دقاارة
للفقياس وهذا يسفى بال دق الظاهر للفقياس انظر ملح (.)2
و -اعداد تعليمات المقيا :
دي عليفات الفقياس طلب الباحثة ما الفساتجيبة ادم ذكار اسافها ،لتلاون مطفئناة
لى سرية الفعلومات  ،و لون إجابتها صادقة  ،وةيرمزيفة.
ز -اجراء التجربة الستطالعية األولى:
بهدف التحق م مدى وضوف دقرات الفقياس  ،واللصع ا الفقارات الغامضاة
بهدف إ ادة صياةتها  ،وللتعارف لاى مادى وضاوف التعليفاات  ،دضاالا ا معرداة
الوقا الااذ سااتغرق اإلجابااة ا الفقياااس  ،قام ا الباحثااة بتطبيا الفقياااس والااذ
يتلون م ( )22دقرة  ،موز ة لى الفجاالت الثالثة :وهي ( )02ملوناات حاجاة
االم ،و ( .)08ملونات حاجة الحب وا نتفا .)02( .ملونات حاجاة قادير الاذات ،
لى يناة ملوناة ما ( )21طالباة ما ال افوف(الرابع ،الخامس،الساادس) .وطلبا
منه القيام باالستفاع للتعليفاات واإلجاباة ا دقارات الفقيااس واالستفساا ا أ
ةفااوض يااواجهه دااي دهاا دقاارات الفقياااس .وقااد بااي ان جفيااع دقاارات الفقياااس
و عليفا كان واضحة للفستجيبات.
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ح -اجراء التجربة الستطالعية الثانية:
هاادف هااذ التجربااة الح ااول لااى بيانااات يجاار اا طريقهااا حلي ا الفقاارات
إح اييا ،عرف فلية حلي الفقرات برنها د اسة لتقوي دا ليتها ما ياالل اساتجابة
الطالبات للا دقارة لاى حادة ،وداي هاذا ال ادد يصاير أيبا (  ) Ebel,1972إلاى أن
الهاادف م ا هااذا ا جاارا هااو اإلبقااا  ،لااى الفقاارات ال ااادقة والثابتااة والتااي فث ا
الفقياس بصللة النهايي .(Ebel,1972,p:392 ( .ويتطلب إجرا هذ التجربة ايتياا
ينة مناسبة الحج ،وبنا ا لى ذل إيتا ت الباحثة ينة ق ديةُ ،س ِحب ما مجتفاع
البح ا ث  ،وم ا ال اافوف التاليااة ( الرابع،الخامس،السااادس ) بحج ا ( .)811للتحلي ا
االح ايي
ط  -تحليل الفقرات احصائيا ا :
قامااا الباحثاااة باساااتخرا الخ ااااي السااايلومترية لفقيااااس الحاجاااات النفساااية
وكا ي-:
 -4تمييز الفقرة ):(Item Discrimination
لحساااب القااوة التفييزيااة لفقاارات مقياااس الحاجااات النفسااية ،قام ا الباحثااة بحساااب
التفييز لل دقرة وبهدف ا داد الفقياس بصلل النهايي وبإ باع ا سلوب اال ي -:
القوة التمييزية للفقرات:
ر يب الد جات بعد احيحها نازلياا ا ثا إيتياا أ لاى ( )%88ما الاد جات ،
والتااي فث ا الفجفو ااة العليااا  ،ث ا إيتيااا أدنااى ( )%88ما الااد جات والتااي فث ا
الفجفو ة الدنيا  ،و إ تفادت الباحثاة نسابة ( )%88للونهاا فثا أدضا نسابة يفلا
ا تفادهاااا  ،نهاااا قااادم لناااا مجفاااو تي برق اااى ماااا يفلااا مااا حجااا و فاااايز .
( .) Giselle,1964,p:64كفااا انهااا فتاااز بسااهولة العفليااات التااي تطلبهااا  ،ودقااة
النتايج الفتر بة ليها وبنسبة( )%22بفا أن د جة االجاباة لاى الفقيااس ()0،8،2
 ،لااذا دقااد اسااتعفل الفعادلااة التااي قااوم لااى حساااب التفييااز لل ا دقاارة م ا دقاارات
الفقياس  ،وذل بطرف دد االدراد داي الفجفو اة الادنيا الاذي إيتاا وا البادي للفقارة
(ينطب ا لااى فام ااا).م اادد االدااراد دااي الفجفو اة العليااا الااذي إيتااا وا الباادي
(ينطب لى احياناا) ، .ويقس النا ج لى ن ع ادد االداراد داي الفجفاو تي العلياا
والاادنيا و بااي أن الفقاارات متسااقة كلا اادا الفقاارات (. )28 ,82,8وبااذل اصاابح اادد
الفقرات(( )22انظر ملح  )8ويتضح ذل دي جدول(.)2
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جدول ( ) 3
القوة التمييزية لفقرات مقيا الحاجات النفسية
الفقرات
4
8
3
1
5
6
7
2
6
41
44
48
43
41
45
46
47
42
46
81
84
88
83
81
85
86
87
82
86
31
34
38
33
31
35
36
37

عليا
66
67
73
67
63
67
84
67
68
58
61
78
65
66
62
63
61
62
68
67
71
12
57
78
65
78
66
74
84
61
66
73
62
62
74
52
68
66

دنيا
17
51
54
51
57
52
7
51
17
18
14
56
35
51
51
15
51
12
36
11
16
36
31
57
17
11
53
13
44
13
68
52
61
36
56
12
56
64

جمع
446
484
481
448
481
485
82
484
416
61
414
482
411
446
488
412
441
446
62
444
446
21
64
486
448
446
446
441
38
413
434
434
483
417
487
416
484
487

طرح
88
43
88
88
6
6
41
43
45
41
46
46
31
46
41
42
41
81
86
83
84
48
83
45
42
82
43
82
41
47
7
45
47
86
45
41
3
5
-018-

صعوبة
.,74
.,71
1، 76
.,66
.,71
.,77
.,47
. ,71
.,67
.,52
1,68
.,76
.,64
.,73
.,75
.,66
.,7
.,74
.,6
.,62
.,73
.,5
.,56
., 76
.,66
.,74
.,73
.,7
.,46
.,63
.,2
.,2
.,24
1 ، 66
.,72
.,65
.,71
., 72

تمييز
.,36
.,33
.,18
.,13
.,33
.,86
.,47
,.33
.,34
.,82
.,34
.,87
.,37
.,14
.,35
.,35
.,41
.,31
.,38
.,82
.,86
.,31
.,86
., 86
.,31
.,34
.,82
.,31
.,48
87.,
.,33
.,35
.,16
.,35
.,36
.,31
.,86
., 87

التساق
1,166
.,611
.,54
.,168
1، 542
.,518
1، 414
.,111
1، 366
1 ،716
.,546
.,673
.,336
.,574
., 563
.,582
.,681
.,542
1،5882
.,65
.,324
.,562
.,111
.,564
.,748
.,525
.,562
.,666
.,444
.,518
.,336
.,574
.,418
.,582
.,747
.,136
1، 566
1، 642

التباين
.,517
,.5325
.,1278
.,5325
1,614
.,5686
غير دالة
.,6451
.,664
.,5614
.,143
.,1552
., 1173
.,7161
.,1645
.,5325
.,5457
.,1413
.,1645
.,366
.,6428
.,1645
.,8761
.,2742
.,664
.,5166
.,1626
.,6353
غير دالة
.,5521
.,8465
.,6665
غير دالة
.,1278
1، 53882
.,7476

.,1611
.,5174
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32
36
11
14
18
13
11
15
16
17
12

65
71
66
67
73
62
61
62
68
67
71

15
64
17
51
54
61
51
12
36
11
16

441
434
446
484
481
438
441
446
62
444
446

81
6
88
43
88
1
81
81
86
83
84

1، 6
1، 2
., 74
.,71
.,76
.,24
.,7
.,74
.,6
.,62
. ،62

.,16
.,34
.,174
.,33
.,646 87،1
.,516
.,83
.,526
.,87
.,136
.,16
.,126
.,34
.,653
.,86
.,546
.,38
.,642
.,82
.,541
.,86
87,616
المجموع
888,. 3
تباين
الدرجة
الكلية

.,5325
.,517
.,5174
.,5325
.,1278
.,7476
.,5457
.,1413
.,1645
.,366
.,6428

الصدق):(Validityيعااد ال اادق م ا أه ا الخ اااي الساايلومترية التااي ينبغااي وادرهااا دااي الفقياااس
النفساااي قبااا التطبيااا  ،النااا يف ااار قاااد ة الفقيااااس لاااى قيااااس ماااا وضاااع لقياسااا
دع االا ) .(Harrison,1983, pp :466-470و حققا الباحثااة ما صاادق مقياااس
الحاجات النفسية لى ود نظرية ماسلو باستخدام إسلوبي هفا.
ا -الصدق المنطقي ) : ( Logical Validityويُصير الى مدى فثيا الفقيااس
للفلونااات الخاصااة التااي يقيسااها  ،إذ م ا الفنطقااي أن يلااون محتااوى الفقياااس مفااثالا
لفحتااوى الساالوت الفااراد قياس ا  ،لااذل يطل ا لي ا بال اادق الفنطقااي .(Giselle
),1964,P344ويتطلب هذا حديد السلوت الفراد قياس حديداا دقيقاا ،و حديد االهفياة
النسبية لل ملون ,و حقق من الباحثة وذل بالقيام بفسح اام لفوضاوع الحاجاات
النفسية لى ود نظرية ماسلو  ،و عريع الفجاالت لى ودا هاذ النظرياة  ،وأياذ
آ ا الخبرا حول مدى مال مة التعريفات النظرية ومدى مال ماة الفقارات منطقياا ا ،
و فثيلها أو قياسها للسفات والفجاالت التي وضع ضفنها .
ب -الصدق البنائي ): (Construct Validity
و حققا الباحثاة ما هاذا النااوع ما ال ادق للا مقياااس در اي  ،أو للا حاجاة دااي
مقياس الحاجات النفسية  ،وللفجاالت الثالثاة للفقيااس باساتخدام اسالوب القاة د جاة
الفقرة بالد جة الللية لى الفقياس الفر ي وذلا باساتخدام معاما ا بااط بيرساون
وأرهارت النتاايج أن جفياع الفقارات دالاة ناد مساتوى (  )1،12بد جاة حرياة ()12
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ساو (  )012،1إذ كانا جفياع قاي معاامالت اال بااط الفحساوبة أكبار ما قيفاة
معام اال باط الجدولية ،أ أن جفيع الفقارات كانا تجا با جاا واحاد ماع الفلاون
الخاااص بهااا لااى ينااة التجربااة االسااتطال ية التااي .ايضااا ها للتحليا االح ااايي
والبااال حجفهاا (811طالبااة انازحااة ) وجا دول (  .)2يوضااح معااامالت ا باااط د جااة
الفقرة بالد جة الللية لل نفط داي مقيااس الحاجاات النفساية لاى ودا نظرياة ماسالو
ومستويات الداللة لفعامالت اال باط .
ثالثا ا-الثبات ):(Reliabilityلغرض إستخرا الثبات لفقياس الحاجات النفسية لاى
ود نظرية ماسلو  ،أستعفل الباحثة طريقتي هفا:
أ -طريقااة اعااادة الختبااار ( : )Test-Re-testحقق ا الباحثااة م ا الثبااات بهااذ
الطريقة لى يناة التجرباة االساتطال ية التاي ا ُيضاع للتحليا االح اايي والباال
حجفهااا (  .)811طالبااة وقااد جاارى حساااب معاما الثبااات باسااتخدام معادل ا ة (ا ااادة
االيتباا ).و طريقاة الفاكرونبااخ  ،كااون الفقيااس يتلاون ما جازأي ةيار متسااويي
ما حيااث اادد الفقاارات الفرديااة والزوجيااة ) .)Adams,1964,p.151وبلغ ا قيفااة
معامالت الثبات كفا موضحة دي جدول (.)2
جدول ()1
يوضح معامل الثبات لمجالت المقيا الثالثة مع الدرجة الكلية
الدرجااااااااااة
المجال
المقيا
الكلية
1.24
حاجة األمن
الحاجات
1.61
الحب
حاجة
النفسية
واألنتماء
1.26
الحب
حاجة
والتقدير
ب -طريقة الفاكرونباخ ):(Alpha Cronbach Methodهي احادى طارق
اال ساااق الاادايلي أوالتجااانس دااي حساااب معااامالت الثبااات و قااوم دلاارة هااذ الطريقااة
لى حساب اال باط بي د جات يناة الثباات لاى جفياع دقارات الفقيااس .ويوضاح
معام الثبات ال ُفساتخر بهاذ الطريقاة ا سااق إدا الفارد ما دقارة الاى أيارى  ،أ
التجاانس باي دقارات الفقيااس ) Cronbach,0122, p:63( .واساتخرج الباحثاة
معاامالت الثبااات لفجااالت الفقيااس الثالثااة لاى ودا نظريااة ماسالو باسااتعفال هااذ
الطريقة لى ينة التجربة االساتطال ية التاي جارى ايضاا ها للتحليا االح اايي ،
والبااال حجفهااا ( )811طالبااة  ،دلان ا د جااات معااامالت الثبااات كفااا موضااحة دااي
جدول (.)2
جدول ()5
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يوضح اتساق المجال مع الدرجة الكلية
طريقةالفاكر
طريقة
المقيا
ونباخ
اعادة الختبار
., 24
,.22
الحاجااااااات
النفسية
رابع ااا:التطبيق النهااائي:لغاارض حقي ا أهااداف البحااث ،قام ا الباحثااة بتطبي ا
الفقياس لى ينة البحث ا ساسية .
خامسا ا  :الوسائل الحصائية :
لفعالجااة البيانااات إح اااييا ا بفااا يااتال م ويحقاا اهااداف البحااث  ،اسااتخدم
الباحثة الوساي االح ايية اال ية :
 -0معامل ارتباط بيرسون) .(Pearson
لحساب الثبات ،با ادة وبإستخدام الحقيبة االح ايية للعلوم االجتفا ية ). (SPSS
معادلة بيرسون التي استخدمتها دي:
 -0معادلة الثبات بطريقة إ ادة االيتبا دا ي البحث.
 - 8معادلة الفاكرونباخ:
لحساااب الثبااات لفقاارات الفجاااالت الثالثااة دااي مقياااس الحاجااات النفسااية اسااتخدم
الحقيبة االح ايية للعلوم االجتفا ية ( .(SPSS
مج ص خ= مجفوع حاص ضرب نسبة االجابات ال حيحة × نسبة االجابات
الخاطئة
 معادلة القوة التمييزية :لفعردة معام التفييز لل دقرة م دقرات الفقاييس الفر ية لفقياس الحاجات
النفسية ،إستخدم الحقيبة االح ايية للعلوم االجتفا ية ( .(SPSS
معامل القوة التميزية =
عدداألجابات الصحيحه في الفئة العليا-عدداألجابات الصحيحة في الفئة الدنيا
عدد أفراد إحدى المجموعتين
( البيا ي وانثاسيوس، 0188،ص ) 020
 الختبار التائي لعينة واحدة :الختبار التائي لعينتين مستقلتينعرض النتائج وتفسيرها :
ديفا ير ي رضا ا للنتيجة التي التوص إليها دي ضو البياناات ا ولياة ومعالجتهاا
إح اااييا ا  ،وبفااا يحق ا هاادف هااذا البحااث وهااو (:قيااا مسااتوى الحاجااات النفسااية
للطالبات النازحات)
جاارى حساااب أه ا الحاجااات لاادى اإلدااراد لااى ود ا مقياساانا الحااالي للحاجااات
النفيسااة لااى ود ا نظريااة ماساالو ( .)MasLow, 1970باسااتخرا الفتوسااطات
الحسااابية للفجاااالت الثالثااة  ،ث ا الفوازنااة بااي هااذ الفتوسااطات ،دالحاجااة ا كثاار
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أهفياااة هاااي صااااحبة الفتوساااط الحساااابي ا لاااى ,و لتحقيااا هاااذا الهااادف ااا حسااااب
الفتوسطات الحسابية لد جات جفيع أدراد ينة البحث والباال ادده ( )811طالباة
نازحة ولل مجال م الفجاالت الثالثة بصل مستق وم ث لجفيع الفجااالت بصال
ام .ويوضح جدول ( )2الفتوسطات الحسابية للفجاالت الثالثة وللل .
جدول ()6
المتوسطات الحسابية للحاجات النفسية و للمجالت الثالثة لدى عينة البحث
الفتوسااااااااااااااااااااط الفتوسط االنحااااااااااااااااراف القيفة التايية
الحاجات
النفسية العدد الحسااااااااااااااااااااابي الفرضي الفعيا
الفحسوبة الجدولية
الفتحق
21,2011

حاجااااااااة
811
ا م
االنتفاااا
16.8411
والحب
22.8211
قااااااااادير
الذات
الللي
481.1211

22

5.71786

02.222

28

7.37111

2.182

28

5.62518

02.202

012

42.42463

08.202

0.121
()1.12
()011

الداللة

يوجااااااااااد
درق دال
يوجااااااااااد
درق دال
يوجااااااااااد
درق دال

يوجااااااااااد
درق دال

يتضح م الجدول()2ان حاجة االنتفا والحب هاي أكثار أهفياة لادى يناة البحاث
اللليااة إذ يبلا الفتوسااط الحسااابي . )22,8011وهااو أ لااى متوسااط مقا نااة بالحاجااات
ا ياارى  ،ويتضااح أن القيفااة التاييااة الفحسااوبة ساااو (.)2.182دااي حااي أن القيفااة
التايية الجدولية ساو ( .)1.12وبد جة حرية ( )202مفايادل لاى وجاود دارق دال
إح اااييا,ا وجااد دااروق بااي الحاجااات الااثالل ل ااالح حاجااة االنتفااا والحب ،نااد
مسااتوى داللااة( .)1.12أ أ لااى ما الفتوسااط الفرضااي للفقياااس ث ا قاما الباحثااة
بحساااب الفتوسااطات الحسااابية لجفيااع الحاجااات لعينااة البحااث والبااال ااددها()811
طالباااة نازحاااة إذ بلااا متوساااطها الحساااابي(.)082.2211يتضاااح مااا الجااادول()2
وموازنااة هااذ النتيجااة مااع نتااايج الد اسااات السااابقة ،وجااود إيااتالف بااي نتااايج هااذا
البحث ونتايج ك م د اساة لياان و فااد( )8112اذ بارز اهفياة حاجاة االساتقالل
لادى ينااة البحااث ,داي حااي د اسااة نوسالي(.(Nosek, Margaret&etal.2003
أكاادت لااى أهفيااة الحاجااات االنسااانية الفتفثلااة ب (التوجيااة واال اااد ،االكاديفيااة،
وا مو الفنزلية والفسا دات الفالية) .وأما نتايج د اسة زوزمان أكدت أهفياة قادير
الااذات  .ويفلاا فسااير نتيجااة البحااث الحااالي برنهااا اياادة الااى أن الفبااادئ والقااي
االجتفا يااة و الااروابط العايليااة الوطياادة هااي التااي حااث ا يااري والفجتفااع لااى
قدي العناية والفسا دة.
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ثالثا ا  :التوصيات :
دي ضو النتيجة التي التوص إليها دي هذا البحث وصي الباحثة با ي:
 -0العف ا لااى نفيااة و عزيزمفهااوم الااذات لاادى النازحااات م ا أج ا زيااادة ثقااته
برنفسه .
 -8عزيز و نفية الحاجات النفسية التي أ ا ت النتايج إليها  ،دضالا ا العفا لاى
نفية حاجة الحب واالنتفا للونه ريحة لها وزنها دي الفجتفع.
 -2استخدام مقياس الحاجات النفسية لى ود نظرية ماسلو  ،دي هذا البحث لللصع
الحاجات النفسية دي البحول والد اسات التي حاول اللصع نها الحقاا.
 -2قيااام الفاادا س بالعف ا لااى كيفيااة إ ااباع الحاجااات النفسااية للنازحااات وأوليااا
إ داد كواد جيد التعام مع هذ الفئة .
ا مو معا ا دضال
رابعا ا  :المقترحات :
ديفا ير ي دد م الفقترحات التي قترحها الباحثة :
 -0إجاارا بحااول مصااابهة لهااذا البحااث تناااول القااة الحاجااات النفسااية لااى ود ا
نظريااااة ماساااالو ومتغياااارات أياااارى كالتنصاااائة االجتفا يااااة  ،أو ا خاااااذ القاااارا  ،أو
االضطرابات النفسية  ،أو ال حة النف سية  ،أو التفايز النفسي .
 -8إجاارا بحااول مصااابهة لهااذا البحااث لد اسااة الحاجااات النفسااية لااى ودا نظريااة
ماسلو لدى رايح ايرى كالفورفي او التد يسي أو ذو الفه الحا رة  ،أو القضااة
 ،او الفناني التصليليي .
 -2إجاارا بحااول مصااابهة لهااذا البحااث لد اسااة الحاجااات النفسااية لااى ود ا نظريااة
ماسلو لدى طلبة دئات فرية ايرى  ،كطلبة الفعاهد  ،أو الد اسات العليا) .
 -2إجاارا بحااول لد اسااة الحاجااات النفسااية لااى ود ا نظريااة ماساالو وانااواع م ا
الذكا  ،كالذكا العام  ،أو الفتعدد  ،أو الفجرد...الخ.
 -2إجرا د اسة طولية أو مستعرضة لتتبع نفو الحاجات النفسية لى ود نظرية
ماسلو لدى دئات فرية مختلفة.
المصادرالعربية :
 أمي  ،محفد دتحي( :)8112أحتياجات االنسان الفت ا دة ،وزا ة الثقادة وا الم،مجلة اللوي .
ا ةا،احسان(:)0118البحث التربو  ،ناصرة،مناهجة ،ادوا اة،ط،8مطبعاة ،مقاداد ،ةزة.
 ا مام،محفااد صااالح( : )0111قااي إد ات الفعلفااي سااتثا ة دادعيااة التالميااذ ذواالحتياجاات الخاصاة ،نحاو الاتعل ما وجهاة نظار الفعلفاي و ساايه  ،مجلاة كلياة
التربية،جامعةا لفن و ة،العدد 22الفجلد.8
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 التهاانو  ،محفاد الفاا وقي (: )0188كصااف اصاطالحات الفناون  ،حقيا لطفايباااد الباااديع  ،القااااهرة  ،دا اللتااااب العرباااي - .ااانود  ،دتحاااي:)0128(.نظرياااات
الصخ ية  ،القاهرة ،الدا القومية.
 الخضر  ،ةادة بن بدهللا ب لي ( : ) 8111دا لية برنامج د يبي وكيددي نفية قدير الذات لدى ينة م طالبات الجامعة مر فعات ا راض االكتئابية ،
سالة ماجستير(منصو ة(  ،الرياض  ،كلية التربية بجامعة الفل سعود.
 الزوبعي  ،بد الجلي  ،وهيب مجيد اللبيساي  :)0118(،القاة االسالوب الفعردايالت االب لالفرونااة بالتح ااي الد اسااي لاادى طلبااة جامعااة بغااداد  ،مركااز البحااول
التربوية والنفسية.
 الساايد ثفااان  ،دااا وق ) 8110 (,القلا وأدا ة الضااغوط النفسااية ،ط،0دا الفلاارالعربي  ،القاهرة.
 بد هللا،محفد قاس (:)8111الصخ ية والعال النفسي.دا الفلتبي .دمص . ليان،محفاد ،و فااد اللحلاوت( :)8112الحاجاات النفساية لألطفاال ذو اإل اقاةالفتغيارات  ،منطقاة ةازة( ،بحاث
السافعية داي محادظاات ةازة داي ضاو بعا
منصو ) .كلية التربية ،الجامعة االسالمية.
 الفدهون ،بد اللري ( : ) 8112الفساندة االجتفا ية كفا يد كها الفعاقون حركيااو القتهابال حة النفسية دي محادظة ةزة ،ماف فر التربياة الخاصاة للفعاوقي الواقاع
والفرمول ،جامعة،القدس الففتوحة .
 نو ،أحفااااااد محفااااااد(:)8112قياااااااس الاااااادادع الفعردااااااي لاااااادى طلبااااااة جامعااااااةالفوص ،أطروحة دكتو ا ( ةير منصو ة) .كلية التربية  ،جامعة الفوص  ،العراق
يوسااااااع،محفد باااااااس(:)8112د اسااااااات دااااااي ا اقااااااات وذو ا حتياجاااااااتالخاصة،القاهرة دا الغريب للطبا ة والنصر.
(وزا ة التربية نظام الفدا س الثانوية ق ( )8لسنة .) 0188
المصادر الجنبية:
-Adams,G.S :(1964) Measurement and Evaluation in Education
Psychology and Guidance ,New York :Holt.p:151
- Bowlby, J. (1984). Attachment and Loss (vol.1).Attachment
(2nd ed). N.Y: Basic Book.p:36
-Banadura, A .(1999) . A Social cognitive Analysis of.
Substance Abuse:An Agentic perspective ; psychologicalscience
Vol.
10
(3).
PP:214
Cronbach,L,G.:(1984)EssentialsOfPsychologicalTesting
2nd,London,Hayper& Row Publishers.LTD p:63:.
-D. McClelland, (2005).
-David MacClelland Psychologist, p:60 Site:http://www.
mcclelland andmedia. com/psych. html,
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- Evaluation in Education Psychology and Guidance ,New York
:Holt.p:151
-Eble;R.L:(1972)Essentials Of Educationl Measument.New
JerseyEnglew
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ملحق ()4
إستبانة
فقاارات مقيااا

ا ) (Psychological needsالمقاادم

للخبااراء
لحاجات النفسية

مديرية تربية ديالى
متوسطة ام سلمة
مرشدة تربوية  /دكتوراه ارشاد نفسي وتوجيه تربوي
الستاذ الفاضل..........................................................المحترم.
تحية طيبة-:
سعى الباحثة الى اجرا د اسة بعنوان(الحاجات النفسية لدى الطالبات النازحاات
دي الفرحلة اال دادية ) .و قتضي متطلبات بحثها بناا مقيااس الحاجاات النفساية وهاو
مفلع م ثالثة مجاالت لاى ودا نظرياة أبراهاام ماسالو  .إذ يعردهاا ماسالو(1970
 .)MasLow,لى أنهاا (ناوع ما اال قا الفتتاابع للحاجاات إذ ر قاي ما الفساتوى
االدنى الى الفستوى ا لى حساب د جاة أهفيتهاا ،اوساياد ها بالنسابة للفارد واليحا
التقدم نحو حاجة قع دي مستوى أ لى م هذا الهرم االبعد إ اباع الحاجاات التاي قاع
دااي الفسااتوى ا دنااى منهااا ) .و دااي الفجاااالت ا يااة ( حاجااة ا م ا  ،حاجااة الحااب
وا نتفاا ‘ حاجاة قديرالاذات ).و ح ال الباحثاة لاى الفقارات الففثلاة للفجاااالت،
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م يالل اإلطا النظر  ،والد اسات واالدبيات السابقة ونظرا لفا تفتعون با ما
ية درن الباحثة  ،نصد خ ل اللري يد العون دي قاوي
يبرة ود اية لفية خ
هذا الفقياس ،والتفض بربدا أ ايل داي مادى صاآلحية دقارات الفقيااس للا مجاال
م الفجاالت ،وبفاا ياتالي ماع الفجاال  .الاذ وضاع ضافنة الفقارة ،وذلا  .بوضاع
المة ( √) صالحة أذ ا ريت صالحيتها دي قياس الفجال ،ووضع العالمة نفسها داي
حق ةير صالحة اذا ا ريت  ،ادم صاالحيتها  ،وأجارا ما رونا مناساباا ،ما عادي
لااى الفقاارات التااي لااون بحاجااة لااذل ،اذ قام ا بوضااع ثالثااة بااداي أمااام ك ا دقاارة،
االولى ( .نطب لي فاما) ويعطي الد جة ( ،)2والثاني( نطب لي أحيانااُ).ويعطي
الد جة( ،)8والبدي الثالث ال نطب لي أطالقا ا ويعطاي د جاة(,)0هاذا و عتزالباحثاة
بفسا د ل لها و قدم لرها سلفا.
مالحظة-:
تخصص درجة (.)4،8،3لكال مان هاذه الساتجابات علاى الترتياب بالنسابة للعباارات
اليجابية.
وتخصص درجة(.)3،8،4بالنسبة للعبارات السلبية.
الباحثة
م .د .هيام قاسم محمد

فيما يأتي مجالت الحاجات النفسية وتعريفاتها إلغراض البحث الحالي:
اوأل :حاجااة األماان ( :)safety needوهااي دافااع يسااعى الفاارد ماان خاللااه للشااعور
بالطمأ نينة عندما يتحقاق األمان لاه والحصاول علاى بعار األماور التاي تجعلاة أكثار
اتزاناااو واسااتقراراو مثاال العدالااة ،التقااويم الموضااوعي ,حااب الوال ادين والمعلمااين،
ووجود نقابات وجمعيات ،،والحماية من األذى الجسدي واألنفعالي.
صالحة

الفقرات
ت
-4أشعران صديقتي ل تحبني.
-8أُحب أن أكون لطيفة مع زميالتي.
-3أح

باألمان لن هناك منظمات تراعي حقوقي

-1أرغب بالمشاركة بالنشاطات والحتفالت.

-811-

غيااااااااااار التعاااااااااااااديل دى
صااااااالحيتها
صالحة المقترح
للمجال.
نعم ل
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 -5يزعجني مدح المدرسات لصديقتي.
 -6تخيفني المد ّرسة ذو الصوت العالي.
-7أشعر باألمان لوجود مرشدة تربوية تدافع عن حقي.
-2العدالة و الصدق يمنحاني الثقة بالنف .
 -6أتأثر بكالم زميالتي بسهولة.
-41أشعر باألمان عند ما يمسح أحد على رأسي.
 -11أقضم أظافري باستمرار.
-12أصبح ابي متوترا كثيرا .
 -13تزعجني كلمة نازحة.
-14أتألم حين ينظر لي اآلخرين نظرة شفقة.
 -15يؤلمني اذا تكلم معي احد بعصبيه .
 -46بدأت اخاف من الظلمة.

ثانيا ا -الحاجة الى النتماء والحب (:)relatedness and loveوهي دافع إلى
الشعور باألمن والحب الناتج عن الرتباط باآلخرين والعمل معهم باسلوب تعاوني
استمتاعي مرتبط بروابط انفعالية حميمة.
الفقرات
صالحة
ت
-4افضااال الجلاااو وحااادي بااادل مااان
الجلو مع الطالبات .
-8أحاااااااب ان أشااااااااارك بالنشاااااااااطات
الرياضية.
 -1أشعربان الطالبات يبتعدن عني.

غير
صالحة

-5أشعر بان اآلخرين يبتعدون عني.
-6أفتخر بأهلي أمام زميالتي
-7أفضااال الصاااما بااادل الحاااديث عااان
اهلي
-2أرغب بترك المدرسة.
-6أشاااااعر باااااالحزن عنااااادما يهملناااااي
اآلخرون.
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التعديل
المقترح

مدى صالحيتها
للمجال
ل
نعم
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-41ابتعااد عاان المشاااركة بالنشاااطات
كوني نازحة.
 -44نزوحاااااي لأعاااااده عائقاااااا أماااااام
طموحي.
-48أحب قول النكات لزميالتي
-43أتااااااذمر ماااااان عبااااااث اآلخاااااارين
بحاجاتي
-41أشعر بأني لم اعاد مهماة مان قبال
أسرتي.
-45أتذمر من نصح والدي لي
-47أحب مزاح الطالبات معي.

ثالثا ا-الحاجة إلى تقدير الذات(:)self esteem needsوهي دافع الفرد الاى أن يثاق
بأمكاناتااه وقدراتااه ،ويعتمااد علااى .نفسااه ويعتااز بهااا ويحترمهااا ،ويشااعر بأهميتهااا
لآلخرين ويرضى عن شكله ومظهره وآليخجل في المواقف الجتماعية ويتمكن مان
طرح أفكاره وأرائه بجرأة.
الفقرات
صالحة

ت

غير
صالحة

التعديل
المقترح

مدى
صالحيتها
للمجال.
نعم

 -4انزعج عندما يُطلب مني عمل اكثر من قابليتي.
قراراتي ِِ
 -8اصبحا مترددة في
ِ
-3أشعر بأني متميزة بين زميالتي
 -1نزوحي يمنعني من الحديث بثقة عالية
لااادي القااادرة علاااى اقنااااع زميالتاااي الجااادد
-5
بأفكاري
-7أح ان النا راضين عني.
 -44ظرف النزوح يعيق تقدمي.
-48يقل أحترامي لنفسي عند عطف اآلخرين علي
 -43ظرف النزوح يفيدني في تغطية اخطائي.
-41أشعر بأألرتياح عندما اطرح رأيي
-45أشعر باإلهمال من اآلخرين بسبب كوني نازحة.
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مقيا

ملحق ()8
الحاجات النفسية بصورته النهائية

مديرية تربية ديالى
متوسطة ام سلمة للبنات
عزيزتي الطالبة
تحية طيبة ...
بين يديك عدد من الفقارات بهادف معرفاة موقفاك بشاأنها و وضاعا الباحثاة اماام
كل فقرة ثالثة بدائل لالجابة لذا يرجى األجابة عن كل فقرة بدقة ووضع عالماة ( √)
تحا البديل الذي تعتقدين انه ينطبق عليك ِ .
مع خالص الشكر والتقدير .
مثال//
الفقرات

ت

تنطبق علي
تنطبق
علي تماما ا أحيانا ا

لتنطبق علي
أطالقا ا

4
أحب تكوين عالقات باستمرار

ت

الفقرات

-4

أشعران صديقتي ل تحبني.

-8

أُحب أن أكون لطيفة مع زميالتي.

√

تنطبق علي
تماماا

باألمان لن هناك منظمات تراعي حقوقي

-3

أح

-1
-5

أرغب بالمشاركة بالنشاطات والحتفالت.
يزعجني مدح المدرسات لصديقتي.

-6

المدرسة ذو الصوت العالي.
تخيفني
ّ

-7

شااعر باألمااان لوجااود مرشاادة تربويااة تاادافع عاان
حقي.

-2

العدالة و الصدق يمنحاني الثقة بالنف .
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لتنطبق
تنطبق علي
اطالقاا
علي
احياناا
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-6
-41

أتأثر بكالم زميالتي بسهولة.
أشعر باألمان عند ما يمسح أحد على رأسي.

-44
-48
-43
-41
-45
-46
-47

أقضم أظافري باستمرار.
صبح ابي متوترا كثيرا .
تزعجني كلمة نازحة.
أتألم حين ينظر لي اآلخرين نظرة شفقة.
يؤلمني اذا تكلم معي احد بعصبيه .
بدأت اخاف من الظلمة.
افضااال الجلاااو وحااادي بااادل مااان الجلاااو
الطالبات .
أحب ان أشارك بالنشاطات الرياضية.

-46

أشعربان الطالبات يبتعدن عني.

-81

أشعر بان اآلخرين يبتعدون عني.

-84

أفتخر بأهلي أمام زميالتي

-88

أفضل الصما بدل الحديث عن اهلي

-83

أرغب بترك المدرسة.

-81

أشعر بالحزن عندما يهملني اآلخرون.

-85

ابتعد عن المشاركة بالنشاطات كوني نازحة.

-86

نزوحي لأعده عائقا أمام طموحي.

-87

أحب قول النكات لزميالتي

-82

أتذمر من عبث اآلخرين بحاجاتي

-86

أشعر بأني لم اعد مهمة من قبل أسرتي.

-31

-45أتذمر من نصح والدي لي

-34

احب مزاح الطالبات معي.

-38

انزعج عندما يُطلب مني عمل اكثر من قابليتي.

-33

اصبحا مترددة في قراراتي

-42
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-31

أشعر بأني متميزة بين زميالتي

-35

نزوحي يمنعني من الحديث بثقة عالية

-36

لدي القدرة على اقناع زميالتي الجدد بأفكاري

-37

أح

راضين عني.

-32
-36

ظرف النزوح يعيق تقدمي.
يقل أحترامي لنفسي عند عطف اآلخرين علي

-11

ظرف النزوح يفيدني في تغطية اخطائي.

-14

أشعر بأألرتياح عندما اطرح رأيي

ان النا

-18

أتألم عندما تحزن صديقتي.

-13

أحب الطالبة ذا ت الوجه المبتسم

-11
-15

لم اعد أحب مشاركة أسرتي في أحاديثهم.
أفرح عندما يجاملني احد.
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ملحق ()3
أسااتمارة الخبااراء الااذين أسااتعانة بهاام الباحثااة مرتبااة وفااق اللقااب العلمااي
والحروف األبجدية
ت

اسماء الخبراء

4
8

جامعة بغداد -كلية اآلداب
علم النف العام
ا.م .ازهار ماجد كاظم
ا .د صالح مهدي صالح الرشااااااااد النفساااااااي جامعااااة ديااااالى /كليااااة التربيااااة
الساسية
والتوجيه التربوي
جامعة بغداد-كلية التربية
ا.م.د محمااود شاااكر عبااد علم النف
الرزاق
ا .م.د هاشاااااااام فرحااااااااان الرشااااااااد النفساااااااي جامعة بغداد-كلية التربية
والتوجيه التربوي
خنجر
ا.ع.د عالهن محمد علي الرشااااااااد النفساااااااي جامعة بغداد-كلية التربية
والتوجيه التربوي

3
1
5

التخصص

-812-

مكان العمل

