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والتقديرالشكر   

 

وصفي عبدهللا(  هاتوجه بداية بخالص التقدير واالمتنان والعرفان لمشرفتي الفاضلة )الدكتورة تاني 

، باالضافة الى حرصها رللجهد الكبير والوقت الطويل اللذين بذلتهما في سبيل خروج بحثي هذا الى النو

العلمية. وال اتوقف فقط عند شكرها من الناحية الشديد على تمتع كافة جوانب البحث بدرجة عالية من الدقة 

 العلمية ولكن اتوجه اليها بأسمى آيات الشكر من الناحية االنسانية.

 

واتوجه بالشكر والتقدير ايضا لرئيس قسمي المحترم )الدكتور محمد جباري( الذي زرعو لدي الطموح 

زيل الشكر والتقدير الى اساتذتي الكرام والثقة وجميع الدكاترة على دعمهم ومساندتهم لي. كما اتقدم بج

اعضاء لجنة المناقشة وادعو هللا سبحانه وتعالى ان يمتعهم بدوام الصحة والعافية ويجازيهم هللا عني خير 

 جزاء.
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 ملخص البحث

 أربيل -سلوك المتصنع وعالقته بالتكيف االجتماعي لدى طلبة جامعة صالح الدين 

 :أهداف البحث 

 البحث الحالي الى التعرف على : تهدف

 . مستوى سلوك المتصنع لدى طلبة جامعة للعينة ككل.1

 . مستوى التكيف االجتماعي لدى طلبة جامعة للعينة ككل.2

 . العالقة االرتباطة بين سلوك المتصنع والتكيف االجتماعي لدى العينة الكلية.3

 جنس(.. داللة الفروق في مستوى سلوك متصنع بحيث متغير )4

 . داللة الفروق في مستوى التكيف االجتماعي بحيث متغير )جنس(.5

 

لتحقيق (،2022-2021، للعام الدراسي )عة صالح الدين من الذكور واالناثوشمل حدود البحث طلبة جام

(طالب 75( طالب وطالبة من جامعة صالح الدين منهم )150اهداف البحث ثم اختيار عينة عشوائية من )

وقامت الباحثة (،2011،جداعفاعتمدت الباحثة على مقياس )سلوك المتصنع ، ومن اجل قياس (طالبة75)

باستخراج الصدق الظاهري للمقياس وذالك بعرض فقراتها على لجنة من الخبراء في مجال االرشاد التربوي 

سلوك ة ثبات من خالل اعادة االختبار فكانت درج الباحثة باستخراج الثبات للمقياسوالنفسي، كما قامت 

وقد (،2008،رجب، فاعتمدت الباحثة على مقياس )لدى العينةالتكيف االجتماعي اما لقياس (،0.98)المتصنع

في مجال االرشاد قامت باستخراج الصدق الظاهري للمقياس حيث عرضت فقراتها على لجنة من الخبراء 

 .(0.84انت درجة الثبات للمقياس )ومن ثم استخرجت ثباته بطريقة اعادة االختبار فكالتربوي والنفسي،

واستخرجت الباحثة صدق الترجمة من اللغة العربية الى اللغة الكوردية للمقياسيين، وبعد التطبيق النهائي 

للمقياسين تم استخدام الوسائل االحصائية المناسبة بحسب تم استخدام الوسائل االحصائية المناسبة بحسب 

، ولغرض ذالك استخدمت الباحثة الحقيبة االحصائية للعلوم احصائيا لبحث وتم تحليل البياناتاهداف ا

 .(SPSSاالجتماعية )

 : اما نتائج البحث فقد كانت كاالتي

 . يوجد السلوك المتصنع لدى طلبة جامعة صالح الدين.1

 يوجد التكيف االجتماعي لدى طلبة جامعة صالح الدين.. 2

 . توجد  العالقة ضعيفة بين المتغيرين.3



 . هناك فروق ذات داللة احصائية في السلوك المتصنع لصالح )االناث(.4

 لصالح )الذكور(. . هناك فروق ذات داللة احصائية التكيف االجتماعي5

 وقدمت الباحثة مجموعة من التوصيات واالقتراحات في بحثها الحالي.
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 مشكلة البحث :

أن التظاهر بالتصنع وليدة البيئة التي يعيشها اإلنسان بسبب الفوارق الطبقية في المجتمع ونظرة           

االشخاص الى المقابل بنظرة مادية وال ننسى البيئة التي يعيشها اإلنسان من قلة اإلهتمام والتهميش عند 

ذا يقود الشخص بالتصنع لتعويض عن ما الطفولة والمراهقة مما يولد عند االنسان شعور بعدم األهمية وه

 فقده في السابقة.

ويرى . اإلنسان كائن اجتماعي ووجوده يرتبط بتفاعله مع اآلخرين بصرف النظر إذا كان ايجابيا أو سلبيا

ويتم في ،أن اإلنسان في تفاعله االجتماعي يسلك سلوكا اجتماعيا ومدفوعا بحاجات اجتماعية  1990الكندري 

ومتأثرا باتجاهاته النفسية المنوعة ،وطبقا لمحددات دورة االجتماعي ،ىفسية واجتماعية محدودة إطار معايير 

والتي يكتسبها من خالل التنشئة االجتماعية التي تتم من خالل مؤسسات التنشئة االجتماعية والمتمثلة في 

فاعلية السلوك االجتماعي للفرد األسرة والمدرسة وجماعات األقران والوسائل المختلفة ودور العبادة. وتعتمد 

كما يتأثر بإدراكه االجتماعي وأثناء التفاعل ،على مدى إتباعه ألسس ومبادئ االتصال الجيد ووسائله اللفظية 

 (2،ص2011،االجتماعي يقيم الفرد عالقات مع اآلخرين. )جداع

وهذا يعني أن ،أن السلوك عملية نشطة وإنها بعيدة ان توصف بالسكون واالستقرار  (Freudويؤكد فرويد )

فالحرمان في الطفولة على سبيل المثال يؤثر على سلوك  -ما لدينا من خبرات في حالة عمل دائم في المستقبل

 (2ص،2011،الفرد في نواحي حياته المستقبلية. )جداع

هرفنرى أن الكثير من الناس يتظا، ذه األيامهبين الكثير من الناس  راً تبر التصنع مرضا اجتماعيا منتشيع  

ر اإلنسان بما ليس هن التصنع يكون بتظاإطاً بالجانب المادي أو النفسي. وء كان ذلك مرتبسوا هبما ليس في

ن مثالً أو أمن أسرة غنية  هر الشخص أنه،فقد يتظا ء كان ذلك مرتبطاً بالجانب النفسي أو الماديسوا هفي

 ئدازللتصنع بالمشي والركازة والثقل اا ،أو قيةارمات المنغمة واللكأن يستعمل الك ه يتصنع في طريقة كالم

هروالعديد من المظا، جأ إلى الرياء في العباداتل،أو أن ي طة والسطوةليتمتع بالس هر الشخص بأنه،أو قد يتظا  

 (8،ص2018،فليح  -نوماس  - عبد الساده) .األخرى

ه فل،وان الشخص المتصنع يستخدم تك التصنع استجابة متكررة لإلحباط في الحاجة إلى الحب والحنانأن 

ك لف وتتكرر تل،ويصل ذلك حتى في أشد درجات التك ة لجذب االنتباه لإلشارة إلى الحاجة إلى الحبلوسي

وعدم  سيء نمو يقودإلى الحب إحباط وأن والحب واالسناد الرعاية مهتنقص الذين األفارد عند وكياتلالس

لذين ،ويؤكد بك أن األفارد ا ف ومتصنعلوك متكلى حب اآلخرين حباً حقيقياً ،ومن ثم يؤدي إلى سلالقدرة ع

 ىلم قادرون عها بأنهنوا من خاللرها ليبهوكية مبالغاً فيلئق سرارون طهيشعرون بعدم االمن والحب يظ

 - عبد الساده). مها لهبيتلم وتهم االستجابة لحاجاتهمقدور ممن فيم في جذب االنتباه هغباترم وهحاجات تحقيق

 (.8،ص2018،فليح  -نوماس 

ولكي يكون اإلنسان ناجحا في عمله عليه التكيف اإلنسان بطبيعته كائن اجتماعي واليمكن اعتزال المجتمع ،

 مع البيئة التي يعيش فيها لتبلية رغباته.



إن التكيف االجتماعي و األكاديمي يعد أمر مهم لطالب كلية التربية وذلك للوقوف على مستوى تفاعل 

الطالب مع كل المحاور موضوع الدراسة وذلك للخروج بنتيجة تبين لنا مدى التكيف الذي يحصل عليه 

ة التربية مما دفعنا إذ أن من المالحظ أن هناك ضعفا في مستوى التكيف لدى طالب كلي،طالب خالل حياتهم 

 -)رجب  .لنتساءل هل السبب هو في عالقة الطالب بالعمادة أم بالطلبة أم بالمنهج أم ببقية المحاور األخرى

 (4ص،2008،علي -جميل 

لذلك عليه تجد الباحثة ان هذا المشكلة ،ومن خالل ما تقدم ظهر بأن كال المتغيرين لهما أهمية في حياة الطلبة 

 ر الذي دفعها الى القيام بالبحث الحالي اليجاد الجواب العلمي للتساؤل األتي: واالم،خطورتها 

 هل هناك عالقة بين سلوك متصنع والتكيف االجتماعي لدى طلبة جامة صالح الدين؟

 

  أهمية البحث :

ة لوق هة الواقع الذي يعيش فيهمن مواج هوخوف هإلى ذات هتصنع نتيجة ضعف في نظرتلجأ للأن الفرد ي 

فينشأ الفرد دون معرفة ما ،ه تزاه وميترانسان لقدإلك اراإد ويكون التصنع أيضاً نتيجة عدم، بالنفس هثقت

 اآلخرين.يد لذلك إلى تق هخرين فيدفعألاغيره ويرى ميزات  يميزه عن

 وغيرخرين بشكل كبير اال ىلومعتمد ع هق العنان لنفسلومط همتركز حول ذات هان الفرد المتصنع يتميز بكون

وب في لاس هولدي، وك احتياليلنتحار كسالدد باهواحيانا ي هات غضب غير طبيعير نوبهمستقر عاطفيا و يظ

 هسان يوجالنويرى حمزه ان ا، موضوعلالحقيقي ل م يحاول في ترك انطباعات اكثر من اعطاء التفصيلالالك

ق النجاح والتفو هتحقق ل هنسان بطريقالا وغالبا مايتصرف هحاجات ىلويركزه نحو الحصول ع هنشاط

ا هفي المواقف التي ينتج عنالوان الناس يحاولون دائما ت هنفسى الفرد لوالقيادة اما مدى ذلك فيتوقف ع

قاه الطفل من لستحسان الذي يتالان عدم انتظام الرضا وا (و واخرونروبين)قد اكد و، ملالا هالحسره وخيب

وك المتصنع ينشا عن دافع لان الس (مككان)ويرى عه ،الفرد وتصنر هتظاساس في الالعامل ا وهالوالدين 

النهم من المجتمع  همتقدم هيعليشكل الشاب الجامعي طو، ى التوازن الشخصيلفي التفريغ ليحافظ عمستمر 

ان البحث وه ،ت الحياه كافالفي مجا لهاث التغيرات الشامساس في احداالو هوالمتخصص هالعناصر المتدرب

م عماده وقاده النهوك المتصنع ،لميا السهبة ومن الوكية لدى الطلت السالى المشكلعول التعرف الحالي يحا

بعد  هوخاصى احداث التغير لالقادره ع ها المنتجها ومركز طاقاتهمفاصل الحياه وميادينفي معظم  لهمستقب

 -الساده عبد ) .البحث الحاليمية هماتقدم تبرز ا اللومن خ،نتاج الم ميدان العمل واهلدخول هم الدراسهاكمال

 (9،ص2018فليح ، - نوماس

تحقق عالقة الفرد باآلخرين من خالل توافق الفرد مع اآلخرين والتوافق االجتماعي اثرها البالغ في تطوير 

الشخصية فهو يعني النجاح لهذا الفرد في تفاعله مع الناس و مع المجموعة في الشخص الذي يمتلك توافقا 

 يعني لديه مهارات اجتماعية جيدة القدرة على التعامل بالمرونه مع اآلخرين. جيدا فان ذلك



أن األم هي العامل األساسي في المشروع الشخصية المتصنعة وتكوينها وذلك من خالل  1996يرى بنيامين 

 عالقتها بالطفل.

المتصنعة بأنه  يرى الطب النفسي االضطرابات الشخصية المتصنعة وهي الدرجة العالية في السلوكيات

تعبير مفرق من المشاعر و جذب االنتباه بما فيها الحاجة المفرطة لنيل االستحسان واألغراء وسيتم االفراد 

الذين يعانون من هذا االضطراب في الحيوية والحماس واتصلنا و الدالل و يمكن للشخص المصاب بهذا 

 في عملية أيضا ويرجع الطب النفسي سبباالضطراب أن يصل الى مستوى عالي من النجاح اجتماعيا و 

 نشوء هذا االضطراب الى الوراثة أو الى األحداث التي مر بها الفرد خالل مرحلة الطفولة.

 أن السلوك المتصنع يجلب لصاحبة الشعور الهيبة واالحترام والرضا بالذاتي. 1996ويرى بورنتيسن 

االنكار والمراوغة والخداع في التصرف عن التفاعل ويعتقد بيل أن الشخصية المتصنعة تتمثل انموذجا من 

 مع اآلخرين.

الى أن الفرد المتصنع يعمل على تطوير سلوكياته في التظاهر باالمور  2004في حين يرى ديسكاليمر 

المزيفة الخادعة لألخرين التافهة باستعمال البكاء والتهديد باالنتحار في حالة شعوره بالرفض. )محيسن 

 (4,3,2ص،2011،العوادي

 

إن مرحلة الشباب " مرحلة حيوية وحاسمة في حياة الفرد يمر فيها بكثير من المشكالت والضغوط 

ومحاوالت تحديد الهوية وتحمل المسؤولية وترتبط بالضغوط النفسية والمشاعر االنفعالية ومنها القلق الناشئ 

ي مجتمع حيث يتعرض الطالب في الحياة الشباب الجامعي الصفوة المختارة أل .عن العالقات االجتماعية "

الجامعية الى مواقف على مختلف األصعدة التربوية والنفسية واالجتماعية واألكادمية مطلوب منه التكيف 

،ولعل طالب كلية التربية هم احد تلك الشرائح الذين يتعرضون لمثل تلك والقدرة على مواجهة هذه المواقف 

ا الى معاناة مما يؤثر سلبا في سلوك الطالب و طريقة تعاملهم مع المواقف واحتمال تطورها تدريجي

 (2،ص2008علي، –جميل  -)رجب  . زمالئهم اآلخرين في المواقف المختلفة

الى السلوك التكيفي الذي بواستطه يكافح الفرد للتغلب على المؤثرات الطبيعية    (Herbertويشير هربرت )

وهنا تكون االهمية في تلبية الفرد لمتطلبات المجتمع ،والمتطلبات االجتماعية للبيئة التي يعيش فيها الفرد 

 .الذي يعيش فيه

وبين ،تشعره من حاجات من جهة ان التكيف هو عملية تفاعل بين الفرد وبين ما يمتلكه من امكانات وما يس

بيئة بما فيها من متطلبات وخصائص من جهة اخرى ،مما يؤدي الى اشباع حاجاته وتحقق متطلباته 

 فاتكيف نتاج عملية تفاعل تبادلة بين الفرد وبيئته المادية االجتماعية. ،

لفرد من التكيف النفسي وحتى يتمكن ا،والتكيف هو عملية متواصلة ومتتابعة عبر مراحل النمو المختلفة 

فأنه البد من تحقيق مطالب النمو ،السوي والحسن المنسجم مع حاجات وتطلعات الفرد ومع حاجات المجتمع 



النه اذا ما ،في جميع المراحل وفي جميع المظاهر الجسمية واالنفعالية والحسية والعقلية واالجتماعية 

ي واذا اعقيت هذه المطالب لسبب او الخر فان التكيف تحققت هذه المطالب للنمو فان التكيف يكون ايجاب

 (3،ص2019،يكون سلبيا. )حميد الجامعان

 

 حدود البحث :
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ومتصنع وساعي ،هو أنموذج من السلوك يتميز بالمبالغة العاطفية الظاهرية  (:9191. تعريف شيدوف )1

 (18،ص2011،)جداع .إلى جلب انتباه اآلخرين بشكل دائم ويتصف باألغراء الجنسي والقسوة

أنموذج من الحاجة المتزايدة للعاطفة والسعي    :APA( ٤٩٩١األمريكية ). تعريف جمعية النفسانيين 2

 (19ص،2011،جداع)ويبدأ في مرحلة المراهقة المبكرة. ،وراء االهتمام 

سلوك الذي يتسم بالحاجة المتزايدة الى طلب العطف والحب الى جلب االنتباه (: 5002. تعريف قدوري )3

 (3ص،2018،فليح -نوماس  -عبد الساده )ولفته لنيل الرضا واالستحسان واالهتمام من اآلخرين. 

ويتصف بتغيرات عاطفية مفرطة ،يسبب المعاناة لصاحبه ،هو سلوك غير سوي سلوك المتصنع: . 4

 (2011تباه اآلخرين والحصول على مركز االهمام. )جداع،،ويسعي إلى جلب ان

 

 تعريف النظري: 

،ويسعي إلى جلب انتباه ويتصف بتغيرات عاطفية مفرطة ،يسبب المعاناة لصاحبه ،هو سلوك غير سوي 
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 ثانياً: التكيف االجتماعي

أنه "قدرة الطالب على التوافق مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه ويسلك  (:9111. تعريف مرسي)1

 -جميل  -سلوكا مقبوال ال يدل على االتزان في مختلف المجاالت وتحت تأثير جميع الظروف. )رجب 

 (4ص،2008،علي

ف والتغعغامغل مع الظروستعداد والقدرة على التغغغيغر ،ويقصد به اال: (5009)محمد الصغير  . تعريف2

ن متغيرات اجغتغمغاعغيغة وما تحفل به مبة لمستجدات الحياة االجتماعية ،واالستجااالجغتغمغاعغيغة المخغتغلفغة ،

سيعيش فيه الفرد : بأفراده ، وعاداته ، وتقغالغيغده ،  والقدرة على التعايش مع المجتمع الجديد الذيجديدة ،

 (5،ص2001. )محمد الصغير،والقغوانين التي تنظم عغالقغات األفراد بعضهم ببعض



وتقبله لذاته ،واستمتاعه بحياة خالية من ،بانه اشباع الفرد لحاجاته النفسية  (:5001تعريف سفيان ) .3

الوترات والصراعات واالضطرابات النفسية واستمتاعه بعالقات اجتماعية حميمة ومشاركته في االنشطة 

 (5ص،2019)حميد الجامعان،االجتماعية وتقبله لعادات مجتمعة وتقاليد وقيم. 

ه وحاجاته االجتماعية المشروعة من خالل قدرة الطالب الجامعي على تحقيق رغبات. التكيف االجتماعي: 4

عالقاته مع زمالئه وأساتذته وكليته ومن خالل مساهمته في ألوان النشاط االجتماعي في الكلية والجامعة 

 (2008،بشكل يؤثر في سلوكه وصحته النفسية وفي تكامله االجتماعي ايجابيا. )رجب

 

 تعريف النظري:

اته وحاجاته االجتماعية المشروعة من خالل عالقاته مع زمالئه قدرة الطالب الجامعي على تحقيق رغب

وأساتذته وكليته ومن خالل مساهمته في ألوان النشاط االجتماعي في الكلية والجامعة بشكل يؤثر في سلوكه 

 (2008،وصحته النفسية وفي تكامله االجتماعي ايجابيا. )رجب

  تعريف االجرائي:

 يها الفرد من خالل استجابة على المقياس المعد لهذا الفرض.هو الدرجة الكلية التي يحصل عل
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 أوال: اإلطار النظري

. السلوك المتصنع9  

 مفهوم السلوك المتصنع :

( إال هو نوع من أنواع السلوك الذي يتميز صاحبه بالقابلية Histrionic Behaviorإن السلوك المتصنع )

 عدم النضجووالحساسية المفرطة وسرعة الخجل  المجاملة والمواساةالشديدة لإلحاء والمسايرة وحب 

 دونات ويؤكد االنفعالي وتقلغب المغزاج وسغطحية المشغاعر وحغب الظغهغور واالسغتعراض.

(1995،Donat( أن السلوك المتصنع )Histrionic Behavior هغو نتيجغة لسغوء معاملة الوالغدين للطفل )

الطفل تشويشغا فغي وعدم اإلشباع الكافي لسد حاجة الحنان والحغب فيجغد من حيث استعمال العقاب والثواب ،

وتشير الدراسات إلى أن السلوك المتصنع ناتج عن  مفهومغه لذاته فيتعزز لديغه أسغلوب متصنع وخداع وكذب.

وان من األهداف الرئيسية للمتصنعين هي  .نقص في التوجيه والنقد من قبل الوالدين خغالل مرحلة الطفولة

لكي تنال  يغام بنمغاذج سلوكية متصنعةف يقغوم المتصغنعون بالقالحب والحنان واالنتبغاه ولتحقيغق هغذه األهغدا

إعجاب المجتمع أو اآلخرين وفي النهاية يحصل المتصنع على مديح ورضا من قبل اآلخرين وهذا المديح أو 

الرضا يأتي من المحيط الخغارجي بالنسبة للمتصغنع الن داخغل المتصغنعين هنالغك فغراغ واضغطراب ونقص 

( أن عدم انتظام الرضا واالستحسان  Rubén & et.al, 1995وأكد روبينو وآخرون ). الهويةفي صميم 

 و يرى مككان ظاهر الفرد وتصنعه.الذي يتلقاه الطفل من الوالدين هو العامل األساس في ت

(1995،McCann أن السلوك المتصنع ينشاء عن دافغع مستمر في التفريغ ليحافظ على التوازن الشخصي )

التصنع عن دوافع وخبرات انفعالية متفرعغة مغن الطفولغة ويخغرج بهيئغة سغلوك مسغرحي مثيغر  وان

 (7ص،2011،)جداع  متصغنع.

 

 المستويات التي تميز السلوك المتصنع :

 Phenomenological Level. المستوى الظاهراتي 9

  الخصائص المعرفيةCognitive Flighty 

الفغرد التفكير االستنباطي ) أي اليقغوم بفحغص أفكار المرء ودوافعه في هذا المسغتوى يتجنغب 

 ومشاعره ( وسهولة التأثر باإليحاء أو بأفكار اآلخرين.

 

  صورة الذات االجتماعيةGregarious Self - Image  

مظهره الخارجي نفسه  یريفي هذا المستوى يرى الفرد نفسه شخصا ذات عالقات اجتماعية واسعة و

 .ومثير وساحرجذاب 

 



  Intrapsychic Levelالمستوى الواقع ضمن النفس . 5

  آلية الفصلDissociation Mechanism  

في هذه الخاصية يقوم الفرد بتغيير وإعادة وترتيب صورة ذاته ويقوم بخلق مظهرا خارجيا جذابا 

 اجتماعيا ، ويتجنب األفكار والعواطف الحزينة. 

 

  ) التنظيم المنفصل ) الغير مشتركDisjointed Organization  

 عمليات التنظيم الداخلي والسيطرة غير مكتملة بسبب وجود هيكل بنيوي غير متقن.

 

  Biophysical Levelالمستوى الفيزياحياتي  -3

  مزاج متقلبFickle Mood  

 رعان ما تصبح مملة وضجرة.وله ميول حماسية لكنها سن العواطف سطحية وسريعة التغير ،تكو

  (41,42ص،2011،جداع)

  

 

 النظريات التي فسرت السلوك المتصنع :

. نظرية التحليل النفسي9  

 ةوالالشعوري ةالقغوى الغريزيغ ةتحغت دكتاتوريغ ةاالنساني ةمالمغح الطبيعغحيغه تحغدد ة رسغم فرويغد صغور

 ةمغن الفوضى واالظطرابات الداخليغلغه فالكائن االنساني كائن اناني وجغد فغي حالغه  ةوبالنسب ةوالالعقالني

  وهي : ةالبشري ةعلى ثالث مسميات آسايه من الطبيعة وقام فرويد نظريت،ة والخارجي

 الخمس ة في مرحل ةوخاص ةالتالي ةير كبير في سلوك الفرد في المرحللها تاث ةالطفولة ان مرحل

 .سنوات االولى

 هي التي تحدد سلوك الفرد ةالجنسي ةان الغريز. 

  ةالفرد تحكمه محددات الشعوريان معظم سلوك.  

وهي انظمه العقل االنساني ،ومستويات الوعي ،واالليات  ةيسيفي اربع قضايا رئ ةويمكن تخليص نظريت

 .والتطور النفسي والجنسي، ةالدفاعي



فرويد بان االفكار والمشاعر المهدده تخضع الى الكبت وتدفع الالشعور وبما انه افترض ان االفكار  یريو 

فغي التاثير على سلوكنا ويرجغع فرويد معظم سلوك الفرد الى  ةيغوالمشاعر الالشعوريه هي االعضم اهم

ولقغد عغد لكلغي للتحليغل النفسغي ،الالشعور فانغه صغراع بغان انظمغه الكبغت هغي حجغر الزاويغه فغي البنغاء ا

نقل االفكار واالنفعاالت  واسطتهافرويد الكبت االليغه الدفاعيغه األخغرى والكبغت اليغه الشعوريه يغتم ب

والذكريات والرغبات الغير مقبوله في دائره الشعور الى دائره الشعور وابقائها هناك حيث ال يمكن في 

 .ادتها الى دائره الشعوراالحوال العاديه استرجاعها واع

اما كارين هورني فقد اعطت اهتماما بالغا بالمؤشرات الثقافيه في اثناء تربيه الطفل وحجر االساس لهذا 

النظريه هو ) القلق االساسي ( وهذا القلق ينشا عند الطفل عندما اليحصل من والديه على كفايه من الحب 

امله بين االسلوب الصارم والرفض والقبول او السيطره على والحنان والرعايه واالمن او تذبذب في المع

وقد وضعت هورني في مرحله ،اراده الطفل على نحغو مباشر وغير مباشر او افتقاره للتوجيه الصحيح 

لحاجه الى العزله ا: الحاجه الى الحب واالستحسان ،الحاجه الى شريك مسيطر ، مبكره عشر حاجات وهي

ى االستقالل والحاجه الى القوه ،الحاجه الى االمتياز ،الحاجه الى االعجاب لالحاجه اوحياه محدوده ،

الحاجه الى واالنجاز الشخصي ، الحاجه الى الطموحلى االكتفاء الذاتي واالستقالل ،الحاجه االشخصي ،

الكمال ولكن هورني وضعت في مرحله الحقه تصنيف جديد لهذه الحاجات في صياغتها على شكل ثالث 

 (13ص،2018،فليح -نوماس  -عبد الساده ) .ات يمثل كل منها موقف الفرد من االخريناتجاه

 

 

 

. النظرية السلوكية5  

بحيث يصدر عن الفرد سلوك بفعل مثيرات داخلية أو خارجية ، ترى هذه النظرية أن الدافعية تنشأ لدى األفراد

الفرد بنتاج السلوك هي التي تحدد تكرار أو نشاط استجابة لهذه المثيرات ويؤكد ) ب ف سكنر ( ان خبرات 

إذ يرى ان نتاج السلوك والسيما التعزيزية منها تشكل الحافز أو كرار السلوك في المرات الالحقة ،أو عدم ت

ان حصغول الفرد على المعززات أو المكافئات لسلوك بطريقة معينة في موقف ما .الباعث الذي يدفع األفراد ل

ن ثم النظرية السلوكية ترى ان . ومكرارهاديه الدافعية للحفاظ على هذه السلوكيات وتعلى سلوكياتهم سيثير ل

انه سلوك متعلم وهو عبارة عن عادات سلوكية سالبة اكتسبها  Histrionic Behaviorالسلوك المتصنع 

طة مالحظة فما تعلمها يكون بواسرغبات وتعلمها الفرد من البيئة ،الفرد للحصول على التعزيز أو تحقيق ال

أو يكون قد سلك سلوكا يمثل بطريقة سالبة وحصل على التعزيز ،نماذج سالبة في حياته أو يكغون قغد يسلك 

 .عض الشحنات النفسية السالبةرد فعل انفعالي فيحصل على تفريغ ب

لقوى انه ألجل فهم أي نوع من أنواع السلوك اإلنساني البد أن يتم التركيز على ا( Skinnerويرى سكنر )

أي أن ما نالحظغه مغن سغلوك ألي فرد إنما اكتسبه مغن خغالل الخارجية التي تشكل ذلك السلوك ،والمؤثرات 

 (39ص،2011،. )جداعأو بأخر تعزيز ذلك السلوك بشكل



 . التكيف االجتماعي5

 مفهوم التكيف االجتماعي :

إن التكيف االجتماعي مفهوم مستمد أساسا من علم البيولوجيا على نحو ما حددته نظرية تشارلس دارون 

( و يشير هذا المفهوم عادة إلى أن الكغائن الحغي يحغاول أن  9581المعروفة بنظرية النشغوء واالرتقغاء ) 

. ووفقاً لهذا المفهوم يمكغن أن اجل البقاءيغوائغم بغيغن نفسغه والعغالم الطبيعي الذي يعيش فيه محاولة منه من 

يوصف سلوك اإلنسان بكونه ردود أفعال للعديد من المطالب والضغوط البيئيغة التي يعيش فيها كالمناخ 

 وغيرهغا مغن عناصغر البيئغة الطبيعيغة ومتغيرات البيئغة االجتماعية التي يعيش فيها اإلنسان من أفراد

 وجماعات.

في الواقع أكثر من معنى واحد يظهر في حياتنا اليومية وفي مناسبات  (Adaptation)إن لكلمة التكيف 

مختلفة وميادين متنوعة منها تكيف أعضاء الجسم مع الشروط الطبيعية المحيطة. وتكيف الفرد مع البيئة 

 االجتماعية الجديدة التي يأتي أليها .وتكيف الطالب مع الحياة المدرسية أو الحياة الجامعية.

فس يعد هذه الظاهرة تلك الطريقة أو العملية الديناميكيغة الغتي يهدف بها الشخص إلى أن يعدل في إن علم الن

سلوكه ليكون أكثر تكيفاً بينه وبين نفسه من ناحية وبينه وبين البيئة التي يعيش فيها من ناحية أخرى وبهذه 

البيئغة الغتي يعيش فيهغا المتمثلة  الطريقة أو العملية يستطيع الفرد من تكوين عالقات مرضية وجيغدة مغع

. وبهذه العملية المستمرة والغتي يهدف بها الشخص تكوين العالقات أو المدرسة وعالمة الذي يحيط به باألسرة

الذي يعظم حياة الفغرد االجتماعيغة والنفسية ( Censorبالرقيب ) المرضية بينه وبين البيئغة الغتي يعيش فيهغا

ات االجتماعية وكثيرا ما تستعمل كلمة التكيف في علم االجتماع حيغث دراسة تكغون داخغل إطغار العالق

الجماعغات والزمغر وعالقات األفغراد مغع الجماعغة أو عالقغات الجماعات الصغيرة مع بعضها أو مع 

ول الخاضع الجماعغة الكغبيرة وهغذه العالقغات تغكغون عالقات قبول األفراد والجماعات فقبول الراضي أو قب

وما تشير بغه الجماعة الكبيرة هو عملية تكيف كذلك قبول الطفل تدريجياً مغا يغطغلغب إليغه في البيت 

 (232ص ،2017،. )الحوريوالمدرسة هو عملية تكيف

 

 العوامل المؤثرة على التكيف :

عقلية واالنفعالية يعد توفر مطالب النمو النفسي السوي في جميع مراحله ، وبمختلف مظاهره الجسمية وال

واالجتماعية ، من أهم عوامل تحقيق التكيف ، وينظر إلى مطالب النمغو على أنها األشياء التي يتطلبها النمو 

النفسي للفرد ، والتي يجب أن يتعلمها حتى يصبح سعيداً وناجحاً في حياته ، أو الحاجات التي يجب إتباعها ، 

فرد ، حيث عدم تحقيق مطالب النمو يؤدي إلى شقاء الفرد وفشله ويؤدي تحقيق مطالب النمو إلى سعادة ال

وصعوبة تحقيق مطالب النمو األخرى في نفس المرحلة والمراحل التالية ، األمر الذي ينعكس في النمو 

الشخصي لديه ، وسؤثر في عمليات تكيفغه ، وفي أداءه للوظائف النفسية األخغرى ، وفيمغا يلغي أهم مطالغب 

 (16ص،2011،)الجعيد .غالل المراحل المتتابعةالنمغو خ

 



 النظريات التي فسرت التكيف االجتماعي :

 . نظرية التحليل النفسي9

( من ابرز أصحاب هذه النظرية ،ويرى أن عملية التكيف الشخصي غالباً ما تكون ال Freudيعد فرويد )

فالشخص المتكيف هو من يستطيع إشباع سلوكياته ،اب الحقيقية لكثير من أي أن الفرد ال يعي األسب، يةشعور

 ويرى فرويد أن العصاب والذهان ما هما إال عبارة عنللهو بوسائل مقبولة اجتماعياً . المتطلبات الضرورية

ويقغرر أن السمات األساسية للشخصية المتوافقغة والمتمتعة بالصحة النفسية شغكل مغن أشغكال سغوء التكيغف ،

كما ويرى فرويد أن  سمات هي : قوة األنا ،والقدرة على العمل ،والقدرة على الحب.ل في ثالث تتمث

نا وحاجاتنا ودوافعنا الشخصية تتكون من ثالثة أبنية نفسية هي " الهو واألنا واألنا األعلى " ويمثل الهو رغبات

ي يبحث عن تحقيق سريع ويعمل الهو بناء على مبدأ اللذة والذهذا مخزن للطاقة الجنسية ،وهو باألساسية ،

ريق الفعل أو التصرف الالإرادي إذ يمكن إتباع رغبات الهو عن طدون مراعاة للعوامل االجتماعية ،للتوتر 

نية حيث تعمل على تحقيق حاجات الفرد بطريقة عقاللك تعمل األنا وفق مبدأ الواقع ،وعلى العكس من ذ،

لتنفيذي في الشخصية يكبح رغبات " الهو " ويحتفظ فاألنا هو العنصر امقبولة لدى العالم الخارجي ،

وفق متطلبات الواقع وفي قيق الرغبات الشخصية المتكاملة ،باالتصاالت مع العالم الخارجي من أجل تح

عغايير األخالقيغة ضوء المعايير التي تفرضها الثقافة ، ويمثل األنا األعلى مخزناً للقيم المغروسغة والمثغل والم

ويتكغون مغن الضمير واألنغا المثالية ؛ فالضمير ينسب إلى القدرة على التقييم الذاتي واالنتقاد ، االجتماعيغة

والتأنيب ، أما األنا المثالية فما هي إال تصغور ذاتغي مثالي ، يتكغون مغن سغلوكيات مقبولة ومستحسنة ، وعلى 

ويسيطر على الهو فهو الذي يتحكم الرئيسي ، يربط فرويد التوافق بقوة األنا ،حيث يكون المنقذأساس ما تقدم 

ويعمل كوسيط بين العالم الخارجي ومتطلباتهم ، حيغث توفغق بغين رغبغات الهغو ومطالغب واألنا األعلى ،

 (13&12ص،2011،الجعيد) .ا األعلىاألنغ

 

 . النظرية المعرفية5

وهو يقبل على اختيار السلوك يتكيف بها مع نفسه ومع مجتمعه ، ان الفرد له الحرية في اختيار افعاله التي

المقبول اجتماعيا ويتوافق توافقا حسنا مع نفسه ومجتمعه وال يتكيف تكيفا سيئا اال اذا تعرض لضغوط بيئية . 

ان تقييم الفرد االولي للموقف يحدد اساليبه في  ( Lazarus and Folkman ويرى الزاروس وفولكمان )

 (7ص،2019،حميد الجامعان) .التكيف

 

 

 

 



 ثانياً: الدراسات السابقة

 الدراسات التي تناولت السلوك المتصنع :

  ( ٥٠٠٢ )قدوري ة دراس. 9

( وكانت تحت عنوان الشخصيه المتصنعه وعالقتها بالحاجه الى الحب  ٥٠٠٢اجريت هذه الدراسه عام ) 

الصباحيه لدى طلبه ) جامعه بغداد ( وفقا لمتغير النوع ) ( طالب وطالبه من الدراسه  ٠٠٠وكانت العينه ) 

ذكور ، اناث ( وكان الهدف من الدراسه هو معرفه فيما اذا كان هناك عالقه بين متغيرات الشخصيه 

مقياس الشخصيه المتصنعه والحاجه الى  ميالمتصنعه والحاجه الى الحب وكانت الطريقه المتبعه هي تقد

الدراسه ان الشخصيه المتصنعه تظهر لدى الذكور اكثر من االناث واظهرت ايضا  الحب واظهرت نتائج هذه

طرديه بين الشخصيه المتصنعه والحاجه الى الحب أي كلما زادت الحاجه  القهان نتائج هذه الدراسه هناك ع

 (15،ص2018فليح، -نوماس  –. )عبد السادة الى الحب زادت الشخصيه تصنعا

 

 

 

 ت التكيف االجتماعي :الدراسات التي تناول

 (9113دراسة إبراهيم و جنان ) .9

) بناء مقياس التكيف األكاديمي لطلبة الصفوف األولى في جامعة الموصل ( هدفت الدراسة الى بناء مقياس 

وبعد تحديد مجتمع  ١٩٩٥-١٩٩١التكيف األكاديمي لطلبة الصفوف األولى الجغد فغي الجامعة للعام الدراسي 

طالبا وطالبة تغم اختيار عينة عشوائية مناسبة بحيث تمثل االختصاصات المختلفة حيث (  ٨٨٤٥البحث ) 

% ( من المجتمع األصلي واستخدم الثبات بطريقغة  ٩،٥٢( اسغتفتاء وتشكل هذه نسبة مئوية ) ٨١٢وزع )

اختبار ) ت ( كما استخد عشوائيا باستخدام معامل ارتباط ،( استمارة اختيرت  ١٠٠التجزئغة النصفية ل ) 

( فقرة  ١۱( فقرة وان ) ٢٠( فقرة كانت مميزة من أصل )٠٣الستخراج القوة التميزية وتشير النتائج إن )

غير  -غير موافق  -الراي لي  -موافق  - قرة سلبية وقد حددت خمسة بدائل )موافق جا( ف ١٩ايجابية و ) 

ة والتدريسيين ومستواهم العلمي وأساليب تعاملهم موافق إطالقا ( وتناولت الفقرات المميزة المواد الدراسي

علي  -جميل  -رجب ). لطلبة وطرائق التدريس المتبعةوالرغبة في التخصص وعدالة التقييم والعالقات بين ا

 (8ص،2008،

 

 



 (5000دراسة ألحوري و سعاد ) .5

) قياس قدرة طلبة الكليات األهلية الجامعة على التكيف االجتماعي ( هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور 

الكلية في التكيف االجتماعي لطلبتهغا بمقارنغة درجة الصفوف الرابعة مع درجات الصفوف األولى لكل 

. اشتملت ف االجتماعيبين الجنسين في التكياألقسام وكذلك معرفة هل أن هنغاك فروق دالة إحصائيا 

( ٠٠٠ة )العينة علغى الطلبغة مغن الصفوف األولى من الطلبة الجدد والصفوف الرابعة وقد بلغ حجم العين

( حيانغاأ    -ال -( فقرة من ثالث بغدائل )نعغم ٨٢م الباحثون استبيان أشتمل على ) طالب وطالبة وقد استخد

مرحلة الدراسية أما الثانية حول مهنة أولياء األمور تضمنت األولى معلومات حول الجنس والعمر وال

ومؤهالتهم العلمية عولجت البيانات إحصائيا وأظهرت النتغائج إن طلبغة الغصفوف الرابعة هم األكثر 

 -رجب الجنسين فغي التكيف االجتماعي ) تكيفا من الصفوف األولى وأيضا عدم وجود فروق دالة بين

 (8ص،2008،علي -جميل 

 

 (5099حسين و عبداليمة ) دراسة .3

)التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته بتقدير الذات لدى طلبة كلية التربية الرياضية جامعة كربالء ( هدفت 

الدراسة التعرف على : التوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة كلية التربية الرياضية ، بلغت عينة البحث ) 

اعي لطلبة كلية ناك فروق معنوية في واقع التوافق النفسي واالجتمطالبا وتوصلت الدراسة الى ان ه(  ١٥٠

 9)،ص2019،حميد الجامعان). التربية الرياضية

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث :

 منهجية البحث واجراءاته

 

منهج البحث أوالً:  

مجتمع البحث ثانياً:  

عينة البحث ثالثاً:  

أداتا البحثرابعاً:   

الصدق -  

الثبات -  

صدق الترجمة للمقياسين خامساً:  

التطبيق النهائي للمقياسين سادساً:  

الوسائل اإلحصائية سابعاً:   



 منهجية البحث واجراءاته

لغرض تحقيق أهداف البحث الحالي البد من تحديد منهج البحث و مجتمع البحث واختيار عينة ممثلة           

، والتأكد من (التكيف االجتماعي( و)سلوك المتصنعله، وكذلك توفير أداتين لقياس متغيري البحث وهما )

السالمة العلمية والموضوعية لألداتين من خالل استخراج الخصائص السيكومترية )الصدق والثبات( لهما، 

ومن ثم تطبيقهما على عينة البحث األساسية وبالتالي تفريغ البيانات ومعالجتها إحصائياً وعرضها ومناقشتها 

.ومقترحات ضرورية وفقا للنتائجوالخروج بتوصيات   

:وستعرض الباحثة إجراءات البحث وكما يأتي  

: أوالً : منهج البحث   

في ضوء طبيعة الدراسة و األهداف التي تسعى إلى تحقيقها تم استخدام المنهج الوصفي، حتى تتمكن  

لدى طالب جامعة صالح الدين.  تكيف االجتماعيوعالقته ب  المتصنع لسلوكالباحثة من خالله التعرف على ا

و هو أحد من أشكال البحوث الشائعة التي اشتغل بها العديد من الباحثين لدراسة الكثير من المجاالت اإلنسانية 

 (.369ص،2007)ملحم ،

 ثانياً : مجتمع البحث :

(. 269ص،2007،نعني بمجتمع البحث جميع مفردات الظاهرة التي يقوم بدراستها الباحث )ملحم 

يتكون مجتمع البحث الحالي من طالب وطالبات الجامعة صالح الدين في مركز مدينة أربيل للعام الدراسي 

لرئاسة جامعة صالح الدين (م. وقد قامت الباحثة بكتاب تسهيل مهمة من تسجيل العام 2021-2022)

( طالبة 14613و)( طالب 9957( وبواقع )24570لك حصلت الباحثة على عدد طلبة البالغ )(. وكذ1ملحق)

 (.1جدول )

 

 (1جدول )

 (2021-2022اعداد الطالب و الطالبات في جامعة صالح الدين للعام الدراسي ) *

 المجموع الكلي عدد الطالبات عدد الطالب

9957 14613 24570 

 

  



  : ثالثاً : عينة البحث

إلجراء دراسته عليه على العينة هي جزء من المجتمع الذي تجري عليه الدراسة يختارها الباحث  

ويتم اختيار العينة بسبب صعوبة إجراء الدراسة على ، وفق قواعد خاصة لكي تمثل المجتمع تمثيالً صحيحاً 

 ،بسبب صعوبات عملية واقتصادية ....الخ )عزيز، جميع أفراد المجتمع عندما تكون المجتمع كبيرة وذلك

 .(66ص،2009

( كليات. 4ث شملت )يعينة البحث بالطريقة العشوائية حالباحثة بإختياروالختيار عينة ممثلة للمجتمع قامت 

 ( طالبة بصورة متساوية موزعين وفقا للجنس.75( طالب و)75طالب وطالبة بواقع )( 150حيث شملت )

 

 (2)جدول 

 عينة البحث االساسية

 

 

 اسم الكلية

 

 الجنس

 

 

  المجموع الكلي

 الذكور

 

 االناث

 50 30 20 التربية

 25 10 15 االداب

 30 15 15 العلوم

 45 20 25 الهندسة

 150 75 75 المجموع

 

 

 

 

 

 



 : : اداتا البحث رابعاً 

( فقد اتبعت السلوك المتصنع والتكيف االجتماعيبغية قياس المتغيرين اللذين يتناولهما البحث ) 

 الباحثة اإلجراءات اآلتية في قياسهما:

 مقياس سلوك المتصنع.

  المقياسوصف : 

سلوك اعتمدت الباحثة على مقياس ، لدى الطالب في الكلياتسلوك المتصنع لغرض معرفة مستوى  

رباعية ( فقرة وتكون بدائل اإلجابة 40ويتكون المقياس من ) ،(2011،جداعالمعد من قبل )المتصنع 

 (.2( الملحق )ارفض بشدة، ارفض  ،أوافق ، أوافق بشدة وهي )

 : تصحيح المقياس 

من خالل حاصل جمع الدرجات التي يحصل عليها المستجيب على سلوك المتصنع يصحح مقياس  

( 0( و)أوافق( درجات للبديل )3( و)أوافق بشدة( درجات للبديل )41فقرات المقياس وذلك بإعطاء )

 ( درجات للبديل )ارفض بشدة(.2و ) (ارفضدرجات للبديل )

 مقياس التكيف االجتماعي.

  : وصف المقياس 

اعتمدت الباحثة على ، طلبة جامعة صالح الدينلدى التكيف االجتماعي لغرض معرفة مستوى  

( فقرة وتكون بدائل 21ويتكون المقياس من ) ،(2008،رجبالمعد من قبل )التكيف االجتماعي مقياس 

 (.3( الملحق )ال، احيانا ، نعم وهي )ثالثية اإلجابة 

 : تصحيح المقياس 

من خالل حاصل جمع الدرجات التي يحصل عليها المستجيب على التكيف االجتماعي يصحح مقياس  

( درجات للبديل 1( و)أحيانا( درجات للبديل )2( و)نعم( درجات للبديل )3فقرات المقياس وذلك بإعطاء )

 .(ال)

 : وبغية التأكد من تمتع المقياس بالخصائص العلمية والموضوعية اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية

 : الصدق 

الصدق هو الخاصية األكثر أهمية ألي مقياس، ولذلك فإن أي مقياس يجب أن يكون صادقاً، حتى  

يؤدي مقياس ما يجب أن يؤديه يجب أن نحصل على آراء الخبراء حوله وتنقيحه واقتراح التحسينات عليه 

 (. وقامت الباحثة بايجاد الصدق بطريقة الصدق الظاهري. 108, ص2003وفي النهاية إقراره ) كوافحة،



 

 : الصدق الظاهري 

( فقرة. قامت 40بصيغته األولية والمكون من )سلوك المتصنع ولغرض التأكد من صدق المقياس  

( على مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال االرشاد التربوي 2الباحثة بعرض فقرات المقياس الملحق)

، ومدى صالحية مضمون الفقرات والسالمة بيان رأيهم لمدى صالحية الفقرات ( لغرض4الملحق)والنفسي 

لنسبة للفقرات مقياس اللغوية للصياغة ومن حيث مالءمتها ووضوحها وفق أهداف البحث. ونفس شيء با

لى % للموافقة ع02( ، واعتمدت الباحثة على نسبة 4ملحق ) ( فقرة21مكون من ) التكيف االجتماعي

 (.4( جدول )3. جدول )فقراتها

 (3جدول )

 عدد الموافقين حول جدول فقرات مقياس سلوك المتصنع. *

 

 الفقرات

الخبراء غير  الخبراء الموافقين

 الموافقين

النسبة  العدد

 المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

,20,19,18,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 

,36,35,34,33,32,31,30,29,27,26,25,24,23,22,21 

40,39,37 

7 100% 0 0% 

38,28,16 

 

6 85% 1 15% 

17 5 71% 2 29% 

 

 (4جدول )

 عدد الموافقين حول جدول فقرات مقياس التكيف االجتماعي. *

 

 الفقرات

الخبراء 

 الموافقين

الخبراء غير 

 الموافقين

النسبة  العدد

 المئوية

 النسبة العدد

 المئوية

21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 7 100% 0 0% 

     



 

 الثبات :

 ، ويقصد بثبات المقياس ان تكون على درجة عالية من الدقةات المقياس الجيد اتصافه بالثباتمن صف 

 (.112ص،2011،واإلتقان واالتساق واالطراد )مال

 بطريقة اعادة االختبار:وتم التحقق من ثبات المقياس 

 طريقة اعادة االختبار.

وهي من أبسط الطرائق المستخدمة واسهلها لتعيين معامل الثبات وتتلخص في تطبيق المقياس على  

 نفسها بعد فاصل الزمني )الصمادي ثم يعاد تطبيق المقياس على المجموعة، مجموعة من األفراد

 (193, ص2003،والدرابيع

( طالب 20ثبات المقياس بطريقة إعادة االختبار اذ طبق المقياس على عينة مكونة من ) وقد أوجدت الباحثة

( طالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية في كلية التربية بمركز المدينة 10( طالب و)10وطالبة بواقع )

أنفسهم بعد مرور  (، ثم أعيد تطبيق المقياسين على األفراد2022/2/9وتم تطبيق المقياسين بتاريخ )، أربيل

، وقامت الباحثة بتصحيح استجابات األفراد، ثم (2022/2/23أسبوعين على التطبيق األول أي بتاريخ )

، واستخدمت معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل طالب في االختبار االول بأدخلت البيانات إلى الحاسو

وقيمة  ( 0,98) لسلوك المتصنع  مة معامل الثباتودرجته في االختبار الثاني إليجاد معامل الثبات اذ بلغت قي

(. وهذه القيمة 0,01هو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )( 0,84معامل الثبات لتكيف االجتماعي )

 جيدة للثبات بطريقة اعادة االختبار.

 (5جدول )

 االنحراف الوسط الحسابي العينة التطبيقات المتغيرات

 المعياري

 معامل ارتباط

  9.109 112.40 20 التطبيق االول سلوك المتصنع

0,98 

 9.326 111.65 20 التطبيق الثاني سلوك المتصنع

  5.304 45.85 20 التطبيق االول التكيف االجتماعي

0,84 

 5.518 45.35 20 التطبيق الثاني التكيف االجتماعي

 

 



 : صدق الترجمة للمقياسين 

سلوك المتصنع و التكيف قامت الباحثة بترجمة المقياسين )بعد الحصول على الصدق الظاهري  

( من اللغة العربية إلى اللغة الكردية، وعرضت الفقرات المترجمة للمقياسين مع نصها العربي االجتماعي

( للتأكد من صالحية صياغة الفقرات، وبعد 5بصورته األولية على خبير مختص في اللغة الكوردية الملحق)

المقترحة للخبير عدلت صياغة بعض الفقرات الكوردية. وبعد ذلك قامت الباحثة بعرض األخذ باآلراء 

المقياسين على خبير مختص في اللغة العربية للتأكد من مدى تطابق النصين)العربي والكوردي( وبعد التدقيق 

الكوردية والعربية تين من قبل الخبير تم إجراء التعديالت الضرورية. ومن ثم عرضت الباحثة المقياسين باللغ

 وبذلك تم التحقق من صدق الترجمة للمقياسين. االرشاد التربوي والنفسيفي  مختصبير على خ

 : التطبيق النهائي للمقياسين 

( 6و بعد تحديد حجم العينة والتحقق من الصدق والثبات للمقياسين، طبقت الباحثة المقياسين الملحق ) 

( طالب وطالبة من كليات جامعة صالح 150عينة البحث التطبيقية البالغة )( في المدة نفسها على 7والملحق )

 2022\3\00الدين في مركز مدينة أربيل في ضوء متغيرات البحث ) الجنس(، وقد امتدت مدة التطبيق من 

 .2022\4\4  لغاية و

 

 حصائية :الوسائل اإل 

 استخدمت الوسائل اإلحصائية اآلتية :

سلوك لمعرفة مستوى كل من  Independent- Samples T- Testاالختبار التائي لعينتين مستقلتين . 1

 .بحسب متغير )الجنس(المتصنع و التكيف االجتماعي 

المقياسين وفقاً لطريقتي  ستخراج ثباتال Person's Correlation Coefficient رسونيمعامل ارتباط ب. 2

 سلوك المتصنع و التكيف االجتماعي.إعادة االختبار. وكذلك لمعرفة العالقة بين 

مستوى سلوك المتصنع و التكيف  لمعرفة One- Samples T-Testاالختبار التائي لعينة واحدة . 3

 االجتماعي.

 (Statistical Package For Socialاستعانت الباحثة ببرنامج الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

(Science (الذي يرمز اليه باختصارSPSS) وتم استخدامه لتحليل البيانات للمقياسين اللذين استخدما في ،

 .البحث الحالي والنتائج التي تمخضت عنه

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع :

 عرض النتائج و مناقشتها

 

  



 عرض النتائج و مناقشتها

الفصل عرضاً للنتائج التي أسفر عنها البحث الحالي وفقاً لألهداف المحددة سلفا، ومن ثم يتضمن هذا  

مناقشتها في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة، وما يبنى عليها من استنتاجات وتوصيات ومقترحات 

 النحو اآلتي: وعلى

 لدى عينة ككل.سلوك المتصنع الهدف االول : التعرف على مستوى 

( 150حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد عينة البحث البالغ عددهم ) تم 

 ، وتبين ان قيمة المتوسط الحسابيالمستخدم أداة للبحثسلوك المتصنع طالب وطالبة على مقياس 

( درجة، وعند مقارنة المتوسط الحسابي مع 12.617( درجة وبانحراف معياري قدره )106.34تبلغ)

( درجة وباستخدام االختبار التائي لعينة واحدة، أظهرت النتائج ان 97.5لمتوسط الفرضي للمقياس البالغ )ا

( وهي 8.58هناك فرقاً داالً إحصائياً ولصالح المتوسط الحسابي، اذ كانت القيمة التائية المحسوبة تساوي )

(، كما هو 149( ودرجة الحرية )0.05اللة )( عند مستوى الد1.96) اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة

 (.6موضح في جدول)

 (6جدول )

 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لداللة الفرق بين المتوسط الحسابي و المتوسط الفرضي

 لمقياس سلوك المتصنع

 

عدد افراد 

 العينة

 

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 

المتوسط 

 الفرضي

 

درجة 

 الحرية

 

 القيمة التائية

 

مستوى 

 الجدولية المحسوبة الداللة

150 

 

 دالة 0.05 1.96 8.58 149 97.5 12.617 106.34

 

من خالل عرض النتيجة ظهر بأن لدى طلبة الجامعة سلوك المتصنع وترجع الباحثة سبب ذلك من خالل عدة 

بالنقص( وإن الشخص يقوم بسلوك  أسباب مثل )الحرمان العاطفي واألهتمام من قبل الوالدين، شعور

التمثيل  ،المتصنع من أجل تعويض النقص لديه ومن هذه السلوك مثل )الكالم والضحك بصوت العالي

 والعرض( لكي يصبح مركز التركيز واالهتمام من قبل اآلخرين.

 

 

 



 لدى عينة ككل.التكيف االجتماعي الهدف الثاني : التعرف على مستوى 

( 150الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد عينة البحث البالغ عددهم )تم حساب المتوسط  

المستخدم أداة للبحث، وتبين ان قيمة المتوسط الحسابي التكيف االجتماعي طالب وطالبة على مقياس 

( درجة، وعند مقارنة المتوسط الحسابي مع المتوسط 7.075( درجة وبانحراف معياري قدره )45.65تبلغ)

( درجة وباستخدام االختبار التائي لعينة واحدة، أظهرت النتائج ان هناك فرقاً داالً 42الفرضي للمقياس البالغ )

( وهي اكبر من القيمة 6.313إحصائياً ولصالح المتوسط الحسابي، اذ كانت القيمة التائية المحسوبة تساوي )

(، كما موضح في 149( ودرجة الحرية )0.05( عند مستوى الداللة )1.96التائية الجدولية البالغة)

 (.7جدول)

 (7جدول )

 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لداللة الفرق بين المتوسط الحسابي و المتوسط الفرضي

 لمقياس التكيف االجتماعي

 

عدد افراد 

 العينة

 

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 

المتوسط 

 الفرضي

 

درجة 

 الحرية

 

 التائيةالقيمة 

 

مستوى 

 الداللة
 الجدولية المحسوبة

 دالة 0.05 1.96 6.313 149 42 7.075 45.65 150

 

من خالل عرض النتيجة ظهر بأن لدى طلبة الجامعة التكيف االجتماعي وترجع الباحثة سبب هذه نتيجة إلى 

يتوافق وتكيف مع اآلخرين من أجل ولذلك يحاول أن ، أن اإلنسان كائن اجتماعي ال يستطيع أن يعيش لوحده

 توفير احتياجاته.

 

لدى الطالب سلوك المتصنع و التكيف االجتماعي الهدف الثالث : التعرف على طبيعة العالقة بين 

 والطالبات.

قامت ، للعينة الكلية سلوك المتصنع و التكيف االجتماعي من اجل التعرف على طبيعة العالقة بين 

 اإلرتباط بإستخدام معامل ارتباط )بيرسون( بين درجات أفراد العينة على مقياسيالباحثة بحساب معامل 

كما هي ( 0.59 -). وتبين من النتائج بأن هناك عالقة للعينة الكلية سلوك المتصنع و التكيف االجتماعي

ط بين (. ومن ثم استخدمت الباحثة االختبار التائي للكشف عن مستوى وداللة االرتبا8مؤشرة في جدول )

 .(8(، كما موضح في جدول )0.05دالة عند مستوى الداللة ) المتغيرات اعاله وتبين بأن العالقة 

 



 (8جدول )

 سلوك المتصنع و التكيف االجتماعيمعامل االرتباط لدرجات 

 

 المتغيرات

 

 معامل االرتباط

 

 مستوى الداللة

 دالة 0.05 0.59 - سلوك المتصنع و التكيف االجتماعي

 

وترجع الباحثة سبب هذه ، من خالل عرض النتيجة ظهر بأن هناك عالقة عكسية متوسطة بين المتغيرين

لذلك إذا كان شخص يمثل سلوك ، نتيجة بأن سلوك المتصنع سلبي و التكيف االجتماعي سلوك إيجابي

 ن.المتصنع يكون تكيفه االجتماعي ضعيف ألن اليستطيع التوافق وال يقبل به من قبل اآلخري

 

 بحسب متغيرات )الجنس(.سلوك المتصنع الهدف الرابع : التعرف على داللة الفروق في مستوى 

 االناث(. -بحسب متغير الجنس )الذكور سلوك المتصنع مستوى • 

ولغرض تحقيق هذا الهدف تمت معالجة البيانات إحصائياً باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين،  

 كور ومتوسطالمعالجة اإلحصائية عدم وجود فرق دال إحصائياً بين متوسط درجات الذفأظهرت نتائج 

من القيمة  اقل( وهي 2.688 -، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة تساوي )سلوك المتصنعدرجات اإلناث في 

 .(9جدول) (، كما موضح في148( وبدرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )1.96التائية الجدولية البالغة )

 (9جدول )

 نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين لداللة الفرق في سلوك المتصنع بحسب متغير الجنس

عدد أفراد  المجموعة

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستوى  القيمة التائية

 الداللة

  12.904 103.63 75 الذكور

148 

  الجدولية المحسوبة

غير  0.05

 1.96 2.688 - 11.794 109.05 75 اإلناث دالة

 

من خالل عرض النتيجة ظهر بأن توجد فروق ذات داللة اإلحصائية بين الذكور والناث بحسب متغير سلوك 

وترجع الباحثة سبب هذه النتيجة بأن االناث يميلون إلى االستعراض والتمثيل ، المتصنع ولصالح االناث

كثيرة من أجل شراء المالبس لكي تجذبون انتباه اآلخرون لهن، وكل ذلك من أجل تعويض وصرف أموال 

 النقص في العطف واالهتمام والحنان.



 

 بحسب متغيرات )الجنس(.التكيف االجتماعي : التعرف على داللة الفروق في مستوى الخامس الهدف 

 االناث(. -بحسب متغير الجنس )الذكور التكيف االجتماعي مستوى • 

ولغرض تحقيق هذا الهدف تمت معالجة البيانات إحصائياً باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين،  

كور ومتوسط فأظهرت نتائج المعالجة اإلحصائية عدم وجود فرق دال إحصائياً بين متوسط درجات الذ

من القيمة  اقل( وهي 1.144المحسوبة تساوي )، إذ كانت القيمة التائية التكيف االجتماعيدرجات اإلناث في 

(، كما موضح في 148( وبدرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )1.960التائية الجدولية البالغة )

 .(10جدول)

 (10جدول )

 نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين لداللة الفرق في التكيف االجتماعي بحسب متغير الجنس

عدد افراد  المجموعة

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستوى  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة الداللة

  6.219 46.31 75 الذكور

148 

1.144 

 

 

غير  0.05 1.960

 دالة
 7.825 44.99 75 االناث

 

الذكور واالناث في التكيف من خالل عرض النتيجة ظهر بأن توجد فروق ذات داللة اإلحصائية بين 

وترجع الباحثة سبب هذه النتيجة بأن الذكور لديهم عالقات أكثر مع اآلخرين ، االجتماعي ولصالح الذكور

 وإنهم يطلعون في أي وقت يريدون ولذلك يستطيعون الحصول على التكيف االجتماعي.

 

 : التوصيات 

 يأتي:في ضوء نتائج البحث واستنتاجاته توصي الباحثة بما 

ونستطيع ان نقلل ، . وفق النتائج تبين وجود السلوك المتصنع لدى طالب الجامعة خاصة عند )االناث(1

 السلوك المتصنع بإقامة دورات والنشاطات وسد النواقص لحد من هذه الظاهرة.

من  ويمكن تنميتها، . وفق النتائج تبين وجود التكيف االجتماعي لدى طالب الجامعة وهي ظاهرة جيدة2

 خالل النشاطات االجتماعية.

 



 : المقترحات 

 استكماالً للنتائج التي تم التوصل إليها في البحث الحالي تقترح الباحثة ما يأتي:

 اجراء الدراسة مماثلة على الشرائح االجتماعية والثقافية المختلفة من مثل )طالب المدارس(.. 1

 األخرى مثل )الشعور بالنقص(.. التعرف على عالقة سلوك المتصنع بالمتغيرات 2

 مفهوم الذات(.. التعرف على عالقة التكيف االجتماعي بالمتغيرات األخرى مثل )الذكاء االنفعالي ، 3
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 (1الملحق )

 عدد طالب الجامعة* 

 

 

 

 

 



 

 

 (2الملحق )

 استبيانة اراء المحكمين حول صالحية فقرات مقياس سلوك المتصنع باللغة العربية *

اربيل –جامعة صالح الدين   

قسم االرشاد التربوي و النفسي -كلية التربية   

0200-0202بحث تخرج   

 

صالحية فقرات مقياس السلوك المتصنعاستبيان اراء الخبراء والمحكمين حول   

ة./ة ................................................................... المحترم/االستاذ الفاضل  

في نية الطالبة الباحثة القيام بالبحث الموسوم )السلوك المتصنع وعالقته بالتكيف االجتماعي لدى طلبة 

الذي يتكون من ( ١١٢٢،سوف تستخدم الطالبة الباحثة مقياس )جداعجامعة صالح الدين( ولهذا الغرض 

يسبب ، لقياس السلوك المتصنع حيث عرف مصطلح السلوك المتصنع : هو سلوك غير سوي( فقرة 04)

ويسعى إلى جلب انتباه اآلخرين والحصول على مركز ، المعاناة لصاحبه، ويتصف بتعبيرات عاطفية مفرطة

 االهتمام.

تمتعون به من خبرة و دراسة علمية في هذا المجال ترجو الباحثة من حضراتكم ابداء ارائكم ونظرا لما ت

القيمة حول صالحية المقياس المذكور والمرفق مع هذه االستبيانة و بيان مدى صالحية فقراتها او عدم 

ي حقل التعديالت المناسبة ف،( في المكان المخصص امام الفقرة صالحيتها و ذلك بوضع عالمة )

 علما بان بدائل االجابة على الفقرات هي :،التعديالت 

ارفض بشدة(، ارفض ، أوافق ، ) أوافق بشدة    

 

 وتقبلو فائق شكر و تقديري لتعاونكم لبناء

المشرفة                                                                    الطالبة الباحثة       



محمد هێلين بەختيار د. تانيا وصفي عبدهللا                                                    

 صالح

 الرقم الفقرات صالحة غير صالحة التعديل المناسب
اضحك بصوت عال بحيث أن اآلخرين    

.يسمعون ضحكتي  
1 

كثيرا ما انفق الكثير من المال على    
 شراء المالبس.

2 

استمتع بالمواقف واألحداث المثيرة    
 والمفاجئة.

3 

أتكلم بصوت عال عندما أناقش إحدى    
 الموضوعات مع زمالئي.

4 

اشعر إنني بحاجة دائمة للحب والعطف    
 واالهتمام.

5 

 6 أجد نفسي أحيانا كثير التظاهر والتمثيل.   

أحسن الظهور بمظهر حسن لجذب    
 انتباه الناس.

7 

بالمتعة عندما أكون مركز اهتمام  اشعر   
 اآلخرين.

8 

يتقلب مزاجي بين الغضب والسكينة    
 خالل الموقف.

9 

اشعر بالراحة عندما اكذب ويصدقني    
 اآلخرون.

10 

الكثير من خيالي يتعلق باألمور    
 الجنسية.

11 

لدي القدرة على التحليق في الخيال    
 الرومانسي.

12 

وباندفاعية في كثير من أتصرف بتهور    
 المواقف.

13 

أحب أن يشاركني اآلخرون في أحالم    
 يقظتي.

14 

 15 يؤثر اآلخرون في آرائي بسهولة.   

ال استطيع القيام بواجباتي بشكل سليم    
 دون مساعدة اآلخرين.

16 

 17 أتكلف كثير في تصرفاتي.   

 18 ال أقول الصدق دئماً.   

اعرفه احبه.ليس كل من      19 



 20 ارغب في تكوين عالقات اجتماعية.   
 

أحب التالعب والخداع واالستغالل في    
 حياتي االجتماعية.

21 

 22 أحاول السخرية من اآلخرين.   

مالم أمتع اآلخرين وأثير إعجابهم فأنني    
 الشيء.

23 

ينتابني شعور فضيع عندما يتجاهلني    
 اآلخرون.

24 

اتعب نفسي في التفكير.ال      25 

 26 اعتمد على الحدس في حياتي.   

اغضب بسرعة ولكن سرعان ما أعود    
 لحالتي الطبيعية.

27 

 28 اشعر بقلق حاد نوعا ما.   

 29 انزعج من نقد اآلخرين لي.   
أكون عالقات متعددة وسطحية    

 وبسرعة.
30 

 31 لدي تخيل مبدع.   

بالنفس. اشعر بضعف الثقة     32 

 33 استمتع بالمواقف المثيرة.   

 34 الكذب يشعرني بتقدير ذاتي.   

 35 مولع باألفالم ذات طابع عاطفي مثير.   

 36 أعاني من كثير استخدام الكذب.   
ال استطيع التعبير عن أفكاري    

 وعواطفي بسهولة.
37 

كثيرا ما أعجب األدوار الدرامية في    
 التلفاز.

38 

احب مناقشة موضوعات حماسية مثيرة    
 للجدل مع زمالئي.

39 

 40 يخيفني رفض اآلخرين لي.   
 

  



 (3ملحق )

 استبيانة اراء المحكمين حول صالحية فقرات مقياس التكيف االجتماعي باللغة العربية *

اربيل -جامعة صالح الدين   

قسم االرشاد التربوي و النفسي -كلية التربية   

0200-0202 بحث تخرج  

 

تكيف االجتماعياستبيان اراء الخبراء والمحكمين حول صالحية فقرات مقياس ال  

ة./ة ................................................................... المحترم/االستاذ الفاضل  

االجتماعي لدى طلبة في نية الطالبة الباحثة القيام بالبحث الموسوم )السلوك المتصنع وعالقته بالتكيف 

الذي يتكون من  (8442،رجبجامعة صالح الدين( ولهذا الغرض سوف تستخدم الطالبة الباحثة مقياس )

قدرة الطالب الجامعي على :  تكيف االجتماعيحيث عرف مصطلح ال تكيف االجتماعيلقياس ال ( فقرة82)

زمالئه وأساتذته وكليته ومن خالل  تحقيق رغباته وحاجاته االجتماعية المشروعة من خالل عالقاته مع

مساهمته في ألوان النشاط االجتماعي في الكلية والجامعة بشكل يؤثر في سلوكه وصحته النفسية وفي تكامله 

 االجتماعي ايجابيا.

ونظرا لما تتمتعون به من خبرة و دراسة علمية في هذا المجال ترجو الباحثة من حضراتكم ابداء ارائكم 

حية المقياس المذكور والمرفق مع هذه االستبيانة و بيان مدى صالحية فقراتها او عدم القيمة حول صال

التعديالت المناسبة في حقل ،في المكان المخصص امام الفقرة ()صالحيتها و ذلك بوضع عالمة 

 علما بان بدائل االجابة على الفقرات هي :،التعديالت 

(ال ، أحيان ،نعم  )   

 

تقديري لتعاونكم لبناءوتقبلو فائق شكر و   

 

المشرفة                                                                    الطالبة الباحثة       

محمد هێلين بەختيار د. تانيا وصفي عبدهللا                                                    

 صالح



تالفقرا صالحة غير صالحة التعديالت المناسب  الرقم 

اشعر بان زمالئي يشجعونني على    
 قيادتهم.

1 

انسجم دائما مع زمالئي في الدروس    
.العملية  

2 

ال أحبذ جرح شعور زمالئي ألي    
 سبب كان.

3 

يحزن زمالئي ويساعدوىني أثناء    
 مرضي.

4 

اشكر زمالئي حين يوجهوني لسلبية    
 ما صدرت عني.

5 

زمالئي أنا محبوب من قبل    
 وتربطني بهم عالقات طيبة.

6 

ال اتاثر بزمالء السوء بدعوتهم لي    
 بترك المحاضرات.

7 

استمتع مع زمالئي خالل الوقت    
 الذي اقضيه في الدروس العملية.

8 

يفرحني متابعة العمادة لمشكالتنا    
 والعمل على حلها.

9 

اشعر بان الخدمات المهمة في الكلية    
للطلبة.ألتقدم   

10 

أتضايق من غيابي عن الكلية مهما    
 كان السبب.

11 

أحس إن كليتي وأقسامها تنمي روح    
 المثابرة واإلبداع.

12 

تساعدني الكلية على تطوير قابليتي    
 للتكيف مع المحيط الجامعي.

13 

يهمني تنظيف الساحات الرياضية مع    
 زمالئي.

14 

قدراتي المهارية لدي الرغبة بتطوير    
 من خالل الكلية ومحاضراتها.

15 

أشارك كليتي في النشاطات    
 االجتماعية والترفيهية.

16 

اشعر بالمتعة عندما أشاهد البطوالت    
 التي تقيمها الجامعة.

17 

يهمني أن ابذل قصارى جهدي    
 لتنظيم السفرات الترفيهية في الكلية.

18 

في سبيل يسرني أن أكلف بأي عمل    
 إنجاح النشاطات االجتماعية.

19 



يهمني إن أشارك في الدورات التي    
 -كرة القدم  -تقيمها الكلية )السباحة 

الطائرة...الخ(. -السلة   

20 

يهمني المشاركة بحفالت التعارف    
 بين الطلبة.

21 

 

 

 (4الملحق )

 والتكيف االجتماعيالخبراء المحكمين حول صالحية فقرات مقياس سلوك المتصنع  *

 القسم الكلية اللقب العلمي االسم ر

 االرشاد التربوي والنفسي التربية استاذ د. مؤيد اسماعيل جرجيس .1

 االرشاد التربوي والنفسي التربية استاذ مساعد د. سلمى حميد كامل .2

 االرشاد التربوي والنفسي التربية مدرس د. عزالدين احمد عزيز .3

 االرشاد التربوي والنفسي التربية مدرس مساعد اسماعيل حسيننهوزاد م.  .4

 االرشاد التربوي والنفسي التربية مدرس مساعد علي قادرديمهن م.  .5

 االرشاد التربوي والنفسي التربية مدرس مساعد م. نشميل محمد يوسف .6

 والنفسياالرشاد التربوي  التربية مدرس مساعد جعفر حسينوە م. سر .7

 

 

 

 

 (5الملحق )

 الخبراء المحكمين حول صدق الترجمة *

 الكلية قسم اسماء الخبراء ر

 التربية العربيةاللغة  مظفرالدين عثمان حمدصالح .1

 التربية الكرديةاللغة  د. ابراهيم حسن حمد .2

 التربية االرشاد التربوي والنفسي علي قادرديمهن م.  .3

 

 

 



 (6الملحق )

 استبيانة سلوك المتصنع باللغة الكردية *

ههولێر -زانکۆی صالح الدين   

 کۆلێژی پهروەردە

 بهشی ڕێنمايی پهروەردەيی و دەروونی 

 

 

 قوتابی بهڕێز .......

ئهمهی لهبهردەستت دايه ڕاپرسييهکه بۆ مهبهستی زانستی دانراوە، که پێکهاتووە له چهند بڕگهيهک. 

بهرامبهر ناوەڕۆکی ههر يهکێکيان، وە بۆ ئاسانکاری وەاڵمهکهت لهبهردەم  ئامانجهکهی ناسينی ههڵوێستته

دابنێ، تۆش سهربهستی له ههڵبژاردنی وەاڵمهکهت که ئل( ههر دەستهواژەيهك لهبڕی دانراو )البدا

( لهژێر وەاڵمی خانهی گونجاو، ئهوەش بزانه که گوزارشت له ههڵوێستت بکات به دانانی نيشانهی )

 ه له توێژەر کهسی تر نايبينێت.وەاڵمهکهت جگ

 سوپاسی هاوکاريتان دەکهم .........

 / ئهم زانيارييانه پڕبکهوە :تێبينی 

 ڕەگهز ...   نێر)     (         مێ)     (

 

 

 

 

 /توێژەر                                                                       /سهرپهرشتيار   

هێلين بهختيار محمد                                                          عبدهللاد. تانيا وصفی 

 صالح

 



بهتهواوی 

 ڕەتدەکهمهوە

 ژ بڕگهکان بهتهواوی ڕازيم ڕازيم ڕەتدەکهمهوە

به دەنگی بهرز پێدەکهنم تاکو     

ئهوانی تر گوێيان له پێکهنينهکهم 

 بێت.

٤ 

زۆر جار پارەيهکی زۆر خهرج     

 دەکهم بۆ کڕينی جل و بهرگ.
٥ 

چێژ وەردەگرم له بارودۆخ و     

ڕووداوە وروژێنهر و 

 لهناکاوەکان.

٣ 

به دەنگێکی بهرز قسه لهگهڵ     

هاوڕێکانم دەکهم لهکاتی 

گفتوگۆکردن لهسهر يهکێك له 

 بابهتهکان.

١ 

ههست دەکهم به بهردەوامی     

پێويستم به سۆز و خۆشهويستی 

پێدانه.و گرنگی   

٢ 

وای دەبينم که ههندێك جار     

 خۆدەرخستن و نواندنم زۆرە.
٦ 

به شێوەيهکی جوان خۆم     

دەردەخهم بۆ ڕاکێشانی سهرنجی 

 خهڵك.

٧ 

چێژ وەردەگرم کاتێك دەبمه جێی     

 گرنگی پێدانی ئهوانی تر.
٨ 

باری دەروونيم دەگۆڕێت     

لهنێوان توڕەيی و ئاراميدا له 

 ههڵوێستێك.

٩ 

ههست به ئاسودەيی دەکهم کاتێك     

درۆ دەکهم و ئهوانی تر باوەڕم 

 پێدەکهن. 

٤٠ 

انم پهيوەستن به زۆربهی خهياڵهک    

.بابهته سێکسييهکان  
٤٤ 

توانای فڕينم ههيه له خهياڵه     

 ڕۆمانسييهکان.
٤٥ 

له زۆربهی بارودۆخهکاندا     

 سهرشێتانه ڕەفتار دەکهم.
٤٣ 

پێم خۆشه کهسانی تريش     

 بهشداری خهونهکانی روژم

 بکهن.

٤١ 



کهسانی تر به ئاسانی کار له بير     

 و ڕام دەکهن.
٤٢ 

ناتوانم ئهرکهکان جێ بهجێ     

بکهم به شێوەيهکی باش بێ 

 يارمهتی ئهوانی تر.

٤٦ 

 ٤٧ ههميشه ڕاستييهکان ناڵێم.    

مهرج نييه ههموو ئهوانهی که     

خۆشمبوێن.دەيانناسم   
٤٨ 

ئارەزووی دروستکردنی     

پهيوەندييه کۆمهاڵيهتييهکان 

 دەکهم.

٤٩ 

له ژيانی کۆمهاڵيهتيمدا حهز به     

گاڵتهجاری و فێڵ و استغالل 

  دەکهم.

٥٠ 

ههوڵ دەدەم گاڵته به کهسانی تر     

 بکهم.
٥٤ 

ۆش نهکهم خئهگهر کهسانی تر دڵ    

و نهبمه جێگهی سهرنجييان 

من هيچ نيم.کهواته   

٥٥ 

ههستێکی ناخۆشم بۆ دروست     

دەبێت کاتێك کهسانی تر 

 پشتگوێم دەخهن.

٥٣ 

خۆم ماندوو ناکهم به     

 بيرکردنهوە.
٥١ 

تهخمين )مهزندە( پشت به     

 دەبهستم له ژيانمدا. 
٥٢ 

زوو ههڵدەچم بهاڵم به خێرايی     

 دەگهڕێمهوە باری ئاسايی.
٥٦ 

 دڵهڕاوکێيهکی توندههست به     

 دەکهم.
٥٧ 

دڵگران دەبم کاتێك کهسانی ديکه     

ڕەخنهم لێ دەگرن.   
٥٨ 

و زۆر به خێرايی پهيوەندی     

 سهرپێيی دروست دەکهم.
٥٩ 

 ٣٠ خهياڵی داهێنهرانهم ههيه.    

ههست به الوازی     

 باوەڕبهخۆبوون دەکهم.
٣٤ 

چێژ له بارودۆخه     

وەردەگرم.وروژێنهرەکان   
٣٥ 



درۆکردن وام لێدەکات ههست به     

 ڕێزگرتنی خود بکهم.
٣٣ 

خوليای فيلمی بهسۆز و     

 وروژێنهرم.
٣١ 

 یدەناڵێنم بهدەست زۆر    

 درۆکردنهوە.
٣٢ 

ناتوانم به ئاسانی ههست و     

 بيرۆکهکانم دەرببڕم.
٣٦ 

زۆر حهز به ڕۆڵه درامييهکان     

 دەکهم له تهلهفزيۆندا.
٣٧ 

حهز به گفتوگۆکردن لهسهر     

بابهته وروژێنهرەکان دەکهم 

 لهگهڵ هاوڕێکانم.

٣٨ 

ڕەتکردنهوەم لهاليهن کهسانی     

 تر دەمترسێنێت.
٣٩ 
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ههولێر -زانکۆی صالح الدين   

 کۆلێژی پهروەردە

 بهشی ڕێنمايی پهروەردەيی و دەروونی 

 

 

 قوتابی بهڕێز .......

ئهمهی لهبهردەستت دايه ڕاپرسييهکه بۆ مهبهستی زانستی دانراوە، که پێکهاتووە له چهند بڕگهيهک. 

ئامانجهکهی ناسينی ههڵوێستته بهرامبهر ناوەڕۆکی ههر يهکێکيان، وە بۆ ئاسانکاری وەاڵمهکهت لهبهردەم 

دابنێ، تۆش سهربهستی له ههڵبژاردنی وەاڵمهکهت که ئل( يهك لهبڕی دانراو )البداههر دەستهواژە

( لهژێر وەاڵمی خانهی گونجاو، ئهوەش بزانه که گوزارشت له ههڵوێستت بکات به دانانی نيشانهی )

 وەاڵمهکهت جگه له توێژەر کهسی تر نايبينێت.

  سوپاسی هاوکاريتان دەکهم ......... 

 زانيارييانه پڕبکهوە :/ ئهم تێبينی 

 ڕەگهز ...   نێر)     (         مێ)     (

 

 

 /توێژەر                                                                       /سهرپهرشتيار   

هێلين بهختيار محمد                                                          د. تانيا وصفی عبدهللا

 صالح

 

  



 ژ  بڕگهکان  بهڵێ ههندێك جار نهخێر

ەکهم هاوڕێکانم هانم دەدەن ههست د   

کردنيان.بۆ سهرکردە   

٤ 

ههميشه هاوڕام لهگهڵ هاوڕێکانم له    

 وانه کردارييهکان.
٥ 

حهز به بريندارکردنی ههستی    

هاوڕێکانم ناکهم بهههر هۆکارێك 

 بێت.

٣ 

 هاوڕێکانم دڵتهنگ دەبن لهکاتی   

 نهخۆشکهوتنم و يارمهتيم دەدەن.
١ 

سوپاسی هاوڕێکانم دەکهم کاتێك    

ڕێنموويم دەکهن لهسهر نهرێنی ئهو 

 کارانهی ئهنجامم داوە.

٢ 

خۆشهويستم لهالی هاوڕێکانم وە    

پهيوەندی باش بهيهکهوەمان 

 دەبهستێتهوە.

٦ 

هاوڕێی خراپ کاريگهر نابێت    

 لهسهرم بۆ جێهێشتنی وانهکه.
٧ 

چێژ له وانه کردارييهکان وەردەگرم    

 لهگهڵ هاوڕێکانم.
٨ 

بهدواداچوونی ڕاگرايهتی بۆ کێشه و    

کارەکانمان و چارەسهرکردنيان 

 دڵخۆشم دەکات.

٩ 

ههست دەکهم خزمهتگوزاری گرنگ    

له کۆلێژ پێشکهش به قوتابييان 

 ناکرێت.

٤٠ 

ئامادەنهبوونم له کۆلێژ    

دڵتهنگم بهههر هۆيهك بێت 

 دەکات.

٤٤ 

ههست دەکهم کۆلێژ و بهشهکانی    

 گهشه به ڕۆحی داهێنان دەدەن.
٤٥ 

کۆلێژ يارمهتيم دەدات له پهرەپێدانی    

ژينگهی تواناکانم بۆ گونجان لهگهڵ 

 زانکۆ.

٤٣ 

پاککردنهوەی گۆڕەپانهکانی وەرزشم    

 ال گرنگه لهگهڵ هاوڕێکانم.
٤١ 

 ئارەزووی پهرەپێدانی تونا   

کارامهييهکانم ههيه لهڕێگهی کۆلێژ 

 و وانهکان.

٤٢ 



هشداری چاالکييه کۆمهاڵيهتی و ب   

کۆلێژەکهم دەکهم. خۆشييهکانی  
٤٦ 

پاڵهوانهتيانه دەبينم  چێژ له بينينی ئهو   

پێی ههڵدەستێت.زانکۆ که   
٤٧ 

الم گرنگه ههموو تواناکانم بخهمه    

گهڕ بۆ ڕێکخستنی گهشتهکان له 

 کۆلێژ.

٤٨ 

دڵخۆش دەبم بهههر کارێك که پێغم    

ڕادەسپێردرێت بۆ سهرخستنی 

.يهکانکۆمهاڵيهتي هچاالکي  

٤٩ 

گرنگه الم بهشداری ئهو خوالنه    

بکهم که کۆلێژ پێشکهشی دەکات 

 -سهله  -تۆپی پێ  -)مهلهکردن 

 باسکه ...هتد(.

٥٠ 

گرنگه الم بهشداری ئاههنگهکانی    

بکهم.يهکترناسينی قوتابييان   
٥٤ 

 

 


