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الشخصية الهامشية لدى طالبات
المرحلة المتوسطة
هبة احمد مهدي
طالبة ماجستير  /كلية التربية االساسية – جامعة ديالى
ملخص البحث :
تتجلى أهمية البحث الحالي في أهمية مرحلة المراهقة التي تقابلها مرحلة المدرسةة
المتوس ة ة ف ففةةي هةةرح المرحلةةة تاةةون المراهقةةا ةةديدا الرغبةةة فةةي ولةةو ةةال
الرا ةةديق لبةةت التةةلود بةةالخبرة لمواجهةةة موالةةخ الحيةةاة المختلفةةة التةةي تت ل ة مةةنه
اسةةةتعدادا كافيةةةا لبةةةت درةةةوله المرحلةةةة الجديةةةدة  .,هةةةدل البحةةةث إلةةةى التعةةةرل لةةةى
الشخصية الهامشية لدى طالبا المرحلة المتوس ة .أما حةدود البحةث فتم ةت ب البةا
المرحلةة المتوسة ة فةي محافةةة ديةالى كمركةل مدينةة بعقوبةةم للعةاي الحةالي  3103ـ
 3102ي .
ولد اسةتخدم الباح ةة المةنهل الو ةفي وتاوية ينةة البحةث مةق ك311م طالبةة ف
ولةةد أرهةةر النتةةادل وجةةود خصةةية هامشةةية ل البةةا المرحلةةة المتوس ة ة وأو ة
الباح ةةة بوضةةب بةةرامل إر ةةادية لتقليةةت حةةدة الشخصةةية الهامش ةية ف والترح ة إجةةرا
دراسة مقارية للشخصية الهامشية بيق البنيق والبنا .
Abstract :
The importance of current research on the importance of
adolescence that matched the middle school stage, at this stage
teenagers are too desire to be in a world of adults before
refueling experience to cope with various life situations that
require them to prepare adequately before entering a new phase.
Objective of this research is to identify the marginal personal
with middle schoolers. The search limits represent intermediate
by students in the province of Diyala (Baquba city center) for
the current year 2012 2013.
The researcher used the descriptive method consisted
sample of 200 students, results showed a marginal figure for the
students of the middle stage and researcher recommended
developing outreach programs to mitigate personal marginal,
and suggested a comparative study of the personality marginal
between boys and girls.
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الفصل األول
مشكلة البحث :
تعتبر الشخصية مق المتغيرا التي أرر حيةلا كبيةرا مةق اهتمةاي لمةا الةنفس ف
إذ ال يوجد متغير أرر حيلا بقةدر الحيةل الةري اتخرتةش الشخصةية ودراسةاتها واالهتمةاي
بها مق لبةت لة الةنفس  .ويماةق القةول إن صةر لة الحةالي هةو العصةر الةري يهةت
بشخصية اإليسان والحاجة إلى ت بيق طرادق جديةدة غيةر يم يةة لمهتمةاي بشخصةيتش
ومواجهة المصا والتحديا في الحياة كالعرسان  3112ص88م .
وإن األفراد يسةتجيبون لححةدات تبعةا للمعةايي التةي يعلويهةا إلةى تلة األحةدات أو
يفسةةةرويها لةةةى أسةةةاا األحاةةةاي الشخصةةةية وتسةةةت ار مختلةةةخ االيفعةةةاال بمختلةةةخ
التفسةةيرا ف را ةةة التفسةةيرا التةةي تن ةةةوي لةةى تشةةويش الوالةةب والحقيقةةة وت يةةةر
االض ة رابا االيفعاليةةة التةةي هةةي فةةي الحقيقةةة اض ة رابا فةةي الشخصةةية ف وإذا مةةا
استمر ذل لدى األفراد ول تت معالجتةش فايةش ية دي إلةى بعةط االضة رابا النفسةية
ومنها لى سبيت الم ال كالشخصية الهامشيةم كباترسون  0881ص42م .
إذ يرى كدوركهاي م أن ه ال األ خاص المهمشيق ي محون إلى مةا ورا الحةدود
المعنيةف فه يضعون أمامه أهدافا ك يرة غالبةا مةا تاةون فةي غيةر متنةاول اليةد أو إن
السبيت إليها تعتريةش المصةا ف وهنةا يتسةا ل سة ال كيةخ يماةق التوفيةق بةيق الحالةة
غير المحدودة مق الم امح واألهدال اإليسايية وبيق والب الحياة يفسها ف فهو يرى أن
الفرد ندما يتحرك يحو أمنياتةش وغاياتةش سيشةعر أيةش يتقةدي ولاةق حركةة الفةرد ال تعةد
تقدما إذا ل تاق هناك أهدال محددة يسير يحوها.
كما يسميها البعط بالعب ية أو افتقار المعنى الجوهري للحياة كالهامشيةم مةق حيةث
إن مت الفرد أو يوع الدراسة ال توفر لش فر ة للتعبير ق ذاتش أو أليةش ال يعبةر ةق
لدراتش الحقيقية ك خ  0881ص04م .
وتعةد األممةا التةةي تمةر بهةةا المجتمعةا را ةةة إذا امتةد لفتةةرا طويلةة ةةامم
مسا دا لى تشايت إيسان تاون ليمش ومعتقداتش النفسية واالجتما يةة تختلةخ مةا هةو
سةةادد فةةي المجتمةةب ف ويعةةود سةةب ذلةة إلةةى اسةةتمرار تعةةرض المجتمةةب لمليةةد مةةق
الضغوط ممةا يجعةت التنةةي االجتمةا ي والنفسةي يمةر بحالةة مةق االضة را كحسةق
 0881ص8م ممةةا يولةةد ضةةعخ ال قةةة لةةي اعرةةريق ومشةةا ر ةةدي االرتيةةا والمق ة
المستتر الري يليد الفجةوة بةيق يةةرة الفةرد إلةى ذاتةش والصةورة التةي يتمنةى أن ياةون
ليها مستقبم كالجيلايي  3114ص08م فتةهر برل خصيا هامشية غير مدركة
لةةةراتها تضةةةب اللةةةوي لةةةى ظاعرةةةريق ف الةةةةرول ف األحةةةداتظ ممةةةا يابةةةت إماايياتهةةةا
ولدراتها.
ولةةو الحةنةةا مةةا مةةر بةةش العةةراي مةةق ضةةغوط ديةةدة رافق ة حيةةاة المةةراهقيق فةةي
المدرسة المتوس ة يعتبر منبها لنا بان ه ال المراهقيق يعايون الا ير مق اإل ةااال
في خصياته ف إذ إن هرح الضغوط أيتج ملا معقدة يال الجواية االجتما يةة
وال قافية والقدرا المعرفية في التعامةت مةب الموالةخ والحقةادق المختلفةة ف ولةد لامة
الباح ة باإلضافة إلى ذل بأجرا دراسة است م ية لى ك41م طالبةة اسةتخدم فيةش
مقياا الشخصية الهامشية كألخالدي 3111م أكد أن هنال العديد مق ال البا بعاييق
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مةق خصةةيا هامشةية ف كمةةا لامة الباح ةةة بتوجيةةش بعةط األسة لة التةي يسةةتدل منهةةا
لةةةى الشخصةةةية الهامشةةةية إلةةةى المر ةةةدا التربويةةةا لةةةبعط المةةةدارا المتوسةةة ة
استدل منش لى أن طالبا المرحلة المتوس ة بعاييق مق الشخصةية الهامشةية ف كمةا
أكةةةد دراسةةةة كألخالةةةدي 3111م لةةةى إن طالبةةةا المرحلةةةة اإل داديةةةة بعةةةاييق مةةةق
خصيا هامشية كألخالدي 3111ص24م.
كةةت ذل ة جعةةت بالباح ةةة تفاةةر بضةةرورة الت ةةري إلةةى هةةرح المشةةالة فةةي خصةةية
ال البا في هرح المرحلة المبارة مق التعلي .
أهمية البحث :
تتجلى أهمية البحث الحالي في أهمية مرحلة المراهقة التي تقابلها مرحلة المدرسةة
المتوس ة ة ف ففةةي هةةرح المرحلةةة تاةةون المراهقةةا ةةديدا الرغبةةة فةةي ولةةو ةةال
الرا ةةديق لبةةت التةةلود بةةالخبرة لمواجهةةة موالةةخ الحيةةاة المختلفةةة التةةي تت ل ة مةةنه
استعدادا كافيا لبةت درةوله المرحلةة الجديةدة ف فهة يسةعون إلةى مةا يت لعةون إليةش مةق
التعبير ةق أيفسةه كمةا يرويهةا يةةرا ألن المراهةق يبةدأ يعيةد النةةر بماضةيش محةاوال
تاويق أفاارا جديدة لنفسش كرافر3118ص4م .
والقةةةول بةةةان المراهقةةةة هةةةي تاةةةويق بيولةةةوجي ال يعنةةةي أيهةةةا بمعةةةلل ةةةق الوسةةة
االجتمةةا ي ف إذ تتةةألر إلةةى حةةد كبيةةر فةةي ال ريقةةة التةةي يحةةدد فيهةةا المجتمةةب األدوار
االجتما ية للمراهقيق ك ري 3118ف 034م .
وتعةةد المرحلةةة المتوس ة ة مةةق المراحةةت الدراسةةية المهمةةة ف إذ تبحةةث ال البةةة ةةق
االسةةتقمل الةةراتي واال تمةةاد لةةى يفسةةها ف وتسةةعى المجتمعةةا كافةةة لمهتمةةاي بهةةرح
المرحلةةة فةةي جميةةب النةةواحي الجسةةمية والعقليةةة والنفسةةية  .إذ يج ة االهتمةةاي فةةي هةةرح
المرحلة العمرية لما يصيبها مةق تغييةرا فسةيولوجية مهمةة ويماةق و ةفها بمرحلةة
ايتقالية تن وي لى تدارت التقليد والتحديث سوا لى عيد العملا االجتما ية أو
ال قافية أو القي الساددة .
فبفعةةت التةةألير المتعةةار ل ةةورة االتصةةاال والمعلومةةا لةةد ايعاةةس لةةى مختلةةخ
الشرادح االجتما ية إال أن المراهقيق بحا رصادصه وت لعةاته كةايوا األك ةر تةألرا
بهةةةرح التحةةةوال ومةةةا يجةةة نهةةةا مةةةق ألةةةار سةةةلبية أو ايجابيةةةة لةةةى حةةةد سةةةوا ك ل
اطيمش3101ص2م .
إذ تقب لى اتق المربيق والمر ديق النفسييق مس ولية مسا دة هة ال فةي تعةديت
البنةةا المعرفةةي بواس ة ة تصةةحيح المةةدركا الخاط ةةة و ةةادا التفايةةر السةةالبة التةةي
سول ينتل نها تعديت حتمي للسلوك العاي لديه ف إذ أن سةلوك الفةرد تحامةش إلةى حةد
بعيد وامت معرفية وفارية م ت التولب وطريقة التنب بحةدوت األ ةيا فاإليسةان لةيس
رهينة تفا م كيماوية أو م لرا ميا أو ايعااسةا ليةة ف بةت هةو كةادق يتعةرض
للتعل الخاطئ ولحفاار االيهلامية ولديش القدرة لى تصحيحها أيضا وهو حيق يضةب
يدح لى مواطق المغال ة في تفايرح ويجري ليها التصحيح الممي فأيةش يجعةت حياتةش
أك ر رضا وسعادة كبي 3111ص8م .
هدف البحث :
-482-

العدد الخامس والخمسون  .مجلة الفتح  .ايلول لسنة 3102

هبة احمد مهدي

ـ التعرل لى الشخصية الهامشية لدى طالبا المرحلة المتوس ة .
حدود البحث :
ـ يتحدد البحث الحةالي ب البةا المرحلةة المتوسة ة فةي محافةةة ديةالى كمركةل مدينةة
بعقوبةم للعاي الحالي  3103ـ  3102ي .
تحديد المصطلحات :
Marginality personality
الشخصية الهامشية :
 .0رفتها أمت إبراهي 3111 :
هي التقوي الم قميي للرا الري يصاحبش عور الفرد بالحرمان مةق التةألير فةي
الموالخ االجتما يةة ف فية دي بةش ذلة إلةى العجةل ةق التو ةت إلةى لةرارا حاسةمة
وفقدان الضواب والغايا مةق الحيةاة والتعامةت مةب أحةدات المجتمةب بصةورة سة حية
غير فعالة كأمت إبراهي ف3111فص03م .
 .3رفتها منةمة األويساو1997 :
الشخصةةية المهمشةةة هةةي التةةي تقصةةى بشةةات م لةةق ةةق أيةةة مشةةاركة ذا ليمةةة أو
دور فةةي الحيةةاة االجتما يةةة ف فتجةةد يفسةةها محرومةةة مةةق تحقيةةق إماايياتهةةا اإليسةةايية
.كاالويساو ف0881م في كبحريف3113فص21م .
من خالل ما مر ذكره يمكن تعريف الشخصية الهامشية نظريا :
ظ هي التقوي الم قميي للرا والري يصاحبش عور الفرد بالحرمةان مةق التةألير فةي
الموالخ االجتما ية والتعامت مب أحدات المجتمب بصورة س حية غير فعالة ظ .
أما تعريف الباحثة اإلجرائي للشخصية الهامشية :
" هي الدرجة التي تحصت ليها ال البا لى مقياا الشخصية الهامشية ظ .
تعريف المرحلة المتوسطة ( تعريف وزارة التربية) :
هة ال لبةة الةةريق اجتةاموا المرحلةةة االبتداديةة بنجةا والتحقةةوا بالمرحلةة المتوسة ة
ذا الصةةفول الة مت كاألول ـ ال ةةايي ـ ال الةةث المتوس ة م سةةوا أكاية منفصةةلة أي
مرحلة ضمق المدارا ال ايوية كومارة التربية ف 0881ـ  0880ف ص01م .
الفصل الثاني
أوال  :الشخصية Personality
استعمت مص لح الشخصية لدى غير المختصيق لبيان طريقةة تعامةت الشةخع مةب
أفراد البي ة وتصةرفش فةي الموالةخ المختلفةة ك جةابر3114.فص334م  .وفةي المعنةى
اللغوي فأن كلمة الشخصية مشةتقة مةق المصةدر ةخع أو ةارع ف بمعنةى بةرم أو
رهةةر ف والبةةروم هةةو التةةت الةةري يعلةةو لةةى سة ح األرض ف ومعنةةى هةةرا التعريةةخ إن
الشخصية هي ما يةهر مق الشخع ويميلح ةق اعرةريق  :أمةا فةي اللغةا األوربيةة
فاأل ةةت فةةي كلمةةة الشخصةةية غنهةةا مشةةتقة مةةق لف ةظ التينةةي ومعناهةةا القنةةاع أو الوجةةش
المستعار الري يةهر بةش الشةخع أمةاي اعرةريق  .ويشةأ هةرا اللفةظ مةق رةمل التم يةت
المسرحي ف ال سةيما فةي اليويةان القديمةة ف إذا كةان المم ةت يرتةدي القنةاع ويخةر إلةى
المشةةةاهديق فيعرفةةةون طبيعةةةة الشخصةةةية التةةةي يم لهةةةا وإذا تأملنةةةا ذلةةة لوجةةةديا ةةةق
الشخصةةية فةةي اللغةةة العربيةةة واللغةةا األوربيةةة غنمةةا تركةةل لةةى طبيعةةة الةةدور الةةري
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ي ديةةش الشةةخع أمةةاي اعرةةريق كأي التركيةةل لةةى المفهةةوي السة حي أو الةةةاهري مةةق
الشخصةةةيةم كغةةةاي ف3114فص380م  .أمةةةا إذا رجعنةةةا إلةةةى التحديةةةد العلمةةةي لمفهةةةوي
الشخصةةية وجةةديا أمامنةةا اتجاهةةا مختلفةةة تم ةةت وجهةةا يةةةر متباينةةة فةةي مةهرهةةا
ولانها تلتقي في تحديد ماهية الشخصية وهي :
ـ النةر إلى الشخصةية لةى إيهةا مجمو ةة مةق كالسةما م  Traitsيقصةد بهةا أسةلو
تصةةةةةةرل الفةةةةةةرد فةةةةةةي موالةةةةةةخ الحيةةةةةةاة المختلفةةةةةةة وهةةةةةةي لابتةةةةةةة إلةةةةةةى حةةةةةةد مةةةةةةا
كجةةابرف3114فص331م  .فالسةةمة الشخصةةية تعنةةي را ةةية مةةق الخصةةادع يختلةةخ
فيها كت ق اعرر بدرجة ما .
ثانيا  :الشخصية الهامشية Personality marginality
يفضت اإليسان حياة الجما ة لى الحياة الفردية المنعللة لشعورح بضعخ االكتفا
الراتي التصاديا واجتما يا ويفسيا ف فهو كةادق اجتمةا ي ب بعةش يعةيش ويقضةي معةة
ولتش في جما ة أو جما ا و لى ذل يست يب القول إن العملة بيق الفةرد والمجتمةب
ملة تفا ت لادمة لى األرر والع ةا والتةألير المتبةادل ف وهةي فةي جوهرهةا ملةة
ايجابيةةة  .فةةالمجتمب ي ة لر فةةي الفةةرد وي بعةةش بال ةةابب الةةري يةةتمد مةةب هةةرا المجتمةةب ف
والفرد بدورح ي لر في حياة المجتمب بما يضيفش إلى الحياة االجتما ية مق إيتةا أفاةار
وفلسةةفا ويةة وارترا ةةا ف وغيةةر ذلة مةةق األ مةةال التةةي تة دي إلةةى تغيةةر بشةةات
الحياة في المجتمب كوحيد ف 3110فص00م.
وينةر الفارابي إلى الفرد لى ايش مجبور لى االجتماع باعرريق والتعاون معهة
وايةةش ةةق طريةةق التفا ةةت السةةوي مةةب بقيةةة األ ضةةا فةةي المجتمةةب يتحقةةق لةةش الامةةال
النفسي واالجتما ي وااللتصادي كيورف0881فص31م.
وأكد ابق رلدون أن الحياة االجتما ية ضرورة حتمية ف وهو يتفق مةب أرسة و فةي
أن هناك ميم ف ريا للمجتمب ف لاون اإليسان مةديي ب بعةش كيعقةو ف0888فص41م.
ويرى بيلس إن التفا ت هةو األرضةية الصةلبة لولةول النةاا المةرتب يق فةي روابة ف
وبهرا يماننا التعرل لى ال بيعة الجوهرية للجما ة مق رمل التحليت الةدليق لعمليةة
التفا ت االجتما ي القادمة بيق أ ضادها .
أما العوامت التةي تة لر فةي التفا ةت بةيق الجما ةة فقةد حةددها بةيلس بأربعةة وامةت
هي:
 .0خصيا األفراد المتفا ليق وأدواره .
 .3الخصادع المشتركة بينه التي تاةون جةل ا مةق ال قافةة العامةة التةي يعيشةون
فيها ف وال قافة الخا ة التي ينتمون أليها .
 .2مةةا يتولعةةش أفةةراد الجما ةةة بعضةةه مةةق الةةبعط اعرةةر فيمةةا يتصةةت بعملةةاته
االجتما ية ومراكله وأدواره .
 .4طبيعةةة المشةةالة التةةي تواجههةةا الجما ةةة ف ومةةا ينشةةأ نهةةا مةةق أحةةدات تتغيةةر
وتت ور بتفا ت الجما ة كوحيدف3110فص22م .
ويواجش الفرد مشام في ملية التفا ت فيبتعد ق جما تش لسب أو ألرةر ف وسةوا
ابتعةةد ةةق جما تةةش أو غادرهةةا إلةةى جما ةةة أرةةرى ف فهةةو فةةي كلتةةا الحةةالتيق إيمةةا يفقةةد
ايتمةةا ح لجما تةةش مةةق جاي ة ويواجةةش رفةةط الجما ةةة األرةةرى لةةش مةةق جايةة أرةةر
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الرةةتمل ادتةةش وليمةةش ويم ة خصةةيتش وربراتةةش ف أي كياةةون هامشةةيام ممةةا يسةةب
غربتش مق ياحية وضعخ ايتمادش مق ياحية أررى ف وهو في كلتا الحالتيق سةيعايي مةق
العجةةل أو فقةةدان السةةي رة لةةى مصةةيرح أليةةش يتقةةرر بوسةةاطة وامةةت رارجيةةة ف م ةةت
القةةدر واعرةةريق مةةب فقةةدان الهةةدل والمعنةةى مةةق الحيةةاة وفقةةدان المعةةايير والتحلةةت مةةق
ألملتلامةةةا الخلقيةةةة والتنةةةافس الفةةةردي غيةةةر المحةةةدد والتنةةةافر الحضةةةاري والعللةةةة
االجتما يةةة التةةي هةةي اإلحسةةاا بالوحةةدة وااليسةةحا مةةق العملةةا االجتما يةةة أو
الشةةعور بالنبةةر كالتميمةةيف0882فص01م وهةةو مةةا اسةةماح كبةةاركف0830م باإليسةةان
الهامشي .
الفصل الثالث
منهج البحث :
استخدم الباح ة النهل الو في لتحقيق هدل البحث .
مجتمع البحث :
تاةةون مجتمةةب البحةةث مةةق طالبةةا المرحلةةة المتوسة ة فةةي محافةةةة ديةةالى كمركةةل
مدينة بعقوبةم دد ك811م طالبة موم يق لى ك 03م مدرسة .
عينة البحث :
تاوية ينةةة البحةةث مةةق ك%34م مةةق المجتمةةب لتشةةات ك311م طالبةةة مةةق مختلةةخ
المةدارا المتوسة ة ليةد البحةث وبشةات شةوادي  .إذ كةان ةدد ال البةا فةي مجتمةب
البحث ك811م طالبة .
أداة البحث :
تبن الباح ة مقياا الشخصية الهامشية المعد مق لبت كمهدي 3102م .
وصف المقياس :
خامسا  :أدوات البحث :
 1ـ مقياس الشخصية الهامشية :
لام الباح ة ببنا مقيةاا للشخصةية الهامشةية بعةد إطم هةا لةى المواضةيب ذا
العملةةة بالشخصةةية الهامشةةية و ةةدي ورهةةا لةةى مقيةةاا يةةتمد مةةب طبيعةةة العينةةة
المقصودة في بح ها لام الباح ة ببنا المقياا وفقا للخ وا اعتية :
 .1تحديد مفهوم الشخصية الهامشية  :إذ تبن الباح ة يةرية كألبر ألةيسم فةي
تحديد مفهوي الشخصية الهامشية والري رفها لةى أيهةا ظ التقةوي الم قميةي
للرا والري يصاحبها عور الفرد بالحرمان مق التألير بةالموالخ االجتما يةة
والتعامت مب أحدات المجتمب بصورة س حية غير فعالة ظ .
 .2تحديد فقرات المقياس  :إذ ت تحديةد ك41م فقةرة للمقيةاا تضةمق الباح ةة أيهةا
بةارة ةق موالةخ تتعةرض لهةا
لد تغ ي جواي الشخصية الهامشةية وكاية
ال البةةة فةةي حياتهةةا اليوميةةة وهنال ة لملةةة بةةدادت للمولةةخ كأم لةةمت درجةةا
والمولخ ك م درجتيق والمولخ ك م درجة واحدة .
 .3عرررا المقيرراس علررر الخبرررا  :ت ة ةةرض المقيةةاا بصةةورتش األوليةةة لةةى
مجمو ةةة مةةق الخبةةرا فةةي ارتصةةاص لة الةةنفس والتربيةةة واإلر ةةاد النفسةةي
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لغرض الحا لى محية الفقرا لةى ك03م ربيةرف وبعةد إطةمع الخبةرا
لةةى فقةةرا المقيةةاا كايةةة أرادهةة بالموافقةةة لةةةى جميةةب فقةةرا المقيةةةاا
وتراوح يسبة اتفاله بيق ك 81ـ %011م  .والجدول ك  0م يبيق ذل .
جدول ( ) 1
يبين أرا الخبرا علر صالحية فقرات مقياس الشخصية الهامشية
النسبة
الخبرا
المئوية
رقم الفقرة
ت
%
غير موافقين
موافقين
%111
ـ
12
من  1ـ 11
1
%11
1
11
11ـ21
2
%111
ـ
12
من21ـ 31
3
%11
1
11
من 31ـ 41
4
 .4وضوح التعليمات والفقرات  :استهدل هرا اإلجرا التحقق مةق مةدى وضةو
التعليمةةا والفقةةرا للمسةةتجي ف وكةةرل الةةلمق الةةري تسةةتغرلش ال البةةة فةةي
اإلجابةةة وت ة ذل ة بارتبةةار ينةةة شةةوادية مةةق مجتمةةب البحةةث مقةةدارها ك41م
طالبة ف تبيق ندها وضو فقرا المقياا وتعليماتةش وكةان الةلمق المسةتغري
لإلجابة بمتوس مقدارح ك34م دليقة .
 .5تصحيح المقياس  :يقصد بها وضب درجة لات فقرة مق فقرا المقياا لةى
وفق استجابة ال البة ل تجمب درجا الفقةرا لتسةتخر بةرل الدرجةة الاليةة
لات استمارة وكاية كةاعتي  :البةديت كأم لةمت درجةا والبةديت ك م درجتةيق
والبديت ك م درجة واحدة .
 .6حساب القوة التمييزية للفقررات  :يقصةد بةالقوة التمييليةة للفقةرة لةدرتها لةى
التمييل بيق الف ةة العليةا والف ةة الةدييا مةق األفةراد ف إذ إن معامةت التمييةل العةالي
الموج للفقرة يعني أيها تميل بيق الف تةيق المت ةرفتيق ف وهةرا يعنةي أن الفقةرة
تسه مساهمة فعالة في لدرة المقياا لى الاشخ ق الفروي الفرديةة ك ةودة
 0888فص381م ف ولحسةةا القةةوة التمييليةةة للفقةةرا تحتةةا مليةةة تحليلهةةا
إلى ينة يتناس حجمها و ةدد الفقةرا المةراد تحليلهةا فيشةير ك Nunn ally
 1972م إلى أن يسبة دد أفراد العينةة إلةى ةدد الفقةرا ال تقةت ةق ك 0ـ 4م
وذل لتقليت فرص المصادفة في ملية التحليةت ك Nunn ally 1972p262م
ولتحقيةةق ذل ة ت ة ارتيةةار ينةةة لةةدرها ك411م طالبةةة مةةق المرحلةةة المتوس ة ة
ارتير مق لمت مدارا ك متوسة ة الم منةة ف متوسة ة أي سةلمش ف متوسة ة
الجةةواهرم فةةي مركةةل مدينةةة بعقوبةةة ف ل ة ةةحح االسةةتمارا واسةةتخرج
الدرجة الالية لات استمارة  .ل لام الباح ة :
ـ بترتي الدرجا تنامليا مق األ لى إلى األديى .
ـ حةدد المجمو تةان المت رفتةان بنسةبة ك%31م مةق الةدرجا العليةا و ك%31م
مق الةدرجا الةدييا لاةون هةرح النسةبة تجعةت المجمةو تيق المت ةرفتيق بألصةى مةا
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يماق مق التمايلكAnastasia 1997p382م ف وبرل بلغ دد أفراد كت مجمو ة
ك018م طالبة  .وفي ضو يتادل التحليت تبيق إن جميب الفقرا مميلة.
 .7حسرراب عالقررة الفقرررة بالدرجررة الكليررة للمقيرراس  :يماةةق التحقةةق مةةق ةةدي
المقياا مق رمل ارتبةاط فقراتةش بمحة رةارجي أو دارلةي وأفضةت محة دارلةي
هو الدرجةة الاليةة للمقيةاا كOppenhei1987p211م ف والمقيةاا الةري تنتخة
ةدلا بناديةا كLindquitst1951p211م ف
فقراتةش لةى وفةق هةرا الم ةر يمتلة
كمةةا ياشةةخ الصةةدي التجريبةةي مةةق رةةمل ارتبةةاط الفقةةرة بالدرجةةة الاليةةة ف أي أن
الفقرة تقيس المفهوي يفسش الري تقيسش الدرجة الالية ويعنةي هةرا أن جميةب الفقةرا
متجايسة في لياا ما أ د لقياسش  .ولد لامة الباح ةة بهةرا اإلجةرا وأتضةح لهةا
إن جميب الفقرا ترتب بالدرجة الالية للمقياا .
 .1مؤشرررات صرردم المقيرراس  :يعةةد مقيةةاا الشخصةةية الهامشةةية ةةادلا بحس ة
م ر الصدي الةاهري والعينتةيق المت ةرفتيق و ملةة الفقةرة بالدرجةة الاليةة
للمقياا ف والتي مر ذكرها أيفا .
 .1ثبات المقياس  :يعني ال با دلة واتساي درجا المقياا في مةا يجة لياسةش
وإ ا النتادل يفسها ف أي يشير إلى االتسةاي واالسةتقرار فةي النتةادل ك Holt
1971 p60م ف لرا يعد أمرا ضروريا في القيةاا النفسةي ف إذ يشةير إلةى الدلةة
في درجا المقياا لقياا ما يجة لياسةش إذا مةا تقةرر ت بيقةش تحة الشةروط
والةةةرول يفسةةها كBaron 1980 p418م ف وللتحقةةق مةةق لبةةا المقيةةاا
للشخصية الهامشية استعمل الباح ة ال ري اعتية :
أ  .إ ادة االرتبار إذ ت إ ادة ت بيق مقياا الشخصية الهامشةية لةى ك41م طالبةة
بعةد مةرور ك04م يةوي لةى الت بيةق األول وتبةيق أن االرتبةاط بةيق الت بيقةيق كةان
ك1888م وتعتبر هرح ال ريقة مق طري االتساي الخارجي .
 .طريقة ألفا كرويباخ وتشةير هةرح ال ريقةة إلةى حسةا االرتباطةا بةيق جميةب
فقرا المقياا لى ا تبار إن الفقرة بارة ق مقياا لاد بحد ذاتةش ف كةرل يعةد
م ةةرا لةةى اتسةةاي الفةةرد ف أي التجةةايس بةةيق فقةةرا المقيةةاا ك ةةودة  3111ف
ص344م ف ويشةةير كNunn ally 1972م إلةةى أن معامةةت ألفةةا كرويبةةاخ يةةأتي
بتغييةر جيةد لل بةا بأغلة الموالةخ ك Nunn ally 1972 p230م و نةد حسةا
معامت ال بةا بهةرح ال ريقةة كاية درجةة االرتبةاط ك1881م وتعتبةر هةرح ال ريقةة
أحدى طري االتساي الدارلي .
سادسا  :الوسائل اإلحصائية المستخدمة :
استخدم الباح ة في تحليت البيايا وتفسيرها الوسادت اإلحصادية اعتية :
 .0االرتبار التادي )t-testم :
الستخرا القوة التمييلية لفقرا مقياا الشخصية الهامشية .
 .3معامت االرتباط البسي بيرسون ): (Person – Correlation
اسةةتخدي السةةتخرا ملةةة الفقةةرة بالدرجةةة الاليةةة لمقيةةاا الشخصةةية الهامشةةية
ومعامت ال با ب ريقة االرتبار وإ ادة االرتبار .
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.2معادلة ألفا كرويباخ ): (Cronbach –Alpha Formally
اسةةةتخدم السةةةتخرا لبةةةا مقيةةةاا الشخصةةةية الهامشةةةية ب ريقةةةة االتسةةةاي
الدارلي .
 .4الوسةة المةةرجح والةةومن الم ةةوي اسةةتخدي لترتيةة فقةةرا مقيةةاا الشخصةةية
الهامشية ترتيبا تنامليا كالاندي  0884فص014م .
الفصل الرابع
لتحقيق هدل البحث وهو التعرل لى الشخصةية الهامشةية لةدى طالبةا المرحلةة
المتوس ة استخدم الباح ة لايون كtم اإلحصادي وكما يبيق الجدول ك3م.
جدول ()2
يبين داللة الفروم علر مقياس الشخصية الهامشية
متوس
داللة
الخ أ
دد متوس
مجتمب
المتغير
المعياري المحسوبة الجدولية الفروي
العينة العينة
األ ت
مقياا
دالة
0824
4881
383
83
الشخصية 84 311
الهامشية
يتبيق مق الجدول أ مح بأن ليمة ك م المحسوبة ك4881م أكبر مةق لةي ك م الجدوليةة
والبالغةةة ك0824م تحةة درجةةة حريةةة ك311م ومسةةتوى داللةةة ك1814م ف ممةةا يعنةةي
وجود خصية هامشية لدى ينة البحةث  .وبعةد االطةمع لةى األدبيةا ذا العملةة
بمفهوي الشخصية الهامشية حدد لمايية ماويا للشخصية الهامشية وهي كما يأتي:
 .1الالمعياريررة  :ويقصةةد بهةةا الحالةةة العقليةةة التةةي ياةةون فيهةةا ةةعور الفةةرد بالتماسة
االجتما ي الري هو أساا رلقش عور مح ما أو واهنا .
 .2السطحية في التعامل مع الحياة  :ويقصد بها رؤية الفةرد للحيةاة االجتما يةة رؤيةة
ينقصها التبصر فيتعامت معها تعامم غير فعال .
 .3الشررعور باالنتمررا  :هةةو ةةعور الفةةرد بةةايحمل الةةرواب االجتما يةةة وتفااهةةا وال
وجةةود لقاس ة مشةةترك بينةةش وبةةيق المجتمةةب الةةري يعةةيش فيةةش ف فينبةةر المجتمةةب وينبةةرح
المجتمب بدورح .
 .4الشعور بالحرمان  :هو عور الفرد باإللصا ق أي يشةاط اجتمةا ي ف وبأيةش لة
تعد لش الحرية في القياي بالعمت لى النحو الري يريدح .
 .5الشررعور بررالعجز وفقرردان التررخثير بررا خرين  :يقصةةد بةةش ةةعور الفةةرد بشةةت لدراتةةش
وإماايياتش و جلح في التألير في مجريا األمور .
 .6الشعور بالتردد والحيرة  :ويقصد بش عور الفةرد بشةت لدراتةش وإماايياتةش و جةلح
في التألير في مجريا األمور .
 .7الشررعور بالتهديررد  :وهةةو ةةعور الفةةرد بفقةةدان اإلسةةناد االجتمةةا ي ف يتيجةةة لتفا ة
العملا وفقدان أوا ر ال قة بينش وبيق اعرريق .
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 .1الشعور بتضخيم الذات  :هو عور الفرد بالتقدير الم قميي لقدراتةش وإماايياتةش ف
األمر الري ي دي إلى لقتش بنفسش وبالمقابت فقدان لقتش باعرريق .
االستنتاجات :
 .0وجود خصية هامشية لدى طالبا المرحلة المتوس ة للبنا .
 .3للوضب االجتما ي ألرا واضحا في تاويق الشخصية الهامشية لدى ال البا .
 .2للتربية األسرية ملة كبيرة في تاويق الشخصية الهامشية لدى ال البا .
 .4ل رادق التدريس لرا مهما في تاويق الشخصية الهامشية .
التوصيات :
 .0لياا الشخصية الهامشية .
 .3وضب برامل إر ادية لتقليت حدة الشخصية الهامشية .
 .2اهتما اإلدارة المدرسية بمجالس اعبا واألمها وتو يته .
 .4استخداي طرادق تدريس إل راك اكبر دد مق ال البا .
المقترحات :
 .0إ داد برامل باستخداي أسالي إر ادية مختلفة لتعديت الشخصية الهامشية .
 .3لياا الشخصية الهامشية لدى مدارا البنيق .
 .2إجرا دراسة مقارية للشخصية الهامشية بيق البنيق والبنا .
 .4إجرا دراسة مقارية للشخصية الهامشية بيق التخصصا العلمية واإليسايية.
المصادر :
ـ ة الجيلايةةي ف محمةةد كةةار جاس ة ك  3114م؛ التقةةار بةةيق الةةرا الوالعيةةة والةةرا
الم اليةةة و ملتةةش بالنضةةل االجتمةةا ي لةةدى طلبةةة الجامعةةة ف أطروحةةة دكتةةوراح غيةةر
منشورة ف كلية اعدا ف الجامعة المستنصرية ف.
ـةة ألخالةةدي ف أمةةت إبةةراهي حسةةةون ك  3111م ؛ لةةر أسةةلوبيق إر ةةادييق فةةي تعةةةديت
الشخصية الهامشية لدى طالبا المرحلة اإل دادية ف أطروحة دكتةوراح غيةر منشةورة
ف كلية التربية ف الجامعة المستنصرية.
ـ التميمي ف فا يعقو ك  0882م ؛ بنا مقياا التفا ت االجتمةا ي ل لبةة الجامعةة
ف رسالة ماجستير غير منشورة ف كلية اعدا فجامعة بغداد .
ـ ة أل أطةةيمش ف سةةنا يعةةي ب ةدر ك3101م  :دور التةةدارت اإلر ةةادي بأسةةلوبي كإطفةةا
التحوير السلبي وإ ادة البنية المعرفيةةم فةي تعةديت األفاةار االسةتحواذية لةدى طالبةا
المرحلةةةة اإل داديةةةة ف أطروحةةةة دكتةةةوراح غيةةةر منشةةةورة ف كليةةةة التربيةةةة ف الجامعةةةة
المستنصرية.
ـة االويسةةاو ك0881م ف اإل ةةمن الختةةامي ف المة تمر الةةدولي الخةةامس لتربيةةة الابةةار ف
هامبورغ .
ـةةة باترسةةةون ف افهةةةـ ف ترجمةةةة ف بةةةد العليةةةل ألفقةةةي ك0881م ؛ يةريةةةا اإلر ةةةاد
والعم النفسي ف القس ال ايي ف ط.0
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ـة بية ارون ؛ ك3111م ؛ العةةم المعرفةي واالضة رابا االيفعاليةةة ف ترجمةة ةةادل
مص فى ف أفاي ربية ف ع ك023م ف القاهرة .
ـ ة بحةةري ف منةةى يةةويس ف الشةةبا المهممةةش ك3113مف أوضةةاع ومشةةام ف ولةةادب
المةةة تمر العلمةةةي العربةةةي األول ف دور لةةة الةةةنفس فةةةي مواجهةةةة تحةةةديا الحاضةةةر
والمستقبت العربي ف مركل البحوت التربوية والنفسية ف جامعة بغداد .
ـ جابر ف جود بنيك  3114م ف ل النفس االجتما ي فط0فماتبةة دار ال قافةة للنشةر
والتوميبف مان .
ـة جسةةق ف محمةةود ةةمالك  0881م ف المتغيةةرا المسةةاهمة بسةةلوك المجةةاراة لمعيةةار
المس ة ولية االجتما يةةة ف أطروحةةة دكتةةوراح غيةةر منشةةورة ف كليةةة اعدا ف الجامعةةة
المستنصرية.
ـ ةار ريتشةاردك  0881م ف االغتةرا ف ترجمةة كامةت يوسةخ حسةيق ف الم سسةة
العربية للدراسا والنشر بيرو .
ـ ري ف رغدة ف ك3118م  :سياولوجية المراهقة فط0ف دار المسيرة للنشر والتوميةب
وال با ة ف مان األردن .
ـة رةةافر ف سوسةةق سةةمير بةةد ف ك3118م  :لةةر كالتةةدري لةةى الةةتعل الةةراتيم فةةي
تعةةةديت سةةةلوك األياييةةةة لةةةدى طالبةةةا المرحلةةةة المتوسةةة ة ف أطروحةةةة دكتةةةوراح غيةةةر
منشورة ف كلية التربية ف الجامعة المستنصرية .
ـ ودة ف احمد سةليما ك0888م  :القيةاا والتقةوي فةي العمليةة التدريسةية ف األردن ف
دار األمت .
ـ غاي فمحمد حسقك3114م ف ل النفس ف الماتبة المصرية ف مصر.
ـ ومارة التربية ك0880م  :المديرية العامة للتخ ي التربوي ـ اإلحصا ـ بغداد .
- Anastasia , A . psychological testing MacMillan , New Yourk ,
1976.
- Holt , R.R; Assassin personally , New Yourk Harcouy prance
Jovanovich ,1971.
- Barn , A.R. Etta (1980) psychology Ault sanders intentional
Edition dap an .
- Nunn ally , J.G: psychometric theory , Mc Grew-Hill, New
Yourk , 1978 .
- Oppenheim , A.N; Questionnaire duskish & attivde Mesa
averment London , Hein man press, 1978 .
- Lindquist , Elf ; statistieul Analysis in Education Research
,Boston , Houghton – Muffin , 1950 .

بس

المالحق
الرحمق الرحي
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جامعة ديالى
كلية التربية األساسية
لس اإلر اد النفسي والتوجيش التربوي
أرتي ال البة :
يضب بيق يدي مجمو ة مق الموالخ االجتما يةة يحةاول مةق رملهةا معرفةة لةدرت
لى حسق التصةرل فيهةا ف لةرا يرجةو لةرا ة الموالةخ بصةورة دليقةة واإلجابةة ليهةا
بصورة موضو ية بحيث تعاس فعم طبيعة سلوك ف وال تتةرك أيةة فقةرة دون إجابةة
ف وان اإلجابا نها ستاون سرية وستستخدي إلغراض البحث العلمي فق .
م ال ل ريقة اإلجابة:
 ند تحديد أهدافي المستقبلية فأكون :أ -غير لادرة لى تحديدها .ك  م
 محتارة .ك م احددها بسهولة .ك مإن الم ةةال أ ةةمح يوضةةح لة طريقةةة اإلجابةةة ف فعلية لةةرا ة المولةةخ فةةي المقيةةاا
ووضب إ ارة ك  م في الماان المناسة مةق ورلةة اإلجابةة المنفصةلة  .فةنذا كةان
البديت ك أ م يم ت سلوك في ذل المولخ فتضب إ ارة كما موضح في أ مح .

مب ار الباح ة
الباح ة
هبة احمد مهدي

0ـ يةرتي إلى العادا والتقاليد تتم ت في :
أ .مقيدة للحريا والشخصية
 .التلي ببعط وأترك البعط األرر
 .ي يج االلتلاي بش
3ـ ايةر إلى الشخع االيتهامي لى ايش :
-484-

العدد الخامس والخمسون  .مجلة الفتح  .ايلول لسنة 3102

أ  .هو الري يستفيد في النهاية
 .لش مق المحاسق والمساوئ
 .خع غير محبو
2ـ أ تقد أن أحاامي يج :
أ .ن تتفق مب الرأي العاي
 .يأرر ببعط منها
 .أيها غير مهمة
4ـ أرى إن العملا بيق الناا :
أ .تسودها الس حية والمجاملة
 .منها ما هو جيد واألرر اس ذل
 .إيها ملا مبنية لى الود واالحتراي
4ـ يةرتي إلى المجتمب لى ايش :
أ  .يهت بالمةهر دون الجوهر
 .يهت بااللنيق
 .يهت بالجوهر
2ـ أ تقد إن الحياة :
أ  .لع ولهو .
 .لع وجد.
 .تشوبها الجدية والر اية
1ـ أ عر أن تعاملي مب مميمتي في المدرسة:
أ  .محدود
 .متفا ت في بعط األمور
 .لوي وراسخ
8ـ أفار في ملاتي األسرية لى إيها :
أ  .ضعيفة
 .غير مبنية لى التفاه
 .لوية
8ـ أ عر وأيا وس الجما ة لى إن :
أ  .ال تعجبني معاييرها
 .التلي ببعط معايرها
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 .التلي بمعاييرها
01ـ ند حدوت مناسبة لجيرايي فأيا :
أ  .دي القياي بأي مسا دة له
 .أتردد في القياي بأي مهمة له
 .ألدي المسا دة له
ملتي مب مميمتي

00ـ تتس
أ  .ضعيفة
 .بالمراوغة والتملق
 .الود واالحتراي

:

03ـ أرادي في الغال :
أ  .ال أتفق مب رأي مق أراده
 .منها ما يتفق ومنها ال يتفق
 .تتفق مب أرا مميمتي
02ـ وأيا أفار في مستقبلي وتحقيق أهدافي أرى :
أ ـ إن هناك مق يقخ حجر رة في طريقي
ـ يسا ديي البعط ويضايقني البعط األرر
 هناك مق يسا ديي ويسعى في يجاحي04ـ أ عر في الغال :
أ  .أيني مةلومة
 .أرر بعط ما استحق
 .أرر كت حقولي
04ـ ا عر باألل ندما :
أ .أجبر ق التنامل ق حقولي
 .أتنامل ق البعط مق حقولي
 .ند التنامل ق حقولي دون إجبار
02ـ فر تي للتقدي بالحياة :
أ  .ض يلة
 .متوس ة
 .جيدة
01ـ أفار في يفسي فأجدها :
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أ .مةلومة
 .مرة مةلومة ومرة سعيدة
 .سعيدة
08ـ ا عر بأيني :
أ .ال أتماق مق تحقيق أ يا ذا ليمة في الحياة
 .أتماق مق تحقيق بعط األ يا
 .أحقق أ يا ذا ليمة بالحياة
08ـ أ تقد بأيني :
أ .ال سي رة لي لى مجريا حياتي
.مسي رة لى البعط منها
 .لادرة لى السي رة لى مجريا حياتي
31ـ أ عر بأيني :
أ ـ مجبرة لى القياي بسلوكيا ال لنا ة لي فيها
ـ مجبرة لى القياي ببعط منها
ـ أيا حرة للقياي بات سلوكياتي
30ـ أفار في دراستي فأجدها :
أ .تحتا إلى بر ال أست يب احتمالش
 .تحتا بعط الصبر
 .سهلة ومتمانة منها
33ـ أ عر أن ملتي مب الجنس األرر :
أ .مستحيلة
 .فيها بعط الصعوبا
 .ممانة وهي ي ا تيادي
32ـ ندما أغض فأ تقد أن :
أ .غض ال يتناس مب المولخ الري أواجهش
 .لد يتناس في بعط األحيان
 .مناس في جميب األحيان
34ـ ند تحديد أهدافي المستقبلية فأكون :
أ .غير لادرة لى تحديدها
 .محتارة
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 .احددها بسهولة
34ـ ا عر إن حياتي :
أ .غير مستقرة
 .مستقرة في بعط األحيان
 .ادلة
32ـ أ عر بأن أفااري :
أ .غير لادرة لى التفاير
 .مشو ة
 .واضحة
31ـ أ تقد بأن رغباتي :
أ .ك يرة ومتنالضة
 .غير والعية
 .سهلة ومماق تحقيقها
38ـ ا عر بأن المجتمب الري أ يش فيش يتصخ :
أ .فقدان األمق .
 .فيش بعط األمق
 .أمق ومستقر
38ـ ايةر إلى ملا الناا لى أيها :
أ .أيايية
 .متنالضة بيق اإللداي واأليايية
 .محترمة
21ـ في الغال أرى إن اعرريق :
أ .ال يتقبلويني
 .ضعيفي التقبت لي
 .يتقبلويني
20ـ ندما أتعرض إلى الشدادد ا تقد :
أ .ال يوجد مق يسا ديي
 .يسا ديي البعط والبعط األرر يرفط
 .أن هناك مق الجأ إليش ليسا ديي
23ـ مميمتي في الغال :
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أ .ال توجد لقة بينه
 .ي قون أحيايا يبعضه
 .ضعيفي ال قة بينه
ا22ـ يةر إلى اعرريق لى أيه :
أ .غير أوفيا
 .غير أوفيا في بعط األحيان
 .أوفيا
24ـ ا تقد بان العدالة االجتما ية :
أ .ليس لها وجود
 .توجد في بعط األحيان
 .موجودة دادما
24ـ ندما ألي يفسي أجدها :
أ .ليس لها معنى
 .ا تيادية
 .موهوبة
22ـ ا تقد إن لي القدرة لى :
أ .ال أست يب مواجهتها
 .حت البعط منها
 .حت جميب مشاكلي
21ـ ايةر إلى إن مااية ادلتي ال تسمح لي :
أ .االرتمط مب مميمتي
 .ارتل مب بعط منه
 .ارتل مب كت مميمتي
28ـ ا عر إن اعرريق :
أ .ال يقدرون إماايياتي
 .يقدرون البعط منها
 .يقدرون كت ما أتمتب بش مق إمااييا
28ـ أ تقد بأيني :
أ .غير لادرة لى ارتيار أي مت
 .أستند إلى اعرريق في االرتيار
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 .لادرة لى ارتيار مت المستقبت
41ـ أ تقد بأيني متمانة مق :
أ .ال أتماق مق االرتيار
 .يشترك البعط لمسا دتي
 .ارتيار ري حياتي

-410-

هبة احمد مهدي

