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The research problem lies in the following questions:
What is the nature of the correlation between social communication
skills and self-transcendence among middle school teachers, and
does this relationship differ according to gender?
Therefore, the current research aims to identify:
1-The social communication skills of middle school teachers.
2- Self-transcendence among middle school teachers.
3- The relationship between social communication skills and selftranscendence among middle school teachers
4 - The difference in the relationship between social communication
skills and self-transcendence
among middle school teachers according to the gender variable (male
- female).For the purpose of verifying this, the scale of social
communication skills prepared by Al-Samadoni and built according
to the Reggio model, which includes (32) items, as well as the scale of
self-transcendence prepared by Abdel Wahab, which includes (57)
items, was used. The two scales were applied to a sample of (120)
chosen by the random cluster method ,The results of the research
showed that the social communication skills of middle school
teachers were respectively social control, social expression and social
sensitivity. As for self transcendence, it appeared that they enjoy a
high level of self-transcendence, and that there is a statistically
significant relationship between social communication skills and
self-transcendence, and there are no differences in the relationship
Between social communication skills and self-transcendence can be
traced back to the gender variable, and in light of these results, the
current research reached a set of recommendations and suggestions.

Key words: Social Communication Skills, Self-Transcendence, Middle
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مدرس العداي ة
مهارات التواصل وعالقته بسمو الذات لدى
ي
لمي ــاء اس ـ ـ ر ن
ـي زغـ ـ ـ رـي

2

الملخص
تكمن مشكلة البحث يف التساؤالت التةة:
مدرس
االجتماع وسمو الذات لدى
ما طبةعة العالقة االرتباطةة بي مهارات التواصل
ي
ي
المرحلة الدعداي ة ،وهل تختلف هذه العالقة باختالف الجنس ؟ لذا يستهدف البحث
الحال التعرف إل:
ي
مدرس المرحلة الدعداي ة.
لدى
االجتماع
التواصل
ات
ر
مها
1ـ
ي
ي
مدرس المرحلة الدعداي ة.
2ـ ـ سمو الذات لدى
ي
مدرس المرحلة الدعداي ة
االجتماع وسمو الذات لدى
3ـ ـ العالقة بي مهارات التواصل
ي
ي
مدرس المرحلة
االجتماع وسمو الذات لدى
4ـ ـ الفرق يف العالقة بي مهارات التواصل
ي
ي
الدعداي ة وفقا لمتغي الجنس (ذكور ـ إناث)
االجتماع المعد من قبل
ولغرض التحقق من ذلك تم استعمال مقةاس مهارات التواصل
ي
بن وفق نموذج ريجيو والذي ضم ( )32فقرة وكذلك مقةاس سمو الذات
ي
السمايون والم ي
المعد من قبل دعبدالوهاب والذي ضم ( )57فقرة وطبق المقةاسان دعىل دعينة بلغت
( )120اختيت بالطريقة العشوائةة العنقوي ة ،أظهرت نتائج البحث ،أن مهارات التواصل
االجتماع والتعبي
التوال الضبط
مدرس المرحلة الدعداي ة كانت دعىل
االجتماع لدى
ي
ي
ي
ي
دعال من
بمستوى
يتمتعون
نهم
أ
ظهر
الذات
سمو
اما
االجتمادعةة
والحساسةة
االجتماع
ٍ
ي
جتماع وسمو الذات،
اال
التواصل
ات
ر
مها
بي
احصائةا
يالة
دعالقة
هناك
وان
،
الذات
سمو
ي
االجتماع وسمو الذات مكن إرجادعها إل
وال توجد فروق يف العالقة بي مهارات التواصل
ي
الحال إل مجمودعة من التوصةات و
وف ضوء هذه النتائج توصل البحث
ي
متغي الجنس ،ي
ر
المقيحات.
مدرس.
االجتماع ،سمو الذات،
الكلمات المفتاحية :مهارات التواصل
ي
ي
المقدمة:
مشكلة البحث:
ر
حقةق دعىل السلوك العام للفري ،وبشكل كبي دعىل دعالقته بأفراي
االجتماع مؤثر
تدن مستوى مهارات التواصل
عد ي
ي
ي
م واالنفعال والعزلة والقلق والعدوان وترك المدرسة والدخول يف سلوكةات
ارسته وأصدقائه كذلك دعىل تحصةله األكاي ي
مضاية للمجتمع ان انخفاضها يؤيي إل فشل الحةاة االجتمادعةة ،وتكرار الضغوط والمشاق ،وفشل العالقات المتبايلة
بي األفراي وانخفاضها يؤيي إل فشل الحةاة االجتمادعةة ،وتكرار الضغوط والمشاق ،وفشل العالقات المتبايلة بي
األفراي (الراشدي ك.)30 :2013 ،.
االجتماع بسمو الذات ،وذلك أثناء وضع الفري يف سلسلة من األيوار االجتمادعةة ،وأثناء تحريك
وتتأثر مهارات التواصل
ي
االجتماع الذي عيش فةه ،حةث تنمو صورة الذات دعاية بوضع الفري يف أنماط من األيوار
ووضع الفري يف إطار البناء
ي
المختلفة منذ طفولته ،وأثناء تحرکه بهذه األيوار المختلفة يتعلم أن يرى نفسه كما يرى زمالئه يف المواقف االجتمادعةة
ر
الن يربطها األخرون بالدور ،والفري الذي كون
المختلفة ،ي
وف كل منهما يتعلم المعايي االجتمادعةة والتوقعات السلوكةة ي
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لد ه صورة ذات ا جابةة كون قاير دعىل التكةف مع األخرين ،ر
وأكي مةال للمشاركة والتعاون ،أي تنمو لد ه مهارات
اجتمادعةة ا جابةة (كنعان )110 :2009 ،
الن مكن مالحظتها دعىل مستوى المدارس ،ر
ر
والن يراها مديرو المدارس تكمن يف صعوبة تقيةم
ي
ومن أبرز المعوقات ي
البدائل ودعدم توفر المعلومات ،وضعف الثقة بالنفس وهذا ما اشارت إلةه يراسة الهجا (الراشدي ك.)70 :2013 ،.
كما ان امتالك األفراي ،الكفاءة والقدرة العالةة تجعلهم ر
االجتماع وهذا ما اشارت إلةه
أكي جوية للتعامل يف التواصل
ي
العتين ( ,)2007وان أي خلل أو افتقار لهذه المهارات قد كون دعائق كبي من الممكن أن حول بينه وبي إشباع
يراسة
ي
(العتن ،
تهء للفري االندماج والتواصل بالصورة اال جابةة
حاجاته النفسةة ،ألن مهارات التواصل
ه من ي
ي
االجتماع ي
ي
.)94 : 2007
الحال يف التساؤالت التةة:
وف ضوء ما اشارت إلةه االيبةات والدراسات ادعاله مكن تحد د مشكلة البحث
ي
ي
مدرس المرحلة الدعداي ة ؟ وهل تختلف هذه
لدى
الذات
وسمو
االجتماع
التواصل
ات
ر
مها
بي
دعالقة
توجد
هل
ي
ي
العالقة باختالف الجنس.؟
أهمية البحث:
االجتماع يف إشباع الحاجات النفسةة األساسةة للفري مثل الحاجة للنجاح
تيز أهمةة اكتساب مهارات التواصل
ي
وف تنمةة الهوية النفسةة و االجتمادعةة للفري ،فكلما كان الفري دعىل
االجتماع ،والتقدير
والتوافق والتواجد
االجتماع ،ي
ي
ي
االجتماع وبكةفةة تكوين دعالقات اجتمادعةة سلةمة مع األخرين تحسنت لد ه فرص
وع باسالةب ومهارات التواصل
ي
ي
االجتماع بي االطفال
االجتماع (العزاوي  ،يراسة مقارنه لمهارات التواصل
الحةاة االجتمادعةة ،والتفوق يف النجاح
ي
ي
الذين لديهم اخوان ذو ادعاقه واقرانهم العاييي.)14 :2014 ،
ر
الن تنظم
وتعد دعملةة التواصل
االجتماع أساسا لعملةة التنشئة االجتمادعةة اذ يتعلم الفري أنماط السلوك المتنودعة ي
ي
العالقات بي أفراي المجتمع الواحد ،فالسلوك ما هو إال ظاهرة تنتج دعن التفادعل المستمر مع األخرين ،وبــهذا تعد
المهارات االجتمادعةة أحد العوامل المهمة والمحدية لتفادعل الفري مع األخرين وقدرته دعىل االستمرار يف هذا التفادعل
(حمدي .)14 :2002 ،
النفس كما انه يتعلم
االجتماع من المهارات األساسةة يف حةاة الفري اذ تؤيي يورا حيويا يف النمو
تعد مهارات التواصل
ي
ي
يقتض التواصل مع األخرين إل التمتع بمستوى جةد من المهارات
االجتماع واالندماج مع األخرين ،و
كةفةة التواصل
ي
ي
االجتماع ضمن إطار الحب المتبايل واالنسجام ،والتواصل
االجتمادعةة وتكوين شبكة دعالقات بي الشخصةة والمحةط
ي
من دعالمات الصحة والنضج يف الشخصةة (دعباس )13 :1993 ،
االجتماع أهمةة كبية يف حةاة الحدث ،وتعد حجر األساس يف دعملةة التواصل والتفادعل بي
اذ تعد لمهارات التواصل
ي
األخرين ،اذ مكن للنسان ،الوصول إل سمو ذاته ،يون الرجوع إل الوراء ،دعن طريق تطوير قوته النسانةة ،الخاصة
ا
لك يتمكن من ان صبح إنسانا ،متكامل ،منسجما مع ذاته ومع
للعقل ،وللحب ،واألراية ،والنشاط واألحساس والتفكي ،ي
األخرين ،ومع الطبةعة (فروم ا.)131 :2003 ،.
فالنسان الذي عد حةاته بال معن ،ليس مجري إنسان غي سعةد ،ولكنه كاي ال صلح للحةاة ،فالوجوي ليس قصد ا،
سء أخر غي
متسام،
فحسب و إنما هو
ٍ
عن توجهه إل ي
فالتسام دعىل الذات هو جوهر الوجوي ،وكون النسان إنسانا ي
ي
المتسام ،هو الذي يواجه معن ،وقةما جب تحقةقها أي العيش يف مجال التوتر القائم بي
عن أن الشخص
ي
ذاته ،وهذا ي
ا
ر
نسان اصةل ،إال
الن يتم العمل دعىل تحقةقها ،فالنسان عيش بالمثل ،والقةم ،وال كون الوجوي ال ي
الواقع ،والمثالةات ،ي
التسام بالذات (فرانكل .)63 :1998 ،
إذا كان عاش يف ضوء
ي
ر
المتسام ،هو الفري الذي لد ه القدرة دعىل توجةه أرايته نحو هدف ،والمثابرة دعىل
ويرى فروم  )2011)Frommإن اليبوي
ي
جهويه ،ر
حن تحقيق أهدافه وتدع قدرة النسان هذه دعىل استخدام طاقاته بالفعالةة ،أو القدرة ،فإذا كان النسان غي
سةعان وهذه المعاناة الناتجة دعن العجز،
قاير دعىل الفعل ألسباب دعد دة كالضعف ،والقلق ،أو دعدم الكفاءة ،فأنه
ي
متأصلة من حقةقة ان التوازن البشي قد تم األخالل به ،كما رأى فروم Frommان يور النسان هو يور فعال ،ومهم،إذ
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ا
عط كل ما لد ه لةصبح جزء من العالم ،فعال ،ونشطا ،وهذا يتطلب أن كون الشخص متسامةا دعن ذاته ،ويحمل
ي
تقديرا دعالةا لذاته (فروم.)34 :2011 ،
الشخض الكامل وهو يف األساس شعور المرء بالكفاءة الذآتةة،
عد سمو الذات ،أهم دعنرص حاسم ،يف تحقيق النجاح
ي
وقةمة الذات والتقدير المرتفع للذات ،صنع الجانب األدعظم من شخصةة وقدرات المرء دعىل التواصل مع األخر ،أنه
أساس للسلوك البناء
مكن المرء من الوصول بإمكانةاته ،وقدراته إل أدعىل مستوى ،وبلوغ أهدافه المرجوة ,و متطلب
ي
بوجه دعام ،كما أن سمو الذات ،له تأثي دعميق دعىل جوانب الحةاة جمةعها ،فهو يؤثر دعىل مستوى األياء ،يف العمل ودعىل
ر
ر
الن تصدر دعىل الحةاة ،ليس
الن يتفادعل بها الناس ،ي
وف القدرة دعىل التأثي دعىل األخرين ،إذ ان جميع األحكام ،ي
الطريقة ي
ا
هناك حكم أهم من الحكم دعىل الذات ،وباختصار فإن سمو الذات ،هو مفتاح النجاح ويكون المرء فريا مستقل (سينج و
يبليو.)17 :2005 ،
فا رليبوي ،الذي صل إل تحقيق فرييته ،ويسمو بها ،أو الذي صل إل التجربة الشمولةة ،أو العالةة ،هو المرشد ،الذي
الن تواجه العملةة ر
ر
اليبوية
يستطيع ان قدم المسادعدة ،يف المواقف المتعدية ،ولد ه مهاره متعدية يف حل المشكالت ي
بحةث مكنه ان قدم المسادعدة دعىل أكمل وجه ،إذ اشارت الكثي من الدراسات ومنها يراسة موزر (،Moser(1963
ويراسة تراكس ومشةل ( ,Mitchell truax )1971ويراسة سةلجمان ( Seligman(1995إل ان السمات الشخصةة
ر
ر
ر
الن
لليبوي ،مكن ان تقوي أو تضعف العملةة اليبوية ،وان لتلك السمات ،أهمةة ال تقل دعن أهمةة المهارات الخاصة ي
ر
ر
ر
سام بالذات ،أو المتفري ،والذي ختلف
الن حازها بل قد تفوقها إذ ان اليبوي المت ي
متلكها اليبوي ،والمعرفة العلمةة ي
دعن غيه من حةث الكفاءة والطاقة ،والنتاجةة هو الفعال الذي يستطيع بأصعب المواقف ،مهارات التواصل بجوية
والمهن ،ومسادعدة من
الشخض،
دعالةة لما يتمتع به من شخصةة متسامةة ،محققة نتائج مرغوب بها دعىل الصعةد
ي
ي
حتاج المسادعدة بكل ما حتاجونه (الخطةب .)61-55 :2013 ،
كما أكد فروم ( )2000دعىل ان ر
المتسام بالذات ،هو الناجح الذي يستطيع ان يتجاوز حةاته ،أو يتجاوز جميع
اليبوي
ي
ر
ر
واالحيام ،والمعرفة ،والعقلةة والعاطفة ،إذ يستطيع ان
الن تقف امامه لما متلكه من الردعا ة ،والمسؤولةة،
الصعاب ي
ينم قواه دعىل نحو مثمر يف تجاوز ذاته ،و حل مشكالته واتخاذ قرارات سلةمة (فروم ا ،.فن الحب.)63:2000 ،
ي
وهذا ما أشارت إلةه يراسة دعبدالجبار ( )2010دعىل ان متغي سمو الذات أحد المتغيات المهمة يف حةاة الفري ،لالرتقاء
بصحته النفسةة ،ومن ثم الجسمةة (دعبد الجبار )161: 2010 ،
ر
الن:
ومما تقدم مكن إجمال أهمةة البحث يف ي
ً
أوال :األهمية النظرية:
والن تؤثر دعىل حةاتنا اليومةة بشكل دعام ودعىل حةاة ر
 1ـ ـ تعد مهارات التواصل ،من المفاهةم المهمة ر
اليبويي بشكل
ي
خاص.
ر
يوم يف الحةاة العامة
 2ـ تعد مهارات التواصل من المفاهةم األكي أهمةة لما يستخدم بشكل ي
ر
الن تسادعدهم يف الوصول إل
 3ـ يشي مفهوم سمو الذات ،مدى قدرة األفراي ،من امتالكهم الصفات المتسامةة ،ي
الكمال ،والنضج التام الذي فةدهم أثناء مواجهتهم للمواقف اليومةة مع الطلبة.
األهمية التطبيقية:
الن تضةف للمدرس ر
ر
اليبوي ،صفات متعدية تمكنه من استخدامها يف العملةة
 .1سمو الذات ،من المفاهةم المهمة ي
ر
اليبوية ،مثل صفة النضج ،والكمال ،وتحمل المسؤولةة ،والعقالنةة ،واأليراك ،والتصور ،والحدس ،والتطور
الذهن.
ي
ر
 .2حاجة المدارس إل خدمات دعملةة تطبةقةة ،من قبل دعينة البحث المتملثله بالمدرسيي اليبويي،الذين متازون
التسام
االجتماع وصفة
بمهارات التواصل
ي
ي
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أهداف البحث:
الحال التعرف دعىل:
يستهدف البحث
ي
مدرس المرحلة الدعداي ة
االجتماع لدى
 .1مهارات التواصل
ي
ي
مدرس المرحلة الدعداي ة .
 .2سمو الذات لدى
ي
مدرس المرحلة الدعداي ة
االجتماع وسمو الذات لدى
 .3العالقة االرتباطةة بي مهارات التواصل
ي
ي
مدرس المرحلة الدعداي ة وفقا لمتغي
االجتماع وسمو الذات لدى
 .4الفرق يف العالقة بي مهارات التواصل
ي
ي
الجنس (ذكور ،إناث)
مدرس المرحلة الدعداي ة العاملي يف مديرية تربةة الرصافة األول يف محافظة
حدوي البحث :قترص البحث دعىل
ي
اس ()2021-2020
بغداي) للعام الدر ي
تحد د المصطلحات:
االجتماع  :Skills of social communicationادعتمد تعريف ريجيو ( Riggio
التعريف النظري لمهارات التواصلي
 (1990كتعريف نظري" بانه مكون متعدي األبعاي تتضمن المهارة يف إرسال واستقبال وتنظةم المعلومات الشخصةة يف
اللفط (الحجار.)8:2015 ،
اللفط وغي
مواقف التواصل
ي
ي
ر
الن حصل دعليها المستجةب دعند اجابته دعىل فقرات مقةاس مهارات التواصل
التعريف االجر ي
ه الدرجة الكلةة ي
ان :ي
االجتماع
ي
التعريف النظري لسمو الذات :Self Transcendenceادعتمدت وجهة نظر فروم  1955كتعريف نظري "بانه خاصةةالسلن إل ان كون مخلوقا وخالقا يف آن واحد وتتطلب
يتمي بها النسان دعن الكائنات تدفعه دعىل تجاوز يور المخلوق
ي
حالة الخلق هذه االنتاجةة وتولةد األراء الجد دة وتبايل المحبة وتذوق الفنون" ).)fromm,1955:50
ر
الن حصل دعليها المستجةب من خالل أجابته دعىل فقرات المقةاس المستخدم يف
التعريف االجر ي
ه الدرجة الكلةة ي
ان :ي
البحث.
الطار النظري
االجتماع:
أوال .مهارات التواصل
ي
الن قام بها كل من س ر
ر
ولين)
الي ( Salter(1949و
يرجع تاري ــخ االهتمام بمهارات التواصل
ي
االجتماع لألدعمال المبكرة ي
ي
 Wolpe (1958و (الزاروس ( Lazarous(1971يف التدريب دعىل الذات أو ما يسم بالتددعةم  Assertivenessاذ صمم
ر
الن تمنعهم من األياء بطريقة مناسبة يف المواقف االجتمادعةة و
لمسادعدة الفري دعىل التخلص من القلق والعوائق ي
استخدم ألول مرة بوصفه اسلوبا دعالجةا يف ادعمال (زجلر وفةلةب )Zigler& Philip ،دعام  1961 -1960يف تحسي
االجتماع العملةة األساسةة لتأسيس العالقات
المهارات االجتمادعةة لألفراي والكفاءة االجتمادعةة لهم.اذ عد التواصل
ي
جتماع وان التواصل الجةد له اثره الكبي
ولك تنمو هذه العالقات فال بد من االهتمام بمهارات التواصل اال
ي
االجتمادعةة .ي
يف الحةاة الشخصةة وجويتها كذلك والحةاة المهنةة واالجتمادعةة فال نجاح يون تواصل ويزياي تواصل األفراي فور
يخولهم مرحلة المراهقة ذلك ألنها تعد مرحلة تكةف الفري مع البيئة وتحد د نوع وشكل العالقات االجتمادعةة مع
األخرين يف المستقبل ونتوقف دعليها مهارة الفري يف تكوين دعالقات اجتمادعةة مع األخرين ،والسةما من هم يف مثل سنه
النفس ،لذا تعد هذه المرحلة مرحلة
دعىل ما قد تكون لد ه يف سنوات حةاته األول ومن شعور بالطمأنينة واالستقرار
ي
اج وأسس االستعداي
فق اثنائها ترس يف الشخصةة اسس األخالق الفاضلة كما توضع بذور االنحراف المز ي
جوهرية ي
لممارسة الحةاة االجتمادعةة واألرسية والمدرسةة والمهنةة (صالح  ،التفكي االضطهايي ودعالقته بابعاي الشخصةة2000 ،
.)38-37 :
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ر
الن أثارت اهتمام كثي من العلماء والباحثي يف العالم
نظرا ألهمةة مهارات التواصل
االجتماع ودعدها من الموضودعات ي
ي
حةث تحقق كثي من األهداف بالضافة إل يورها الرئيس يف انشاء شبكة العالقات االجتمادعةة ()Social relation
االجتماع الشباع الحاجات النفسةة األساسةة للفري مثل :الحاجة
وتنميتها والحفاظ دعليها ,وتؤيي مهارات التواصل
ي
االجتماع وتنمةة الهوية النفسةة واالجتمادعةة للفري ،فكلما كان الفري دعىل
االجتماع والتقدير
للنجاح والتوافق والتواجد
ي
ي
االجتماع وبكةفةة تكوين دعالقات اجتمادعةة سلةمة مع األخرين تحسنت لد ه فرص
وع بأسالةب ومهارات التواصل
ي
ي
جتماع (العزاوي )14 : 2014 ،
اال
النجاح
ف
والتفوق
االجتمادعةة،
الحةاة
ي
ي
االجتماع من أهداف فةما يىل:
التواصل
ات
ويمكن ا جاز ما تحققه مهار
ي
 1ـ يؤيي نجاح الفري يف التواصل مع المجتمع المحةط به إل تخفةف توتر الفري وال انسجامه يف العالقات االجتمادعةة
الوجدان.
المعرف أو
مع المحةطي به فغالبةة االضطرابات النفسةة تنشا من اضطراب دعملةة التواصل
ي
ي
ينم التواصل العملةات العقلةة األساسةة كااليراك واالنتباه والتفكي والتخةل والتذكر ،كما انها دعملةات أساسةة يف
2ـ ي
حدوث التواصل الجةد.
 3ـ حقق التواصل للفري التعلم للمعايي والراء واألفكار دعن طريق التفادعل األفراي يف كل مرحلة دعمرية وبذلك مكن
اكتساب المعارف واالفكار الجد دة.
ر
المنطق الصاير
 4ـ ـ تمكن الفري من السةطرة دعىل أشكال سلوكه المختلفة وتزيد من قدرته دعىل التعامل مع السلوك غي
ي
من األخرين ،وتمكنه من إقامة دعالقة وثةقة مع المحةطي به والحفاظ دعليها .خية (صالح .)39 : 2000 ،
االجتماع
أنموذج ريجيو :)1986( Riggioوضع ريجيو إنموذج للمهارات االجتمادعةة يف ضوء تقسةمه لمهارات التواصل
ي
فقد قسمها إل نودعي هما-:
االنفعال
اللفط أو
 األول :مهارات التواصل غيي
ي
االجتماع.
اللفط أو
الثان :مهارات التواصل
ي
ي
ي
ا
ه.
وقد أوضح بأن كل من هذين النودعي يشتمل دعىل ثالث مهارات أساسةة ي
 مهارات االرسال (:)sending skillsوتتضمن الجانب التعبيي حةث االفراط يف التواصل أو التخاطب.ر
الن تري من
 مهارات االستقبال (:)Receiving skillsوتتضمن الحساسةة حةث مهارات األفراي دعىل استقبال الرسائل ياألخرين والقدرة دعىل تفسيها.
 مهارات التنظةم أو الضبط((Controlling Skillsوتشي إل مهارة األفراي يف تنظةم دعملةة التخاطب يف الموقفوه المسافة االجتمادعةة وقد استعرض يف نموذجه تحلةل لتلك المهارات األساسةة الثالث ،مكونا مجمودعة
االجتماع ،ي
ي
وه:
اللفظةة،
وغي
اللفظةة
ات
ر
من المها
ي
ن
االنفعال)(Non Verbal Or Emotional Communication Skills
اللفظ أو
غي
أـ ـ مهارات التواصل ر
ي
ي
اللفط تشتمل دعىل إرسال الرسائل
االنفعال) )Emotional Expressivityدعبارة دعن مهارة يف الرسال غي
التعبي
ي
ي
الشخض ،وهذا عكس قدرة
اللفط لالتجاهات والسةطرة ومالمح التوجه
االنفعالةة،كما تشتمل أ ضا دعىل التعبي غي
ي
ي
االنفعال لديهم قدرة دعالةة دعىل جذب
االنفعال ،حةث ان األفراي ذوي المهارة العالةة يف التعبي
الفري دعىل التعبي
ي
ي
ر
والن مكن ان تنتقل لألخرين وتؤثر فيهم،كما انهم قايرون دعىل
األخرين لهم خالل ما عيون دعنه من انفعاالت صايقة ي
االنفعال بتلقائةة وصدق يؤيي إل سوء الفهم
ان يثيوا مشادعرهم و حوزوا انتباه األخرين ،وان دعدم القدرة دعىل التعبي
ي
االجتماع الذي يؤيي يف النها ة إل حدوث خلل يف الصالت االحتمالةة والروابط الوجدانةة
بي اطراف التفادعل
ي
 -1الحساسية االنفعالية (Emotional Sensitivity( :دعبارة دعن مهارة يف استقبال انفعاالت األخرين وقراءة وتفسي
رسائلهم االنفعالةة غي اللفظةة ،ودعلةه فاألفراي ذوي الحساسةة العالةة كون لديهم حساسةة للرسائل االنفعالةة غي
اللفظةة الصايرة دعن األخرين ،كما كون لديهم مهارة فائقة يف قدرتهم دعىل تفسي االتصال الصاير دعنهم وبصفة خاصة
ذلك المتعلق بالمشادعر واالنفعاالت.
االنفعال (Emotional Control( :دعبارة دعن القدرة دعىل ضبط وتنظةم التعبيات غي اللفظةة واالنفعالةة،
 -2الضبط
ي
وتتمثل يف القدرة دعىل إخفاء المالمح الحقةقةة لالنفعاالت ،والقدرة دعىل التحكم فةما يشعر به الفري من انفعاالت ،مع
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االنفعال يستطةعون التكةف مع الموقف
االجتماع ،فاألفراي ذو القدرة العالةة دعىل الضبط
دعمل قناع مناسب للموقف
ي
ي
االجتماع ورسم الصورة المناسبة للتعبي ،فهم جةدون ضبط التعبي الظاهري لالنفعاالت.
ي
ن
اللفظ ()Verbal or Social Communication Skills
ب -مهارات التواصل
ي
اللفط والقدرة دعىل لفت أنظار
االجتماع بمهارة التعبي
االجتماع )Social Expressivity) :عي دعن التعبي
التعبي
ر
ي
ي
ي
االجتماع بالطالقة
األخرين دعند التحدث يف المواقف االجتمادعةة ،بحةث ترتبط الدرجات العالةة دعىل مقةاس التعبي
ي
اللغوية ،والقدرة دعىل البدء بالمحايثات ،والقدرة دعىل التحدث بتلقائةة يف موضوع معي ،فاألفراي الذين لديهم قدرة
االجتماع يتحدثون بتلقائةة ولكن بدون رؤية مقنعة ،ودعلةه فان األفراي الذين جةدون تلك المهارة
دعالةة دعىل التعبي
ي
(النفةع ف)41: 2009 ،.
كون لديهم دعدي كبي من األصدقاء والمعارف
ي
اللفط
الحساسية االجتماعية )Social Sensitivity) :تتمثل الحساسةة االجتمادعةة يف القدرة دعىل النصات واالستقبال
ي
ر
االجتماع واالهتمام
االجتماع والفهم الكامل لياب السلوك
المستية وراء أشكال التفادعل
والوع بالقوادعد
والحساسةة
ي
ي
ي
ووع
االجتماع ولديهم شعور
بالسلوك بالطريقة الالئقة يف المواقف االجتمادعةة،فةكون األفراي منتبهي جةدا للسلوك
ي
ي
مناسب لسلوكهم ،والدرجات العالةة جدا دعىل مقةاس الحساسةة االجتمادعةة مع يرجات منخفضة دعىل مقةاس التعبي
االجتماع ،ودعلةه تشي
الوع الزائد بالذات ،ونقص المشاركة يف التفادعل
االجتماع تؤيي إل
االجتماع ومقةاس الضبط
ي
ي
ي
ي
هذه المهارة إل الفهم للقوادعد و الياب االجتمادعةة.
االجتماع دعبارة دعن مهارة لعب الدور وتحضي الذات اجتمادعةا ،أي أنه نوع
االجتماع (Social Controlالضبط
(الضبط
ي
ي
االجتماع مكنهم القةام بأيوار
االجتماع ،فاألفراي الذين يتمتعون بمستويات دعالةة من مهارة الضبط
من التمثةل
ي
ي
اجتمادعةة متنودعة بكل حنكة ولباقة ،والثقة بالنفس يف المواقف االجتمادعةة ،ويستطةعوا تحقيق االنسجام مع أي نوع
(النفةع ف.)43 : 2009 ،.
من المواقف االجتمادعةة ،المشار الةة
ي
ر
الحال وذلك لنه من اكي النماذج واضحا من حةث تفسيه للتواصل
تبن أنموذج (ريجيو) كإطار نظري للبحث
ي
وقد تم ي
ر
االجتماع
االجتماع كمهاره يف جميع مكوناتها  ,كما انه اكي مالئمة للدراسة الحالةة ،الن (ريجيو) حدي مهارات التواصل
ي
ي
(االنفعال)( مثل
اللفط
غي
اما
،
)
االجتماع
والضبط
،
االجتمادعةة
والحساسةة
االجتماع
التعبي
(
)
االجتماع
(
اللفط
ي
ي
ي
ي
ي
ي
االنفعال)
والضبط
،
االنفعالةة
والحساسةة
،
االنفعال
التعبي
ي
ي
ثانةا :مفهوم سمو الذات :يرى فروم ( )2003أن النسان لم ر
قيب يف يوم ما من تحقيق أدعز ما لد ه ولكن ماذا يستطيع
أن قول اذا نظر إل نفسه ؟ هل ر
أقيب من تحقيق حلم أخر للبش ،وهو كمال النسان ؟ كما يتساءل فروم ما الهدف
الذي عيش من أجله الفري؟ الهدف الذي عيش من أجله الفري ،هو انه البد ان كون للحةاة معن ولكن كةف؟ هل
وف الكالم المزيوج الداللة ،أو يف االستسالم السأخر الذي لتقون به يف كل منعطف ؟ بل يرى أنه
جده يف المتناقضات ،ي
ر
ر
الن تدل دعىل الحب ،والحق
أن دعىل وفق السعاية الحقةقةة والعدالة ،والحب ،والتوجه
ي
الدين ،واختةار الحةاة ي
ي
التسام بالذات (فروم ا)7: 2003 ،.
ه الحةاة العلةا ،وهذا يتحقق من خالل
ي
والعدالة ،فهذه ي
فالفري المتسام ،هو الفري الذي لد ه القدرة دعىل توجةه أرايته نحو هدف ،والمثابرة دعىل جهويه ر
حن تحقيق أهدافه،
ي
وتدع قدرة النسان هذه دعىل استخدام طاقاته بالفعالةة ،أو القدرة ،فاذا كان النسان غي قاير دعىل الفعل ألسباب
سةعان وهذه المعاناة الناتجة دعن العجز متأصلة من حقةقة ،ان
دعد دة منها الضعف ،والقلق ،أو دعدم الكفا ة ،فأنه
ي
رم يف العالم ،اما
عن أن يتجاوز وضعه كمخلوق ي
التوازن البشي قد تم األخالل به ،كما يرى أ ضا ان يبعث المرء لحةاة ،ي
فةعن أ ضا ان يتجاوز المرء وضعه ولكن يف أتجاه الهروب من معاناة سلبةة مطلقة ال مكن احتمالها.
ان دمر الحةاة
ي
السلن إل ان كون مخلوقا
ه خاصةة يتمي بها النسان دعن الكائنات ،تدفعه دعىل تجاوز يور المخلوق
ي
وان سمو الذات ،ي
وخالقا يف آن واحد ،وتتطلب حالة الخلق هذه األنتاجةة ،وتولةد األراء الجد دة ،وتبايل ،المحبة ،وتذوق الفنون.اذ
تجمع رؤية فروم بي أتجاهي يف الشخصةة :فالنوع األول هو أن نظريات الشخصةة ،دعموما تكون نظريات قائمة دعىل
الرصاع ،بادعتباره جوهر الشخصةة وفيها كون الرصاع بي قوتي متضايتي ال سبةل إل االلتقاء بينهما ،وتكون حةاة
ا
قطن
النفس حل وسطا ،يهدف إل تقلةل الرصاع،إل أين حد ممكن ،إال ان هذا الحل الوسط له مخاطرة طالما ان
ي
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الثان من النظريات ،فيى الشخصةة قائمة دعىل قوة يافعة واحدة ،لذلك فالحةاة
الرصاع لهما ما ددعمهما ،أما النوع
ي
ا
ه دعملةة تفتح وازيهار لتلك القوة ،وهذه القوة إذا كانت تسع إل التعبي دعن يرجات دعلةا من
ليست حل وسطا ،وإنما ي
ر
الن تنايي بتحقيق الذات ،اما إذا كانت القوة تمةل إل
القدرة ،واالستعداي ،والمواهب الجبلةة فستكون بآراء النظريات ي
نسان وجوهر الشخصةة
السع من أجل أن تكون الحةاة أفضل وأمثل،فستكون لدينا النظريات السادعةة إل الكمال ال ي
ي
والسع إل الكمال ،وتحقيق الذات (فروم
النسانةة ،دعند فروم ،هو وضع الطبةعة النسانةة موضع التحقيق والتنفةذ،
ي
ا.)43: 2011 ،.
ر
أفيض فروم ،أن هناك قسمي من السمات الخلقةة ،تكون األساس لكل سلوك ،وانها القوى الفعالة ،لكنه كان يقةقا يف
أنه الحظ ،بأن شخصةة الفري ،أو خلقه هو تولةفه من كل هذه السمات ،دعلما بأن واحدة منها تؤيي الدور الرئيس ،وهذه
ه:
السمات ي
ر ن
ر ن
والتجاريي
والمستغلي
غي المنتج ويشمل سمات األخذين
النوع ر
َ
النهان يف النمو
النوع المنتج دعدهم فروم ،ذو الخلق الخامس من تقسةماته ،وهؤالء المثل األدعىل الذي مثل الهدف
ي
عن به،استعمال قدراتنا كلها يف تحقيق كل إمكاناتنا ،إذ
نسان ،وهذا
ال ي
غط جوانب تجارب النسان كلها ،هذا المفهوم ي
ي
ان التوجه المنتج ،هو موقف مكن تحقةقه من قبل كل إنسان ،وهدفه هو تنمةة أنفسنا ،والتوجه المنتج عده فروم
ر
(شلي  ،نظريات الشخصةة.)126: 1983 ،
الحالة المثالةة للنسان
جان ،وتحقيق ذاته الفري ة ،والتعبي دعن
يؤكد فروم ،ان النسان الحد ث
المتسام،هو الذي حقق الحرية بالمعن ال ي
ي
امكانةاته العقلةة واالنفعالةة.
وتشي الحاجة إل سمو الذات دعند'' ،''Frommالرتفاع فـوق حالـة الحةـوان غي الفعالة ر
والن ال مكن أن يرض دعنها
ي
النـاس ،بسبب دعقولهم وتخةلهم لذلك جب أن صبح الناس أفرايا خالقي ،ومنتجي ،سواء أكانت خلق الحـةاة (مثـل
ر
(شلي .)124: 1983 ،
النتاج المثمر
أنجاب األطـفال) ام خلق األشةاء الماي ة دعن طريق الفن والتفكي
ي
ر
ه أن النسان ال عي دعىل إنجازه وسعايته ،إال يف اتصاله،
كما عتقد أن إحدى الصفات الممية للطبةعة النسانةة ،ي
ه قدرة يستطيع من خاللها
ه ليس قدرة دعالةة ،أو واجبا مفروضا دعلةه  ,وإنما ي
بن البش ،والمحبة ي
وتضامنه مع ي
ُ
ر
ه وسةلة
النسان االتصال بالعالم ،ويجعله دعالمه
الحقةق ،الذي يتجاوز به ذاته المعزولة .فالحاجة إل سمو الذات ،ي
ي
ر
الروج للشخصةة ،وجعل
الذان ووسةلة يف فن العيش ،وتحقيق أكي قةمة من التغيي
لفهم الذات ،أي وسةلة للتحرر
ي
ي
الشخص قايرا دعىل العمل ،وادعاية النتاج ،ويرى فروم ،أن الحاجة إل سمو الذات مرتبطة بالنتاجةة والنتاجةة مرتبطة
تعن قدرة الفري دعىل استخدام قدراته دعىل أكمل وجه ،وتحقيق إمكانةاته المتأصلة فةه،
بالفن ،واألبداع والنتاجةة ،ي
تعن
والممية له وهذا ُ حتم دعلةه استخدام العقل ،وأن كون متحررا ال عتمـد دعىل
شخص أخر يسةطر دعىل قدراته ،كما ي
ٍ
النتاجةة أن كون الفري متحدا مع قدراته ،وإمكاناته ،ويعرف ر
من وكةف يستخدمها
النتاج) لدى الفري المبدع ،ويرى بان هذا االنتماء ،ال يتحقق ،إال دعن طريق
وأطلق '' ''Frommدعىل ذلك(االنتماء
ي
ر
سء خارج الذات ,وهو خية تتضمن
الن قةمها الفري مع العالم
ي
الخارج وأهم هذه العالقات هو ،االتحاي مع ي
العالقات ي
(االتصال) و(االنفصال) ،الفري ة والمشاركة ،ويعي االنتماء المنتح دعن نفسه دعن طريق التفكي الذي هو الطريق المؤيي
إل االتصال بالعالم دعن طريق العقل والفعل.
ه:
مجاالت سمو الذات :وفقا لنظرية فروم فقد حدي مجاالت أو مكونات سمو الذات يف ثمانةة مجاالت ي
عىل من قةمته ويتعامل معه بروح األخوة النسانةة ،ويمتلك منظورا
 .1اليوع ال ي
تبن الفري لموقف ي
نسان :قصد به " ي
ا
متفائل دعن مستقبله.
الدينةة(الروج) :قصد به هةمنة االهتمامات الدينةة ،والروحةة دعىل سلوك الفري (فروم ا.)23 :2003 ،.
 .2التوجه
ي
الوجدان ،ومشاركة األخرين خياتهم االنفعالةة.
 .3التوحد مع األخرين :قصد به " التعاطف
ي
الجمال :قصد به " مةل الفري للهتمام بالموضودعات الفنةة ،واأليبةة وتحسس الجمال يف األشةاء المختلفة.
 .4التذوق
ي
 .5األبداع:العمل أو الفعل الذي يؤيي إل الدهشة واالدعجاب  ,وهو مبايرة يبديها الفري تتمثل يف قدرته دعىل التخلص من
السةاق العايي للتفكي ،واتباع نمط جد د من التفكي.
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 .6القدرات الفائقة :قصد بها " امتالك قدرات غي مألوفة مقارنة بما لدى األخرين.
 .7اليثار :قصد به" التطوع ،والعمل لمسادعدة األخرين من يون توقع المقابل.
ر
 .8ر
واالليام بقضا ا األخرين والبيئة (فروم ا: 2007 ،.
االليام والشعور بالمســؤولةة :قصد به " الشعور بروح المسؤولةة،
.)80
تبن وجهة نظر فروم ،لألسباب التةة:
وتم ي
التسام بالذات ضورية للبش ،ويجب تحقةقها ،وتكوينها لدى كل فري ،فعن طريق صفة
 1ـ ـ اوضح فروم بأن صفة
ي
التسام ،مكن للفري أن يتجاوز حةاته ،ويكون لها معن خاص ،بل يستطيع ان يواجه مشكالته جمةعها وحلها ،لذلك
ي
ا
السلن ،لةكون مخلوقا ا جابةا منتجا
المخلوق
يور
ا
ز
متجاو
،
منتجا
،
فعال
فريا
نسان
ال
من
تجعل
بالذات
التسام
فصفة
ي
ي
تعط للنسان قةمة وقدرا يف المجتمع.
يف الحةاة ،فصفة سمو الذات
ي
الحال وهو سمو الذات.
 2ـ ـ نظرية متوافقة مع متغي البحث
ي
 3ـ ـ تؤكد دعىل الناحةة النتاجةة للفري ،وكةف تمكن الفري من خلق النتاجةة يف حةاته العملةة.
ا
متكامل متفريا يستطيع ان يواجه الحةاة ال بل يتجاوزها.
 4ـ ـ تجعل الفري إنسانا
الوصق "للعالقات االرتباطةة" وذلك لمالئمته يف تطبةقه البحث.
الحال المنهج
منهجية البحث :استخدم يف البحث
ي
ي
ً
أوال  -مجتمع البحث:
مدرس المدارس الدعداي ة لمديريات تربةة محافظة بغداي الرصافة األول فقط ،ومن كال
يتألف مجتمع البحث من
ي
اس( )2021-2020والبالغ دعديهم ( )2255مدرس ومدرسة ،بواقع ( )805مدرس
الجنسي (ذكور_ إناث) ،للعام الدر ي
و( )1450مدرسة.
ً
ثانيا -:عينة البحث:
تم اختةار دعينة دعشوائةة دعنقوي ة من المدارس الدعداي ة يف الرصافه األول .وقد بلغت دعينة البحث األساسةة()120
مدرس ومدرسة اذ تشكل نسبة ( )%5من مجتمع البحث،اي بواقع ( )50من الذكور ،و ( )70من الناث  ،موزدعي دعىل
مديرية تربةة الرصافه األول يف محافظة بغداي دعاصمة العراق و كما مبي يف جدول (.)1
جدول ( )1يبي دعينة التطبيق من المدرسي (ذكور وإناث) موزدعي دعىل المدارس الدعداي ة يف الرصافه األول يف بغداي
ت

دعدي المدرسي
اسم االمدرسه الدعداي ة

الذكور

الناث

الكىل
المجموع ي

1

إدعداي ة بغداي للبنات

12

12

2

إدعداي ة بلقيس للبنات

13

13

3

إدعداي ة القناة للبنات

15

15

4

إدعداي ة الفةحاء للبنات

10

10

5

إدعداي ة االنتصار للبنات

10

10

6

إدعداي ة افا للبنات

10

10

7

إدعداي ة الرساله للبني

10

10

8

إدعداي ة الفراهةدي للبني

10

10
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9

إدعداي ة المركزيه للبني

10

10

10
11
12

إدعداي ة الفاروق للبني
المتنن للبني
إدعداي ة
ي
إدعداي ة كلةة بغداي للبني

8
6
6

8
6
6

50

مجموع

120

70

ً
ثالثا -:أياتا البحث :لغرض تحقيق اهداف البحث تم إجراء األ يت:
ً
االجتماع.
أال -:مقياس مهارات التواصل
ي
االجتماع وكذلك أبعايه األساسةة ومقةاسه .والذي
تم االدعتماي دعىل نموذج (ريجيو  )1986يف تحد د مفهوم التواصل
ي
واالجتماع ،واستقبال انفعاالت األخرين وتفسيها ،وودعةه بالقوادعد
االنفعال
دعرفها بأنها "قدرة الفري دعىل التعبي
ي
ي
ر
االجتماع ،ومهاراته يف ضبط وتنظةم تعبياته غي اللفظةة ،ولعب الدور وتحضي الذات
المستية وراء أشكال التفادعل
ي
اجتمادعةا "
(السمايون )462 :1991 ،
ي
االنفعال
الضبط
،
االنفعالةة
الحساسةة
,
االنفعال
التعبي
(
وه
أبعاي
)
6
(
دعىل
دعة
ز
مو
فقرة
)
37
(
من
المقةاس
يتكون
ي
ي
ي
الجتماع) والبدائل كانت (يائما،غالبا ،احةانا ،نايرا  ,ابدا) يرجاتها
االجتماع ،والحساسةة االجتمادعةة ،الضبط ا
والتعبي
ي
ي
االجتماع) ودعكسها للفقرات السلبةه.
التوال للفقرات اال جابةة (اي باتجاه قةاس مهارات التواصل
ه( )4,5،3،2،1دعىل
ي
ي
ي
ر
صالحةة الفقرات :تم دعرض فقرات المقةاس دعىل مجمودعة من المحكمي والمختصي يف مجال اليبةة ودعلم النفس
وأتضح ان جميع الفقرات يالة وجدول ( )2يبي ذلك
جدول ()2
االجتماع
يبي اراء المحكمي يف صالحةة مهارات التواصل
ي
موافقون

الفقرات

16 34،25،16،15،14،13،12،7،6،3،1
35،
15
33،30،29،26،23،19،10،5،4

صفر

16

3,84

1

12,25

3,84

37،27،22،17،9،2

14

2

9

3,83

،32،31،28،24،21،20،18،11،8
36

13

3

6,25

3,83

يالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

معارضون

محسوبة

جدولةة

مستوى
الداللة

ر
االجتماع
مؤشات صدق وثبات مقياس مهارات التواصل
ي
صدق المقياس Validity of The Scale
الصدق الظاهري ( :)Face Validityويقصد به أن المقةاس يبدو أنه قيس هذا الصدق ما أدعد لقةاسه ظاهريا و افضل
ه قةام دعدي من الخياء والمتخصصي بتقدير مدى تمثةل فقرات المقةاس للسمة
وسةلة الستخراج الصدق الظاهري ي
االجتماع من خالل دعرضه دعىل مجمودعة من
المراي قةاسها.وقد تحقق هذا النوع من الصدق لمقةاس مهارات التواصل
ي
المحكمي يف دعلم النفس والقةاس التقويم للحكم دعىل صالحيته.
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صدق البناء (:)Construct Validity
الداخىل للفقرات،
عد أسلوب دعالقة يرجة الفقرة بالدرجة الكلةة للمقةاس من المؤرسات المستعملة يف حساب االتساق
ي
وانه يهتم بمعرفة كل فقرة من الفقرات بأنها تسي يف االتجاه الذي فةه المقةاس كله لةكون متجانسا (دعبد الرحمن ،
..)207 :1997
فقد تم احتساب معامل ارتباط بيسون بي يرجة كل فقرة والدرجة الكلةة للمجةب دعىل المقةاس وقد اتضح بان هناك
( )5فقرات لم تكن معامالت ارتباطها ذات ياللة احصائةة دعند مستوى ( )0,05الن قةمة معامالت االرتباط المحسوب
ر
الن سقطت يف تمي الفقرات
وه نفس الفقرات ي
اقل من القةمة الجدولةة ( )0,098ي
االجتماع بطريقة معايلة الفا
ثبات المقةاس .Reliability of the Scale:تم التحقق من ثبات مقةاس مهارات التواصل
ي
الداخىل) Alpha Cronbach
كرونباخ (االتساق
ي
الداخىل
تعد هذه الطريقة يف حساب الثبات يف اتساق اياء الفري دعىل المقةاس من فقرة إل أخرى ،وهو يؤرس االتساق
ي
الداخىل للمقةاس وتم استخدام معايلة الفا كرونباخ
للفقرات ،وقوة االرتباط بي فقرات المقةاس ،ولتقدير االتساق
ي
طبقت دعىل دعينة بلغ حجمها ( )50مدرس ومدرسة وقد بلغ معامل الفا ((0,84وهو معامل ثبات مكن االدعتماي دعلةه.
االجتماع بصيغته النهائية
وصف مقياس مهارات التواصل
ي
السمايون( )1994ويحتوي دعىل فقرات سالبة
االجتماع من ( )32فقرة ،المعد من قبل
يتكون مقةاس مهارات التواصل
ي
ي
االجتماع ،الحساسةة
االنفعال ،التعبي
فعال ،الحساسةة االنفعالةة والضبط
ي
وموجبة ويتكون من ستة أبعاي (التعبي االن ي
ي
جتماع كل بعد يتكون من 6
االجتماع والضبط اال
االجتماع) يف كل بعد خمس فقرات دعدا التعبي
االجتمادعةة ،الضبط
ي
ي
ي
فقرات ،ويتكون من خمس بدائل (يائما ،غالبا ،احةانا ،نايرا ،ابدا) تعط الدرجات ( )1 ،2،3،4 ،5يف حالة كون الفقرة
االجتماع
موجبة وتعكس الدرجات يف حالة كون الفقرة سالبة وبما ان البحث قترص فقط دعىل مهارات التواصل
ي
اللفط فان القةاس سةكون لهذه المهارات فقط.
ي
مقياس ســمو الذات :تم تبن وجهة نظر فروم اذ عرفه بانه(خاصةة يتمي بها النسان دعن الكائنات تدفعه دعىل تجاوز
السلن إل ان كون مخلوقا وخالقا يف آن واحد وتتطلب حالة الخلق هذه النتاجةة وتولةد الراء الجد دة
يور المخلوق
ي
ر
أن- :
وتبايل المحبة وتذوق الفنون) فقد تم تحد د مجاالت سمو الذات من قبل فروم ،وفق ثمانةة مجاالت وكما ي
ر
الجمال ،التوحد مع األخرين ،القدرات الفائقة ،االليام
الروج  ,األبداع ,التذوق
الدين
نسان  ,التوجه
(اليوع ال ي
ي
ي
ي
ّ
ّ
ّ
دعىل احةانا) و(التنطبق
دعىل) و(تنطبق ي
دعىل كثيا) و(تنطبق ي
والشعور بالمســؤولةة ,اليثار) وبدائل متدرجة من (تنطبق ي
دعىل) و(التنطبق ّ
ّ
دعىل ابدا) بدرجات التصحيح( )5،4،3،2،1والذي يتكون من ( )57فقرة والمعد من قبل دعبد الوهاب
ي
ي
المبن دعىل وفق وجهة النظر ادعاله
()2016
ي
الخصائص السا كوميية للمقياس:
الصدق :تحقق هذا النوع من الصدق ،دعندما دعرضت فقراته دعىل مجمودعة من الخياء المختصي ف ر
اليبةة ودعلم النفس
ي
للمقةاس (سمو الذات) مؤرس الصدق الظاهري
الثبات :لغرض استخراج الثبات ،تم تطبيق المقةاس دعىل دعينة الثبات البالغة ( )100مدرس ومدرسة تم اختةارهم
دعشوائةا ،وبعد مرور اسبودعي من التطبيق األول ،تم تطبيق الثبات مرة ثانةة دعىل العينة نفسها ،وتم حساب معامل
االرتباط بي التطبةقي ،إذ بلغ معامل االرتباط فيها ( )0,85وهو معامل الثبات بطريقة ادعاية االختبار وهو معامل جةد.
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وتفسيها
عرض النتائج ومناقشتها
ر
مدرس المرحلة العداي ة:
االجتماع لدى
الهدف األول :مهارات التواصل
ي
ي
االجتماع ،دعىل أفراي دعينة البحث وقد أظهرت نتائج
من أجل تحقيق هذا الهدف ,تم تطبيق مقةاس مهارات التواصل
ي
التحلةل األ ر ين:
الحسان ( )88،29بانحراف معةاري قدره ( ،)5,24بينما بلغ المتوسط
أوال :الحساسية االجتماعية :بلغ متوسطها
ي
التان,اذ بلغت القةمة التائةة المحسوبة (،)46،10
الفرض ( )15ولغرض معرفة ياللة الفرق بينهما ،تم استعمال االختبار
ي
ي
ودعند مقارنتها مع القةمة الجدولةة البالغة ( )1,96دعند مستوى ياللة ( )0,05ظهر ان هذا الفرق يال احصائةا
الفرض
الحسان ( )22,86بانحراف معةاري قدره ( ,)5,72بينما بلغ المتوسط
االجتماع :بلغ متوسطها
التعبي
ثانيا:
ر
ي
ي
ي
التان لعينة واحدة ،وقد بلغت القةمة التائةة
( ،)18ولغرض معرفة ياللة الفرق بينهما ،تم استعمال االختبار
ي
المحسوبة( ،)72،16ودعند مقارنتها مع القةمة الجدولةة البالغة ( )1,96دعند مستوى ياللة ( )0,05وهذا عد الفرق يال
احصائةا.
الفرض
الحسان ( )13،22بانحراف معةاري قدره ( ,)5,47بينما بلغ المتوسط
االجتماع :بلغ متوسطها
ثالثا :الضبط
ي
ي
ي
التان لعينة واحدة ،وقد بلغ القةمة التأئةة
( ،)18ولغرض معرفة ياللة الفرق بينهما ،تم استعمل االختبار
ي
المحسوبة( , )78،8ودعند مقارنتها مع القةمة الجدولةة البالغة ( )1,96دعند مستوى ياللة ( ,)0,05وهذا عد الفرق يال
احصائةا والجدول ( )2يوضح ذلك
التان لمعرفة ياللة الفرق بي متوسط يرجات العينة
جدول( )2يبي نتائج االختبار ي
االجتماع
الفرض لمهارات التواصل
والمتوسط
ي
ي
الفرض القةمة التائةة القةمة التائةة
الوسط
االنحراف
المتوسط
التواصل
مهارات
ي
الجدولةة
المحسوبة
المعةاري
الحسان
االجتماع
ي
ي
15
46،10
24،5
88،29
الحساسةة
االجتمادعةة
96،1
18
72،16
72،5
86،22
االجتماع
التعبي
ي
18
78،8
47،5
13،22
االجتماع
الضبط
ي
مدرس الدعداي ة مةلون إل الحساسةة االجتمادعةة القائمة دعىل ال رليام بالمعايي االجتمادعةة
النتةجة ادعاله تشي إل ان
ي
السائدة واالنظمة والقواني االجتمادعةة يف المجتمع اذ عد المدرس احدى ايوات تطبيق تلك المعايي وهذا ينسجم
ر
الن من بينها الحفاظ دعىل القةم والتقالةد االجتمادعةة
ويوره يف المجتمع ي
ن
مدرس المرحلة العداي ة:
الثات :سمو الذات لدى
الهدف
ي
ي
الفرض
االحصان للبةانات بان متوسط أفراي العينة بلغ ( )70،189بانحراف معةاري ( )5،24اما المتوسط
أظهر التحلةل
ي
ي
التان لعينة واحدة حةث بلغت القةمة التائةة
بلغ( )171ولغرض معرفة ياللة الفرق بينهما تم استخدام االختبار
ي
المحسوبة ( )38،8ودعند مقارنتها مع القةمة الجدولةة البالغة ( )96،1دعند مستوى ياللة ( )05،0ظهر ان الفرق يال
احصائةا والجدول ( )3يوضح ذلك
الحسان لمتغي سمو الذات
الفرض والمتوسط
جدول ( )3يوضح القةمة التائةة والمتوسط
ي
ي
التائةة
القةمة التائةة المحسوبة القةمة
الفرض
المتوسط
االنحراف
المتوسط
ي
الجدولةة
المعةاري
الحسان
ي
171
96،1
38،8
5،24
70،189
ر
الن تواجه
مكن تفسي النتةجة ادعاله دعىل ان التفري من سمات المدرس يف قدرته دعىل التعرف دعىل المشكالت والقضا ا ي
الطلبة ويعمل دعىل توجيههم كونه شخص متلك المؤهالت وقاير دعىل تقد م المسادعدة لألخرين وقاير دعىل انجاح
العملةة ر
اليبوية وا ضا تمتعه بالقدرة دعىل التواصل مع األخرين.
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الهدف الثالث :العالقة االرتباطية ر ن
مدرس المرحلة العداي ة
االجتماع وسمو الذات لدى
بي مهارات التواصل
ي
ي
االجتماع
لغرض التحقق من هذا الهدف ،تم استعمال معامل ارتباط بيسون لمعرفة العالقة ،بي مهارات التواصل
ي
مدرس المرحلة الدعداي ة وكال ر ين:
وسمو الذات لدى
ي
التان الختبار
االجتماع :بلغ معامل االرتباط( ،)0,36ولغرض معرفة ياللة العالقة تم استعمال االختبار
الضبط
ي
ي
وه أكي من القةمة الجدولةة ( )1,96دعند مستوى ياللة( ,)0.05مما يشي ان هناك
معامالت االرتباط بلغ ( ،)5,44ي
االجتماع) وسمو الذات
دعالقة ارتباطةة يالة بي(الضبط
ي
التان الختبار معامالت
االجتماع :بلغ معامل االرتباط( )0,35ولغرض معرفة ياللة العالقة تم استعمال االختبار
التعبي
ي
ي
وه أكي من القةمة الجدولةة ( )1,96دعند مستوى ياللة( ,)0.05مما يشي ان هناك دعالقة ارتباطةة
االرتباط بلغ ( ,)5,27ي
االجتماع) وسمو الذات
يالة بي(التعبي
ي
التان الختبار
الحساسةة االجتمادعةة :بلغ معامل االرتباط( ,)0,34ولغرض معرفة ياللة العالقة تم استعمال االختبار
ي
وه أكي من القةمة الجدولةة ( )1,96دعند مستوى ياللة( ,)0.05مما يشي ان هناك
معامالت االرتباط بلغ ( ,)5,20ي
االجتماع وسمو الذات) والجدول ( )4يوضح ذلك
دعالقة ارتباطةة يالة بي(التعبي
ي
االجتماع وسمو الذات
جدول ()4يبي العالقة االرتباطةة بي مهارات التواصل
ي
التائةة
معامل القةمة التائةة القةمة
االجتماع وسمو قةمة
معامل االرتباط بي مهارات التواصل
ي
الجدولةة
المحسوبة
االرتباط
الذات
96،1
44،5
36،0
االجتماع
مهارة الضبط
ي
96،1
27،5
35،0
االجتماع
مهارة التعبي
ي
96،1
20،5
34،0
مهارة الحساسةة االجتمادعةة
عط انطبادعا بان النسان المتفري الحامل
الجدول أدعاله يشي إل ان االرتباط دعال بي المهارات وسمو الذات مما
ي
االجتماع ما جعله متمكنا من التواصل مع
الوع
لصفات النسانةة ولد ه شعورا دعالةا اتجاه قضا ا مجتمعه متلك من
ي
ي
ر
األخرين واالنفتاح دعليهم والشعور بمعاناتهم ومحاولته المسادعدة يف حلها فهو عتقد ان هذا عد جزء من يوره اليبوي
التفان والحكمة والترصف المسؤول اتجاه األخرين
يف المجتمع لما حمله من صفات
ي
الهدف الرابع :الفرق نف العالقة ر ن
مدرس المرحلة العداي ة وفقا
االجتماع وسمو الذات لدى
بي مهارات التواصل
ي
ي
ي
لمتغي الجنس (ذكور ـ إناث)
ر
االجتماع) بلغت قةمة معامل االرتباط لعينة الذكور ( ،)0,33بينما كانت قةمة معامل االرتباط لعينة
(الضبط
ي
ان ،ظهر أن القةمة الزائةة المحسوبة ( )0,34ودعند مقارنتها مع القةمة الجدولةة
الناث( ،)0.37تم استعمال االختبار الز ي
عن انه ال توجد هناك فروق يف
البالغة ( )1,96دعند مستوى ياللة ( )0,05ظهر ان الفرق غي يال احصائةا ،وهذا ي
االجتماع) وسمو الذات بحسب متغي الجنس (ذكور ،إناث)
العالقة بي مهارة الضبط
ي
االجتماع) بلغت قةمة معامل االرتباط لعينة الذكور ( ,)0,32بينما كانت قةمة معامل االرتباط لعينة
(التعبي
ي
ان ,ظهر أن القةمة الزائةة المحسوبة ( )0,29ودعند مقارنتها مع القةمة الجدولةة
الناث( ,)0,36تم استعمال االختبار الز ي
عن انه ال توجد هناك فروق يف
البالغة ( )1,96دعند مستوى ياللة ( )0,05ظهر ان الفرق غي يال احصائةا ,وهذا ي
االجتماع) وسمو الذات بحسب متغي الجنس (ذكور ،إناث)
العالقة بي مهارة التعبي
ي
(الحساسةة االجتمادعةة) بلغت قةمة معامل االرتباط لعينة الذكور ( ,)0,28بينما كانت قةمة معامل االرتباط لعينة
ان ,ظهر أن القةمة الزائةة المحسوبة ( )0,28ودعند مقارنتها مع القةمة الجدولةة
الناث( ,)0,32تم استعمال االختبار الز ي
عن انه ال توجد هناك فروق يف
البالغة ( )1,96دعند مستوى ياللة ( )0,05ظهر ان الفرق غي يال احصائةا ,وهذا ي
العالقة بي مهارة الحساسةة االجتمادعةة وسمو الذات بحسب متغي الجنس (ذكور ،إناث).والجدول ( )5يوضح ذلك
االجتماع وسمو الذات وفقا لمتغي الجنس
جدول ()5الفرق يف العالقة بي مهارات التواصل
ي
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معامل االرتباط بي العينة
االجتماع
مهارات التواصل
ي
وسمو الذات
الذكور
االجتماع
الضبط
ي
الناث
الذكور
االجتماع
التعبي
ي
الناث
الذكور
الحساسةة االجتمادعةة
الناث

فيش القةمة الزائةة القةمة
معامل قةمة
قةمة
الجدولةة
المحسوبة
المعةارية
االرتباط
33،0
0,37
0,32
36،0
28،0
32،0

0,34
0,39
0,34
38،0
29،0
33،0

0,34

96،1

29،0

96،1

28،0

96،1

الزائةة

الجدول ادعاله يشي إل انه ليست هناك فروق يف العالقة وهذا ما مكن تفسيه بان كال الجنسي من المدرسي حملون
ر
نسان وسموهم يف تقديرهم لذاتهم لما حملونه من صفات
نفس التصورات النسانةة وفهم دعميق لدورهم اليبوي وال ي
العال بالمسؤولةة يف ادعداي
نسان الكبي الذي يؤيونه و احساسهم
تجعل منهم مؤثرين دعىل مستوى المجتمع والدور ال ي
ي
السء الكثي
جةل حمل من الصفات النسانةة ي
ن
التوصيات :يف ضوء نتائج البحث مكن التوصية باآل يت:
 1ـ ـ دعىل مديريات ر
اليبةة العمل دعىل تعزيز يور المدرس يف زرع القةم الفضىل لد ه دعن طريق االهتمام بشؤونه
 2ـ ـ دعىل مديريات ر
اليبةة توفي فرص االطالع والبحث المثمر امام المدرسي يك يستفايوا من خيات األخرين
 3ـ دعىل مديريات ر
اليبةة العمل دعىل اللقاء والتواصل بشكل مستمر مع المدرسي للوقوف دعىل احتبةاجاتهم توفيها يك
تتعزز لديهم الصورة اال جابةة دعن ذاتهم
المقيحات :ن يف ضوء نتائج البحث مكن الخروج بالمقيحات اآلتية:
 1ـ اجراء يراسة حول العالقة بي سمو الذات والرضا دعن الحةاة
وتدريسن الجامعة
مدرس االدعديا ة
 2ـ اجراء يراسة مقارنة يف سمو الذات بي
ي
ي
ومعلم االبتدائةة
مدرس الدعداي ة
االجتماع بي
 3ـ اجراء يراسة مقارنة يف مهارات التواصل
ي
ي
ي
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