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 داللة الفروق االحصائية في-2 .استيدف البحث التعرف عمى التواصل االجتماعي وابعاده لدى المرشدين التربويين

 التكيف النفسي لدى-3 .) اناث-التواصل االجتماعي وابعاده لدى المرشدين التربويين وعمى وفق متغير النوع (ذكور

.) داللة الفروق االحصائية في التكيف النفسي لدى المرشدين التربويين وفق متغير النوع (ذكور _اناث-4.المرشدين التربويين

. العالقة بين التواصل االجتماعي وأبعاده والنوع ومعرفة مدى اسيام ابعاد التواصل االجتماعي والنوع في التكيف النفسي-5

 واعتمد عمى المنيج،تحدد البحث الحالي بالمرشدين التربويين الموجودين في المدارس التابعة لمديريات تربية محافظة بغداد
) مرشد ومرشدة تم اختيارىم من333(  فتكونت من، واختيرت العينة بالطريقة الطبقية العشوائية،الوصفي لمعالقات االرتباطية

 وقد تم التوصل الى عدة.مرشدا ومرشدة من مديريات تربية محافظة بغداد
)5225( مجتمع البحث األصمي المكون من
ً

 أن المرشدين التربويين يمتمكون تواصالً اجتماعي ًا جيداً بجميع أبعاده المفظية وغير المفظية عند مستوى داللة: منيا،النتائج

.)299() وبدرجة حرية3.35(

. التربويون، المرشدون، التكيف النفسي، التواصل االجتماعي:الكممات المفتاحية

Social communication and its relation to psychological adjustment
Educational counselors
Assist. Prof. Dr. Ghasaq Ghazi Aleabasi
Ministry of Education / Open Educational College
ghasaqabbasi@gmail.com
Abstract:
The current search was aimed at identifying:- 1. Social communication and its dimensions
by pedagogic mentors. 2. The significance of statistical differences in social communication and
its. dimensions to pedagogic mentors and to the gender variant (male-female).3. Psychological
adaptation of pedagogic counselors.4. The significance of the statistical differences in the
psychological adjustment of the pedagogic mentors according to the gender variant (malefemale). 5. The relationship between social communication, its dimensions and gender, and
knowledge of the extent to which social communication and gender dimensions contribute to
psychological adjustment. 6. The current research is determined by the pedagogic mentors in the
schools. of the Baghdad Governorate education directorates, and has adopted the. curriculum
descriptive of relational relations, the two scales(social communication and psychological
adjustment) have been applied to the research sample that chosen in the random stratified Way ,
composed of 300 mentors (both gender) chosen from the original research community
composed of (1225) male mentor.The following conclusions have been reached: The pedagogic
mentors have good social communication with all its dimensions verbal and non-verbal
deportation at a level of (0.05) and to the freedom degree (299).
Keywords: social networking, psychological adjustment, mentors, educators.
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مشكمة البحث:
من اولويات المرشد التربوي االحساس بكل ما يعاني المسترشد من مشكالت  ،وتعاطف مع
مشاعره كي يتمكن المسترشد من فيميا وادراكيا ( ،الداىرى . )253-249: 2335،

إن طمبة المدارس يواجيون الكثير من المشكالت وأن مشكمة نقص الميارات االجتماعية

المتمثمة في العزلة وعدم التواصل االجتماعي بين الزمالء ىي من أبرز تمك المشكالت ألنيا تعد

شكالً متطرفاً من االضطرابات في العالقات مع الزمالء وغالبا ما يطور الطالب المنسحبون

اجتماعياً سموكاً منحرفاً في التعامالت اليومية  ،مما يتطمب من المرشد التربوي العناية بيم

إن التكيف
وتشجيعيم عمى التواصل االجتماعي (شعبان واخرون  ،5999ص .)258-256حيث َ
(التوافق ) يعني التآلف والتقارب واالنسجام  .وعدم التكيف يظير في التنافر والتخالف والتصادم .
وىناك تكيف شخصي ذاتي – وتكيف اجتماعي وكل ذلك قائم عمى إيجاد عالقات ناجحة

بين الف رد ونفسو ذاتيا وبين الفرد وبيئتو سواء اكانت البيئة طبيعية في ظروفيا المناخية  ،ام ثقافية
ام نفسية ام اجتماعية ام تربوية ام صحية ام صناعية  .ويتميز التكيف بمعرفة اإلنسان لنفسو
معرفة موضوعية في مواطن الضعف او القوة وان يتقبل االنسان نفسو بواقعية عممية ايجابية

ويسعى إلشباع دوافعو االيجابية دون كبت  ،وتكون لديو المرونة لمظروف الطارئة ويكون بعيدا عن
الصراع النفسي او االحباط وآثارىما .

ومما تقدم ؛ يمكن اجمال مشكمة البحث في اإلجابة عمى االسئمة اآلتية-:




ىل توجد عالقة بين التواصل االجتماعي والتكيف النفسي لدى المرشدين التربويين؟

وىل يسيم التواصل االجتماعي وعالقتو بجنس المرشد التربوي في التنبؤ بالتكيف النفسي ؟

اىمية البحث:

إن التواصل ضرورة إنسانية واجتماعية لمفرد  ،فعن طريق التواصل تنتشر الثقافة وينتشر االبداع
الفني والثقافي بين االفراد في المجتمعات وتتاح الفرصة امام الفرد كي يتعرف عمى اخبار االخرين

مما يزيد من التقارب والتفاىم وعن طريق التواصل الفني يتم نقل االرث االجتماعي وتحقيق

مجموعة من المنجزات في مجال الحضارة والعمران والمعرفة (النعيمي،2339،ص .)5وقد يؤدي
كبير في حياة الفرد ،إذ ال يمكن لممرء ان يشعر بالصحة النفسية مالم
دور اً
التواصل االجتماعي اً

يكن قاد ار عمى تحقيق ذاتو ويتواصل مع افراد المجتمع ( ابو عرقوب  ،5993 ،ص .)23وتبرز
اىمية التواصل االجتماعي في نقطتين اساسيتين:

االولى-:اشباع الحاجات النفسية االساسية لمفرد مثل الحاجة لمنجاح والتوافق والتواجد االجتماعي ،
والتقدير االجتماعي .والثانية  -:تنمية اليوية النفسية  ،فعندما يكون الفرد ممما بميارات التواصل

333

مجهت األستار

انعذد -222كاوون األول نسىت 2102و 0441 -هـ

مع االخرين تكون لديو الفرصة في تكوين عالقات ناجحة في المجتمع

(شقير ،2335 ،

ص.)52

ويسيم التواصل في العممية االرشادية عند المرشد التربوي الى حد كبير في تحقيق استراتيجية

ارشادية متمثمة بتحقيق التوافق النفسي وتحقيق الصحة النفسية لممسترشد  ،وان كفاءة المرشد

التربوي تؤدي الى انجاح عممية االرشاد ( شبيب  2353 ،ص.)33

وترى الباحثة اىمية استعمال المرشد التربوي لميارات التواصل االجتماعي بشقيو المفظي وغير

المفظي في العممية االرشادية حيث انيما ال ينفصالن عن بعض وىذا ما أكدتو الدراسات مثل

دراسة ) (Tyson & Wall,1983من ان السموك غير المفظي يزيد من اثر تطابق الرسالة المفظية
ويغير من

الرسائل المفظية غير المتطابقة لصالح اإلرشادات غير المفظية ( & Tyson

 .)wall,1983,pp 433-437كما نجد ان الكثير من الدراسات تؤكد اىمية التواصل لدى المرشد

التربوي لما ليا من اىمية في انجاز المرشد لعممو اليومي .وقد أكدت الحريري  2355ان من
الخصائص الشخصية التي يتمتع بيا المرشد التربوي ىي تمتعو بميارات التواصل وقدرتو عمى

اقامة عالقات طيبة وودية مع االخرين والتواصل معيم باستمرار  ،وايضا قدرتو عمى التعامل مع
انفعاالتو بعقالنية والضبط وعدم السماح لتمك االنفعاالت بجرح احاسيس االخرين  ،والقدرة عمى

االصغاء الجيد لما يقولو اآلخرون وعدم المقاطعة او محاولة اصطياد االخطاء من خالل سماع

احاديثيم  ،والقدرة عمى التواصل االيجابي الفعال والتواصل الجيد ( الحريري ، 2355 ،ص.)556

ان االوضاع المختمفة لمضغط واالجياد النفسي يمكن ان تؤثر عمى قابمية االفراد االنتاجية  ،وىي

تعرف كأي مجموعة من الظروف التي تيدد او تعطي الشعور بالتيديد لوجودنا  ،وبذلك ترىق

قابمياتنا لممعالجة  ،وقد يكون لمضغط تأثيرات دائمية عمى االداء وتوظيف االدراك

(.)Michael,2004,p64

وقد يتعرض االنسان لكثير من مواقف االخفاق واالحباط في حياتو لذا وجب عميو ان يكون مستعدا

لمواجية كل ما يعترضو من الصعوبات وان تكون لديو قدرة عمى التحمل  ،وىذا ال يتحقق اال عن

طريق االيمان باهلل والتسميم بقضائو وقدرتو ( مصطفى واخرون، 2335ص.)324

وحاولت  Vandenمعرفة العالقة بين التحمل النفسي ومتغيرات الضغوط والدعم االجتماعي،
واألدوار لدى مجموعة من العاممين بالمؤسسات التربوية ،اذ بينت الدراسة أن العاممين بالمؤسسات

التربوية الذين لدييم مفيوم ذات إيجابي يتمتعون بتحمل نفسي تحمييم من اإلجياد النفسي ،وأن
العاممين بالمؤسسات التربوية الذين لدييم مفيوم ذات سالب لدييم سمات شخصية تؤدي بيم إلى

تفاقم آثار اإلجياد النفسي لدييم  ،والذين يمتمكون تحمالً نفسياً ظير لدييم أداء اجتماعي مميز عن

اآلخرين ).(Vanden,2010. pp; 227-205
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ترى الباحثة انو ال يمكن التعامل مع المسترشدين اال اذا كان المرشد يمتمك التواصل االجتماعي.

بناء عمى ما تقدم يمكن اجمال اىمية البحث :
و ً
 -5ان اىمية البحث تأتي من اىمية التواصل بالنسبة الى المرشد التربوي الذي يعد االساس في
اقامة جميع العالقات االجتماعية  ،فبدون التواصل ال يمكن ألي شخص ان يقيم عالقات اجتماعية
مع اي شخص اخر ألنو بمثابة لغة مشتركة بين الجميع .

 -2ان اتسام المرشد التربوي بالتكيف النفسي يمكن ان يحميو من ضغوط الحياة.

 -3ان البحث يقدم مقياسين ىما (مقياس التواصل االجتماعي  ،ومقياس التكيف النفسي ) يمكن
ان يستفيد منيا العاممون والباحثون في مجال االرشاد فضال عن و ازرة التربية.

أىداف البحث

ييدف البحث الحالي التعرف عمى.:

 -5التواصل االجتماعي وابعاده لدى المرشدين التربويين .

 -2الفروق ذات الداللة االحصائية في التواصل االجتماعي وابعاده لدى المرشدين التربويين وعمى
وفق متغير النوع (ذكور _اناث )

 -3التكيف النفسي لدى المرشدين التربويين .

 -4الفروق ذات الداللة االحصائية في التكيف النفسي لدى المرشدين التربويين عمى وفق متغير
النوع (ذكور _اناث ) .

 -5العالقة بين ابعاد التواصل االجتماعي والتكيف النفسي من خالل التعرف عمى مدى اسيام
التواصل االجتماعي والنوع في التكيف النفسي .

حدود البحث

يتحدد البحث الحالي بدراسة العالقة بين متغيري التواصل االجتماعي والتكيف النفسي لدى
ّ

المرشدين التربويين ذكور واناث في المدارس التابعة لمديريات تربية محافظة بغداد لمعام الدراسي
. 2355/2354

تحديد المصطمحات:

التواصل االجتماعي:

ريجيو  " :)2986( Riggioقدرة الفرد عمى التعبير االنفعالي واالجتماعي  ،واستقبال انفعاالت
االخرين وتفسيرىا  ،ووعيو بالقواعد المستترة وراء اشكال التفاعل االجتماعي  ،ومياراتو في ضبط

وتنظيم تعبيراتو غير المفظية  ،وأداء الدور وتحقيق الذات اجتماعياً "( السمادوني ،5994،

ص ) 462المشار اليو في (النفيعي ،2339ص.)Riggio,1990p;804( . )43
تعرفو (باظة)5003،
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وىي تتضمن ميارات التفاعل االجتماعي مثل الترحيب أو الشكر أو االستئذان أو التعامل مع
االكبر واالصغر واالتجاىات نحو االخرين  ،وتقسم الى ميارات التواصل المغوي :مثل النطق
واالستماع والمحادثة والفيم واالدراك و ميارات التواصل الوجداني مع الذات والقدرة عمى ضبط

االنفعاالت والتعبير عنيا (باظة  ، 2333،ص .)23

التعريف النظري لمفيوم التواصل االجتماعي :تتبنى الباحثة تعريف ريجيو  5986النو اكثر دقة
وشمولية  ،ويتحدث عن التواصل االجتماعي بتفصيل اكثر.

التعريف االجرائي :ىو الدرجة الكمية التي يحصل عمييا المستجيب من افراد عينة البحث من

خالل اجاباتيم عمى فقرات مقياس التواصل االجتماعي المعد من قبل الباحثة في البحث الحالي .

التكيف النفسي:

تعريف ) ":( Kobasa 1979ىو ان يخبر الفرد درجة عالية من الضغوط من دون ان يصاب

ويتكون ىذا المفيوم من ثالثة مكونات  ،ىي  :الضبـط  ،أو السيطـرة  ،وااللتـزام ،
بالمرض
ّ
والتحدي .)Kobasa 1979,p:3("Challenge
تعريف (الحمو")2992 ،الفرد الذي يتمتع بالتكيف ىو الذي يمتمك احساسا بأنو قادر عمى مواجية

أحداث الحياة التي يتعرض ليا  ،او باستطاعتو التعامل معيا بشكل يجنبو اإلصابة باالضطرابات

النفسية  ،واالمراض الجسمية" (الحمو  ،5995ص.)55

التعريف النظري لمفيوم التكيف النفسي :سوف تعتمد الباحثة عمى تعريف كوباسا لمتكيف النفسي
كتعريف نظري لمبحث الحالي.

التعريف االجرائي :ىو الدرجة الكمية التي يحصل عمييا المستجيب في افراد عينة البحث من خالل
اجاباتو عمى فقرات مقياس التكيف النفسي المعتمد في البحث الحالي .

المرشد التربوي:

تعريف وزارة التربية العراقية (":)2988ىو احد اعضاء الييئة التدريسية المؤىل لدراسة المشاكل

السموكية والدراسية واالسرية والصحية  ،عن طريق جمع البيانات المتصمة بتمك المشكالت سواء

كانت ذات صمة بالطالب ام بالبيئة المحيطة بو لتبصيره بمشكالتو واعانتو عمى التفكير الصحيح

في حل تمك المشاكل " (و ازرة التربية العراقية  ،5988،ص.) 53
مفيوم التواصل االجتماعي:

يعد عمماء النفس االجتماعي التواصل ضمن ميادين دراستيم  ،وييتمون بشكل خاص

بالتواصل كوسيمة لمتأثير وتغيير االتجاىات والسموك والمغة والجوانب النفسية الستخداميا(عبد
الرزاق 5995 ،م ،ص .)55وترى الباحثة ان المرشد التربوي يستطيع التأثير عمى المسترشدين
من خالل التواصل معيم وتغيير اتجاىاتيم نحو االفضل  .إذ ان التفاعل االجتماعي يقوم اساسا
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عمى وجود اشكال مختمفة من التواصل  ،ويشترط إلتمام حدوث عممية التواصل وجود سبل لمتفاىم
كالمغة المشتركة  ،وقد تشيد الكثير من العالقات التفاعمية بين االفراد والجماعات نوعا من الفشل
في التواصل نتيجة لوجود غموض او تداخل في المعاني والدالالت او تغير في مضامين المفردات

المستخدمة ،اي لكي يحقق التواصل اغراضو التفاعمية بدرجة كبيرة فإنو ال بد من ان يعتمد عمى

قاعدة من الفيم المشترك لمضامين الرموز التي تستعمل في عممية التواصل (الدويبي ، 5998،

ص. )52-55

انواع التواصل االجتماعي -:

أ  -التواصل المفظي :يتم التواصل المفظي من خالل المغة  ،والمغة نشاط عقمي راق يعمل كأساس
لتنظيم العمميات العقمية المعرفية  ،ووسيط حتمي لالتصال االنساني (منصور5985 ،ص . )523

إن المغة ضرب من السموك االنساني الذي يعني بو ىنا الطريقة التي يتصرف او يتواصل

بيا افراد المجتمع طبقاً لمعايير واعراف متفق عمييا  .ويتميز ىذا السموك بثالثة جوانب ؛ جانب
نفسي يتمثل في التعبير عن الذات الفردية  ،وجانب اجتماعي يتمثل في اكتساب ىذا السموك و

تميزه من خالل الجرعة المغوية  ،وجانب نظامي يتمثل في خضوع ىذا السموك لقواعد واشكال
محددة  ،والمغة وفقا ليذا التحديد ىي سموك لفظي مكتسب ،يخضع لنظام ذي قواعد  ،يحقق بو كل
فرد ذاتو من خالل تواصمو مع غيره من االفراد لنظام ذي قواعد ( احمد ،2336 ،ص.)8

ويرى ىانس( )Hansenأن التواصل المفظي في االرشاد ىو الكممة المنطوقة التي تعد

االسموب االساسي في االرشاد ويحاول المرشد عن طريقيا ان ينقل لممسترشد حرية االختيار في
استبصار باألساليب التي
حل المشكمة  ،ويتيح لو ان يعيد النظر في سموكو الحالي  ،ويجعمو اكثر
اً

ادت الى اضطرابو ( .) Hansen,1973.P.232

من ىنا يظير أن المرشد بقدر تمتعو بميارة التواصل المفظي يستطيع زرع الثقة بنفس

المسترشد عن طريق استخدام الكممات المناسبة المؤثرة ايجابا في المسترشد.

(عمر ،5989،ص. )334

ب  -التواصل غير المفظي :اشارت دراسة كميبورن ( ) Cliporn 1979ان سموك المرشد غير
المفظي اثناء تفاعمو مع المسترشد اما ان يؤكد الرسالة المفظية  ،ويوسع من دورىا  ،ويضيف
معمومات جديدة ليا  ،أو يشوىيا ويحرفيا عن معناىا  .كما كشفت ىذه الدراسة ايضاً عن ان
المسترشدين وجدوا في استعمال المرشد لمسموك غير المفظي مثل التنوع الصوتي  ،وتعابير الوجو ،
واالتصال

البصري  ،واالشارات خبرة وجاذبية اكثر من استعمال لمسموك المفظي

(.) Baron,1980,p.250
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إن لمتواصل غير المفظي اىمية كبيرة في سموك المرشد وان تبادل المشاعر واالنفعاالت يتم
بشكل أكثر دقة  ،وخال نسبياً من الخداع ذلك الذي يحدث عن طريق التواصل غير المفظي أكثر

من ذاك الذي يحدث عن طريق التواصل المفظي  ،فاإلشارات غير المفظية يمكن استعماليا لتحديد
مستوى ثقة الفرد بنفسو وكذلك مستوى استجابتو لتحقيق التواصل الناجح .
(عبد القادر،5995 ،ص.)27

االبعاد النفسية لمتواصل

 -5التواصل العقمي المعرفي:

وىو الذي يعتمد عمى تبادل المعمومات والتعرف عمى رأي الشخص المقابل .

 -5التواصل البدني أو لغة الجسد :

وىو األكثر صدقاً ،عمى عكس االلفاظ والكممات القابمة لمتزييف والخداع ان كانت مقصودةً أو غير

مقصودة.

 -3التواصل الوجداني :
ويستند الى وجود العاطفة واالحترام وتقبل اآلخر فال يستطيع انسان ان يصبح واعيا كل الوعي
بالجوىر العميق لشخص اخر اال اذا احبو عمى  ،مما يعني ان الحب يعد من اىم مقومات

التواصل الوجداني (فضة،5999 ،ص.)268

 -4التواصل االجتماعي:

ىو الذي يعتمد عمى االندماج مع المجتمع  ،وذلك يبدو من خالل (نبرة الصوت  ،والسموك
المتعاون  ،وااليماءات ).

بعض النماذج الخاصة بالتواصل
أنموذج ارسطو في التواصل

وضح ارسطو ان عممية التواصل تتكون من ثالثة عناصر وىي ( المرسل ،الموضوع وىو الرسالة

 ،الشخص المخاطب وىو المستقبل) .فالتواصل عند ارسطو ىو نشاط شفيي يحاول فيو المتحدث
اقناع غيره وتحقيق ىدفو مع المجتمع  ،وذلك من خالل صياغة قوية ماىرة لمحجج التي
يعرفيا(عبود وآخرون  ، 2339 ،ص.)47

أنموذج ىارولد الزويل :)5948(Harold Laswell
ركز ىارولد عمى الرسالة المفظية ،كما ركز عمييا أرسطو  ،إذ أىتم بعناصر التواصل ذاتيا وىي؛

المتحدث  ،والرسالة ،والمستقبل  ،غير انو أضاف عنصر قناة التواصل  ،والتغذية المرتدة (عبود

وآخرون،2339،ص. )48

أنموذج ريجيو 2986 Riggio
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وضع ريجيو إنموذجاً لمميارات االجتماعية في ضوء تقسيمو لميارات التواصل االجتماعي ،فقد

قسميا عمى نوعين،

االول  :ميارات التواصل غير المفظي او االنفعالي.

الثاني  :ميارات التواصل المفظي او االجتماعي .

وقد أوضح بأن كالً من ىذين النوعين يشتمل عمى ثالث ميارات اساسية ىي :


ميارات االرسال :وتتضمن الجانب التعبيري حيث االفراط في التواصل او التخاطب .



ميارات االستقبال :وتتضمن الحساسية حيث ميارات االفراد عمى استالم الرسالة التي ترد من



ميارات التنظيم  :تعني ميارة االفراد في تنظيم عممية التخاطب في الموقف االجتماعي  ،وىي

اآلخر والقابمية عمى تفسيرىا.

المسافة االجتماعية(السمادوني  5995م ،ص()2المشار اليو في النفيعي 2339ص.)43

واشار بوب ( ( pope ،5986الى ان لمسموك غير المفظي اىمية في عممية التواصل بين

االفراد وعالقتيم ببعض ،وان السموك غير المفظي لو عدة مظاىر :

 -5االفعال الحركية :وتتمثل في المشاعر التعبيرية اثناء عممية التواصل  ،كتعبيرات الوجو ،
وحركات الذ ارعين وااليدي  ،وطريقو السير  ،وحركة الجسم ككل.

 -5مظاىر النطق  :وتتضمن مستويات الصوت ونبرتو  ،والمرونة واليدوء عند الحديث .

 -3المسافات االجتماعية :وتتمثل في الحيز الشخصي اثناء التفاعل االجتماعي ،وىي المسافة
االجتماعية البينية بين المتحدث والمستمع  ،فالشخص الذي يشعر بالقمق خالل التواصل يزداد

مستوى حدة االنفعال لديو ،مما يؤدي بدوره الى اتساع الحيز ا اثناء التفاعل (السمادوني ،5994

ص.)456

وقد استعرض ريجيو في نموذجو تحميالً لمميارات االساسية الثالث

ميارة التواصل غير المفظي او االنفعالي

أ -التعبير االنفعالي

وىي تمك الميارة المتمثمة في اإلرسال غير المفظي لمرسائل االنفعالية والتعبير غير المفظي
لالتجاىات والسيطرة  ،وىذا يعكس امكانية الشخص عمى التعبير االنفعالي  ،إذ ان االفراد ذوي

الميارة العالية في التعبير االنفعالي يمتمكون امكانية متميزة عمى جذب االخرين ليم ( السمادوني

 ،5995،ص.)4-2

ب -الحساسية االنفعالية :
وىي ميارة استالم انفعاالت االفراد وتحميل الرسائل االنفعالية غير المفظية الصادرة منيم  ،فاألفراد

الذين لدييم حساسية لمرسائل االنفعالية غير المفظية الصادرة عن االخرين ىم الذين يمتمكون
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حساسية عالية و ميارة عالية في القدرة عمى تفسير االتصال الصادر عنيم  ( .السمادوني
 ،5995،ص. )4-2

ج  -الضبط االنفعالي:
السيطرة عمى التعبيرات غير المفظية واالنفعالية ،وتتمثل في القدرة عمى عدم اظيار المالمح التي

يشعر بيا الفرد مع اظيار صورة غي حقيقية والتي يشعر بيا االفراد  ،فاالفراد الذين يمتمكون قدرة

عالية في الضبط االنفعالي لمموقف االجتماعي ،يستطيعون التكيف مع الموقف االجتماعي ورسم

الصورة المناسبة لمتعبير كرسم صورة الفرح بالرغم من شعورىم بالغضب او الحزن او القمق  ،وعميو

فيم يجيدون ضبط التعبير الظاىري لالنفعاالت ( السمادوني  ،5995،ص )4-2المشار اليه في

(النفيعي ،2339،ص.)43-45
ميارات التواصل المفظي

أ  -التعبير االجتماعي:

القابمية عمى جذب انتباه اآلخرين عند التحدث في المواقف العامة ، ،فاألفراد نوو القابمية عمى

التعبير االجتماعي يتحدثون بشكل جيد  ،وعميو فان االفراد الذين يجيدون تمك الميارة يكون لدييم
عدد كبير من االصدقاء والمعارف ( السمادوني  ،5995،ص )4-2المشار اليه في (النفيعي

 ،2339ص. )43-45

ب _ الحساسية االجتماعية:
قابمية اإلنصات واالستقبال المفظي وااللمام باالنظمة المستترة وراء انواع التفاعل االجتماعي

والوعي الكامل لمسموك االجتماعي واالىتمام بالسموك باالسموب الجيد في المواقف االجتماعية
فيكون االفراد منتبيين جيدا لمسموك ولدييم وعي جيد لسموكيم والحاصمين عمى عمى درجات مرتفعة

والدرجات العالية جدا في مقياس الحساسية االجتماعية مع درجات منخفضة في مقياسي التعبير
االجتماعي و الضبط االجتماعي تؤدي الى الوعي غير الحقيقي بالذات  ،وضعف المشاركة في

التفاعل االجتماعي  ،وعميو تشير ىذه الميارة الى الفيم لمقواعد و اآلداب االجتماعية ( السمادوني

 ،5995،ص )4-2المشار اليه في (النفيعي ، 2339ص.)43-45
ج_ الضبط االجتماعي

لعب الدور  ،وىو نوع من التمثيل االجتماعي ،فاألفراد الذين يمتازون بدرجات عالية من الضبط

االجتماعي قادرون عمى لعب أدوار اجتماعية متنوعة بكل حنكة وثقة بالنفس في أي موقف
اجتماعي ،ويستطيعون التكيف مع أي موقف اجتماعي بمجرد ان يوضعوا فيو فيكون لدييم القدرة

عمى تكييف السموك ليتناسب مع المشكل  ،ويعد الضبط االجتماعي ميما ايضا لتسييل التواصل

في التفاعل االجتماعي (السمادوني ،5995،ص )4-2المشار اليو (النفيعي ،2339ص.)43-45
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مناقشة النماذج:
بالنسبة لنموذج ارسطو فيو يمثل االرىاصات االولى لمتفكير االتصالي فضال عن كونو قديماً

وركز عمى الرسالة المفظية المتمثمة في ( المرسل والمستقبل والرسالة ) فقط دون االشارة الى

العناصر االخرى مثل ( الوسيمة ،والبيئة االتصالية  ،والتغذية الراجعة)  ،اما بالنسبة لنموذج
ىارولد الزويل نجد ان ىذا النموذج ركز عمى الرسالة المفظية  ،وقد وضع الزويل نموذجو في

صيغة اسئمة وركز عمى التغذية المرتدة وقد تبنت الباحثة أنموذج (ريجيو) كإطار نظري لمبحث

الحالي وذلك ألنو من اكثر النماذج وضوحا من حيث تفسيره لعممية التواصل االجتماعي في جميع
مكوناتيا  ،فقد حدد (ريجيو) ميارات التواصل االجتماعي المفظي (االجتماعي) (الضبط االجتماعي

 ،الحساسية االجتماعية  ،التعبير االجتماعي)  ،اما غير المفظي (االنفعالي)( الضبط االنفعالي ،
الحساسية االنفعالية  ،التعبير االنفعالي ) .
ثانياً /التكيف النفسي:

العوامل المساعدة عمى التكيف:

 -2االلتزام :ىو القدرة عمى االعتقاد بحقيقة الفائدة  ،واىميتيا ،وقيمتيا وبالتالي فيي ميل الفرد
لربط حياتو بشكل تام الى ظروف الحياة المختمفة مثل :العمل والعائمة والعالقات واالعراف .ان

االشخاص الذين لدييم التزام يستفيدون من معرفتيم ،وانيم يستطيعون المجوء لآلخرين متى ما
كانوا بحاجة لذلك  ،وىذا الحس بالجماعة او الحساب لآلخرين ىو المورد االساسي االكثر بين

االشخاص إلنجاح مقارعة االجياد النفسي.)Kabasa,1983,P.7( .

 -5السيطرة :ىي ميل الفرد لالعتقاد والعمل كما لو انو يستطيع التأثير عمى مجرى االحداث
االيجابية او السمبية التي تواجيو كونيا تتعمق بقابميتو وجيوده وشعوره بإمكانية استثمار ذلك في

تنظيم بيئتو والسيطرة عمييا خصوصا عند التكيف مع الضغوط المختمفة  .وقد اشارت كوباسا الى
ان الفرد الذي يخبر درجة عالية من الضغط من غير ان يتعرض لممرض يتميز بشخصية تختمف

عن الفرد الذي يصاب بالمرض عند تعرضو لنفس الدرجة من الضغط  ،وقد اطمقت عمى ىذه

النزعة مصطمح التكيف النفسي او الصالبة النفسية .) kobasa,1979,p:5( ،

 -3التحدي :إ ن التحدي يجعل االشخاص محفزين في بيئتيم ومتمرنين عمى االستجابة لما ىو
غير متوقع وبسبب بحثيم عن تجارب جديدة ومثيرة  ،فالناس الذين يرحبون بالتحدي يكونون قد

استكشفوا موارد محيطيم  ،وبيئتيم ويعممون اين يتجيون ليجدوا المورد الذي يتزودون منو لتعزيز
كفاحيم ضد االجياد  ،فضالً عن انيم متميزون بواسطة انفتاحيم ومرونتيم في الحكم ،وتحمميم

لمغموض . )Kobasa&Maddi,1982,p.168( .
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اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى نظرية كوباسا كاطار نظري لمتغير (التكيف النفسي ) إذ ان
الفرد الذي يخبر درجة عالية من الضغط من غير ان يتعرض لممرض يتميز بشخصية تختمف عن

الفرد الذي يصاب بالمرض عند تعرضو لمدرجة نفسيا من الضغط .

العوامل المؤثرة في التكيف النفسي :يختمف التكيف النفسي بين االفراد من حيث ابنيتيم النفسية
_ وقدراتيم عمى تحمل االزمات والمشكالت  ،وىذا االختالف ينتج عن عدة عوامل لعل من ابرزىا

القدرات العقمية  ،التنشئة واساليب المعاممة الوالدية في السنوات االولى  ،ثقافة الفرد  ،خبرات الفرد

السابقة و القيم والتقاليد االجتماعية التي ينشأ عمييا الفرد.)Irving1971,et al ,p.152 (،
دراسات سابقة:

اوالً /دراسات سابقة تناولت التواصل االجتماعي:
(ىل واخرون )2982 ،

اجريت في اميركا  ،وقد ىدفت الدراسة الى التعرف عمى العالقة بين االتصال المفظي( بين

المرشد والمسترشد في عممية االرشاد ) و بين نتائج عممية االرشاد اذ ان االتصال غير المفظي قد
تحدد بالسموك غير المفظي الذي المستخدم من قبل المرشد التربوي والمحدد بمغة الجسد  ،والقدرات
غير المفظية والتي تعني قابمية المرشد النفسي لفيم السموك غير المفظي الصادر عن المسترشد في

اثناء العممية االرشادية  ،والتناسق بين االتصال المفظي وغير المفظي لممرشد النفسي .

اما مخرجات العممية االرشادية فقد حددت بالجوانب العديدة التي تضمنتيا ادوات البحث

المستعممة ،والمتمثمة بـ  :قائمة العالقة لبيريت _ لينارد (  )Barret- Lennardقائمة تقويم االرشاد

لستون وسكيرتز  ) Stone and Schertzer ( 5963واستمارة تقدير المرشد ل بارك ولكروسي (

. ) Barak and La Crosse

تكونت العينة من عشرين مرشداً تربوياً بواقع عشرة ذكور الى عشر اناث الذين قابموا

( )43مسترشدا ( 23من الذكور و 23من االناث ) في جمسات ارشادية متعددة لكل مرشد تربوي
من مسترشدين اثنين ذكر وانثى  .وقد ُسجمت ىذه المقابالت عمى الفديوتيب واشارت النتائج الى
وجود ارتباط بين السموك غير المفظي لممرشد النفسي ونتائج عممية االرشاد وعدم وجود ارتباط بين

القدرات غير المفظية ونتائج عممية االرشاد ووجود ارتباط عال من التناسق بين االتصال المفظي
وغير المفظي لممرشد النفسي ونتائج عممية االرشاد (. (Hill,1981,p: 203-212

(محسن )2993
استيدفت

الكشف عن توفر ميارات االتصال لدى المرشدين النفسيين

في المدارس

المتوسطة ،واستعماليم ليذه الميارات والكيفية التي تنتظم بيا .طبق الباحث مقياساً قام ببنائو عمى
عين بمغ عددىا ( )67مرشداً نفسيا من الذكور واالناث ومثمت ىذه العينة نسبة ( )%25من
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المجتمع االصمي  .وبينت النتائج ان مستوى المرشدين النفسيين يزيد عن المتوسط قوة في مجال
االتصال المفظي وغير المفظي ،اما مياراتيم في االتصال المفظي كانت في المرتبة االولى من

حيث القوة ويمييا االتصال غير المفظي  .وىذا يدل عمى ان المرشد النفسي يتفوق في االتصال
المفظي اكثر منو في االتصال غير المفظي  .كما ترتبت الميارات الفرعية لممجاالت المفظية من

حيث مستوى قوتيا لدى المرشدين التربويين كما يمي  -5:ميارة االصغاء المؤثر  -2 .ميارة

الوضوح -3 .ميارة اعادة العبارة -4 .ميارة كشف الذات  .اما ترتيب الميارات الفرعية لالتصال

غير المفظي من حيث مستوى قوتيا لدى المرشدين التربويين كانت كما يمي -5 :ميارة الصمت

 -2ميارة نظائر المغة  -3ميارة االشارات غير المفظية  .كما كشف التحميل االحصائي لمفروق
كبير بين الذكور واالناث من
اً
بين المرشدين التربويين في ميارات االتصال ان ىناك تقارباً
المرشدين التربويين في ميارات االتصال المفظية وغير المفظية ،فيما عدا ميارة الوضوح  ،ففي

المجال المفظي تفوق الذكور عمى االناث في ىذه الميارة  ،كما لم تظير فروق ذات داللو معنوية
بين المرشدين التربويين من خريجي قسم االرشاد التربوي وخريجي التربية وعمم النفس في جميع

الميارات المفظية وغير المفظية ( المحسن 5993،ص. )3-5
موازنة الدراسات السابقة من حيث :

 -2اليدف  :ىدفت دراسة (ىل واخرون  )5985،الى التعرف عمى العالقة بين المرشد النفسي
والمسترشد (في االتصال المفظي) ضمن المقابمة .ودراسة (محسن )5993،ىدفت الى معرفة ميارة

االتصال لممرشد النفسي في واستعماليم ليذه الميارة ،اما الدراسة الحالية فقد استيدفت التعرف عمى
معرفة العالقة بين التواصل االجتماعي وابعاده والتكيف النفسي لدى المرشدين التربويين .

 -5العينة :

تكونت عينة (ىل واخرون)5985،

 23مرشدا و 43مسترشداً  ،اما دراسة

(محسن )5993،فتكونت العينة من  67مرشد ومرشدة  ،اما الدراسة الحالية فقد تكونت عينتيا من

( )333مرشد تربوي ومرشدة تربوية في مديريات تربية محافظة بغداد .

 -3االدوات :دراسة (ىل واخرون )5985،فكانت ادواتيا ىي قائمة العالقات لبيريت _ لينارد ،
قائمة تقويم االرشاد لستون وسكيرتز  ،5963واستمارة تقدير المرشد لبارك ولكروسي  .اما في

دراسة (محسن )5993،فقد استعمل مقياس من اعداد الباحث  ،اما الدراسة الحالية قامت الباحثة
عمى بناء مقياس التواصل االجتماعي معتمدةً عمى أنموذج ريجيو.

 -3النتائج :في دراسة ( ىل واخرين )5985،وجود ارتباط عال من االنسجام بين التواصل
المفظي وغير المفظي لممرشد ،ودراسة (محسن )5993 ،تؤكد تفوق ميارات التواصل المفظية عمى
غير المفظية  ،اما الدراسة الحالية فقد تبين ان ىناك تواصالً اجتماعياً لدى المرشدين التربويين،

كما ال توجد فروق دالو احصائياً في متغير النوع .
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ثانياً /دراسات سابقة تناولت التكيف النفسي:

لم تستطع الباحثة أن تحصل عمى اي دراسة سابقة اىتمت بالتكيف النفسي ولذلك تناولت

الدراسات التي ليا عالقة بالمتغير نفسو .
دراسة انكل ( :)2985 Angle

اجريت ىذه الدراسة في جامعة والية كنساس وىدفت لبحث تأثير جنس المرشد ومستوى الخبرة
في فعاليتو االرشادية  .وتكونت العينة من ( ) 535من المرشدين والمرشدات واشارت نتائج الدراسة

الى ان المرشدة اظيرت فعالية اكثر من المرشد وان المرشدة تتميز بالثقة والمسؤولية والدفء  .اما

فيما يتعمق بمتغير الخبرة فقد كشفت الدراسة ان لمخبرة اث ار واضحا في فعالية المرشد في العممية
االرشادية ( )Angle 5982 :5343

الحمو (:)2992

التحمل
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى األساليب المستعممة من لدن الطالب ذوي القدرة عمى
ّ

العالي والقدرة عمى التحمل الواطئ في تعامميم مع ضغوط الحياة ومواجيتيا .وكذلك التعرف عمى

الفروق بين الذكور واإلناث في قوة التحمل لدييم .وقد استُعمل مقياس التحمل الذي أعدتو (كوباسا
 )5973بعد أن قامت بتكييفو لعينة بحثيا فضالً عن بنائيا مقياس التعامل مع ضغوط الحياة الذي
قامت الباحثة ببنائو وقد استعممت معامل ارتباط بيرسون فضالً عن االختبار التائي وتحميل التباين

في معالجة البيانات  ،و قد بينت النتائج إن الطالب الذين يتمتعون بقوة تحمل عال كانوا يقومون
باستعمال استراتيجيات التعامل المركز مع المشكمة التي تؤدي بدورىا إلى التكيف مع الضغوط  .أما

الطالب ذوو قوة التحمل الواطئ فكانوا يستعممون استراتيجيات التعامل المركز عمى العاطفة  ،التي
تؤدي بدورىا إلى سوء التكيف ،وقد أظيرت النتائج ان قوة التحمل اكثر عند الذكور من االناث

(الحمو .) 5995 ،

التحمل النفسيان وعالقتيما بالصحة النفسية):
دراسة سمين (( )2997األمن و ّ
أُجريت ىذه الدراسة في العراق في الجامعة المستنصرية وجامعة بغداد وقد ىدفت إلى التعرف
عمى نسبة مساىمة كل من األمن والتحمل النفسيين في الصحة النفسية  ،والتعرف عمى الفروق في

مستوى الصحة النفسية بالمقارنة بين مجموعتي (األمن العالي) و (األمن الواطئ) ومجموعتي

(التحمل الواطئ) فضالً عن دراسة العالقة التفاعمية بين األمن والتّحمل .وكانت
(التحمل العالي) و
ّ
ّ
عينة البحث مكونة من ( )353طالباً من طالب الصفوف المنتيية تم اختيارىا بطريقة العينة الطبقية
المتناسبة .وقد استعمل الباحث ثالث أدوات احدىا معد مسبقاً وىو اختبار(ماسمو) لؤلمن النفسي إما
األداتان األخيرتان فقد قام الباحث ببنائيما وىما مقياس (الصحة النفسية ومقياس التحمل النفسي

الذي اعتمد في إعداده عمى نظرية كوباسا)  .وقد تضمن مقياس التحمل النفسي ( )73فقرة مميزة
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وقام الباحث بإجراءات الصدق الظاىري والصدق التمييزي لمفقرات والصدق البنائي والصدق التالزمي
،أما الثبات فقد تحقق منو الباحث بطريقة التجزئة النصفية وقد بمغ ( ،)3.95و طبق الباحث
الوسائل اإلحصائية ( معامل بيرسون واالختبار التائي وتحميل التباين واالنحدار المتعدد) لتحقيق

أىداف بحثو  ،و قد أشارت النتائج الى وجود عالقة ارتباطية دالة بين متغيرات البحث الثالثة  ،وقد
تمكن الباحث من التوصل الى النتائج اآلتية (إن التحمل النفسي يعمل كمتغير وسيط يحول دون
حدوث التأثيرات السمبية المتوقعة التي يحدثيا انعدام األمن النفسي عمى الصحة النفسية وان الصحة

النفسية  ،وظيفة لمتحمل واألمن النفسيين ودالة ليما) (سمين .)5997 ،
موازنة الدراسات التي ليا عالقة بمتغير التكيف النفسي من حيث :

 -2االىداف  :ىدفت جميع الدراسات السابقة الى ايجاد العالقة بين التحمل النفسي ومتغيرات اخرى
بحيث شممت كل من ( تاثير الجنس ومستوى الخبرة  ،اساليب التعامل مع الضغوط  ،واالستجابة
لمضغوط النفسية  ،التحمل النفسي واالمن النفسي وعالقتيا بالصحة النفسية) .اما الدراسة الحالية

فكان اليدف ىو معرفة العالقة بين التواصل االجتماعي وعالقتيا بالتكيف النفسي.

 -5العينة :تكونت عينة دراسة (  (Angle 1982من ( )535من المرشدين والمرشدات و دراسة
الحمو ( ) 5995ودراسة سمين ( ) 5997شريحة الطمبة في الجامعة  .تكونت عينة دراسة
(الحمو )5995،من  433طالب وطالبة  ،اما (سمين )5997،فتكونت من  353طالبا  ،اما الدارسة
الحالية فكانت العينة ( )333مرشد ومرشدة .

 -3االدوات  :استعممت الدراسات السابقة ادوات قياس متنوعة  ،بعضيا اعتمد مقاييس جاىزة ،
والبعض االخر اعتمد مقاييس من اعداد الباحثين انفسيم ولكن اغمب الدراسات اعتمدت مقياس

كوباسا  ،5979الذي اعد المقياس اعتمد تنظير كوباسا ،اما في الدراسة الحالية  ،فقد قامت الباحثة
ببناء مقياسين ( مقياس التواصل االجتماعي ومقياس التكيف النفسي ).

 -3النتائج  :في دراسة (  )Angle1982اظيرت النتائج ان المرشدة اكثر فعالية من المرشد ،اما
فيما يتعمق بمتغير الخبرة فقد كشفت الدراسة ان لمخبرة اث ار واضحا في فعالية المرشد في العممية

االرشادية  .و في دراسة (الحمو )5995،اظيرت ان الطالب الذين يتمتعون بقوة تحمل عالية كانوا

يستعممون استراتيجيات التعامل المركز مع المشكمة اما ذوو قوة التحمل الواطئ فيستعممون
استراتيجيات التعامل المركز عمى العاطفة وتفوق الذكور في قوة التحمل عمى االناث .اما في دراسة

( سمين  )5997،فقد توصمت الى ان التحمل النفسي يعمل كمتغير وسيط يحول دون حدوث
التأثيرات السمبية المتوقعة التي يحدثيا انعدام االمن النفسي.

اما الدراسة الحالية فإن المرشدين التربويين يتمتعون بتحمل نفسي وال يوجد فروق في متغير

النوع.
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اجراءات البحث

اوالً  -مجتمع البحث

يتألف مجتمع البحث من المرشدين التربويين في المدارس المتوسط والثانوية التابعة لمديريات

تربية محافظة بغداد  ،ومن كال النوعين (ذكور_ اناث)  ،لمعام الدراسي ( )2355_2354البالغ

عددىم ( )5225مرشداً تربوياً ومرشدة تربويةً ،بواقع ( )425مرشداً تربوياً و( )833مرشدة تربوية،
وكما مبين في جدول (. )5

جدول () 2

يبين مجتمع البحث موزعين حسب مديريات التربية في محافظة بغداد /لسنة 5022-5023
ث
1
6
3
4
5
6

عذد انمششذٍن
اسم انمذٍشٍت
انشصافت االوني
انشصافت انثانَت
انشصافت انثانثت
انكشخ االوني
انكشخ انثانَت
انكشخ انثانثت
مجموع

االناد
161
156
64
66
166
140
088

انزكوس
66
08
55
34
61
118
465

انمجموع انكهٌ
646
636
111
118
656
650
1665

ثانياً -عينة البحث االساسية:

اختارت الباحثة عينة طبقية عشوائية من المدارس المتوسطة والثانوية المشمولة في االرشاد

التربوي .وقد بمغت عينة البحث االساسية ( )333مرشد ومرشدة بحيث شكمت نسبة ( )%25من
مجتمع البحث  ،اي بواقع ( ) 534مرشدين تربويين ،و ( ) 596مرشدة تربوية  ،موزعين عمى
مديريات تربية محافظة بغداد و كما مبين في جدول (.)2
جدول ()5

يبين عينة التطبيق االساسية من المرشدين التربويين موزعين عمى مديريات محافظة بغداد حسب النوع
لسنة5022 / 5023

ث
1
6
3
4
5
6

عذد انمششذٍن
اسم انمذٍشٍت
انشصافت االوني
انشصافت انثانَت
انشصافت انثانثت
انكشخ االوني
انكشخ انثانَت
انكشخ انثانثت
مجموع

انزكوس
16
68
13
0
68
66
184

االناد
44
30
16
11
43
36
116
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50
61
66
63
63
388
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ثالثاً  -أداتا البحث:

 -5بناء مقياس التواصل االجتماعي لممرشدين التربويين .
 -2بناء مقياس التكيف النفسي لممرشدين التربويين.
اوالً -:مقياس التواصل االجتماعي:

بعد اطالع الباحثة عمى بعض المقاييس المحمية والعربية التي استعممت في قياس التواصل

االجتماعي لم تتمكن الباحثة من الحصول عمى االداة المناسبة لتحقيق اىداف بحثيا(اذ لم تتمكن
من الحصول عمى مقياس يعتمد عمى انموذج ريجيو)  ،لذا ارتأت بناء مقياس لمتواصل االجتماعي

لدى المرشدين التربويين ومن كال النوعين (ذكور -إناث) اعتماداً عمى نموذج (ريجيو  ) 5986في

تحديد مفيومو وكذلك ابعاده االساسية .

ابعاد المقياس:

يتكون المقياس من ( )6ابعاد وىي ( التعبير والحساسية والضبط االنفعالي  ،والتعبير والحساسية
والضبط االجتماعي )

( السمادوني،5994،ص.) 462

صياغة فقرات المقياس :تم صياغة فقرات المقياس حسب ابعاده المذكورة اعاله .وقد بمغ عددىا
( )37فقرة موزعة عمى ( )6ابعاد وقد تم تحديد البدائل (دائماً ،غالباً  ،احياناً ،ناد ار  ،ابدا) تعطي
ليا الدرجات اآلتية بعد التصحيح ( )5،2،3،4 ،5متتالياً لمفقرات الموجبة ،اما لمفقرات السالبة

فتكون ( )5، 4 ،2،3 ،5متتالياً.

صالحية الفقراتُ :عرض المقياس المتكون من ( )37فقرة عمى المحكمين والمختصين باالرشاد
النفسي و االجتماع والقياس والتقويم من خالل تنظيم استبانة خاصة بذلك وعرضيا عمى الخبراء

ومعرفة مدى صالحية الفقرات لقياس ما وضعت ألجمو ،وقد استعممت الباحثة مربع كاي لمعرفة

صالحية فقرات المقياس و قد اتضح ان جميع الفقرات دالة الن القيمة المحسوبة اكبر من الجدولية

( ) 3.84بدرجة حرية (.) 5

الدراسة االستطالعية :قامت الباحثة بتطبيقيا المقياس عمى عينة تكونت من ( )23مرشدا من

الذكور واالناث ،واتضح ان جميع فقرات المقياس كانت واضحة وكذلك البدائل والتعميمات ،

وتمكنت العينة من االجابة عمى المقياسين بوقت قدره ( )23-55دقيقة اذ اكدت الدراسات عمى
اىمية التحقق من فيم افراد العينة فقرات المقياس (فرج ، 5983ص .) 533

التحميل االحصائي لفقرات مقياس التواصل االجتماعي

القوه التميزية الفقرات :يجب ان يتم اختيار فقرات ذات خصائص سيكومترية لكي يتم بناء مقياس
يمتاز بخصائص قياسية جيدة  ،ولذلك وجب انتقاء الفقرات المناسبة وتعديل غير المناسب منيا او
تجاىميا بعد التحقق من خصائصيا السيكومترية ( ،)Ghisellietal,1981,P421إذ يرى نانمي أن
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حجم عينة التحميل اإلحصائي يفضل أن ال تكون ادنى من ( )5أفراد لكل فقرة من المقياس لتقميل
تاثير الصدفة (  ) Nunnally,1978: 262ومن اجل الكشف عن الفقرات المميزة والفقرات غير

المميزة طبق المقياس عمى عينة التحميل االحصائي والمكونة من ( )253مرشداً ومرشدةً وجدول
( )3يبين ذلك :
جدول ()3

يبين عينة التحميل االحصائي
ث

اسم انمذٍشٍت

1
6
3
4
5
6

انشصافت االوني
انشصافت انثانَت
انشصافت انثانثت
انكشخ االوني
انكشخ انثانَت
انكشخ انثانثت
مجموع

عذد انمششذٍن
اناد
36
36
13
16
36
38
163

ركوس
14
16
11
6
16
63
06

مجموع كهٌ
58
40
64
63
56
53
658

وبعد تصحيح اجابات عينة البحث واعطاء درجة كمية الى كل استمارة تم ترتيب الدرجات
ترتيباً تنازلياً ثم حددت المجموعتين المتطرفتين بنسبة ( )%27مجموعة عميا ونسبة ( )%27من
المجموعة الدنيا وقد بمغ عدد االستمارات في المجموعة العميا ( )67استمارة و( )67استمارة في

المجموعة الدنيا ،وقد بمغ عدد االستمارات في المجموعتين المتطرفتين ( )534استمارة بغية
الحصول عمى مجموعتين متطرفتين يتوفر فييا شروط التميز والحجم المناسب لكل مجموعة  .وقد

استُعمل االختبار التائي لعينتين مستقمتين لمعرفة قوتيا التمييزية الختبار داللة الفروق بين
متوسطات المجموعتين لكل فقرة من فقرات المقياس  ،وتبين ان جميع الفقرات مميزة عدا خمس

فقرات ( )32 ،27،2،53،57غير مميزة عند مستوى داللة ( )3،35عند مقارنتيا مع القيمة

الجدولية ( )5،96ودرجة حرية ( ) 532وجدول (  ) 4يبين ذلك -:
جذول ( ) 4
ث
1
6
3
4
5
6
6
0
1
18
11
16

انمجموعت انعهَا
االنحشاف انمعَاسً
مخوسظ حسابٌ
8705114
474666
8713615
378611
1766566
373506
8756664
476815
374350
470656
8756666
476815
1766036
471611
8701688
376566
8768346
474666
8766081
476815
8768430
474165
8756664
476815

انمجموعت انذنَا
مخوسظ حسابٌ االنحشاف انمعَاسً
8705166
376616
8763863
371646
8716584
674165
8711851
375664
8708314
375363
8704151
374165
8714153
670586
8711181
373604
8760544
375664
8716611
375168
870361
670656
8706656
375363
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انمحسوبت
57460
-87166
47413
07158
167436
17101
67041
67186
67388
07183
167686
17408

مجهت األستار
13
14
15
16
16
10
11
68
61
66
63
64
65
66
66
60
61
38
31
36
33
34
35
36
36

171184
374165
474838
476536
676118
475666
476536
371148
376661
474666
671483
478440
476463
376410
670350
375061
478016
474666
473506
374838
476118
478440
474838
476105
478440
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1716454
1748640
8705306
8766561
1734311
1788331
8706634
1781844
1715654
8760668
1768454
1783661
8758606
1731801
1766514
1711666
1711810
8766511
1780615
1766086
8746616
1783661
8710565
1711361
1761146

373134
674666
376300
375666
676661
376566
375664
675865
376606
376661
675865
375566
374360
676111
376818
378516
376631
376105
670656
376606
375566
375566
373506
676616
676661

8716640
1783511
8761146
8766364
8716665
8711364
87041136
8714345
8713866
8763516
8760563
8760854
8715681
8706161
8716651
8716635
8713454
8761086
8700504
8766836
8708381
8760854
8706141
8701016
8704161

-67664
47655
07146
57110
87016
57411
47160
37016
17161
67143
67464
37656
17145
57351
-17140
67014
47001
17113
07636
87641
187058
117588
67631
07616
67810

مؤشرات صدق وثبات مقياس التواصل االجتماعي:

صدق المقياس:

أ -الصدق الظاىري :وقد تحقق الصدق الظاىري لمقياس التواصل االجتماعي في ىذا البحث

من خالل عرضو عمى مجموعة من المختصين في عمم النفس لمحكم عمى صالحيتو .

ب-صدق البناء :ويقصد بو المدى الذي يمكن ان يقرر بموجبو أن االختبار يقيس خاصية معينة
( )Anastasi,1976,P.151وقد تحقق ىذا النوع من الصدق من خالل المؤشرات االتية:
عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس (صدق الفقرات) -:

قامت الباحثة بمعرفة معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممستجيب عمى

المقياس ،وقد تبين ان ىناك ( ) 5فقرات لم تكن معامالت ارتباطيا ذات داللة احصائية عند
مستوى ( )3،35الن قيمة معامالت االرتباط المحسوب اقل من القيمة الجدولية ( )3،398بدرجة

حرية ( )248وىي نفس الفقرات التي سقطت في تميز الفقرات وجدول (  ) 5يبين ذلك .
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جدول ()2
يبين معامل ارتباط فقرات مقياس التواصل االجتماعي بالدرجة الكمية
سقم
انفقشة
1

بانذسجت انكهَت
87343

سقم
انفقشة
13

- 87364

6
3
4
5
6
6
0
1
18
11
16

-87844
87664
**87583
**87616
87511
**87363
**87150
**87318
**87516
**87466
**87414

14
15
16
16
10
11
68
61
66
63
64
65

87316
**87415
**87353
*87843
**87330
**87363
**87664
**87681
**87468
**87146
**87658
**87566

بانذسجت انكهَت

سقم انفقشة

انذسجت انكهَت

66

**87336

66
60
61
38
31
36
33
34
35
36
36

*-8786
**87100
**87311
**87461
**87311
*8766
**87513
**87406
**87315
**87481
**87368

العالقة بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي اليو :استعمل معامل ارتباط بيرسون
لحساب عالقة الفقرة بالبعد الذي تنتمي اليو ،وبينت النتائج ان معامالت االرتباط جميعيا ذات

داللة احصائية عند مستوى داللة ( )3،35إذ كانت القيمة المحسوبة اكبر من الجدولية ()3،398
ولم تستثن اي فقرة من الفقرات وجدول( )6يبين ذلك -:
جدول ()6

معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لمبعد
انحساسَت
االنفعانَت

انخعبَش االنفعانٌ

1
6
13
11

معامم
االسحباط
87583
87368
87181
87516

65
36
36

87540
87446
87365

ث

انضبظ االنفعانٌ

انخعبَش االجخماعٌ

معامم
االسحباط
87345
87506
87550
87416

4
18
68
66

87666
87360

61
34

6
0
14
16

معامم
االسحباط
87383
87583
87366
87563

3
1
15
61

64
33

87114
87668

66
60

ث

ث

ث

انحساسَت
االجخماعَت

انضبظ االجخماعٌ

معامم
االسحباط
87611
87545
87436
87108

5
11
16
63

معامم
االسحباط
87535
87615
87465
87306

6
16
10
66

87464
87636

38
35

87466
87486

31
36

ث

ث

معامم االسحباط
87583
87581
87483
87564
87636
87506

مصفوفة االرتباطات الداخمية :عندما يتكون المقياس من عدة مقاييس فرعية فانو يمكن حساب
معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل مجال بالمجاالت االخرى ( ابو حطب  ،5987،ص

 .) 534وىذا يعد مؤش اًر عمى صدق البناء( .)Anastasi,1976,P30قامت الباحثة في التحقق
من مصفوفة االرتباطات الداخمية لؤلبعاد الستة وذلك في االعتماد عمى اجابات عينة التحميل

االحصائي البالغة ( ) 253مرشدا ومرشدة  ،وحساب معامالت االرتباط لمدرجة الكمية لكل بعد من
االبعاد لمقياس التواصل االجتماعي الذي يتكون من ( )32فقرة وتبين ان معامالت االرتباط
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جميعيا ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )3،335بدرجة حرية ( )248والقيمة الجدولية
( )3،589جدول ( )7يبين ذلك -:
جدول ()7

مصفوفة االرتباط الداخمي ألبعاد التواصل االجتماعي
انخعبَش
االنفعانَت
____
87484
87636
87655
87611
87663

مجاالث انمقَاس
انخعبَش االنفعانٌ
انحساسَت االنفعانَت
انضبظ االنفعانٌ
انخعبَش االجخماعٌ
انحساسَت االجخماعٌ
انضبظ االجخماعٌ

انضبظ
االنفعانٌ

انحساسَت
االنفعانَت
____
87666
87334
87604
87653

___
87666
87664
87656

انخعبَش
االجخماعٌ

___
87546
87616

انحساسَت
االجخماعَت

انضبظ
االجخماعٌ

____
87564

____

ثبات المقياس :تحققت الباحثة من ثبات مقياس التواصل االجتماعي بطريقتين.

 - 2االتساق الداخمي :تعد ىذه الطريقة في حساب الثبات من الطرق التي تبين اتساق اداء الفرد
عمى المقياس من فقرة الى اخرى  ،يؤشر االتساق الداخمي لمفقرات  ،ويعبر عن قوة االرتباط بين
فقرات المقياس (عودة  ،5998 ،ص  .) 595وتعتبر معادلة الفا كرونباخ المعادلة االساسية في
استعمال الثبات القائم عمى االتساق الداخمي ( .( Nunnaly,1970,P:126ولمعرفة االتساق

الداخمي لممقياس استعممت الباحثة اجابات التطبيق االول في حساب الثبات بطريقة اعادة االختبار

البالغ حجميا ( )53مرشداً ومرشدة وقد بمغ معامل الفا ( (0883ويعتبر معامل ثبات يمكن
االعتماد عميو.

ٳعادة االختبار :إن معامل الثبات المحسوب بطريقة اعادة االختبار يسمى بمعامل االستقرار الذي
يتوجب اعادة تطبيق المقياس عمى عينة الثبات نفسيا بعد فترة زمنية ،واحتساب معامل االرتباط
بين درجات التطبيقين االول والتطبيق الثاني ( .)Murphy,1988,P:65فقامت الباحثة بتطبيق
المقياس مرة ثانية بعد مرور اسبوعين من التطبيق االول لتحصل عمى معامل ثبات قدره (،)0880

اما درجات االبعاد فمبينة في جدول (.)8

جدول ()8

بيين درجات ثبات ابعاد مقياس التواصل االجتماعي
االبعاد

انثباث
انفا كشونباخ

اعادة االخخباس

8768
8761
8765
8750
8768
8745
8704

8763
8765
8761
8764
8746
8751
8708

حعبَش االنفعانٌ
حساسَت االنفعانَت
ضبظ االنفعانٌ
حعبَش االجخماعٌ
حساسَت االجخماعَت
ضبظ االجخماعٌ
انخواصم االجخماعٌ
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وصف مقياس التواصل االجتماعي بصيغتو النيائية:
يتكون مقياس التواصل االجتماعي من ( )32فقرة ،ويحتوي عمى فقرات سالبة وموجبة ويتكون
من ستة ابعاد (التعبير والحساسية والضبط االنفعالي) و (التعبير والحساسية والضبط االجتماعي) .
في كل بعد خمس فقرات عدا التعبير االجتماعي والضبط االجتماعي فكالىما يتكون من  6فقرات،

ويتكون من خمس بدائل ( دائما  ،غالبا  ،احيانا  ،ناد ار  ،ابدا) .تعطى الدرجات ()5 ،2، 4،3 ،5

في حالة كون الفقرة موجبة وتعكس الدرجات في حالة كون الفقرة سالبة ،اما الفقرات السالبة فيي

( )32 ،29 ،23،24،23،27 ،2،6،53،52،57و الفقرات عدا ذلك ىي موجبة  ،وان اقل درجة
يحصل عمييا المجيب ( )32واعمى درجة يحصل عمييا ( )563وبذلك عدت درجة ( )96متوسطاً

فرضياً  ،واصبح المقياس جاى اًز لتطبيقو عمى عينة التطبيق االساسي من المرشدين والمرشدات .
ثانياً  /مقياس التكيف النفسي

قامت الباحثة ببناء مقياس التكيف النفسي لممرشدين التربويين لكال الجنسين بعد مراجعة

االدبيات.

وصف المقياس التكيف النفسي:
يتكون المقياس من ( )38فقرة تم تطبيقو عمى المرشدين التربويين  ،وتكونت العينة من 253

مرشداً ومرشدة  .اما بدائل االستجابة عمى المقياس فيي ( اوافق تماما  ،اوافق احيانا  ،اوافق

قميال ،ارفض بشدة ) اما االوزان ( )3-3درجات لكل فقرة وحسب كونيا ايجابية ام سمبية .اذا كانت
ايجابية (اوافق تماما ( )3اوافق احيانا( )2اوافق قميال ( )5ارفض بشدة (صفر)  .قامت الباحثة
بإجراءات الصدق والثبات واستخراج القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات المقياس لعينة بمغ حجميا

مرشدا ومرشدة  ،لغرض اختبار داللة الفروق بين المجموعتين العميا و الدنيا لكل فقرة من
()253
ً
الفقرات تم تطبيق االختبار التائي لعينتين مستقمتين ،وقد أظيرت النتائج ان ىناك فقرة واحدة ال
تميز بين المجموعتين عند مستوى ( )3.35تم استبعادىا ثم تم استخراج معامل ارتباط الفقرة

بالمجموع الكمي باستعمال معامل ارتباط بيرسون وكانت معامالت االرتباط لجميع الفقرات دالة

احصائيا عند مستوى ( )3.35وىي درجات عالية ماعدا فقرة واحدة وىي نفس الفقرة التي لم تميز
بين المجموعتين  .ثم تم ادخال ( )49فقرة لمتحميل العاممي وعمى ضوء نتائج التحميل العاممي

سقطت  55فقرة ،وتم التوصل الى وجود اربعة عوامل يتكون منيا مقياس التكيف النفسي وىي:

 -5االلتزام  :وقد تكون ىذا العامل من  56فقرة .

 -2التحدي  :وقد تكون ىذا العامل من  53فقرات .
 -3السيطرة  :وقد تكون ىذا العامل من  7فقرات .
 -4القابمية  :وقد تكون ىذا العامل من  5فقرات .
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الصدق الظاىري :تحقق الصدق الظاىري لمقياس التكيف النفسي في ىذا البحث الحالي من خالل
عرضو عمى مجموعة من المختطين في عمم النفس والتقويم والقياس لمحكم عمى صالحيتو ،وقد
بمغت نسبة االتفاق . %83

صدق البناء :حيث قامت الباحثة باعتماد البناء الفرضي المتمثل في(الذين يتمتعون بتكيف نفسي

عال ىم متوافقون نفسيا والعكس بالعكس) فقد قامت باحتساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات
المقياس إذ بمغ معامل االرتباط ( )3،78دال عند مستوى (  . )3،35اما الثبات فقد وجد بطريقتين؛
االولى استعمال معادلة الفا وقد بمغ الثبات ( ، )3،89والثانية اعادة االختبار ،أذ بمغ الثبات في

ىذه الطريقة ()3،86

ثبات المقياس :وقد اعتمدت الباحثة في استخراج معامل الثبات لمقياس التكيف النفسي عمى

طريقتين:

مؤشر االتساق الداخمي باستعمال معادلة الفا كرونباخ Alpha Cronbach
قامت الباحثة باستخراج الثبات في معادلة الفا كرنباخ وذلك بتطبيق المقياس عمى () 53

مرشد ومرشدة وكان الثبات (  )3.78وىو ثبات جيد.
طريقة ٳعادة األختبار:

يقصد بأسموب ٳعادة االختبار تطبيق االختبار عمى مجموعة من االفراد واعادتو عمى نفس
المجموعة بعد مرور فترة زمنية ،ويحصل كل فرد من المجموعة عمى درجة في االختبار االول
وعمى درجة أخرى في االختبار الثاني ،وعند حساب ىذه الدرجات وحساب معامل ارتباط درجات

االختبار

االول

بدرجات

االختبار

الثاني

نحصل

عمى

معامل

ثبات

االختبار

(عطية،2335،ص ، )36،فقامت الباحثة بتطبيق المقياس مرة ثانية بعد مرور اسبوعين عمى
التطبيق االول لتحصل عمى معامل ثبات قدره (.)3.82
وصف مقياس التكيف النفسي بصيغتو النيائية:

يتكون مقياس التكيف النفسي من ( )38فقرة  ،ويحتوي عمى عدد من الفقرات السالبة

( )37 ،36 ،34 ،35 ، 33 ، 28 ، 27 ، 24 ، 23، 23، 57 ،55 ،55 ،9 ،2،6،8وعدا
ذلك تكون الفقرات موجبة وكما يتكون المقياس من اربعة مجاالت وىي ( االلتزام  ،السيطرة ،

التحدي ،القابمية) إذ إن اقل درجة يحصل عمييا المجيب عمى فقرات المقياس (صفر) واعمى درجة
يحصل عمييا ىي ( )554وبذلك عدت درجة ( )57متوسطاً فرضياً لممقياس .
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التطبيق النيائي لممقياس:
قامت الباحثة بتطبيق مقياسي (التواصل االجتماعي و التكيف النفسي ) بعد التأكد من
صالحيتيما واستخراج الصدق الظاىري والتمييز والثبات فاصبحا جاىزين لتطبيقيا عمى عينة

البحث االساسي وقد استغرق تطبيق المقياسين ثالثة اسابيع.

رابعاً /الوسائل اإلحصائية:

تمت االستعانة بالحقيبة االحصائية لمعموم النفسية واالجتماعية ( )spssباستعمال القوانين

اآلتية -:

( مربع كاي) لمعرفة اراء الخبراء  ،االختبار التائي لعينتين مستقمتين إليجاد القوة التمييزية بين

المجموعتين المتطرفتين ( ،معامل ارتباط بيرسون( لمعرفة القوة التمييزية عمى وفق اسموب درجة
عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس وعمى وفق اسموب درجة عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممجال،

وفي استخراج الثبات بطريقة اعادة االختبار ( ،معادلة الفا كرونباخ( الستخراج الثبات بطريقة

االتساق الداخمي( ،االختبار التائي لعينة واحدة) استخدمت لالستدالل عمى الفروق ذات الداللة

االحصائية بين المتوسطين الفرضي والحقيقي ( ،تحميل التباين الثنائي) لمعرفة داللة الفروق في

ميارات التواصل االجتماعي وابعادىا والنوع والخدمة وكذلك بالنسبة لمتحمل النفسي (اختبار شيفيو

البعدي ) لممقارنة بين المتوسطات لتوضيح الداللة في متغيرات البحث (تحميل االنحدار المتعدد )
لمعرفة نسبة إسيام المتغيرات المستقمة في التنبؤ بالمتغير التابع.

الفصل الرابع /تفسير النتائج ومناقشتيا:

تفسير النتائج ومناقشتيا التي توصمت الييا الباحثة عمى وفق اىداف الدراسة ،وعرض

االستنتاجات والتوصيات والمقترحات.

اليدف االول (التعرف عمى التواصل االجتماعي وابعاده)

فقد تحققت الباحثة من ىذا اليدف باستعمال االختبار التائي لعينة واحدة (  )t-testبعد تطبيق
المقياس عمى افراد عينة البحث البالغ عددىا ( )333كما مبين في جدول (. )9
جدول ()9

االختبار التائي لمتغير التواصل االجتماعي وابعادىا

انخعبَش االنفعانٌ
انحساسَت االنفعانَت
انضبظ االنفعانٌ
انخعبَش االجخماعٌ
انحساسَت االجخماعَت
انضبظ االجخماعٌ
انخواصم االجخماعٌ

15
15
15
10
15
10
16

6478333
6871533
1171166
6674533
6876166
6673088
11478866

3761835
6701506
3785630
3761386
3761888
3750488
16716381
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37611
37611
37611
37611
37611
37611
37611

دانـــــــــــــت

االبعاد

انمخوسظ
انفشضٌ

مخوسظ انعَنت

االنحشاف
انمعَاسً

انقَمت انخائَت t
انجذونَت
انمحسوبت

مسخوى
انذالنت
8785

417661
357680
447041
637463
387046
617166
647841
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وبينت النتائج ان متوسط درجات متغير التواصل االجتماعي لدى المرشدين التربويين يساوي
( )554.3367درجة و بانحراف معياري مقداره ( )52.97339درجة ،مقارنة ىذا المتوسط
بالمتوسط الفرضي لممقياس البالغ ( )96اتضح ان القيمة التائية المحسوبة ( )24.345اعمى من

القيمة الجدولية البالغة ( )5.96عند مستوى داللة ( )3.35وبدرجة حرية(  )299اذ بينت النتائج
وجود فروق ذات داللة احصائية في درجات ابعاد التواصل االجتماعي عند مستوى ( )3.35بين

متوسطات الدرجات عمى التوالي والتعبير االنفعالي ( ، )24.3333التعبير االجتماعي
( ، )22.4533الضبط االجتماعي( ، )22.3833الحساسية االنفعالية ( ، )23.9533الحساسية
االجتماعية ( ،)23.7567الضبط االنفعالي( ، )59.9567وىذا يدل عمى ان المرشدين التربويين

لدييم تواصل اجتماعي في جميع االبعاد وحسب الترتيب السابق .وتبين ان اكثر الميارات ظيو اًر
لدى المرشدين التربويين ىي التعبير االنفعالي ويدل ىذا عمى ان المرشدين التربويين لدييم ميارة

ارسال الرسائل غير المفظية  ،ومتمكنون من ارسال رسائل غير لفظية الى االخرين والتأثير فييم
ولدييم القدرة عمى ان يمفتوا انظار االخرين وىذا ما يتفق مع أنموذج (ريجيو . )5986،ويمي ذلك

البعد الثاني وىو التعبير االجتماعي  ،اي ان المرشدين التربويين لدييم ميارات االرسال المفظية ،

اي لدييم القدرة عمى الشروع بالكالم  ،والتمكن من التحدث بتمقائية في موضوع ما  .اما بالنسبة
لبعد الضبط االجتماعي فان وجوده لدى المرشد التربوي يعني وجود ميارة ضبط وتنظيم عممية

التواصل المفظي ولدييم ميارة لعب الدور وتحضير الذات اجتماعيا  ،ويميو البعدان (الحساسية
االنفعالية  ،والحساسية االجتماعية) اي توجد ميارة االستقبال بجانبييا المفظي وغير المفظي لدى
المرشدين التربويين اي استقبال رسائميم المفظية وغير المفظية  .اما البعد االخير(الضبط االنفعالي)
فجاء ىذا البعد االخير اي اقل ميارة من الميارات التي يتمتع بيا المرشدون التربويون وىي القدرة

عمى التحكم بما يشعر بو الفرد من انفعاالت اي ان المرشدين اقل قدرة عمى ضبط انفعاالتيم،

وبصورة عامة فان المرشد التربوي يمتمك امكانية التواصل االجتماعي بشقيو المفظي وغير المفظي،

وىذه النتيجة تتفق مع دراسة (ىل واخرون  )5985 ،في وجود ارتباط بين التواصل المفظي وغير

المفظي  ،وتتفق مع دراسة (محسن )5993،حيث تفوقت ميارات التواصل المفظية عمى ميارات
التواصل غير المفظية.
اليدف الثاني:

اليجاد الفروق ذات الداللة االحصائية في التواصل االجتماعي لدى المرشدين النفسيين وفقا

لمتغير النوع  .ولمتحقق من ىذا اليدف استعمل قانون تحميل التباين الثنائي مع التفاعل (، )3×2
اذ أظيرت النتائج انو ال توجد فروق ذات داللة احصائية في متغير النوع؛ وذلك الن الدرجة

المحسوبة اصغر من الدرجة الجدولية عند مستوى داللة ( ،)3.335ودرجتي حرية ( ،)294،5ال
326

مجهت األستار

انعذد -222كاوون األول نسىت 2102و 0441 -هـ

توجد فروق في التواصل االجتماعي لدى المرشدين التربويين في متغير النوع  ،الن الدرجة الفائية

المحسوبة ( )3.595اصغر من الفائية الجدولية ( )3.87بدرجتي حرية ( )294،5عند مستوى

داللة ( .)3.35وىذا يعني ان التواصل االجتماعي يتمتع بو جميع المرشدين عمى حد سواء ذكو اًر
كانوا ام إناثاً ويتعمق االمر بمعرفة كل من النوعين اىمية ىذه الميارات في ممارستيا في الحياة
اليومية وفي مجال عمميم وكون المرشدين التربويين من كال النوعين يتعرضون الى نفس البرنامج
التدريبي والعممي في الكميات التربوية مما يجعميم يكتسبون التواصل االجتماعي عمى الرغم من

كونيم في بداية دخوليم الى الكميات ال يرغبون في القسم او مينة االرشاد وىذا ما الحظتو الباحثة.
وىذه النتيجة تحتاج الى مزيد من الدراسات بما انيا اختمفت مع دراسة (محسن . )5993،

التعبير االنفعالي:

لمعرفة داللة الفروق في التعبير االنفعالي  ،تبعا لمتغير النوع استعمل تحميل التباين الثنائي
مع التفاعل ( ،)3×2اذ أظيرت النتائج انو ليس ىناك فروق دالة احصائياً في متغير النوع  ،اذ
كانت الدرجة الفائية المحسوبة لممتغير البالغة  3،335اصغر من الدرجة الفائية الجدولية البالغة

 3،87ودرجة الحرية ( .)5ال توجد فروق في التعبير االنفعالي لدى المرشدين التربويين وفق متغير
النوع  ،الن الدرجة الفائية المحسوبة ( )3.335اصغر من الفائية الجدولية ( )3.87عند مستوى

داللة ( )3.35بدرجتي حرية ( ،)294،5أي إن النوع ال يؤثر في ميارة التعبير االنفعالي اي
االرسال غير المفظي  .ويمكن سحب ىذه النتيجة حسب نموذج ريجيو  5986في ان المرشدين

التربويين من كال النوعين قادرون عمى ان يثيروا مشاعر االخرين ويحوزوا انتباىيم ولدييم القدرة
عمى نمو وتطوير المشاعر الوجدانية في عالقات الفرد مع االخرين .

الحساسية االنفعالية:

لمعرفة داللة الفروق في الحساسية االنفعالية تبعا لمتغير النوع استعممت الباحثة تحميل التباين
الثنائي مع التفاعل( ،)3×2اذ أظيرت النتائج عدم وجود فروق دالة احصائياً في متغير النوع كون
الدرجة الفائية المحسوبة اصغر من الفائية الجدولية  .ال توجد فروق في الحساسية االنفعالية لدى
المرشدين التربويين وفق متغير النوع  ،الن الدرجة الفائية المحسوبة ( )5.599اصغر من الفائية

الجدولية ( )3.87عند مستوى داللة ( )3.35بدرجتي حرية ( ، )294،5اي ان متغير النوع ليس
لو تأثير في الحساسية االنفعالية من كال الجنسين الذين لدييم ميارة في استالم انفعاالت االخرين
وتحميل ردودىم االنفعالية غير المفظية وليم دور ميم في المحافظة عمى االستمرار في العالقات

االيجابية مع االخرين من خالل تعزيز قدرات وميارات الفرد في استالم الرسائل االنفعالية اثناء

التواصل مع االخرين كما يبين أنموذج ريجيو ( ،)5989وىذه النتيجة تختمف عما ىو شائع في
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الحياة اليومية إذ ان االعتقاد السائد ىو ان االناث اكثر حساسية واكثر استقباالً لمشاعر االخرين

من الذكور.

الضبط االنفعالي:
لمعرفة داللة الفروق في الضبط االنفعالي تبعا لمتغير النوع أُستعمل تحميل التباين الثنائي مع
التفاعل ( ،)3×2أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في متغير النوع .

ال توجد فروق في الضبط االنفعالي لدى المرشدين التربويين وفق متغير النوع  ،الن الدرجة الفائية

المحسوبة ( )3.697اصغر من الفائية الجدولية ( )3.87عند مستوى داللة ( )3.35بدرجتي حرية
(، )294،5اي ان متغير النوع ليس لو تأثير في الضبط االنفعالي  ،وقد تُرجح الباحثة الى ان
ميارات الضبط االنفعالي قد تشكل احد المتطمبات الرئيسية لممرشد فاذا لم يتمكن من ضبط

انفعاالتو ال يستطيع ان يقدم اي مساعدة لممسترشد  ،فمن غير المعقول ان يتقدم مسترشد الى

مرشد متيور انفعاليا.
التعبير االجتماعي:

لمعرفة داللة الفروق في التعبير االجتماعي تبعا لمتغير النوع استعمل تحميل التباين الثنائي

مع التفاعل ( ،)3×2اذ أظيرت النتائج انو ال توجد فروق ذات داللة احصائية في متغير النوع

وذلك الن الدرجة الفائية المحسوبة اصغر من الفائية الجدولية .ال توجد فروق في التعبير

االجتماعي لدى المرشدين التربويين وفق متغير النوع الن الدرجة الفائية المحسوبة ()3.533

اصغر من الفائية الجدولية ( )3.87عند مستوى داللة ( )3.35بدرجتي حرية ( ، )294،5اي ان
المرشدين التربويين من كال النوعين لدييم ميارة في التعبير االجتماعي اي االرسال المفظي إذ

يشير أنموذج (ريجيو  )5986،الى القابمية عمى جذب انظار االخرين في التحدث في المواقف
العامة ويتمتعون بطالقة لغوية ويمتمكون القدرة عمى التحدث بتمقائية اثناء الحديث.

الحساسية االجتماعية:

لمعرفة داللة الفروق في الحساسية االجتماعي تبعا لمتغير النوع استعمل تحميل التباين

الثنائي مع التفاعل ( )3×2اذ أظيرت النتائج انو ال توجد فرق ذات داللة احصائية في متغير النوع
وذلك الن الدرجة المحسوبة اصغر من الجدولية .ال توجد فروق في الحساسية االجتماعي لدى
المرشدين التربويين وفق متغير النوع الن الدرجة الفائية المحسوبة ( )3.323اصغر من الفائية

الجدولية ( )3.87عند مستوى داللة ( )3.35بدرجتي حرية ( ، )294،5اي ان المرشدين التربويين
من كال الجنسين لدييم ميارة

في الحساسية االجتماعية اي استقبال لفظي والوعي بالقواعد

المستترة وراء اشكال التفاعل االجتماعي فيكونون (المرشدون) يقظين لمتفاعل االجتماعي ويمتمكون

وعي وعي جيد مناسب لسموكيم .
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الضبط االجتماعي:

لمعرفة داللة الفروق في الضبط االجتماعي تبعا لمتغير النوع إستُ ِ
عم َل تحميل التباين الثنائي
مع التفاعل( ،)3×2اذ أظيرت النتائج انو ال توجد فرق ذات داللة احصائية في متغير النوع وذلك

الن الدرجة المحسوبة اصغر من الجدولية  ،ال توجد فروق في الضبط االجتماعي لدى المرشدين
التربويين وفق متغير النوع الن الدرجة الفائية المحسوبة ( )3.333اصغر من الفائية الجدولية

( )3.87عند مستوى داللة ( )3.35بدرجتي حرية ( ، )294،5اي ان المرشدين التربويين من كال
الجنسين لدييم ميارة الضبط االجتماعي ،اي ان المرشدين متوافقون ويتصفون بالمباقة والثقة
بانفسيم في التفاعل مع الموقف االجتماعي ويتمكنون من تحقيق التكيف مع الموقف االجتماعي

بمجرد ان يوضعوا فيو.

اليدف الثالث:

ييدف الى التعرف عمى التكيف النفسي لدى المرشدين التربويين .وقد استعممت الباحثة
االختبار التائي لعينة واحدة ( )t-testوقد اظيرت النتائج ان المتوسط الحسابي اعمى من المتوسط

الفرضي ،اذ بمغ المتوسط الحسابي ( )72.3533درجة في حين ان المتوسط الفرضي ()57

درجة ،حيث اتضح ان الفرق بداللة احصائية عند مستوى ( ،)3.35اذ بمغت القيمة التائية
المحسوبة ( )35.326وىي اكبر من الجدولية ( )5.96بدرجة حرية (. )299

ويمكن تفسير النتيجة بان افراد العينة متمسكون بإرادة الحياة ويجعمون لحياتيم ىدفا ومعنى

رغم االوضاع المريرة وتؤكد كوباسا عمى ان من يتمتع بتحمل نفسي ىو الذي يتعرض الى ضغوط

دون ان يصاب بمرض إذ ان التحدي ىو ابداء الشجاعة والج أرة في مواجية تحديات المستقبل

فضالً عن انيم متميزون بوساطة انفتاحيم ومرونتيم في الحكم وتحمميم لمغموض .اما السيطرة
فيي القوة في المواقف الشخصية فضالً عن تحويل انواع مختمفة من الحوادث المجيدة الى سياق
حياتي مستمر ومتناغم ومتسق .اما االلتزام فيو نزعة الفرد لربط حياتو بصورة كاممة في ظروف

الحياة المتعددة وتؤكد كوباسا الى ان التكيف النفسي يمكن ان يقي الفرد من تاثير الحياة .ونجد

ىذه النتيجة جاءت متفقة مع دراسة (الحمو  )5995،و ( سمين . ) 5997

اظيرت دراسة (انكل  ) 5982ان المرشدة اظيرت فعالية اكثر من المرشد وتميزت بالمسؤولية
والدفء .

اليدف الرابع:

لمعرفة داللة الفروق في التكيف النفسي لدى المرشدين التربويين تبعا لمتغير النوع أُستُ ِ
عمل

تحميل التباين الثنائي مع التفاعل( ،)3×2ولم تظير فروق في متغير النوع اذ كانت الدرجة الفائية

المحسوبة اصغر من الفائية الجدولية عند مستوى داللة ( . )3.35ال توجد فروق ذات داللة
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احصائية في التكيف النفسي لدى المرشدين التربويين عمى وفق متغير النوع  ،اذ بمغت الدرجة
الفائية المحسوبة ( )2.933وىي اصغر من الجدولية ( )3.87وبدرجتي حرية ( ،)294،5وىذا

يعني ان ليس ىناك اثر لمتغير النوع في التكيف النفسي  ،وىذا يعزى الى ان المرشدين التربويين
من كال النوعين يكون لدييم مستوى من الوعي لمتعامل مع ضغوط الحياة وخبرات متراكمة لدييم

تمكنيم من التصدي لمظروف الضاغطة واالزمات النفسية وىذا يتفق مع دراسة (الحمو )5995،و

( سمين . )5997
اليدف الخامس:

التعرف عمى العالقة بين ابعاد التواصل االجتماعي والنوع في التكيف النفسي لدى المرشدين

التربويين .من خالل التعرف عمى نسبة مساىمة كل من متغيرات ابعاد التواصل االجتماعي
والنوع ،في التكيف النفسي أُستعمل تحميل االنحدار المتعدد بطريقة االنحدار المتدرج( .بشير،

،2333ص ،)555وقد تبين ان معامالت االرتباط المتعددة بين ابعاد التواصل أي كل من (التعبير
والحساسية والضبط االنفعالي) و (التعبير والحساسية والضبط االجتماعي) والتكيف النفسي ذات

داللة احصائيا ،أي ان ىناك عالقة موجبة بين ابعاد التواصل االجتماعي والتكيف النفسي ،وقد

اظيرت النتائج ان معامالت االرتباط بين التعبير االنفعالي والتكيف النفسي ( )3.558وبين
الحساسية االنفعالية والتكيف النفسي ( )3.562وبين الضبط االنفعالي والتكيف النفسي ()3.585

وىي دالة عند ( )3.35وبين التعبير االجتماعي والتكيف النفسي ( )3.522وبين الحساسية

االجتماعية ( )3.465وبين الضبط االجتماعي وبين التكيف النفسي ( )3.533وىي دالة عند
مستوى ( )3.335وبين النوع والتكيف النفسي ( )3.555وىي دالة عند مستوى ( ،)3.35ان قيم
التغير في معامل التحديد تبين ما تسيم بو المتغيرات المستقمة في التباين الكمي لدرجات المتغير

التابع  ،وان متغير الضبط االجتماعي يفسر ( ):28من التباين الكمي  ،ومتغير تعبير االجتماعي
يظير ( ):5.9من التباين الكمي  ،ومتغير الحساسية االجتماعية ( ):2.3من التباين الكمي .اما
متغير النوع فيفسر ( ):5.5من التباين الكمي  ،وعميو فان المتغيرات المستقمة االربعة مجتمعة

توضح ( ):37.3من التباين الكمي لدرجة التكيف النفسي .وبعد اخضاع قيمة معامل التحديد
الكمي الى تحميل االنحدار  ،ظير ان النسبة المحسوبة ( )44.563اكبر من النسبة الجدولية

بدرجة حرية ( )295.4وىي دالة احصائية  ،والجدول ( )53يبين ذلك :
جدول ()20

نتائج تباين االنحدار لقيمة معامل التحديد الكمية لممتغيرات المستقمة في درجات المتغير التابع
مصذس انخباٍن
SV
االنحذاس
انخطأ
انكهٌ

مجموع
انمشبعاث SS
06617185
136067345
611567658

دسجاث انحشٍت
Df
4
615
611
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مخوسظ انمشبعاث
MS
68667466
467314

اننسبت انفائَت
F

مسخوى انذالنت

447563

87881
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وعند تحويل قيم معامالت االنحدار لممتغيرات المستقمة الى معامالت انحدار معياري
( ) Betaالمقابمة لكل متغير التي يمكن من خالليا معرفة اي من المتغيرات المستقمة لو تأثير أكبر
في المتغير التابع كانت النتائج كما في الجدول (.)55

جدول () 22

انمخغَش انمسخقم
انحذ انثابج
انضبظ االجخماعٌ
انخعبَش االجخماعٌ
انحساسَت االجخماعَت
اننوع

معامم االنحذاس
B
347611
87654
87680
87418
-17001

انخطأ انمعَاسً
Std. Eerrer
37661
87146
87166
87151
87030

معامم االنحذاس
انمعَاسً Beta
____
87663
87666
87103
-87185

انقَمت انخائَت
T
187663
47436
47304
37646
-67656

مسخوى
انذالنت
87881
87881
87881
8781
8785

يبين جدول ( )55أن الضبط االجتماعي قد جاء في المرتبة االولى اي ان لو تاثير كبير

في المتغير التابع الن قيمة معامل االنحدار المعياري لمتغير الضبط االجتماعي ()3.273
ولمعرفة داللتيا االحصائية بمغت فكانت القيمة التائية لو ( )4.432وىي دالة احصائية عند

مستوى ( ، )3.335وقد جاء في المرتبة الثانية التعبير االجتماعي ،إذ بمغ معامل االنحدار
المعياري ( ، )3.272ولمعرفة داللتيا االحصائية قد بمغت القيمة التائية ( )4.384وىي دالو

احصائياً عند مستوى ( ، )3.335اما الحساسية االجتماعية فقد جاءت في المرتبة الثالثة إذ بمغ

معامل االنحدار المعياري ( ، )3.583ولمعرفة داللتيا االحصائية فكانت القيمة التائية ()3.242
وىي دالة احصائية عند مستوى ( ، )3.35اما متغير النوع فقد جاء في المرتبة الرابعة إذ بمغ

معامل االنحدار المعياري ( )-3.535ولمعرفة داللتيا االحصائية فكانت القيمة التائية لو
( )-2.256وىي دالة احصائياً عند مستوى ( )3.35ويتبين من ذلك ان كل من (الضبط
االجتماعي  ،والتعبير االجتماعي ،والحساسية االجتماعية ) يسيم في التكيف النفسي  ،وكذلك

النوع  ،وجاءت ىذه النتيجة متفقة مع دراسة (الحمو )5995،و دراسة (سمين  )5997 ،والدراسة
الحالية.

االستنتاجات:

 -5يستطيع المرشدون التربويون ان يتواصموا بشكل افضل في حال توفر الظروف المناسبة .
 -2تفاعل المرشدين التربويين مع متغيرات البحث الحالي واحساسيم بأىمية التواصل االجتماعي
والتكيف النفسي في إنجاح عمل المرشد التربوي.

التوصيات:

 -5تنمية التواصل االجتماعي لدى المرشدين من خالل البرامج االرشادية والتدريبية.
 -2تنمية التكيف النفسي لدى المرشدين من خالل البرامج االرشادية والتدريبية.
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المقترحات:
 -5اجراء دراسة التواصل االجتماعي مع متغيرات اخرى .
 -2اجراء دراسة التكيف النفسي مع متغيرات اخرى .
المصادر العربية:

 أبو جادو  ،صالح محمود عمي  ،)2333( ،عمم النفس التربوي  ،ط ،3دار المسيرة لمنشر والتوزيع  ،عمان
االردن.

 ابو عرقوب  ،ابراىيم ( )5993االتصال االنساني ودوره في التفاعل االجتماعي ،دار مجدالوي لمنشر والتوزيع.

 احمد  ،سميمان رجب سيد ( ،)2336فاعمية السيكمودراما في تنمية ميارات التواصل االجتماعي لدى التالميذ
ذوي صعوبات التعمم  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية  ،جامعة بنيا.

 باظة ،آمال عبد السميع ( )2333اضطراب التواصل وعالجيا .االنجمو المصرية  ،القاىرة.

 الحريري  ،رافدة الحريري وسمير االمامي ( )2355االرشاد التربوي والنفسي في المؤسسات التعميمية  ،دار
المسيرة لمنشر والتوزيع  ،عمان.

 الحمو ،بثينة منصور )5995(،قوة تحمل الشخصية وأساليب التعامل مع ضغوط الحياة  ،أطروحة دكتوراه
(غير منشورة ) كمية اآلداب  ،جامعة بغداد .

 الداىري ،الحسن احمد ،)2335( ،عمم النفس االرشادي نظرياتو واساليبو الحديثة  ،ط ،5دار وائل لمنشر
والتوزيع  ،االردن .

 الدرويش ،نيى عارف عمي،)2335( ،التحمل النفسي لدى قادة الشباب والطمبة وعالقتو بالعمر والجنس
والمنظمة والموقع القيادي ،رسالة ماجستير (غير منشورة) كمية التربية (ابن رشد)  ،جامعة بغداد.

 الدويبي  ،عبد السالم5998( ،م) ،التمييد في عمم النفس االجتماعي  ،ط ،5منشورات جامعو الفتح ،طرابمس.

 السمادوني  ،السيد ابراىيم ،)5995( ،مقياس الميارات االجتماعية كراسة التعميمية  ،مكتبة االنجمو المصرية
 ،القاىرة .

 ،----------- السيد ابراىيم ،)5994( ،مفيوم الذات لدى اطفال ما قبل المدرسة في عالقتو بالميارات
االجتماعية لموالدين  ،مجمة دراسات نفسية المجمد الرابع  ،العدد الثالث  ،القاىرة :رابطة األخصائيين النفسين

المصرية (رانم) ص. 487-455

 سمين  ،زيد بيمول،)5997(،األمن والتحمل النفسيان وعالقتيما بالصحة النفسية  ،أطروحة دكتوراه (غير
منشورة ) كمية اآلداب  ،الجامعة المستنصرية .

 شبيب ،مزىر مطر ،)2353( ،برنامج تدريبي مقترح لتطوير ميارات االتصال لدى المرشدين التربويين ،رسالة
ماجستير (غير منشورة ) كمية التربية  ،الجامعة المستنصرية.

 شعبان ،كاممة الفرح ،تيم ،عبد الجبار ،)5999( ،مبادئ التوجيو واالرشاد النفسي  ،دار صفاء لمنشر والتوزيع
 ،عمان .

 شقير ،زينب ،)2335( ،اضطرابات المغة والتواصل ،ط، 3النيضة المصرية  ،القاىرة.

 عبد الرزاق  ،بدران5995( ،م) ،بحوث ودراسات في االتصال وعالقتو ببعض العموم االجتماعية  ،مجمة شئون
اجتماعية ،السنة الثامنة  ،العدد (، )33ص.59-7
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 عبد القادر ،اشرف احمد ،)5995( ،تأثير التواصل غير المفظي لممعمم كما يدركو التالميذ -عمى تحصيميم
الدراسي ،دراسة مقارنة بين المعممين المؤىمين تربويا وغير المؤىمين تربويا  ،مجمة كمية التربية ببنيا.

 عبود  ،واخرون ،)2339( ،االتصال التربوي  ،ط ،5دار وائل  ،عمان.

 عسكر ،عمي ،)2333( ،ضغوط الحياة واساليب مواجيتيا  ،دار الكتاب الحديث – الكويت .

 عمر ،ماىر محمود،)5989( ،المقابمة في االرشاد والعالج النفسي ،دار المعرفة الجامعية ،ط ،5االسكندرية-

مصر.

 عودة  ،احمد سميمان )5998( ،أساسيات البحث العممي في التربية والعموم االنسانية ،مكتبة الكتاني لمنشر
والتوزيع ،عمان.

 عيطة ،عبد الحميد ،)2335( ،التحميالت اإلحصائية وتطبيقاتيا في دراسات الخدمة االجتماعية ،المكتب
الجامعي الحديث ،اإلسكندرية .

 فضة ،حمدان محمود ،)5999( ،كفاية التواصل المدرك لدى طالب الجامعة وعالقتيا بمستوى نمو االنا

لدييم  ،مجمة كمية التربية ببنيا  ،مجمد( ، )53والعدد ( )39ص.328-265

 كفافي ،عالء الدين  ،) 5999( ،اإلرشاد والعالج النفسي األسري  /المنظور النسقي االتصالي  ،دار الفكر
العربي  ،القاىرة.

 محسن  ،عبد الرحيم صالح ،) 5993 (،ميارات التصال لدى المرشد التربوي في المدارس المتوسطة في
مدينة بغداد ،كمية التربية (رسالة ماجستير غير منشورة ) ،الجامعة المستنصرية.

 مصطفى ،واخرون ،)2335( ،قياس التحمل النفسي لدى طمبة الكميات العممية  ،مجمة كمية التربية ،العدد
السادس ،الجامعة المستنصرية.

 منصور ،طمعت ،)5985( ،سيكولوجية االتصال ،مجمة عالم الفكر ،مجمد " "55العدد،2ص.35-23

 النعيمي  ،عباسية موسى خميل ،)2339( ،التوجس من االتصال وعالقتو بتقدير الذات لدى المرشدين
التربويين في محافظة بغداد ،رسالة ماجستير (غير منشورة ) كمية التربية  ،الجامعة المستنصرية .

 النفيعي  ،فؤاد بن معتوق عبد اهلل ،)2339( ،الميارات االجتماعية وفاعمية الذات لدى عينة من المتفوقين
والعاديين من طالب المرحمة الثانوية بمحافظة جدة  ،كمية التربية جامعو ام القرى.

 و ازرة التربية العراقية ،)5988( ،دليل المرشد التربوي  ،ط ، 5الشركة العامة إلنتاج المستمزمات التربوية ،
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