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 03/5/6302تاريخ استالم البحث :

 

 المستخلص:

هدفت هذه الدراسة إلى قياس سلوك المساعدة لدى طالب المرحلة 

( طالب 7744المتوسطة في قضاء الخالص، تكون مجتمع الدراسة من )

في استخراج  انأعتمد الباحث( طالب، وقد 711ينة الدراسة من )وتكونت ع

،وتم استخراج الخصائص السايكومترية صدق المقياس على الصدق الظـاهـري

للمقياس، وتم التحقق من ثبات المقياس بطريقتين وهي: طريقة إعادة االختبار 

مثل هذا ومعادلة الفا كرون باخ، وأظهرت النتائج دالالت صدق وثبات مقبولة ل

 النوع من المقاييس.

الى أن طالب  انومن خالل تطبيق مقياس سلوك المساعدة توصل الباحث

 المرحلة المتوسطة لديهم سلوك المساعدة. 

لعينتين  t-testوتطلب البحث استعمال الوسائل االحصائية األتية)االختبار التائي

معادلة ، ومعامل ارتباط بيرسون، ولعينة واحدةt-test مستقلتين، و

 الفاكرونباخ(. 

بعض التوصيات والمقترحات  انوفي ضوء نتائج البحث واستنتاجاته قدم الباحث

  منها:

ــ إفادة المرشدين التربويين في المدارس من المقياس الذي بناه الباحثون في 0

 البحث الحالي لقياس سلوك المساعدة لدى طالب المرحلة المتوسطة.

ر الطالب على الطرق الصحيحة في تربية أبنائهم ــ وجوب اطالع أولياء أمو6

 في هذه المرحلة من خالل مجلس اآلباء والمدرسين.

 ومن المقترحات:

ــ إجراء دراسة لمعرفة العالقة بين سلوك المساعدة واإلذعان في المراحل 0

 الدراسية المختلفة.

ي في ـ إجراء دراسة لمعرفة العالقة بين سلوك المساعدة والتحصيل الدراس6

 المراحل المختلفة.

 

 

mailto:salihbaquba@yahoo.com
mailto:Abas.lord2002@gmail.com


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

 

-64- 
 

Helping Behavior Scale for the Intermediate School   

Students 

Prof.Dr.Salih Mahdi Salih 

Abbas Latif Jasim 

 

Abstract : 

         This study aims at measuring the helping behavior of 

the intermediate school students in Al- Khalis district. The 

test group consists of 400 students out of 4479 of the total 

number. The researchers adopted the apparent truth for 

deriving the authenticity of the scale and its psychometric 

features were drawn out. The validity of the scale was 

confirmed by two methods; retest and Alpha Cron Bach 

formula. The findings of the study resulted in true, reliable 

and acceptable indications for this type of scale. By applying 

the helping behavior scale, the researchers concluded that 

the intermediate school students have such a behavior. The 

following statistical tools were used by the researcher: 

- T-Test for the independent testing group. 

- Pearson- Correlation Coefficient. 

- Alpha Corn Formula. 

At the end of the study, the researchers suggested and 

recommended the following points: 

1- The helping behavior scale of the intermediate school 

students, constructed by the researchers,  is useful for the 

educational guiders in schools.  

2- Parents should be acquainted with the correct way of 

raising their children in intermediate stage by attending the 

school meetings. 

The suggestions are: 

1- Conducting a study to indicate the relation between 

helping behavior and yielding in different stages . 

2- Conducting a study to indicate the relation between 

helping behavior and study achievements in different stages.  
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 مشكلة البحث:

يعد سلوك المساعدة من المشكالت االنسانية المهمة التي يواجها أفراد المجتمع، 

وذلك لجهل الكثير من أفراده بأسـاليب تقديم المسـاعدة بكل أطيافه وألوانه ، وقد 

تعرض بلدنا  الى أحداث وظروف ومتغيرات كانت في غـاية الصعوبة راح 

ع سواء بكثرة حـاالت التعرض لإلصابات ضحيتها العديد من أفراد المجتم

النفسية والجسدية أو حاالت الوفيات أو التهجير مع التعرض لصدمـات مختلفة 

ومتنوعة أدى كـل ذلك الى ضعف في تـقديم المسـاعدة بين أفراد المجتمع، 

 (.07: 6106بالرغم من الحاجة الماسة لهذا السلوك.)كاظم،

يعيش بمعزل عنن االخنرين ، إذ أننه بطريقنة  وأن األنسان كائن حي اجتماعي ال

أو بأخرى ينتمي الى جماعة مـا في أي موقف منن مواقنف الحيناة التني يتعنرض 

لهنا ، كمنا أن استمراريننـه وجنودة عبننر منـراحل حينـاته تكننون مسنتحيلة مننن دون 

مسـاعدة وتفاعل مع االخنرين ومشاركـنـة أنشنطة الحيناة المختلفنة، ألننه فنرد فني 

ل معننه ويكتسننب منننه وعليننه، وأن هننذا الشننعور يعنند حجننر األسنناس مجتمنع يتفاعنن

األول لبناء وتكوين المجتمعات التي نمت وتبلورت في أثناء الحقب الزمنية، كما 

حددت السـلوكيات اإليجابية المقبولة في المجتمع، وإن  ســلوك المسـاعدة سلوك 

منن الفعالينات طبـينـعي طنوعي لمنفعنة االخنرين وينظنر الينه علنى أننه مجموعنة 

الجوهريننننة للتننننأثير فنننني طبيعننننة الجماعننننات مننننن أجننننل خيننننر المجتمننننع بشننننكل 

 .(Lennon and Ersen ,berg, 1987:299-300).عام.

وتجدر األشارة الى إن الحياة التي نعيشها األن لم تعد بالحياة السهلة البسيطة  

شابكت التي كنا نعيشها في الماضي، فلقد تعقدت الحياة وتباينت األدوار وت

العالقات االجتماعية بسبب وضع كثير من القيود والضوابط على سلوك الفرد 

مما أثقل كاهله وأفقد بعضاً من حريته حتى أصبح الفرد يجد نفسه يسـلك سـلوكاً 

ال يرضى عنه، ولـكن ليرضي الجماعـات التي يـنتمي اليها ويخضع نـفسه 

ات الدينية وغيرها التي يمثل لمعايرها مثل األسرة وجماعات المدرسة والجماع

 (.62: 6100أحد أفرادها.)حمود،

ولكـون الباحث يـعمل كمرشـد في مدرسـة ومن خـالل أحسـاسـة بالـمشكلة 

ومالحظـاته الشخصية وخبراته العلمية في مجال التعليم واإلرشاد التربوي في 

ناولت المدرسة، وكذلك من خالل اطالعه على بعض الدراسـات السابقة التي ت

مجاالت سلوك المساعدة، توصل الى أن هناك ضعفاً في سلوك المسـاعدة لدى 

 طالب المرحلة المتوسطة . 

    

 أهمية البحث:

والتي تشمل تنبع أهمية هذا البحث من أهمية مرحلة الدراسة المتوسطة 

وا حياة نفسية ودراسية جديدة ، ومرحلة من مراحل نمو ءالمراهقين الذين ابتد
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ة والتي توصف بأنها مرحلة الصراعات الداخلية في ذات المراهق. الشخصي

 .(64: 6112)الخطيب،

وتعتبر مرحلة المراهقة في كل المجتمعات فتره من النمو والتحول من الطفولة 

الى الرشد وفتره أعداد للمستقبل، فأنها تعتبر بمثابة الجسر الواصل بين مرحلتي 

اد من عبورها قبل أن يكملوا نموهم ويتحملون الطفولة والرشد والذي ال بد لألفر

مسؤوليات الكبار في مجتمعهم، فالمراهقة تمثل مرحلة نمو سريعة وتغيرات في 

كل جوانب النمو تقريباً الجسدية والعقلية والحياة االنفعالية كما أنها فتره من 

 6118الخبرات والمسؤوليات والعالقات الجديدة مع الراشدين والرفاق.)شريم، 

:60-66 .) 

ويعد سلوك المساعدة من المفاهيم األساسية في جميع ميادين الحياة االجتماعية 

والسياسية واالقتصادية التي تمس العالقات اإلنسانية بأشكالها المختلفة، وسلوك 

المساعدة ضرورة إنسانية اجتماعية ونفسية ال بد من تواجده في كـل مجتمع 

وك المسـاعدة بمفهوم الفرد من خـالل تكوينه ولـدى كل األفراد، ويتأثر سـل

الخـاص واسـتعداداته على أدراك هذه االسـتعدادات وأن نظره المجتمع اليه 

فضالً عن العوامـل الثقافية وبذلك المفهوم ممـا تضيف له قيمة اجتماعية. 

 (.642: 0482)يونس ،

ة في سلوك ( التعرف على الفروق الفردي0447وأكدت دراسة كرين وسكنايدر )

المساعدة وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة موجبة بين المسـاعدة والعمر في 

حين لم يكن هناك عالقة ذات داللة معنوية مع العمل التطوعي من أجل الطالب 

 (.0447المحتاجين. )كرين وسكنايدر،

( الى قياس طلب المسـاعدة اإلرشادية لـدى طلبة 6100وأكدت دراسة التميمي )

رحلة المتوسطة والتـعرف على العالقة بين العنف األسـري وطلب الـم

المسـاعدة اإلرشـادية وأظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة بحـاجة الى المسـاعدة 

اإلرشـادية كلما تعرضوا الى العنف االسـري و كلما تعرض الطالب الى العنف 

 .(6100االسري كلما زاد طلبه للمساعدة اإلرشادية. )التميمي،

وأن سلوك المساعدة يوصف باألخالق الحسنة فهو السلوك الصالح الذي يقود 

 (. 213: 6117الى راحة النفس ورضا الضمير وخير المجتمع.)عبدالرحمن،

 يثير البحث اهتمام الباحثين إلجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال.أـ 

ين استعماله في ب ــ سوف يقدم الباحث مقياس سلوك المساعدة يمكن المرشد

 العملية التربوية والتعليمية.

 

 حدود البحث:

يتحدد البحث الحالي بطالب المرحلة المتوسطة في محافظة ديالى قضاء 

 . 6103/6102الخالص الدراسة الصباحية للعام الدراسي 
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 هدف البحث:

 يهدف البحث الحالي إلى قياس سلوك المساعدة لدى طالب المرحلة المتوسطة.

 

 مصطلحات البحث: تحديد

 (Helping behavior):سلوك المساعدة

 :Sigelman,1981ـ عرفه 0

هو فعل ذو فائدة لشخص أخر يأخذ شكل "معروف" أو "تبرع" أو "تدخل في 

طارئ" وقد ينطوي على أثابات خارجية )اجتماعية( وأثابات داخلية )ذاتية( 

  .(sigelman,1981للمؤدي له. )

 Bandura,1977ـ 6

قدمه الفرد من دعم مادي ومعنوي ومعرفي وسلوكي وعاطفي لألخرين هو ما ي

 (.Bandura,1977: 177في االجتماعية وقت الحاجة اليها.)

 وهو الذي يتبناه الباحث في بناء مقياس سلوك المساعدة.  

 التعريف اإلجرائي لسلوك المساعدة:

ت مقياس هو الدرجة التي يحصل عليها المستجيب من خالل اإلجابة عن فقرا

 سلوك المساعدة المستعمل في هذه الدراسة.

 (: Intermediate stageالمرحلة المتوسطة )

 :0480ـ تعريف وزارة التربية، 

هي المرحلة التي تتوسط مرحلتي التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي ومده الدراسة 

سنة. ( 03ـ06فيها ثالث سنوات وتضم الطلبة الذي تتراوح أعمارهم ما بين )

 (. 0480:40)وزارة التربية، 

 

 اإلطار النظري

 مفهوم سلوك المساعدة

وهو سلوك ايجابي يـقـوم به أحـد األفـراد بإسداء خدمه مادية أو معنويـة 

لشخص أو أشخاص أخـريـن، وتكون هـذه المسـاعـدة المقدمـة الـى الشخص أو 

إسداء هذه المسـاعدة رين ضرورية لـهـم ويحتاجون اليها بشدة ،وأن يكون ـاألخ

 (.614: 6100طوعية دون إكراه أو إرغام.)ربيع،

وإن وجـود الجماعــات الخيرية فـي المجتمع المعين والتبرع لـهـا كـلـه مظاهـر 

وجـود صـفـة المـسـاعـدة فـي ذلـك المجتمع، وأن صفـة المسـاعـدة هي صفة 

أن األنسان تـزاد أمـامـه وراثية أكتسبها األنسان نتيجة للتطور الذي مر به، و

فـرص الـعيش والبقاء على قيد الحياة إذا كـان يعيش بين أفراد من جنسه وليس 

وحيداً، فـإن االفـراد الـذيـن كـانـوا يرغبون العيش مـع األخـريـن والتعاون 

معهم قـد كانت أمـامهم فرصاً أفضل لـلعيـش وأنـهـم نـقـلـوا هــذه الصفات 

ونية الـى اجيالهم، كـمـا ان وجـود األشخـاص فـي بيئة الفرد والمزايا التعا
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كالوالدين وغيرهم ممن يتميزون بالمسـاعـدة يجعل ذلـك الـفـرد مياال الـى 

تقليدهـم واكتساب تـلـك الـصـفـة مـنـهـم، وأن األفــراد الـذيـن يتميزن بالميل 

والحنـان، وهـذا كله يـدل  الـى المسـاعـدة لـهـم أبـاء يتميزون بالـكـرم والعطف

على مثـل هـذه الصفة رغم انها مورثـة إال انها يمكن تقويتها الـى حـًد كبير عن 

 (.233ـ237: 0482طريق التعلم.)عدس وتوق 

سوف يقوم الباحث بعرض في البحث الحالي النظرية التي تبناها لسلوك 

  المساعدة
 

 :  Social Learning Theoryنظرية التعلم االجتماعي

(، Albert Banduraتعود هـذه النظرية الـى العالـم األمـريـكي ألبرت باندورا)

وتقـوم هـذه النظرية على فـكـرة محورية، أن معظم نشاطنا اإلنساني وسلوكنا 

متعلم من خالل مالحظاتنا لغيرنا من الناس وتقليدهـم واالقتداء بسلوكهم، ومن 

 0447والتفاعل القائم بيننا وبينهم.)طه، خالل أيضاً عالقتنا المتبادلة معهم

:041.) 

وأن بندورا يعطي لـلمجتمع الـذي يعيش فيه الـفـرد اهتمامـا بالغاً وعـن طـريـق 

تفاعل الفرد مع األخرين وفي سياق عالقاته االجتماعية ومدى فهمه لألخرين 

يصبح لديه سلوك مساعـدة يندرج تحت سلوكه وتصرفاته.)عزيز وناظم، 

0441 :43.) 

أن سلـوك الـمـسـاعـدة لـه أهـمـيـة بـارزة عـن طـريـق اظهار فـاعـلية المعـايير 

االجتماعية التي يكتسبها الـفـرد وتوقعاته المدركـة مـن قـبـل الـفـرد لما سيظهره 

من سلوك مساعـدة بخصوص الجماعات األخرى، فـضــالً عـن أن 

فـي سـلـوك واتـجـاهـات الـفـرد نـحـو  الـمـؤشــرات البيئية تلعب دوراً كبيراً 

األخـريـن، أذ يتشكـل سلوك المساعدة عن طريق مالحظة سلوك األخـريـن، 

 ,Triadفـضــالً عـن التأكـيـد على العمليات المعرفية كاالنتباه واألدراك.)

1965: 413 .) 

تمادها وأن نظريـة التعلم االجتماعي تختلف عـن النظرية السلوكية مـن حيث اع 

على أهمية العمليات المعرفية، فالتفكير ومعرفة النتائج لسلوكنا قبل القيام به 

يساعدنا على القيام بالسلوك المناسب، فـال يعتمد سلوك المساعدة على حدوث 

مثير من البيئة بل نستطيع أن نتوقع المثير وتـسـلـك أستجابه مناسبة، ونعبر عـن 

وغيرها، وعندما نقول نخاف أو نخشى من قبل ذلـك اجتماعيا من خالل اللغة 

السلوك مـا هو اال مفتاح السلوك المتوقع الذي يجعلنا نعيد النظر فيما يجب أن 

 (.34: 6100نسلكه.)النمر،
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 دراسات سابقة:

 (:Green & Schneider,1974ـ دراسة كرين وسكنايدر)0

لوك المسـاعـدة لـدى استهدفت الدراسـة الى التعرف على الـفـروق الفردية في س

 (سنة وأجريت الدراسة في أحدى المدن الكندية.07-3الفئات العمرية من)

(طالب من مدرسـة خاصة ألبناء الطبقة المتوسطة 011تكونت عينة البحث من)

 (07-3(طفالً موزعين على فئات عمرية من)63في أحدى المدن الكندية بواقع)

 سنة.

المساعدة عن طريق مشاركة الحلوى وتقديم استخدم ثالثة مقاييس لقياس سلوك 

المسـاعـدة البدنية لـلمجرب والعمـل التطـوعي فـي وقـت الـفـراغ مـن أجـل 

 األطفال المحتاجين.

 استخدمت الوسائل اإلحصائية)تحليل التباين من الدرجة األولى(.

ن وأظهرت نتائج الدراسة الى وجـود عالقة موجبة بين المسـاعـدة العمر في حي

لـم يكـن هنـاك عالقـة ذات داللــة معـنـوية مـع العمـل التطـوعي مـن أجـل 

 Green & Schneider,1974) الطـالب المحتاجين.)

 

( العنف األسري وعالقته بطلب المساعدة 6300ـ دراسة التميمي)6

 اإلرشادية لدى طلبة المرحلة المتوسطة

سـري وعالقتـه بطلب المسـاعـدة استهدفت الدراسـة بحث العالقـة بين العنف األ

 اإلرشادية لدى طلبة المرحلة المتوسطة.

 استهدفت هذه الدراسة:

 ـ قياس العنف األسري لدى طلبة المرحلة المتوسطة.0

ـ تعرف الفروق في العنف األسري لـدى طلبة المرحلة المتوسطة على وفق 6

 متغير النوع.

 لمرحلة المتوسطة.ـ قياس طلب المساعدة اإلرشادية لدى طلبة ا2

ـ تعرف الفروق في طلب المسـاعـدة اإلرشادية لدى طلبة المرحلة المتوسطة 7

 على وفق متغير النوع.

ـ تعرف العالقة بين العنف األسري وطلب المساعـدة اإلرشادية لدى طلبة 3

 المرحلة المتوسطة.

لـدى ـ تعرف العالقـة بين العـنف األسـري وطلب المسـاعـدة اإلرشـاديـة 2

 طـالبـات المرحلة المتوسطة.

ـ تعرف الـعـالقـة بين العـنف األسـري وطلب المسـاعـدة اإلرشــاديـة لـدى 4

 طـالب المرحلة المتوسطة.

( طالباً وطـالـبـة جـرى أخـيـارهــم بالطريقة 211وتكـونت عينة الـدراسـة من )

لتربية ديالى موزعين على العشوائية مـن المـدارس التـابـعـة لـلمديرية العـامـة 

وفـق متغيري النوع والصـف، وقـامـت البـاحـثـة ببنـاء مقياسـين، أحـدهـمـا 
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لقيـاس العنف األسري واألخر لقياس طلب المساعدة اإلرشادية لدى طالب 

 المرحلة المتوسطة.      

 Te-Testواستخدمت الباحثة الوسائل االحصائية التالية)معادلة االختبار التائي

 لعينة واحدة، ولعينتين مستقلتين، معامل ارتباط بيرسون(،

وأظهرت نتائج الدراسـة، أن العنف األسـري كان بدرجـة عالية لدى أفراد عينة 

البحث، وارتفاع طلب مستوى المساعـدة اإلرشـاديـة عند أفـراد عينة البحث، 

، وأن الطلبة وهناك فرق لصالح اإلناث في درجـة المعاناة مـن العنف األسـري

بحـاجـة الى المساعدة اإلرشادية للتخلص من العنف األسري عن طريق النصح 

واإلرشاد وطلب المسـاعـدة اإلرشادية، وأن الطلبة بحاجة الى المسـاعدة 

اإلرشادية كلما تعرضوا الى العنف األسـري وكلما تعرض الطالب الى العنف 

،رسالة 6100ية.)التميمي،األسـري كلما زاد طلبه للمسـاعـدة اإلرشاد

 ماجستير(.

 * مدى اإلفادة من الدراسات السابقة: 

 ـ بلورة مشكلة البحث وأهميته.   0

 ـ اإلفادة من تحديد اإلطار النظري لدراسة سلوك المساعدة.6

ـ التعرف على الوسائل اإلحصائية المناسبة التي تتالءم مع طبيعة الدراسة 2

 الحالية.

 

 مجتمع البحث 

يع اإلفراد أو األشياء أو األشخاص الذين يشكلون موضوع البحث أو هو هو جم

جميع العناصر ذات العالقة بمشكلة الدراسة التي يسعى الباحثون تعميم النتائج 

( ويتكون مجتمع البحث من طالب المرحلة 74:  6106عليها )محمد ،

اء المتوسطة في محافظة ديالى قضاء الخالص والبالغ عددهم وفق اإلحص

( موزعين على مدارس قضاء الخالص 7744) 6104/  6102التربوي للعام 

 (.0( متوسطة كما موضح في جدول رقم )60البالغة )

 ( 0جدول )

 أسماء المدارس المتوسطة في مركز قضاء الخالص

عدد  أسم المدرسة ت

 الطالب

 741 متوسطة االخطل للبنين ـ0

 20 متوسطة االهوار للبنين ـ6

 213 ة الرافدين للبنينمتوسط ـ0

 21 متوسطة البراق المختلطة ـ4

 647 متوسطة الواثق للبنين ـ5
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 041 متوسطة المالكي للبنين ـ2

 673 متوسطة بشار بن بورد المختلطة ـ7

 718 متوسطة الوسيلة للبنين ـ8

 713 متوسطة سيد زيني للبنين ـ9

 76 متوسطة أبوبكر الصديق المختلطة ـ03

طة الشهيد مصطفى متوس ـ00

 المختلطة

72 

 71 متوسطة االوائل المختلطة ـ06

 043 متوسطة شهداء حي الحسين للبنين ـ00

 041 متوسطة أبن ماجة للبنين ـ04

 738 متوسطة الواقدي للبنين ـ05

 238 متوسطة الذكر المبارك للبنين ـ02

 66 متوسطة أهل الخير المختلطة ـ07

 762 نينمتوسطة السواطي للب ـ08

 73 متوسطة الصادق االمين المختلطة ـ09

 71 متوسطة جذور المحبة المخلطة ـ63

 613 متوسطة البلقاء المختلطة ـ60

 7744  المجموع

*أخذت أعداد الطالب من مديرية تربية ديالى/قسم االحصاء حسب األمر 

 6103/ 64/01في74642اإلداري المرقم

 

 عينة البحث: 

: ذلك الجزء من المجتمع الذي تجري عليها الدراسة، وإذ   يقصد بعينة البحث

يتم اختيارها بصورة)عشوائية أو قصدية( تبعا ألسلوب الدراسة وظروف 

أجرائها ،إذ يصعب دراسة المجتمع كله ألسباب إجرائية وتطبيقية واقتصادية، 

ولكي تكون الدراسة موضوعية ينبغي أن تكون العينة ممثلة للمجتمع الذي 

ت منه تمثيالَ حقيقيا أي أنها تحمل كل خصائص وسمات المجتمع المدروس أخذ

( طالبا من طالب المرحلة 711(.وقد شملت عينة البحث )22: 6107)ألنعيمي،

( طالب يمكن إن يعطي أفضل صورة من 711المتوسطة، وإن هذا العدد )

( طالب من كل 63( مدرسة بواقع )02الخصائص السايكومترية وزعت على )

 ( 6مدرسة كما هو موضح في جدول رقم)
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 (6) جدول

 أسماء المدارس وعدد الطالب

عدد  اسم المدرسة ت

 الطالب

عدد  اسم المدرسة ت

 الطالب

متوسطة الذكر  4 63 متوسطة الرافدين للبنين 0

 المبارك للبنين

63 

 متوسطة البلقاء المختلطة 6

 

متوسطة أهل الخير  01 63

 المختلطة

63 

جذور المحبة  متوسطة 2

 المخلطة

متوسطة جذور  00 63

 المحبة المخلطة

63 

متوسطة الصادق األمين  7

 المختلطة

متوسطة سيد زيني  06 63

 للبنين

63 

متوسطة الذكر المبارك  3

 للبنين

متوسطة أبن ماجة  02 63

 للبنين

63 

متوسطة الوسيلة  07 63 متوسطة األوائل المختلطة 2

 للبنين

63 

متوسطة الرافدين  03 63 الكي للبنينمتوسطة الم 4

 للبنين

63 

متوسطة األخطل  02 63 متوسطة االهوار للبنين 8

 للبنين

63 

 711 المجموع

 

 أداة البحث

لغرض قياس سلوك المساعدة لدى طالب المرحلة المتوسطة قام الباحثون ببناء 

لتحقيق مقياس سلوك المساعدة لقياس مستوى سلوك المساعدة لدى عينة البحث و

 أهداف البحث قام الباحثون بإتباع الخطوات اآلتية .

 

 صياغة فقرات المقياس:

بعد االطالع على مقاييس سلوك المساعدة التي تم استعمالها في الدراسات 

 (، ودراسة0447كرين وسكنايدر ودراسة)السابقة ، مثل دراسة 

جتماعي( التي ، وكذلك االطالع على نظرية بندورا )التعلم اال(6100التميمي)

يتبناها الباحث في هذه الدراسة، وبعد ذلك قام الباحثون بصياغة فقرات المقياس 

 ( فقرة.27بصورة أولية وقد بلغ عددها )
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 إعداد تعليمات المقياس:

تعد تعليمات اإلجابة التي تتضمنها أداة القياس دليل يسترشد به المستجيب في 

ن تكون هذه التعليمات واضحة ودقيقة إثناء استجابته. ولذلك جرى مراعاة إ

ومناسبة ألعمار الطالب وتضمن هذه التعليمات كيفية اإلجابة عن الفقرات 

وحث المستجيب على اإلجابة بدقة وجرى التوضيح إن هذا المقياس معد 

 ألغراض البحث العلمي لتطمين المستجيب على اإلجابة بصدق.

 

 وصف مقياس سلوك المساعدة:

( فقرة إما بدائل 27ببناء مقياس سلوك المساعدة حيث تكون من )قام الباحثون 

اإلجابة فهي)تنطبق علي دائما ، تنطبق علي أحيانا ، ال تنطبق علي( وأعطيت 

 ( وتبين بانها كانت مميزة وصالحة.0،6،2درجات )

 

 وضوح فقرات المقياس:

لغرض معرفة مدى وضوح تعليمات المقياس وفقراته وألجل كشف الفقرات 

التي تتسم بالغموض من حيث صياغتها أو لغتها أو مضمونها ، وكذلك بغية 

تحديد الوقت الالزم لإلجابة عن المقياس قام الباحثون باختيار عينة عشوائية 

من طالب المرحلة المتوسطة وطلب منهم قراءة التعليمات (  طالب 21بلغت )

( 03لمستغرق)والسماح لهم باالستفسار عن أي شيء وكان متوسط الزمن ا

 .دقيقة

 

 التحليل اإلحصائي للفقرات

أن الهننننندف األساسننننني منننننن هنننننذه الخطنننننوة هنننننو تطبينننننق المقيننننناس علنننننى   

عينننننننة مننننننن المجتمننننننع لغننننننرض إيجنننننناد درجننننننة االنسننننننجام فنننننني االسننننننتجابة 

السنننننننننتبعاد الفقنننننننننرات غينننننننننر الممينننننننننزة ولغنننننننننرض تحلينننننننننل الفقنننننننننرات 

 باستخراج القوة التمييزية.

 

 -آلتية :الخطوات ا انوقد أتبع الباحث

 أ_ تحديد الدرجة الكلية لكل استمارة.

 ب_ ترتيب االستمارات من أعلى درجة إلى أدنى درجة.

%( من االستمارات الحاصلة على الـدرجـات العـليـا في 64ج_ تعيين الـ )  

%( من االسـتـمـارات الـحـاصـلـة عـلـى الـدرجـات الـدنـيـا، 64المقياس والـ )

( 018( اسـتـمـارة و)018ات المجموعة العليا بـيـن )وتـراوحـت اسـتـمـار

اسـتـمـارة للمجموعة الدنيا وبـذلك بلغ عـدد االستمارات الخاضعة للتحليل 

( اسـتـمارة مـن المجموعة الـعـلـيـا 018( اسـتـمارة منها )602اإلحصائي)

تين ( لعينT.test( اسـتـمـارة مـن الـمـجـمـوعـة الـدنـيـا باستعمال )018و)
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( 607( عند درجة حرية )0،42مستقلتين إذ بلغت القيمة التائية الجدولية )

(، لــــذا أعــدت جـمـيـع الـفـقـرات مـوجـبـة ومـمـيـزة 1،13ومستوى داللة )

عـلـى وفـق هــذا األسلوب ألن قيمته التائية المحسوبة لجميع الفقرات كانت 

(  2( والجدول)607ودرجة حرية )( 0،42أعلى من القيمة الجدولية البالغة )

 يوضح ذلك.

 

 (0جدول)

 القوة التميزية لفقرات مقياس سلوك المساعدة
 tقيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العليا ت

 المحسوبة

 tقيمة 

 الجدولية

 الداللة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

جميعها  0،42 7،728 1،42 6،63 1،31 6،42 ـ0

 4،144 1،42 6،60 1،76 6،80 ـ6 دالة

 4،748 1،41 6،62 1،24 6،82 ـ2

 2،242 1،84 6،02 1،73 6،42 ـ7

 3،707 1،47 6،04 1،36 6،27 ـ3

 4،842 1،44 6،18 1،73 6،44 ـ2

 4،472 1،44 6،01 1،70 6،44 ـ4

 2،181 1،44 0،43 1،34 6،36 ـ8

 2،731 1،24 0،48 1،22 6،32 ـ4

 4،142 1،28 6،01 1،71 6،8 ـ01

 4،622 1،22 6،04 1،74 6،44 ـ00

 4،213 1،28 6،10 1،74 6،44 ـ06

 8،342 1،24 0،4 1،37 6،20 ـ02

 4،241 1،24 6،14 1،32 6،28 ـ07

   8،200 1،28 6،26 1،68 6،47 ـ03

   00،024 1،22 0،87 1،78 6،24 ـ02

 4،427 1،24 0،41 1،38 6،24 ـ04

 4،231 1،4 0،88 1،36 6،23 ـ08

 01،264 1،26 6،12 1،72 6،8 ـ04

 06،612 1،27 0،24 1،36 6،23 ـ61

 4،430 1،22 0،40 1،2 6،34 ـ60

 00،430 1،22 0،84 1،73 6،42 ـ66

 01،667 1،26 0،46 1،27 6،21 ـ62

 4،317 1،47 6،02 1،22 6،4 ـ67
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 01،604 1،47 6،01 1،26 6،84 ـ63

 00،812 1،4 0،80 1،77 6،43 ـ62

 4،872 1،8 0،46 1،73 6،44 ـ64

 01،824 1،4 0،44 1،36 6،24 ـ68

 01،866 1،27 0،38 1،34 6،74 ـ64

 00،328 1،24 0،20 1،33 6،34 ـ21

 00،202 1،80 0،46 1،23 6،88 ـ20

 07،721 1،27 0،26 1،74 6،46 ـ26

 06،424 1،43 0،80 1،24 6،82 ـ22

 8،044 1،84 6،02 1،22 6،84 ـ27

 

أن اسننننننتخدام ثانيااااااق: عالقاااااة درجااااااة الفقااااارة بالدرجاااااة الكليااااااة للمقيااااااس: 

الدرجننننة النهائيننننة فنننني مقينننناس مننننا فنننني الحكننننم علننننى قنننندرة أحنننندى الفقننننرات 

صنننننل عليهنننننا فننننني التمينننننز بنننننين المختبنننننرين ويعنننننني أن النتيجنننننة التننننني نح

تننننندل علنننننى مننننندى نجننننناح هنننننذه الفقنننننرة فننننني قيننننناس منننننا يقيسنننننه المقيننننناس 

 (.0488:273بشكل كامل. )الغريب،

حسننننننننب معامننننننننل االرتبنننننننناط تبننننننننين أن النننننننندرجات التنننننننني أعطيننننننننت      

للطنننننالب علنننننى كنننننل فقنننننرة منننننن فقنننننرات المقيننننناس وبنننننين الدرجنننننة الكلينننننة 

للمقيننننننناس وباسنننننننتخدام معامنننننننل ارتبننننننناط بيرسنننننننون ظهنننننننر بنننننننأن جمينننننننع 

االرتبننننناط دالنننننة احصنننننائياً لننننندى مقارنتهنننننا بالقيمنننننة التائينننننة عنننننند  معنننننامالت

 (.7(، وكما موضح في جدول)1،13مستوى داللة )

 (4جدول)

 قيم معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس

 معامل االرتباط ت معامل االرتباط ت

0_ 1،262 08_ 1،728 

6_ 1،234 04_ 1،326 

2_ 1،743 61_ 1،301 

7_ 1،767 60_ 1،717 

3_ 1،278 66_ 1،748 

2_ 1،738 62_ 1،780 

4_ 1،722 67_ 1،341 

8_ 1،221 63_ 1،337 

4_ 1،241 62_ 1،347 

01_ 1،784 64_ 1،324 
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00_ 1،740 68_ 1،373 

06_ 1،784 64_ 1،364 

02_ 1،724 21_ 1،784 

07_ 1،701 20_ 1،371 

03_ 1،318 26_ 1،342 

02_ 1،782 22_ 1،346 

04_ 1،221 27_ 1،316 

حسنننننب معامنننننل االرتبننننناط بنننننين درجنننننة ثالثااااااق: عالقاااااة الفقااااارة بمجالهاااااا: 

كننننننل فقننننننرة والمجمننننننوع الكلنننننني الننننننذي تنتمنننننني اليننننننه الفقننننننرة باسننننننتعمال 

معامننننننل ارتبنننننناط بيرسننننننون، أذ كانننننننت جميننننننع معننننننامالت االرتبنننننناط دالننننننة 

(، وكمننننننننننا موضننننننننننح فنننننننننني 1،13إحصننننننننننائيا عننننننننننند مسننننننننننتوى داللننننننننننة)

 (.3جدول)

 (5جدول)

 قرة بمجالها للمقياسقيمة معامالت االرتباط كل ف

 المجال الثاني: الدعم المعرفي  المجال األول: الدعم المادي

تسلسل 

 الفقرة

 قيمة معامل االرتباط  تسلسل الفقرة قيمة معامل االرتباط

0 1،322 6 1،784 

3 1،334 2 1،312 

4 1،780 01 1،378 

02 1،264 07 1،371 

04 1،366 08 1،377 

60 1،300 66 1،344 

63 1،731 64 1،314 

× × 64 1،341 

× × 26 1،236 

 (.1،148*قيمة معامل االرتباط الجدولية تساوي)

 المجال الرابع: الدعم العاطفي المجال الثالث: الدعم السلوكي

تسلسل 

 الفقرة 

 قيمة معامل االرتباط  تسلسل الفقرة  قيمة معامل االرتباط

2 1،633 7 1،772 

4 1،377 8 1،713 

00 1،346 06 1،373 

03 1،328 02 1،302 
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04 1،374 61 1،374 

62 1،384 67 1،228 

64 1،223 68 1،274 

21 1،383 20 1،271 

× × 22 1،412 

× × 27 1،213 

 (.1،148*قيمة معامل االرتباط الجدولية تساوي)

حسنننننننب رابعااااااااق: عالقاااااااة درجاااااااة المجاااااااال بالدرجاااااااة الكلياااااااة للمقيااااااااس: 

درجنننننات كنننننل مجنننننال والدرجنننننة الكلينننننة للمقيننننناس معامنننننل االرتبننننناط بنننننين 

باسننننننننتعمال معامننننننننل ارتبنننننننناط بيرسننننننننون، أذ كانننننننننت جميننننننننع معننننننننامالت 

(، وكمنننننننا موضنننننننح فننننننني 1،13االرتبننننننناط دالنننننننة عنننننننند مسنننننننتوى داللنننننننة)

 (.2جدول)

 (2جدول)

 عالقة درجة المجال بالدرجة الكلية للمقياس

 معامالت االرتباط المجاالت ت

 1،432 الدعم المادي _0

 1،881 المعرفي الدعم _6

 1،824 الدعم السلوكي _2

 1،842 الدعم العاطفي _7

خـــامـســـا: عـالقـة درجـة المجال بالمجاالت االخـرى)االرتباط بين مجاالت 

تـــم أيـجـــاد الــتــرابــطــــات الــداخــلــيــة بـيــن كــل مـجـــال المقياس(:

س وبصورتيه بـاسـتـخـدام معامل ارتباط والــمــجــاالت االخـرى مـــن المقيا

بيرسون، أذ كـــانــت جميع معامالت االرتباط دالـة عـنـد مستوى 

 (.4(، كما موضح في جـدول )1،13داللة)

 (7جدول)

 عالقة درجة المجال بالمجاالت األخرى

الدعم  الدعم المادي المجاالت

 المعرفي

الدعم 

 السلوكي

 الدعم العاطفي

 1،346 1،218 1،212 / الدعم المادي

الدعم 

 المعرفي

1،212 / 1،422 1،418 

الدعم 

 السلوكي

1،218 1،422 / 1،478 

 / 1،478 1،418 1،346 الدعم العاطفي
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 الخصائص السايكومترية للمقياس: 

 ولتحقق هذه اإلجراءات قام الباحث بحساب الخصائص األتية:.

 (:Validityـ الصدق )0

دق المقياس على الصدق الظـاهـري والـذي يشنير أعتمد البحث في استخراج ص

 fonagyالى الـدرجة التي يـظهر فيـها الـمـقـينـاس أننه يقنيس منا وضنع ألجلنه.)

and riggit ,1984:21.) 

وقـد تـحـقـق هـذا النوع مـن الصدق في المقياس الحـالي وذلـك عنـدمنـا عنـرض 

رشناد وعنـلم النفنـس وفني الباحـث المقياس على مجموعـة منـن الخـبنـراء فني اإل

ضـوء أراءهم الـسـديـدة والمناقشات التي تمت فـقـد تـم أجنـراء تعنديالت لنبعض 

( فقنرة كمنا 27الفقرات الى أن أصنبح الـمـقـينـاس بـشكـلنـه الننـهائي يتكنون منن )

(، أذ 6(كمنا موضنح فني ملحنق )02( والبنالغ عنددهم )0موضح في ملحق رقنم)

 ٪ .011لى المقياسبلغت نسبة أتفاق الخبراء ع

 

 (: Reliabilityالثبات )ـ 6

يعرف الثبات إحصائيا بأنه نسبة التباين الحقيقي الى التبناين الكلني، أي كنـم منـن 

 :0442التبننناين الـكنننـلي فننني العـالقنننـات يمكنننن أن يكنننون تباينننـناً حقيقيننناً.)عودة،

اء األفنراد (،  أذ يراد بثبات االختبنار لقيناس مندى الـدقنـة واالتـسنـاق فني أد224

واالستقرار في نتائجه والمقياس الثابت يعطي النتائج نفسنها أذا تنـم تطبيقنه علنى 

 (.Barron,1981:418 األفـراد مرة ثانية.)

ويعد حـساب الثبات مـن خصائص المقيناس الجيند ألننه ينؤثر فني اتسناق فقنرات 

ن المقيننناس فنننـي قـينننـاس منننـا يفتنننرض أن يـقـيـسنننـه المقيننناس بدرجنننة مقبولنننة مننن

 (.0442:623الدقة.)عودة ،

: 0444وأن الثبات يعني االختبار الموثوق به ويعتمد عليه. )الظاهر وأخرون،  

071 .) 

 وقام الباحثون باستخراج ثبات المقياس بطريقتين:.

 أوالق: معامل ثبات الفاكرونباخ: 

(، ووجـد الباحـث SPSSتـم حساب معامل الثبات الفاكرونباخ باستخدام برنامج)

 (.1،41ن معامل الثبات يساوي.)أ

 (:Test-Retestثانياق: طريقة أعادة االختبار)

يكشف معامل الثبات الـذي يـتـم حسابة بطريقة أعـادة االختبار معامنل السنكون، 

أي اسـتـقننـرار المفحوصننين علننى المقينناس عبننـر الزمننـن، أذ يفتننرض أن السمننـة 

 (، 0442:763الثابتة مستقرة من خالل هذه المدة.)عودة،

( 71قـام البـاحـث بتطبيق مقياس سـلوك المسـاعـدة على أفراد عينة مكوننه منن)

طالباً وتـم أعـادة تطبيقه على العينة نـفـسـها بـعنـد منرور أسنبوعين منن التطبينق 

 األول للمقياس.
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( أن أعــادة تطبيق المقياس لمعرفة ثباته يجنب أن Adams,1964ويـرى آدمز)

(. لنننذلك بلنننغ معامنننل الثبنننات Adams,1964:58منننـدة. )ال تقنننل عنننن هنننـذه ال

 (، ويعتبر مؤشراً جيداً على ثبات المقياس.1،88)

 المؤشرات االحصائية:

 (8الجدول)

 يبين المؤشرات االحصائية لمقياس سلوك المساعدة

 81،34 المتوسط

 86،11 الوسيط

 82 المنوال

 1،442 االلتواء

 1،672 الخطأ المعياري

 00،62 معيارياالنحراف ال

 062،002 التباين

 0،482 التفرطح

 23 المدى

 24 أقل درجة

 016 أعلى درجة

 

مننننننن االسننننننتقرار فنننننني الخصننننننائص االحصننننننائية للمقينننننناس تبننننننين أن عينننننننة 

البحننننننننث تتننننننننوزع توزيعننننننننا اعتننننننننداليا، أذ تتقننننننننارب درجننننننننات والوسننننننننيط 

والمننننننننوال، ممنننننننا يشنننننننير النننننننى أن العيننننننننة المختنننننننارة تمثنننننننل المجتمنننننننع 

منننننننه تمثننننننيالً حقيقينننننناً وبالتننننننالي تتننننننوفر أمكانيننننننة تعمننننننيم نتننننننائج  المننننننأخوذة

البحننننننننث مننننننننن خننننننننالل هننننننننذه العينننننننننة علننننننننى المجتمننننننننع الننننننننذي يمثلننننننننه، 

 ( يوضح ذلك0والشكل)
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 (0الشكل)

 يوضح التوزيع التكراري لعينة البحث لمقياس سلوك المساعدة

 

 الوسائل اإلحصائية المستخدمة:

( لعينتين مستقلتين: وقــد اسـتـعمل الخـتبار الفرق T-testــ االختبار التـائي)0

بين متوسط درجات المجموعة العليا والدنيا، وفي استخراج القوة التمييزية 

 لفقرات المقياس.

 ( لعينة واحدة مقارنة بالوسط الفرضي. T-testــ )6

(: وإذ استخدم لحساب Person correlationــ معامل ارتباط بيرسون )2

المقياس ، وإليجاد العالقة بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية  معامل ثبات

والعالقة بين درجة كل مجال والدرجة الكلية للمقياس والعالقة بين درجة كل 

 مجال بالمجاالت األخرى للمقياس نفسه ألغراض البناء.

(:استخدم Cronbach Alpha Coneffcienalــ معادلة الفاكرونباخ )7

 الستخرج الثبات.
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 عرض النتائج:

ويتضمن عرض النتيجة التي توصل اليها البحث الحالي في ضوء الهدف 

 المرسوم له وهو ) قياس سلوك المساعدة لدى طالب المرحلة المتوسطة(.

( 711ويتحقق هذا الهدف قام الباحث بتطبيق المقياس على عينة مكونة من )

( tأكبر من قيمة ) ( وهي66،78( المحسوبة والبالغة )tطالب، بما أن قيمة )

( وهي أكبر من 81،34( وقيمة الوسط الحسابي البالغ )0،42الجدولية البالغة )

( ومستوى داللة 248( عند درجة حرية )28قيمة الوسط الفرضي البالغ )

 (4(، لذا فأن أفراد العينة لديهم سلوك مساعدة، وكما موضح في جدول )1،13)

 ( 9جدول)

االنحراف المعياري والوسط الفرضي وقيمة يبين قيمة الوسط الحسابي و

t المحسوبة وtالجدولية ألفراد العينة وفقاٍ لمقياس سلوك المساعدة 

وسط  

 حسابي

انحراف 

 معياري

وسط 

 فرضي

T 

المحسو

 بة 

T 

 الجدولية 

درجة 

 الحرية 

 الداللة 

دالة  248 0،42 66،78 28 00،62 81،34 المقياس

 معنوياً 

 

 : Raising & defending the resultsها تفسير النتائج ومناقشت

أسفرت النتائج الخاصة بهدف البحث، أن طالب المرحلة المتوسطة لديهم سلوك 

المساعدة، وتتفق نتائج البحث الحالي مع ما توصلت اليه نتائج الدراسات السابقة 

 (.6100(، ودراسة )التميمي،0447مثل دراسة )كرين وسكنايدر،

 

 :Conclusionsاالستنتاجات 

ـ أن سلوك المساعدة يجب أن يكون ضمن مهام المرشد التربوي الرئيسة 0

 وضمن مهامه اليومية من خالل تنمية شخصية الطالب بصورة عامة.

ـ تشجيع ودعم اي اتجاه لدى المراهقين نحو االتصال والتفاعل االجتماعي 6

 لتنمية امكاناتهم وتعديل سلوكياتهم الخاطئة أو غير المرغوبة. 

ـ أن البيئة التي يعيش فيها الطالب لها أثر في تعلم السلوك المقبول وغير 2

 المقبول اجتماعياً. 

 

 التوصيات:

ــ إفادة المرشدين التربويين في المدارس من المقياس الذي بناه الباحثون في 0

 البحث الحالي لقياس سلوك المساعدة لدى طالب المرحلة المتوسطة.

أمور الطالب على الطرق الصحيحة في تربية أبنائهم  ــ وجوب اطالع أولياء6

 في هذه المرحلة من خالل مجلس اآلباء والمدرسين.
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 المقترحات:

ــ إجراء دراسة لمعرفة العالقة بين سلوك المساعدة واإلذعان في المراحل 0

 الدراسية المختلفة.

سي في ــ إجراء دراسة لمعرفة العالقة بين سلوك المساعدة والتحصيل الدرا6

 المراحل المختلفة.

 

 المصادر:
 –اإلرشاد النفسي في المدرسة )أسسه  (:6112الخطيب، صالح احمد،)_ 0

، دار الكتاب الجامعي، العين، اإلمارات العربية 0(، طتطبيقاته  -نظرياته 

 .المتحدة
، دار مناهج البحث في التربة وعلم النفس (:6106_ محمد، علي عودة،)6

 ، دمشق، سورية.0والنشر، ط االفكار للدراسات

: االنتماء االجتماعي وعالقته بالوهن (6106_ كاظم، حسين خزعل محمد،)2
، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، 0، طالنفسي والقلق من الصدمات

 عمان_ االردن.

، دار الكتاب  0اإلرشاد المدرسي، ط (:6100_ حمود، محمد الشيخ،)7

 ، العين_ دولة األمارات العربية المتحدة.الجامعي للنشر والتوزيع

العنف األسري وعالقته  (:6100_ التميمي، بيداء مجيد محمود عبدهللا،)3
، رسالة ماجستير، بطلب المساعدة اإلرشادية لدى طالب المرحلة المتوسطة

 جامعة ديالى/ كلية التربية األساسية.

، دار المسرة 0: سيكولوجية المراهقة، ط(6118_ شريم، رغدة حكمت،)2

 للنشر والتوزيع، عمان_ االردن.

 .، دار المعارف، القاهرة0، ط: السلوك اإلنساني(0482_ يونس، انتصار،)4
، مدخل علم النفس االجتماعي المعاصر (:6117_ عبدالرحمن، محمد السيد،)8

 معرفي، دار الفكر العربي، القاهرة.

 ية في العراق.: نظام المدارس الثانو(0480_ وزارة التربية،)4
: المدخل الى علم النفس، (0842عدس وتوق، عبدالرحمن ومحي الدين، )_ 01
 .، جون وايل وأوالده، نيويورك، شيشستر وبريسبين تورنتو6ط

، دار المسرة 0، طعلم النفس االجتماعي (:6100_ ربيع، محمد شحاته،)00

 للنشر والتوزيع، عمان.

، دار المعارف للنشر 6، طالحديث : أصول علم النفس(0447_ طه، فرج،)06

 والتوزيع، القاهرة.

، مطبعة علم نفس الشخصية (:0441_ عزيز، حنا داود. ناظم، هاشم،)07

 التعليم العالي، جامعة الموصل.
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محاضرات في تعديل السلوك، دليل علمي  (:6100_ النمر، عصام،)03
، دار اليازوري 0، طوعملي لآلباء والمدربين والعاملين مع األشخاص المعاقين

 العلمية للنشر والتوزيع، األردن_ عمان.

القياس النفسي في التربية وعلم  (:6107_ النعيمي، مهند محمد عبدالستار،)04
 ، المطبعة المركزية، جامعة ديالى، العراق.0، طالنفس

، القياس والتقويم في العملية التربوية (:0442عودة، أحمد سليمان،) _08

 ة، عمان،المطبعة الوطني

مبادئ القياس والتقويم في  (:0444_ الظاهر، زكريا محمود وأخرون،)04
 مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان_ األردن.التربية، 
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 المالحق:

 (0ملحق )

 مقياس سلوك المساعدة بصيغته النهائية

 جامعة ديالى 

 كلية التربية االساسية

 قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 

 الدراسات العليا /الماجستير 

 عزيزي الطالب... 

 تحية طيبة ...

 هذه مجموعة من المواقف التي نعيشها يومياً ونميل القيام بها وأمام كل فقرة

ثالثة بدائل هي )ينطبق علّي ، ينطبق علّي أحياناً ، ال ينطبق علّي (.ضع عالمة 

تحت البديل الذي تعتقد أنه ينطبق عليك علماً أنه ال توجد إجابة صحيحة ) √ ( 

و أخرى خاطئة فكل االجابات صحيحة وأن أجابتك لن يطلع عليها أحد سوى 

 كر االسم .الباحث وهي ألغراض البحث العلمي فال داعي لذ

 مثال توضيحي :. 

أذا كنت تعتقد أن هذا الموقف يناسبك في حياتك العلمية وتنطبق علي فضع       

 أمامها.√ ( عالمة ) 

 

 ت

 

 الفقرة            

 

 

 

 ينطبق عليّ   

 

ينطبق علّي 

 أحياناً 

 

 ال ينطبق عليّ  

 

 ـ0

 

 

أحب زيارة أصدقائي في 

 العطلة

 

          √ 

  

 

 

  انالباحث        
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 ت

 

 الـفـقـرات           

ينطبق     

 علي

ينطبق  

علي   

 أحيانا    

ال ينطبق  

 علي     

    أقدم المساعدة المالية لمن يحتاجها. ـ0

    أقدم المعلومات التي يحتاجها زميلي . ـ6

    أقدم العون للبحث عن شيء فقده صديقي . ـ0

    .أظهر االهتمام بزمالئي  ـ4

    أهدي بعض المالبس للمحتاجين . ـ5

    أوفر كتباَ لزميلي عند فقد كتابه . ـ2

    أهتم بصديقي عند تعرضه للمرض . ـ7

    أقدم التنازالت للحفاظ على أصدقائي . ـ8

    أعير كتبي لمن يحتاجها . ـ9

    أعطي النصائح العلمية لزمالئي . ـ03

عند تعرضه أقف إلى جانب صديقي  ـ00

 لمشكلة ما .

   

    أتألم عند حدوث مشكلة لزمالئي . ـ06

    أعطي جزء من مصروفي للمحتاجين . ـ00

    زميلي في كيفية حل مسألة رياضية أساعد  ـ04

    أهتم بأفراد أسرتي عند غيابهم . ـ05

 ـ02

 

أقدم الهدايا في المناسبات المفرحة 

 ألصدقائي.

   

    ي الرياضية ألصدقائي .أقدم مالبس ـ07

    مشورة لزميلي عن مستواه الدراسي أقدم ال ـ08

    أقدم المساعدة لزميلي في أنجاز واجبه . ـ09

    أساعد زمالئي في حفالتهم االجتماعية . ـ63

    أعطي مظلتي لصديقي عند المطر . ـ60

    أساعد زميلي في تحديد أهدافه العلمية  . ـ66

    عد زمالئي دون طلب منهم .أسا ـ60

    أتمنى أن يرضى أصدقائي عن سلوكي.  ـ67

 ـ65

 

أعطي بعض حاجات االمتحان كاألقالم 

 والممحاة ألصدقائي .

   

 ـ62

 

أعطي لزميلي الوقت الكافي في شرح 

 المادة العلمية .

   

    أزور زميلي عند مرضه . ـ67

    أبادر بزيارة أصدقائي . ـ68

 ـ69

 

أزود زمالئي بالمجالت العلمية التي 

 يحتاجونها .

   

    أقضي وقتاً لالهتمام بأصدقائي . ـ03
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 ـ00

 

أسلم على زمالئي لشعورهم بالفرح من 

 سلوكي .

   

    أقدم المشورة لزمالئي حول مستقبلهم . ـ06

    أهتم باألمور التي تحقق السعادة لآلخرين . ـ00

    معي . أرتاح لوجود أصدقائي ـ04

              

 (6ملحق )

 أسماء السادة الخبراء مرتبة حسب الحروف الهجائية ودرجاتهم العلمية

 ومكان عملهم
أسم الخبير العلمي  ت

 واللقب

 التخصص مكان العمل

جامعة ديالى/كلية التربية  أ.د. بشرى عناد مبارك 0

 االساسية

علم النفس 

 االجتماعي

جامعة ديالى/كلية التربية  أ.د. سالم نوري صادق 6

 األصمعي

 اإلرشاد التربوي

أ.د. سامي مهدي  2

 العزاوي 

جامعة ديالى/كلية التربية 

 األصمعي

 اإلرشاد التربوي 

جامعة ديالى/كلية التربية  أ.د. عدنان محمود عباس  7

 األصمعي

 اإلرشاد التربوي 

أ.د. مهند محمد  3

 عبدالستار

جامعة ديالى/كلية التربية 

 الساسيةا

 علم نفس التربوي 

أ.م.د. أخالص علي  2

 حسين

جامعة ديالى/كلية التربية 

 االساسية

علوم تربوية 

 ونفسية

الجامعة المستنصرية/ كلية  أ.م.د. أزهار ماجد كاظم 4

 التربية  

 اإلرشاد التربوي

أ.م.د. زهرة موسى  8

 جعفر

جامعة ديالى/كلية التربية 

 األصمعي

 علم نفس النمو

جامعة ديالي/كلية التربية  .م.د. سميعة علي حسنأ 4

 االصمعي

 اإلرشاد التربوي

الجامعة المستنصرية/ كلية  أ.م.د. عالهن محمد علي 01

 التربية

 اإلرشاد التربوي

جامعة ديالى/كلية التربية  أ.م.د. لطيفة ماجد محمود 00

 األصمعي

 علم النفس التربوي

أ.م.د. محمود شاكر  06

 عباس

ة المستنصرية/ كلية الجامع

 التربية

 اإلرشاد التربوي

أ.م.د. هاشم فرحان  02

 خنجر 

الجامعة المستنصرية/ كلية 

 التربية

 اإلرشاد التربوي

 


