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وقوة الشيطسة  اإلجيابيمنردة العالقات الشببية بني التفلري 
االقتصاد املنزىل  املعسفية والركاء النادح لدى طالب كلية

 دامعة املنوفية

 أستاذ مشاعد بقشم االقتصاد املنزىل والرتبية        
 كلية االقتصاد املنزىل جامعة املنوفيةب

 :املشتدلص 
ٚايرنا٤ ايٓاجح ، ٚايهػف  نفٔ ايعالقف١ بفني      اإلجيابٞايعالق١ بني ايتفهري  تعسفٖدف ايبرث اىل 

ٞ ٚقف٠ٛ ايطفٝةس٠ ارعسةٝف١، ٚددٜفد ايتفملبري ارباغفس يًفتفهري         جيابٞاإلايتفهري  ةف٢ ايفرنا٤    اإلجيفاب

ةفف٢ قفف٠ٛ ايطففٝةس٠ ارعسةٝفف١، ٚددٜففد ايتففملبري     اإلجيففابٞايٓففاجح، ٚددٜففد ايتففملبري ارباغففس يًففتفهري   

 ابٞاإلجيف ارباغس يك٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ  ة٢ ايرنا٤ ايٓاجح، ٚددٜد ايتفملبري ريفري ارباغفس يًفتفهري     

ة٢ ايرنا٤ ايٓاجح نرب ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ، ٚذيو يد٣ ن١ٓٝ َٔ طالب ن١ًٝ االقتؿاد ارٓصىل 

ٞ ( طايففو ٚطايبفف١ ٚيتركٝففل ذيففو م ينففداد َكٝففاع ايففتفهري        708بًففع نففددِٖ    ، َكٝففاع  اإلجيففاب

  ايففرنا٤ ايٓففاجح، َٚكٝففاع قفف٠ٛ ايطففٝةس٠ ارعسةٝفف١، ٚقففد اضفففس ايبرففث ااففاىل نففٔ ايٓتففا٥خ ايتايٝفف١:  

ٚقفف٠ٛ  اإلجيففابٞٚايففرنا٤ ايٓففاجح ، ٚجففٛد نالقفف١ بففني ايففتفهري   اإلجيففابٞتٛجففد نالقفف١ بففني ايففتفهري 

ٞ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ، ٜٛجد تفملبري َباغفس داٍ يذؿفا٥ٝا يًفتفهري      ةف٢ ايفرنا٤ ايٓفاجح، ٜٛجفد      اإلجيفاب

س داٍ ةفف٢ قفف٠ٛ ايطففٝةس٠ ارعسةٝفف١، ٜٛجففد تففملبري َباغفف  اإلجيففابٞتففملبري َباغففس داٍ يذؿففا٥ٝا يًففتفهري 

ةف٢   اإلجيابٞاذؿا٥ٝا يك٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ  ة٢ ايرنا٤ ايٓاجح، ٜٛجد تملبري ريري ارباغس يًتفهري 

 ايرنا٤ ايٓاجح نرب ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ.

 .ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ  -ايرنا٤ ايٓاجح   - اإلجيابٞايتفهري : ايهًُات ارفتاذ١ٝ

Modelling Causal Relationship Between Positive Thinking, 
Cognitive Holding Power and Successful Intelligence for the 
Students of Home Economics College- Menofiya University 

Dr. Marwa Salah Ibrahem Saada 
Abstract: 
The research aims at the recognition between positive thinking and 
successful intelligence , the revelation of the relationship between positive 
thinking and cognitive holding power , the determination of the direct 
impact of positive thinking on successful intelligence and the direct impact 
of positive thinking on cognitive holding power. The research also aims at 
the determination of the indirect impact of positive thinking on the successful 
intelligence via cognitive holding power, that was run on a sample of the 
students of Home Economics college which numbered(708) of male and 
female students- and for achieving this- the scale of positive thinking, the 
scale of successful intelligence and the cognitive holding power scale were 
prepared.The current research resulted into the following outcomes: there is 
a relationship between positive thinking and successful intelligence , and 
there is a relationship between positive thinking and cognitive holding 
power and it also found out a direct impact statistically denotive of the 
positive thinking on cognitive holding power and there is a statistically  
denotive direct impact of cognitive holding power on successful intelligence 
It also found out an indirect impact of positive thinking on successful 
intelligence via cognitive holding power. 
Keywords: Positive thinking, Successful intelligence, Cognitive 
control power . 
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 مكدمة البشح: 

ميففس ايعففا  ةفف٢ ارسذًفف١ ايسآٖفف٘ بففايت ريات ايطففسٜع١ ةفف٢ ناةفف١  ففاالت       

ااٝفففا٠، ٜٚػففففٗد بففففٛز٠ نًُٝففف١ تهٓٛيٛجٝفففف١ َعًَٛاتٝفففف١ ةففف٢ ا ففففاٍ ارعسةفففف٢    

ٚايتهٓٛيفففٛج٢ تفففا تةًفففو االٖتُفففاّ بفففتُهني ارفففتعًُني َفففٔ  ضفففايٝو ايفففتفهري    

الٍ نًُٝففف١ ايفففتعًِ، ةفففايوٛز٠ ارعًَٛاتٝففف٘  ٚقدزاتففف٘ ٚنًُٝاتففف٘ ٚ ناطففف٘ َفففٔ  ففف 

ٚايتهٓٛيٛج١ٝ اضاضٗا ايعكفٌ ايبػفس٣ يفرا َفٔ ايكفسٚز٣ إ تٗفدف ٖفرٙ ايوفٛز٠         

 .اإلجيابٞاىل تةٜٛس ايتعًِٝ اير٣ ٜؤد٣ اىل ت١ُٝٓ نكٍٛ قادز٠ ن٢ً ايتفهري 

ٚايففتفهري ٖففٛ نًُٝفف١ نكًٝفف١ َعسةٝفف١ ٚجداْٝفف١ زاقٝفف٘ بٓففا٤ٙ تٛضففظ نًفف٢          

١ٝ َوفففٌ االدزاى، االذطفففاع، ايترؿفففٌٝ، ٚاالبفففدا ،  حمؿففف١ً ايعًُٝفففات ايٓفطففف 

ٚنففريو نًفف٢ ايعًُٝففات ايعكًٝفف١ نايتففرنس، ايتُٝففص، االضففتدالٍ، ايتفطففري،        

ٚايترًٌٝ ٚاركازْ٘ ٚبايتاىل ٜات٢ ايتفهري ن٢ً قُ٘ ايعًُٝات ايعك١ًٝ ٚايٓفط١ٝ 

      را ي٘ َٔ دٚز َٗفِ ةف٢ انتطفاب ارعسةف١ ٚذفٌ ارػفهالت ايتف٢ تٛجف٘ االْطفإ.         

 ( 274: 2018  ايسةان٢، 

يرا  ؾبح ايتفهري ٖدةا  ضاضٝا تطع٢ ارٓاٖخ ايدزاض١ٝ يتركٝك٘ ةف٢ يٝف    

ارساذٌ ايدزاض١ٝ، ٜٚعد ٚضًٝ٘ ة٢ ايٛقت ذات٘ يالزتكا٤ مبطت٣ٛ ايفسد َٚٔ بفِ  

 اإلجيففابٞاالزتكففا٤ بففا تُ  نهففٌ، ٚ ٕ تففدزٜو ايةففالب نًفف٢ َٗففازات ايففتفهري  

ت٣ٛ ذٝفاتِٗ، ٜٚهطفبِٗ َٗفازات ايفتعًِ بطفسن١      بهٕٛ ي٘ َسدٚد نبري ن٢ً َط

 (  126: 2013َ  ا تالف َطتٜٛاتِٗ ايعك١ًٝ ٚ ناط تعًُِٗ.   ًٌٝ، 

: 2012(; دزاض١ نبد ااُٝفد  23: 2008ٖٚرا َا  ندت٘ دزاض١ نٌ َٔ ايبٗدٍ  

ٞ (  ٕ يًتفهري 272  ُٖٝف١ نفبري٠ جفدا تتُوفٌ ةف٢ َطفاندٙ ايففسد نًف٢          اإلجيفاب

ايكفف ٛط ايٓفطفف١ٝ ٚايتففٛتس، ٚهلٓرفف٘ اطففد٤ٚ ٚايةُملْٝٓفف١  ايت ًففو نًفف٢ ايكًففل ٚ

ٚايوك١ بايٓفظ، َٚٛاج١ٗ ايتردٜات ايعؿس١ٜ ارتطازن١ َٚٛانب١ ايتةفٛازات  

ايتهٓٛيٛجٝفف١ ٚارعًَٛاتٝفف١ ارتالذكفف١ ٚذيففو َففٔ  اجففٌ ايتهٝفف  َفف   سٜففات         

 ااٝا٠ ايعؿس١ٜ. 

ايفتفهري  نُا  غازت ايعدٜفد َفٔ ايدزاضفات اْف٘ تٛجفد نالقف١ ٚبٝكف٘ َفا بفني          

١ ٖٚرا َا اندت نًٝف٘ دزاضف١ ايعفاش٢َ    اإلجيابٝٚايعدٜد َٔ اجلٛاْو  اإلجيابٞ

ٞ ( ْ٘ تٛجد نالق١ َٛجبف١ بفني ايفتفهري    2017  ٚايؿفُٛد ايٓفطف٢، نُفا     اإلجيفاب

(  ْفف٘ تٛجففد نالقفف١ َٛجبفف١ بففني    2019اغففازت دزاضفف١ ؾففكس،  بففٛ غففك١ ٚجٓففد٣     

 .ٚايوك١ بايٓفظ  اإلجيابٞايتفهري 

ةففف٢ دطفففني اجلٛاْفففو ايعكًٝففف١، االجتُانٝففف١،     اإلجيفففابٜٞٚطفففِٗ ايفففتفهري  

(;نًفف٢ 2016ٚايٓفطفف١ٝ يففد٣ ايةففالب ٖٚففرا َففا  ندتفف٘ دزاضفف١ نففٌ َففٔ  ةتٓفف٘        

( Pritishri  2010(; دزاضف١  2016(، نُا تٛؾًت دزاض١ بٔ غفعبإ   2018ٚنبدٙ  

ٚايطففعاد٠، يففرا عففد بعفف     اإلجيففابٞاىل ٚجففٛد نالقفف١ ازتباطٝفف١ بففني ايففتفهري   

                                                           
1

 (APA) 
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ٞ اجتٗت يىل ينداد بسْاَخ يت١ُٝٓ ايتفهري ايدزاضات   Hong ندزاضف١  اإلجيفاب

، ذيو ألٕ ايفتفهري  (Osman  2016; دزاض١ (Meskaran  2014; دزاض١ (2012 

( 2016(; دزاضفف١ ؾففكٛز ٚذففٛاط  2005نُففا اٚقففرت دزاضفف١ ذحففاش٣     اإلجيففابٞ

ٜطاند ايففسد نًف٢ ذفٌ ايعدٜفد َفٔ ارػفهالت ٚجتٓفو ايهفوري َفٔ اال ةفاز، ٚبف٘            

 تُهٔ ايفسد َٔ ايطٝةس٠ ٚايترهِ ة٢ اَٛز نوري٠ ٚتطٝريٖا يؿاا٘. ٜ

ٞ (  ٕ ايفتفهري  25: 2016ٚاغازت دزاض١ نوُإ   ٚايفرنا٤ ايٓفاجح ُٖفا     اإلجيفاب

ؾٛز٠ يعًُ٘ ٚاذدٙ ٜتِ َٔ  الطُا تةفٜٛس َعفازف ايةًبف١ ٚ فرباتِٗ ٚشٜفاد٠      

ٚيفريو   بٞاإلجياَطت٣ٛ ايترؿٌٝ يدِٜٗ ةايرنا٤ ٖٛ بدا١ٜ ايةسٜل يًتفهري 

قاَففت ارؤضطففات ايتعًُٝٝفف١ نًفف٢ تةففٜٛس جٛاْففو ايففرنا٤ ايٓففاجح يففد٣ ايةًبفف١    

ٚذيو َٔ  الٍ بع  االْػة١ ٚارٗازات ايت٢ ٜعتُد نًٝٗا ارسغد ايٓفط٢ ةف٢  

نًُٝففف١ َطفففاندٙ ايةفففالب ٚذيفففو َفففٔ  جفففٌ تُٓٝففف١ ايفففرنا٤ ايٓفففاجح ٚايفففتفهري   

 َٚطت٣ٛ ايترؿٌٝ ٚارعسة٘ َٔ  الطُا. اإلجيابٞ

ايوفففٛز٠ ارعًَٛاتٝففف١ ايسآٖففف٘ ٚايهفففِ اطا٥فففٌ َفففٔ ارعًَٛفففات بفففسشت   ٚةففف٢  فففٌ 

اااجفف١ اىل تُٓٝفف١ قففدز٠ ايةًبفف١ نًفف٢ ايترًٝففٌ ٚايتكٝففِٝ ٚاركازْفف٘ ٚايتُٝٝففص       

باالقففاة١ اىل تٛ ٝفف  َففا تعًُففٛٙ ةفف٢ ذٝففاتِٗ ايَٝٛٝفف١ ٚدٜٛففٌ االةهففاز اىل         

ا تازضففات َففٔ اجففٌ ايتعاَففٌ ٚايتهٝفف  َفف  َتةًبففات ااٝففا٠ بفانًٝفف١ ٖٚففرا َفف    

 (14: 2016تكدَ٘ ْظس١ٜ ايرنا٤ ايٓاجح.  يبٛ جادٚ ٚايٓاطٛز،

يهففٌ ْففٛ  َففٔ  ْففٛا  ايففرنا٤ ةفف٢ ْظسٜفف١ ايففرنا٤ ايٓففاجح َٗففاّ دتففاد اىل         

قففدزات نكًٝفف٘ حمففددٙ، ةايففرنا٤ ايترًًٝفف٢ لتففاد اىل نًُٝففات نكًٝفف١ تتعًففل    

عفففٌ ارػفففهالت ايتففف٢ تطفففاند ايففففسد نًففف٢ ايكٝفففاّ بعًُٝفففات ايترًٝفففٌ ٚاركازْففف٘   

كففِٜٛ ٚايٓكففد ٚايتفف٢ تتةففابل َفف  ايفهففس٠ ايتكًٝدٜفف١ يًففرنا٤ يففد٣ َعظففِ      ٚايت

ايٓاع،  َا ايرنا٤ االبدان٢ ةٗٛ ٜػٌُ ن٢ً نًُٝات َعسة١ٝ َستبة١ باالبدا  

ٚاالبتهفاز ٚاال فعا  ٚاالنتػففاف،  ٣  ْٗفا تفستبة بكففدز٠ ايففسد نًف٢ ايتؿففسف       

طابك١،  َا ايفرنا٤  بٓحاح ة٢ ارٛاق  اجلدٜد٠ انتُادا ن٢ً ارٗازات ٚاخلربات اي

ايع٢ًُ ةٗٛ ٜتكُٔ نًُٝات َعسةٝف١ تطفاند ايففسد نًف٢ ايتهٝف  ٚايتٛاةفل َف         

   (Sternberg,1996: 16-18 )ايب١٦ٝ احملٝة١ ب٘ .

ايفرنا٤ ايٓفاجح باْف٘     Sternberg & Grigorenko (2003 :60 )ٜٚعفسف  

ْظففاّ َهتاَففٌ َففٔ ايكففدزات ايالشَفف١ يًٓحففاح ةفف٢ ااٝففا٠ ٜترففدد قففُٔ ايطففٝام  

 وكاة٢ يًُحتُ .اي

ةايففرنا٤ ايٓففاجح ارتففٛاشٕ ٜففٛد٣ يًٓحففاح ةايػففصـ ايٓففاجح ٜتؿفف  بكففدز٠    

نًف٢ دكٝففل اٖداةفف٘ ةفف٢ ااٝففا٠ ٚبايتففاىل ةايففرنا٤ ختًفف  َففٔ غففصـ ال ففس  

ذطففو االٖففداف ايتفف٢ دففدد ارٗففازات يتركٝففل تًففو االٖففداف، ٚاالضففتفاد٠ َففٔ       

ٝف  َف  ايب٦ٝفات    ْكاط ايك٠ٛ، ٚتعٜٛ  َهأَ ايكع ، نُا اْ٘ قفادز نًف٢ ايته  

ارصتًففف١ ، ةكففال نففٔ اْفف٘ ميهففِٓٗ َففٔ تسَٝففص ايتعًففِٝ ارففاد٣ يالذتفففا  بفف٘ ةفف٢  

ٚنفريو ةملْفف٘ َففٔ  . (2015:266ايفرانس٠ بػففهٌ  نوففس نُكفا ٚاتكاْففاز.    اخلصانفف٢،  

 الٍ تسَٝص ايتعًِٝ اراد٣ بةسا٥ل َتعددٙ ةإ ذيو ٜٛد٣ اىل ضٗٛي٘ اضعجا  
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ٜفرففص ايةًبف١     اراد٠ َٔ قبٌ ايةالب ٚقت االَتراْ ات، نُا إ ايفرنا٤ ايٓفاجح 

ن٢ً ايتعًِ بػهٌ انرب ةكالز نٔ اْ٘ ٧ٜٝٗ ايةايو بػهٌ جٝفد ٚةانفٌ يًٓحفاح    

  (Sternberg& Grigorenko, 2007: 80) ة٢ ااٝا٠

ةٓظس١ٜ ايرنا٤ ايٓاجح هلٝص بني ايتهٝ ، ايتػهٌٝ، اال تٝاز، ةفف٢ ايتهٝف    

ٛ ال ٜهفف٢ يٛذفدٙ ةف٢ ااٝفا٠، يال يذا     ٜتِ تعدٌٜ ايفرات يتتٓاضفو َف  ايب٦ٝف١، ٖٚف     

نإ َتٛاشْا َ  ايتػهٌٝ، ٚةٝ٘ ٜتِ تعدٌٜ ايب١٦ٝ يتتٓاضو َ  َا ٜطع٢ ايفسد 

ييٝفف٘، ٚتًففو ارٛاشْفف٘ ال تتركففل يال يذا نففإ اال تٝففاز ؾففرٝرا بففني َففا ميهففٔ          

 (484-483: 2019ت ٝريٙ َٚا ال ميهٔ ت ٝريٙ.  ااُٝد٣ ٚايهٓدز٣، 

٢ اجلُففف  ٚارٛاشْففف٘ بفففني ايكفففدزات ايترًًٝٝففف١    ٚايػفففصـ ايٓفففاجح قفففادز نًففف  

ٚاالبدانٝففف١ ٚايعًُٝففف١، ةايكفففدزات ايترًًٝٝففف١ زريفففِ  ُٖٝتٗفففا يال اْٗفففا ال تعتفففرب    

ايكففدزات ايٛذٝففد٠ ايكففسٚز١ٜ يًٓحففاح، ةففايفسد يففٝظ عاجفف١ ةكففة يىل تففرنس   

ٚدًٝففففففففٌ ارفففففففففاِٖٝ بففففففففٌ ٚ ٜكففففففففا لتففففففففاد اىل تٛيٝففففففففد ٚتةبٝففففففففل تًففففففففو      

     (Sternberg,2005:192)ارفاِٖٝ.

ٞ ٚن٢ً ايسريِ َفٔ اُٖٝف١ نفٌ َفٔ ايفتفهري       ٚايفرنا٤ ايٓفاجح ايفر٣     اإلجيفاب

ُٜٓفف٢ قففدز٠ ايفففسد نًفف٢ ايتعاَففٌ باجيابٝفف١ َفف  ايترففدٜات ارصتًففف١ َففٔ اجففٌ        

دكٝل ارصٜد َٔ ايٓحاح اال اْ٘ ال ٜٓب ٢ االنتفا٤ بُٗا يت فٝري ذٝفا٠ ايففسد اىل    

تبتف٢ قف٠ٛ ايطفٝةس٠    االةكٌ ةُٔ ايكسٚز٣  ٕ ميتًهو ايفسد زتب١ َٔ  ذد٣ ز

ارعسةٝففف١، ذٝفففث  ْففف٘ ٖٓفففاى نالقففف٘ تدا ًٝففف١ َفففا بفففني قففف٠ٛ ايطفففٝةس٠ ارعسةٝففف١   

 ( 2015ٚايرنا٤ ايٓاجح ٖٚرا َا اندت٘ دزاض١ اخلصان٢ 

ٚميوٌ َفّٗٛ ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ اذد ارفاِٖٝ اادٜو١ ْطبٝا ة٢  اٍ 

مل َففٔ دةفف   نًففِ ايففٓفظ، ٚقفف٠ٛ ايطففٝةس٠ ارعسةٝفف١ ٖفف٢ ذايفف١ يففد٣ ارففتعًِ تٓػفف      

َٛقفف  ايففتعًِ يًُففتعًُني الضففتصداّ جتٗٝففص َعسةفف٢  ٚ يجففسا٤ات َففٔ ايسْبفف١     

  (Stevenson&Ryan, 1994: 1)االٚىل  ٚ َٔ ايعب١ ايوا١ْٝ

ةكفف٠ٛ ايطففٝةس٠ ارعسةٝفف١ َففٔ ايستبفف١ االٚىل تػففري اىل دةفف  َٛقفف  ايففتعًِ        

ات يًُفففتعًُني التبفففا  ايتعًُٝفففات ٚاالجفففسا٤ات ايتففف٢ ٜكفففدَٗا ارعًفففِ اٚ َٛقفففٛن  

ايفتعًِ بُٝٓفا قف٠ٛ ايطفٝةس٠ ارعسةٝف١ َفٔ ايستبف١ ايواْٝف١ تػفري اىل دةف  َٛقفف            

ايتعًِ اىل ارتعًُني النتػاف االغٝا٤ باْفطِٗ ٚاالْػ اٍ ة٢ اْػة١ تتةًفو  

اضفففتصداّ َكفففاَني يًُففففاِٖٝ ارصتًفففف١ ٚيجفففسا٤ات ذفففٌ ارػفففهالت َٚعاجلففف١    

 :Stevenson & Evans, 1994)  .َتةًبات َٛاق  ايتعًِ ارصتًف١ ٚاضتٝعابٗا

162) & (Hunt & Stevenson,1997: 9) 

ٚتهُففٔ اُٖٝفف١ قفف٠ٛ ايطففٝةس٠ ارعسةٝفف١ ةفف٢ ايتملنٝففد نًفف٢ قففسٚز٠ تُٓٝفف١       

ٚتةٜٛس اضتصداّ ارتعًِ يالْػة١ ٚاالجفسا٤ات ارعسةٝف١ ارصتًفف١ نُفا تٛجف١      

اْظففاز ايعبففٜٛني اىل  ٕ ايترففد٣ االضاضفف٢ ةفف٢ ايتعًففِٝ االٕ ٜهُففٔ ةفف٢ شٜففاد٠         

قفف٠ٛ ايطففٝةس٠ ارعسةٝفف١ َففٔ ايستبفف١ ايواْٝفف١ يففد٣ ارففتعًُني يتُٓٝفف١       َطففتٜٛات

ايكففدز٠ نًفف٢ االْتكففاٍ ايبعٝففد اٚ َففاٜعسف بففايتهٝ  ارعسةفف٢، ةفف٢ ذففني  نففدت      
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 (;Stevenson  1998:407  دزاضف١  (;Stevenson  & Evans 1994:177  دزاضف١ 

(   ٕ  ُٖٝفففف١ َفٗففففّٛ قفففف٠ٛ ايطففففٝةس٠ ارعسةٝفففف١    Walmsley  2003:60دزاضفففف١ 

َكٝاضفف٘ ٜهُففٔ ةفف٢ تفطففري تففملبري ب٦ٝفف٘ ايففتعًِ نًفف٢ دةفف  ارففتعًُني الضففتصداّ   ٚ

َطففتٜٛات لتًفففف١ َففٔ ارعسةففف١ االجسا٥ٝفف١ َٚطفففاندٙ ارعًُففني نًففف٢ َساقبففف٘     

 جٗٛدِٖ يتٛةري ب٦ٝات تعًِ تؤند ن٢ً  ْٛا  لتًف١ َٔ ايتفهري. 

إ َٛاقف  ايفتعًِ ايتف٢ هلتًفو     ( Stevenson  & Evans  1994:164ٚ نفد  

ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ َٔ ايستب١ ايوا١ْٝ ة٢ ب٦ٝات ايهًٝات ايتهٓٛيٛج١ٝ تفدة   ق٠ٛ 

ارتعًُني اىل انتػاف ارػهالت َٚعاجلتٗا،  ٣ تدة  ارتعًُني يًرؿفٍٛ نًف٢   

ارعًَٛفففات باْفطفففِٗ، يجيفففاد ايعالقفففات، ٚجتسٜفففو االةهفففاز اجلدٜفففد٠، ٚةرفففـ     

 ايٓتا٥خ.

(; 2008ري٢ ٚنبففد ايكففادز (; ايٓففا2004ٖٚففرا َففا  ندتفف٘ دزاضفف١ نففٌ َففٔ ايٓففسؽ   

(  ْف٘ تٛجفد نالقف١ اجيابٝف١ بفني قف٠ٛ ايطفٝةس٠ ارعسةٝف١ ٚايكفدز٠          2011ايدضٛق٢ 

 ن٢ً انتػاف ارػهالت ٚذًٗا .

 مظللة البشح 

ٜفعد ايةايو اجلاَع٢ َٔ اِٖ  زنإ ايتعًِٝ ٚنًٝف١ ٜتٛقف  عفاح ايعًُٝف١     

ٜكّٛ بارٗفاّ  ايتع١ًُٝٝ باجلاَع١ ٚدكٝل اٖداةٗا، ةٗٛ ٜطِٗ بدٚز ةعاٍ ذٝث 

 ايتع١ًُٝٝ ايت٢ تطِٗ ة٢ تكدّ ارعسة١ ٚتةٜٛسٖا َٔ  الٍ يزغاد اضاترت٘. 

ةايةايففو اجلففاَع٢ يْطففإ يفف٘ ذاجاتفف٘ ٚاجتاٖاتفف٘ َٚٝٛيفف٘ ٚقدزاتفف٘ ٚ َايفف٘        

ٚطُٛذات٘ ٚي٘ ذٝات٘ ايػصؿ١ٝ ٚاالجتُان١ٝ، ٚ ْف٘ حمؿف١ً يعٛاَفٌ نفوري٠     

 ٜ ١ احملٝةفف٘ بفف٘ ٚايعالقففات تتُوففٌ ةفف٢ ضففٝهٛيٛجٝت٘ ٚيَهاْٝاتفف٘ ايراتٝفف٘ ٚايبػففس

 (65: 1995ايت٢ ختك  طا ايتٓظُٝات ايت٢ ٜعٌُ بٗا ضس٣، 

 نُا ،اإلجيابٞ ايتفهري ن٢ً قدزت٘ مبد٣ ٚتفٛق٘ ايةايو عاح ٜستبة يذ

 يدٜ٘ ايفهس١ٜ ارطتٜٛات دطني َد٣ ن٢ً تعتُد ارطتكب١ًٝ ايفسد  ٕ  ةة

 ٘ ٔ  ٚختًٝف ٌ  ايف   األةهفاز ايطفًب١ٝ   نف ٔ  تكًف اتف٘.  ايٓحفاز ٚايةفال ،    قدز يعفاش  َف

2015 :5 ) 

يًةايفففو تتُوفففٌ   اإلجيفففابٞ(  ٕ ايفففتفهري 55: 2013ٚاغفففازت دزاضففف١ نؿففففٛز   

َفف  ايففرات ٚايػففعٛز بايسقففا ٚايؿففرب ٚاروففابس٠     اإلجيففابٞاُٖٝتفف١ ةفف٢ ااففدٜث  

َٚٛاج١ٗ االشَات ٚيقاَ٘ نالقات اجتُان١ٝ اجياب١ٝ ٚايتُٝص بكفدزات َعسةٝف١   

١ يًفففرات اإلجيابٝفففذفففٌ ارػفففهالت ٚايس ٜففف١   ٚيبدانٝففف١ جٝفففد٠ ٚايعنٝفففص نًففف٢ 

 ٚاال سٜٔ ٚايترهِ ة٢ االْفعاالت ٚايطًٛى ٚايسريب١ ة٢ ايت ٝري.

نًف٢ دةف  ايةايفو يالبفدا  ٚايتففا ٍ ٚدطفني        اإلجيابٞنُا ٜعٌُ ايتفهري 

ايعالقففات األضففس١ٜ ٚاالجتُانٝفف١، نففريو اذففعاّ  زا٤ اال ففسٜٔ يًٛؾفففٍٛ اىل       

ا َفففا اغفففازت ايٝففف٘ دزاضففف١ نفففٌ َفففٔ     طفففسم ايٓحفففاح ٚزةففف  االضتطفففالّ ٖٚفففر   

 (2013(; دزاض١ ايػاةع٢  2009قاضِ 
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ٞ  ٕ ايفتفهري   (cherry 2014نُا  نفدت دزاضف١    يف٘ ةٛا٥فد ذٝاتٝف١     اإلجيفاب

ٚتع١ًُٝٝ ندٜد٠ َٓٗا ايػعٛز بايطعاد٠ ٚدكٝل ايٓحاح ايدزاض٢ ٚشٜاد٠ ايوكف١  

قف  ايكفارية١   بايٓفظ ٚاختاذ ايكفسازات ايؿفا٥ب٘ ٚايتففا ٍ ٚايكف٠ٛ رٛاجٗف١ ارٛا     

 ٚارس١ْٚ ايعك١ًٝ نٓد َٛاج١ٗ ايتردٜات ٚايؿعاب. 

ٜٚعففد َفٗففّٛ ايففرنا٤ ايٓففاجح َففٔ ارفففاِٖٝ ايتفف٢ نففربت نففٔ  ُٛنفف١ َففٔ      

ايكدزات ارتها١ًَ ايت٢ لتاد ايٝٗا ايففسد َفٔ  جفٌ ايٓحفاح ةف٢ ذٝاتف٘، نُفا  ٕ        

َفّٗٛ ايرنا٤ ايٓاجح ازتبة بػهٌ نبري ة٢ تكٜٛف١ قفدزات ايةًبف١ ٚدطفني     

فهريِٖ ٚشٜادٙ دؿًِٝٗ، نُفا ميهفٔ ايٓظفاّ ايتعًُٝفٞ َفٔ دكٝفل ايتفٛاشٕ        ت

 بٝٓ٘ ٚبني قدزات ٚاذتٝاجات ايةًب١. 

ايففففرنا٤ ايٓففففاجح باْفففف٘ ايكففففدز٠ نًفففف٢  (Sternberg  1997  ،)2005 ٜٚعفففسف 

ايٓحففاح ةفف٢ ااٝففا٠ َففٔ  ففالٍ اضففت الٍ ايفففسد يٓكففاط قٛتفف٘ ٚتعٜٛكفف١ يٓكففاط     

ٌٝ ٚا تٝففاز ايب٦ٝففات باضففتصداّ ايكففدزات  قففعف١ باالقففاة٘ اىل ايتهٝفف  ٚايتػففه 

ايترًًٝٝفففف١ ٚاالبدانٝفففف١ ٚايعًُٝفففف١ ٚةكففففا رعففففاٜري ايػصؿفففف١ٝ دا ففففٌ ايطففففٝام     

 االجتُان٢ ٚايوكاة٢ اير٣ ٜعٝؼ ةٝ٘ ايفسد.

  ٕ ايرنا٤ ٜٓة٣ٛ ن٢ً  زب  حمددات ٢ٖ : (Sternberg  2005ٜٚؤند 

      م ايكففففدز٠ نًفففف٢ دكٝففففل ايفففففسد ألٖداةفففف٘ ةفففف٢ ااٝففففا٠ بففففايٓظس اىل ايطففففٝا

االجتُففان٢ ايوكففاة٢ : ٚتػففري اىل ؾففٝاري٘ ايفففسد  ٖففداف قٜٛفف١ َُٚٗفف١ يفف٘،         

ٚاَتالى ارٗازات يًٛؾٍٛ اىل تًو االٖداف، ٚارِٗ ة٢ ذيو َفا ٜفعًف٘ ايففسد    

 ة٢ ذٝات٘ يتركٝل تًو االٖداف ٚيٝطت االٖداف عد ذاتٗا.
         االضتفادٙ َٔ ْكفاط ايكف٠ٛ ٚتؿفرٝح اٚ تعفٜٛ  ْكفاط ايكفع : ٚتػفري اىل

ٜٛجد ةسد جٝد ة٢ نٌ غ٧،  ٚ ض٧ ة٢ نٌ غ٧، ٚاضتٓادا يريو ةملْف٘   اْ٘ ال

ال تٛجد طسٜك١ ٚاذدٙ يًٓحاح ةف٢ ايعُفٌ، يفرا نًف٢ ايففسد إ ٜطفت ٌ ْكفاط        

قٛتفف٘ ٜٚكفف٣ٛ َففا يدٜفف١ َففٔ قففع  ٜٚٛ فٗففا َففٔ  جففٌ ايٓحففاح ةفف٢ ا ففاٍ           

 ارةًٛب.
      سد ايتهٝ  َ  ايب٦ٝات، ٚا تٝازٖا، ٚتػفهًٝٗا: ٚتػفري اىل قفسٚز٠ تعفدٌٜ ايفف

يٓفط٘ عٝث ٜتٓاضو َف  ايب٦ٝف١ يتتٓاضفو َعف٘، ٚذيفو الٕ ايظفسٚف تفت ري        

باضتُساز، يرا ٜٓب ف٢  ال ٜكتؿفس تهٝفف٘ نًف٢ ايتفملقًِ ةكفة، ينفا ٜتعفداٙ اىل         

 ا تٝاز ايب٦ٝ٘ ٚتػهًٝٗا عٝث تؿبح عاي٘  ةكٌ تا ناْت نًٝ٘.
  اجح ايكفففدزات ايترًًٝٝففف١ ٚاالبدانٝففف١ ٚايعًُٝففف١: ٚتػفففري اىل إ ايفففرنا٤ ايٓففف

ٜٓةفف٣ٛ نًفف٢ ْةففام ٚاضفف  َففٔ تًففو ايكففدزات ايتفف٢ تكففاع ةفف٢ اال تبففازات          

ايعكًٝفففف١ ٚاالنادميٝفففف١ ايتكًٝدٜفففف١، الٕ َعظُٗففففا ٜسنففففص نًفففف٢ اجلاْففففو    

ايترًًٝفففٞ ٚايفففرانس٠، ٜٚ ففففٌ اجلفففاْبني االبفففدان٢ ٚايعًُففف٢ ٚتعفففد ارٗفففازات 

  ٘  ايتر١ًًٝٝ نايترًٌٝ، اركازْات، ايتٓاقكات، ايتكِٝ، ايٓكد، ٚاالذهفاّ َُٗف

يًفففسد  ففالٍ ضففٓٛات دزاضففت٘ ٚذٝاتفف٘، يهٓٗففا يٝطففت ارٗففازات ايٛذٝففد٠ ايتفف٢      

تٛد٣ اىل ايٓحاح ةف٢ اردزضف١ ٚااٝفا٠، ٚذيفو الٕ ايففسد ال لتفاد ةكفة اىل        

تففففرنس ارفففففاِٖٝ ٚدًًٝففففٗا، بففففٌ لتففففاد  ٜكففففا اىل ايكففففدز٠ نًفففف٢ تٛيٝففففدٖا 

 ٚتةبٝكٗا. 
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غففسات ااكٝكٝفف١  ٜٚػففري األدب ايٓظففس٣ يىل إ ٚنفف٢ ايةايففو براتفف٘ َففٔ ارؤ   

ن٢ً ؾرت٘ ايٓفط١ٝ، ةٗٛ ٜطاِٖ ة٢ تةٛزٙ ٚقفد ٜكفٛدٙ  فٛ ايتففٛم ٚاالبفدا ،      

ةكال نٔ ايٛن٢ بايرات لفدد اضفًٛب ايففسد ةف٢ طبٝعف١ االدا٤ نٓفد تفانًف٘ َف          

ٜفعففد َؤغففسا يًكففدز٠ نًفف٢ َٛاجٗفف١ ارػففهالت ٚذًففٗا بةسٜكفف١ يبدانٝفف١    ايب٦ٝفف١ ٚ

     ٔ اضفظ ذفٌ ارػفهالت يذ إ قفدز٠      ن٢ً ٚةل ْظاَ٘ ارعسةف٢ ايفر٣ ٜعفد اضاضفا َف

ايةالب ن٢ً ددٜفد اٖفداةِٗ َٚٛاجٗف١ َػفهالت يفٝظ نًف٢ اضفاع َفا يفدِٜٗ          

َٔ هلوٝالت َعسةٝف١ ةكفة، ٚيهفٔ تبعفا الدزانٗفِ يفٛنِٝٗ بايفرات ٚيب٦ٝفاتِٗ         

 (302: 2019اخلازج١ٝ.  ايعهاٜػ٢، 

ٚذيففو دةفف  نًُففا٤ نًففِ ايففٓفظ ايعبفف٣ٛ يالجتففاٙ  ففٛ ب٦ٝفف١ ايففتعًِ يدزاضفف١  

ايٝو ايت٢ تطاند ايةفالب نًف٢ دكٝفل اٖفداةِٗ اٚ ينفاقتِٗ نفٔ دكٝكٗفا        االض

ةُٝا ٜط٢ُ بايدة  اير٣ ٜدة  ايةالب اىل  ْٛا  لتًفف١ َفٔ ايٓػفاط ارعسةف٢     

 ٜعسف ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ.

ٚق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ تعد ايط١ُ ارُٝصٙ رٛق  ايتعًِ يذ تكفّٛ بايتػفحٝ    

ؿفففادز َعًَٛفففاتِٗ اخلاؾففف١ ٚحماٚيففف٘ ذفففٌ ايفففدا٥ِ يًُفففتعًُني يًهػففف  نفففٔ َ

ارػففهالت باْفطففِٗ ٚينففادٙ بٓففا٤ ٚنففِٝٗ ايففرات٢ ةفف٢ قفف٤ٛ جٗففٛدِٖ ايػصؿفف١ٝ،   

ٚتهُففٔ  ُٖٝفف١ قفف٠ٛ ايطففٝةس٠ ارعسةٝفف١ ةفف٢ تملنٝففد قففسٚز٠ تُٓٝفف١ ٚتةففٜٛس          

 & Stevenson)اضففتعُاٍ ارففتعًِ يالْػففظ١ ٚاالجففسا٤ات ارعسةٝفف١ ارصتًففف١.   

Evans,1994) 

 ٕ َطتٜٛات ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسةٝف١ تعتُفد نًف٢     (Stevenson  1998ٜٚػري 

 ٖداف ايتعًِ ارساد دكٝكٗا ةإذا نإ اطدف ٖفٛ تُٓٝف١ َٗفازات ْٛنٝف١ ميهفٔ      

تةبٝكٗا بفان١ًٝ ةف٢ ارٛاقف  ايسٚتٝٓٝف١ ٜهفٕٛ ايفتفهري ةف٢ َطفتٜٛات نًٝفا َفٔ          

قفف٠ٛ ايطففٝةس٠ ارعسةٝفف١ َففٔ ايستبفف٘ االٚىل، ٚةفف٢ ٖففرا ٜهففٕٛ يًُعًففِ دٚز نففبري،  

ُٝٓا يذا نإ اطفدف تُٓٝف١ ايطفُات ارةًٛبف١ افٌ ارػفهالت ةف٢ ارٛاقف  ريفري          ب

ارتٛقعفف١ ةفف٢ ٖففرٙ ااايفف١ ٜففتِ ايففتفهري ةفف٢ َطففتٜٛات نًٝففا َففٔ قفف٠ٛ ايطففٝةس٠      

ارعسةٝفف١ َففٔ ايستبفف١ ايواْٝفف١ ٜٚكففّٛ ارعًففِ بتػففحٝ  دا٥ففِ يًُففتعًُني يتفعٝففٌ      

   ِ ٚينفففادٙ  َؿفففادزِٖ اخلاؾففف١ يًُعًَٛفففات ٚحماٚيففف١ ذفففٌ ارػفففهالت بإْفطفففٗ

 ةُِٗٗ ة٢ ق٤ٛ ْتا٥خ  ٗٛدِٖ ايػصؿ٢.

ٚةف٢   فَٚ  َساجع١ ايدزاضات ٚايبرٛث ضفٛا٤ ايدزاضفات ايعسبٝف١ ٚاالجٓبٝف١      

   تٛجد دزاض١ تٓاٚيت َت ريات ايبرث اااىل .ف ذدٚد نًِ ايباذو١ 

 تشاؤالت البشح 
ٚتتبًٛز َػه١ً ايبرث ة٢ ايطفؤاٍ ايفس٥ٝظ ايتفايٞ َفا ايعالقف١ ايطفبب١ٝ بفني        

ٚنففٌ َففٔ ايففرنا٤ ايٓففاجح ٚقفف٠ٛ ايطففٝةس٠ ارعسةٝفف١ يففد٣        اإلجيففابٞتفهري ايفف

 طالب ن١ًٝ االقتؿاد ارٓصىل جاَع١ ارٓٛة١ٝ؟

 ٜٚتفس  َٔ ايطؤاٍ ايس٥ٝظ يًبرث االض١ً٦ ايتاي١ٝ:

          تٛجد نالق١ ازتباطٝف١ بفني دزجفات نٝٓف١ ايبرفث نًف٢ َكٝفاع ايفتفهري ٌٖ

 ٚايرنا٤ ايٓاجح؟ اإلجيابٞ
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 تباطٝف١ بفني دزجفات نٝٓف١ ايبرفث نًف٢ َكٝفاع ايفتفهري         ٌٖ تٛجد نالق١ از

 ٚق٠ٛ ايطةس٠ ارعسة١ٝ؟ اإلجيابٞ
   ٜٛجد تملبري َباغس يًفتفهري ٌٖ ٞ ةف٢ ايفرنا٤ ايٓفاجح يفد٣ ايةفالب       اإلجيفاب

 ن١ٓٝ ايبرث؟
      ٜٛجفد تفملبري َباغفس يًفتفهري ٌٖ ٞ ةف٢ قف٠ٛ ايطفٝةس٠ ارعسةٝف١ يفد٣       اإلجيفاب

 ايةالب ن١ٓٝ ايبرث؟

 س يكفف٠ٛ ايطففٝةس٠ ارعسةٝفف١  ةفف٢ ايففرنا٤ ايٓففاجح يففد٣ ٖففٌ ٜٛجففد تففملبري َباغفف

 ايةالب ن١ٓٝ ايبرث؟
    ٜٛجد تملبري ريري َباغفس يًفتفهري ٌٖ ٞ ةف٢ ايفرنا٤ ايٓفاجح نفرب قف٠ٛ       اإلجيفاب

 ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ؟

 :أهداف البشح 

 ٚايففرنا٤ ايٓففاجح يففد٣ طففالب نٝٓفف١   اإلجيففابٞايعالقفف١ بففني ايففتفهري  تعففسف

 ايبرث .
    ٚقفف٠ٛ ايطففةس٠ ارعسةٝفف١ يففد٣    اإلجيففابٞتفهري ايهػفف  نففٔ ايعالقفف١ بففني ايفف

 طالب ن١ٓٝ ايبرث.
     ددٜد ايتفملبري ارباغفس يًفتفهري ٞ ةف٢ ايفرنا٤ ايٓفاجح يفد٣ ايةفالب       اإلجيفاب

 ن١ٓٝ ايبرث.
   ةفف٢ قفف٠ٛ ايطففٝةس٠ ارعسةٝفف١ يففد٣   اإلجيففابٞددٜففد ايتففملبري ارباغففس يًففتفهري

 ايةالب ن١ٓٝ ايبرث.

   ارعسةٝفف١  ةفف٢ ايففرنا٤ ايٓففاجح يففد٣    ددٜففد ايتففملبري ارباغففس يكفف٠ٛ ايطففٝةس٠

 ايةالب ن١ٓٝ ايبرث.
      ددٜد ايتفملبري ريفري ارباغفس يًفتفهري ٞ ةف٢ ايفرنا٤ ايٓفاجح نفرب قف٠ٛ       اإلجيفاب

 ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ.

 :أهنية البشح 

  ٚال: اال١ُٖٝ ايٓظس١ٜ

  ٜفعد ذيفو   اإلجيابٞتٓاٍٚ َت ري ايتفهري يد٣ طالب ن١ًٝ االقتؿاد ارٓصىل 

، ٚايتففف٢ تؤنفففد نًففف٢ قفففسٚز٠    اإلجيفففابٞنًفففِ ايفففٓفظ   ضفففتحاب١ يفًطفففف١  

 ١.اإلجيابٝايتملنٝد ن٢ً ْكاط ايك٠ٛ ٚايطُات ايػصؿ١ٝ 
            ٜفعد ايفتفهري  ذفد  ٖفِ ايعًُٝفات ايعكًٝف١ ايعًٝفا ايتف٢ تفستبة بهفٌ ايعًُٝفات

ايعك١ًٝ اال س٣، ٚايت٢ َٔ  الطا ددد تٛاةل ايفسد َ  ب٦ٝت٘ ٚقدزت٘ ن٢ً 

 .َتةًبات ااٝا٠ ٚذٌ ارػهالت
       تهُٔ  ١ُٖٝ ايبرث ة٢ ايٛقٛف ن٢ً بع  ارفت ريات ايتف٢ تفؤبس نًف٢ عفاح

ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝف١ ٚتصٜفد َفٔ دؿفٌٝ ايةفالب َفٔ  فالٍ َعسةف٘ َطفت٣ٛ          

 ايعالق١ بني ايتفهري ٚنٌ َٔ ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ ٚايرنا٤ ايوالب٢.
    َفٔ   شٜاد٠ ٚن٢ ايباذوني بايرنا٤ ايٓاجح ٚاضتواز٠ اٖتُفاَِٗ الجفسا٤ ارصٜفد

 ايدزاضات ة٢ ٖرا ا اٍ، تا ٜطِٗ ة٢ دطني ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.



 م2020..  أكتوبر                        العشرون       العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
91 

   ُٔتففٛةري بٝاْففات تطففاند لةةفف٢ ارٓففاٖخ نًفف٢ ٚقفف  بففساَخ دزاضفف١ٝ تتكفف

 ْػفففة١ ٚيجفففسا٤ات َعسةٝففف١ َتبآٜففف٘ َفففٔ ايستبففف٘ ايعًٝفففا، يتُٓٝففف١ ايكفففدزات   

 ارعسة١ٝ ايعًٝا نايكدز٠ ن٢ً ذٌ ارػهالت ٚاالبتهاز.
 ٛ٠ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ ةف٢ َطفاندٙ ارعًُفني نًف٢ تكٝفِٝ      قد ٜطاِٖ َكٝاع ق

طففسم ايتففدزٜظ َٚففد٣ َطففاُٖتٗا ةفف٢ تةففٜٛس االجففسا٤ات ايتفف٢ ٜطففتصدَٗا    

ايةًب١ َفٔ ارطفت٣ٛ االٍٚ ٚايوفا٢ْ ةفاإلجسا٤ات َفٔ ارطفت٣ٛ االٍٚ قفد تهفٕٛ         

َٓاضب١ ة٢ بدا١ٜ انتطاب ارعسة١ ة٢  اٍ َا، ٚيجفسا٤ات ارطفت٣ٛ ايوفا٢ْ    

َٗفففازات ايفففتفهري ٚإلنفففداد ايةًبففف١ يٝهْٛفففٛا  فففربا٤ ةففف٢ قفففسٚز٠ النتطفففاب 

 ا اٍ.

 ثانيا: االهنية التطبيكية

        تفففٛةري نفففٛذد ميوفففٌ ايعالقففف١ َٚطفففاز اجتاٖاتٗفففا بفففني ارفففت ريات  ايفففتفهري

 ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ(. ،ايرنا٤ ايٓاجح ، اإلجيابٞ
       َوفٌ   يَها١ْٝ االةاد٠ َٔ ْتا٥خ ايبرفث ةف٢ ايعًُٝف١ ايتعًُٝٝف١، ذٝفث تفٛةري

ٖففرٙ ايُٓففاذد يًُففسبٝني تطففاندِٖ نًفف٢ اختففاذ ايكففسازات ايعبٜٛفف١ ايطفف١ًُٝ    

 ٚٚق  ااًٍٛ ارٓاضب١ يًُػهالت .
      ٍيقاة١ ٖرا ايبرث  اٍ ايكٝاع ايٓفطٞ ٚارهتبف١ ايطفٝهٛيٛج١ٝ ةف٢  فا

نًِ ايٓفظ ارعسة٢  َكاٜٝظ ٚ دٚات تطفاند نًف٢ يجفسا٤ ارصٜفد َفٔ ايبرفٛث       

          اإلجيففابٞتةففٛز ايعًُفف٢ َوففٌ َكٝففاع   ايففتفهري  ةفف٢ ٖففرا ا ففاٍ ةفف٢ قفف٤ٛ اي 

ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ يةالب اجلاَع١    ٖٚف٢ َفٔ ينفداد     ف ايرنا٤ ايٓاجحف 

ايباذو١( ٚايتملند َٔ اخلؿا٥ـ ايطفٝهَٛع١ٜ يف٘ ، تفا قفد ٜطفِٗ اضفٗاَا       

نًُٝفاز ةفف٢ يبففسا٤  ففاٍ ايكٝففاع ايٓفطفف٢ ٚارعسةفف٢ ٚايتملنففد َففٔ هلتفف  ٖففرٙ  

 ضب١ َٔ ايؿدم ٚايوبات .األدا٠ بدالالت َٓا

 :مصطلشات البشح 

 :تعسيفات إدسائية 
  اإلجيابيالتفلري: 

ٖفففٛ ْػفففاط ذٖٓففف٢ َففففٔ  اليففف٘ ٜكفففّٛ ايةايففففو بعتٝفففو ٚ تٓظفففِٝ َعازةفففف٘        

َٚدزنات٘ يًتعاٌَ بفعايٝ٘ َ  ارٛاق  ٚاالذداث ٚاالضتفادٙ َٓٗا بملنرب قفدز  

ام ةٝٗفا ٚاختفاذ   تهٔ َ  اال ر ة٢ االنتباز اجلٛاْو ايطًب١ٝ َ  ندّ االضت س

 ناة٘ االجسا٤ات يتحٓو  ٣ قسز.

ٜٚكاع يجسا٥ٝا بايدزج١ ايت٢ لؿٌ نًٝٗا طالب نًٝف١ االقتؿفاد ارٓفصىل    

 .اإلجيابٞجاَع١ ارٓٛة١ٝ ن٢ً َكٝاع ايتفهري 

 :الركاء النادح 
ايفرنا٤ ايٓفاجح بملْف٘ قفدزٙ ايففسد نًف٢        (Sternberg, et al.  2002 :2ٜعسف 

رفٗفففّٛ ايففففسد نفففٔ ايٓحفففاح قفففُٔ ايطفففٝام ايوكفففاة٢  ايٓحفففاح ةففف٢ ااٝفففا٠ طبكفففا  

االجتُان٢ يًفسد ٚذيو َٔ  الٍ االضتفادٙ َفٔ ْكفاط ايكف٠ٛ يدٜف١، ٚتؿفرٝح      
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ْكاط ايكع  ٚذيو َٔ  جٌ ايتهٝ ، ايتػهٌٝ، ا تٝاز ايب٦ٝات َفٔ  فالٍ دَفخ    

 Sternberg, etايكدزات ايتر١ًًٝٝ، االبدان١ٝ، ايع١ًُٝ. تبٓت ايباذو١ تعسٜف   

al.  2002) .ٜٙٚكفففاع يجسا٥ٝفففا بايدزجففف١ ايتففف٢ لؿفففٌ نًٝففف٘   ارػفففاز ايٝففف٘ انفففال

 ايةالب ن٢ً َكٝاع ايرنا٤ ايٓاجح ٚاير٣ ٜتكُٔ بالث قدزات ٢ٖ: 

   ٘ايكففدزات ايترًًٝٝفف١: تتكففُٔ ٖففرٙ ايكففدزات ايكففدز٠ نًفف٢ ايترًٝففٌ ٚاركازْفف

ٚيدزاى اال تالةات ٚارتػابٗات ٚايتكِٝٝ ٚيؾداز االذهاّ،  ٚتكفاع يجسا٥ٝفا   

دزجفف١ ايتفف٢ لؿففٌ نًٝٗففا ايةايففو نًفف٢ ايفكففسات ايتفف٢ تكففٝظ ايكففدزات     باي

 ايتر١ًًٝٝ قُٔ َكٝاع ايرنا٤ ايوالب٢.
     ايكففدزات االبدانٝفف١: تتكففُٔ ٖففرٙ ايكففدزات ايكففدز٠ نًفف٢ االضتبؿففاز اجلٝففد

يًُٛقفف  ٚايتهٝفف  بٓحففاح َفف  ارٛاقفف  اجلدٜففد٠، ٚتكففاع يجسا٥ٝففا بايدزجفف١    

ايتفف٢ تكففٝظ ايكففدزات االبدانٝفف١ ايتفف٢ لؿففٌ نًٝٗففا ايةففالب نًفف٢ ايفكففسات  

 قُٔ َكٝاع ايرنا٤ ايوالب٢.
    ايكدزات ايع١ًُٝ: تتكُٔ ٖرٙ ايكدزات ايكدز٠ ن٢ً ايتٓفٝر ٚٚقف  ارعفازف

َٛق  ايتٓفٝر ة٢ َٛاق  ااٝا٠ ارصتًفف١، ٜٚكفاع يجسا٥ٝفا بايدزجف١ ايتف٢      

لؿففٌ نًٝٗففا ايةايففو نًفف٢ ايفكففسات ايتفف٢ تكففٝظ ايكففدزات ايعًُٝفف١ قففُٔ    

 نا٤ ايوالب٢.َكٝاع اير

 :قوة الشيطسة املعسفية 
ٖففٛ اجلٗففد اربففرٍٚ بٛاضففة١ ب٦ٝفف٘ ايففتعًِ يففدة  ايةففالب يىل اضففتعُاٍ  ْففٛا     

لتًف١ َٔ ارعسة١ اإلجسا١ٝ٥ . ٜٚكاع يجسا٥ٝفا بايدزجف١ ايتف٢ لؿفٌ نًٝٗفا      

 ايةالب ن٢ً َكٝاع ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ ٚاير٣ ٜتكُٔ زتبتني.

 :سدود البشح 
 ض ايبرث م ٚق  اادٚد ايتاي١ٝ:يف ق٤ٛ اض١ً٦ ٚةسٚ

    :طايففو ٚطايبفف١ َففٔ طففالب ايفسقفف١ ايوايوفف١ ٚايسابعفف١      708ذففدٚد بػففس١ٜ )

 جاَع١ ارٓٛة١ٝ. به١ًٝ االقتؿاد ارٓصىل

  جاَع١ ارٓٛة١ٝ .ذدٚد َها١ْٝ: ن١ًٝ االقتؿاد ارٓصىل 

  2020 -2019ذدٚد ش١َٝٓ: ايفؿٌ ايدزاض٢ االٍٚ يًعاّ اجلاَع٢.)ّ 
 ٛن١ٝ: اقتؿفففس ايبرفففث اافففايٞ نًففف٢ دزاضففف١ ارفففت ريات ايتايٝففف١ ذفففدٚد َٛقففف

، ايففرنا٤ ايٓففاجح، قفف٠ٛ ايطففٝةس٠ ارعسةٝفف١( يففد٣ طففالب     اإلجيففابٞ ايففتفهري 

 ايفسق١ ايوايو١ ٚايسابع١ به١ًٝ االقتؿاد ارٓصىل.

  :متغريات البشح 
  اإلجيابٞارت ري ارطتكٌ: ايتفهري. 

 ٝةس٠ ارعسة١ٝ.ق٠ٛ ايط ارت ري ايتاب : ايرنا٤ ايٓاجح 

 األطاز النظسى للبشح 
  اإلجيابيالتفلري :Positive Thinking  

بملْ٘ ن١ًُٝ  ًل يالةهفاز ايتف٢    اإلجيابٞ( ايتفهري 258: 2003ٜعسف ايةٝة٢  

تستبة ازتباطا ٚبٝكَا باالضتبؿاز ٚاالبتهاز، ٚتعٌُ ن٢ً تسنٝص طاقف١ ةهسٜف١   

 تستبة بٓتٝح١ يجياب١ٝ دكل ةا٥د٠ يًحُٝ .
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ٖففٛ ٚنفف٢  اإلجيففابٞ ٕ ايففتفهري  (Caprara & Cervone  2003 :3 ٜٚٛقففح

 ايفسد باَهاْات٘ ٚقدزات٘ ايت٢ ٜطتصدَٗا ة٢ َٛاج١ٗ َتةًبات ااٝا٠ اي١َٝٛٝ.

ٞ  ٕ ايفتفهري   Peiffer (12 : 2002) ٚ ند  ٜتُوفٌ ةف٢ ااففا  نًف٢      اإلجيفاب

اٝا٠ َف   ارػانٌ ارصتًف١، بٌ ٖٛ ْٗخ َتهاٌَ ة٢ ا تعسفايتٛاشٕ ايطًِٝ ة٢ 

ةف٢  ٣ ذفاٍ بفدال َفٔ ايعنٝفص نًف٢ ايطفًبٝات         اإلجيابٞايعنٝص ن٢ً اجلاْو 

 ٢ٖٚ ايةسٜك١ ارو٢ً يًرٝا٠.   

( بملْ٘ ايكًل بػهٌ  قٌ، ٚاالضتُتا  بااٝا٠ بػفهٌ  15: 2015ٚذنسٙ ةريابٝفس  

١ ٚاركففف١٦ٝ باالذفففداث بفففدال َفففٔ   اإلجيابٝففف نفففرب، ٚايعنٝفففص نًففف٢ اجلٛاْفففو   

ْفو ايطفًب١ٝ، ٚا تٝفاز ايطفعاد٠ بفدال َفٔ اافصٕ، ٚ ٕ ٜهفٕٛ         ايعنٝص نًف٢ اجلٛا 

 ايػعٛز ايدا ٌ يًػصـ طٝبا.

( بملْففف٘ ْػفففاط ذٖٓففف٢ ٜكفففّٛ َفففٔ  اليففف٘ ايففففسد   224: 2018  ٜٚعسةففف٘ نػفففُا٣ٚ

بتٓظففِٝ َعازةفف٘ َٚدزناتفف٘ يًتعاَففٌ بهفا٥فف٘ ٚةعايٝفف٘ َفف  ارٛاقفف  ٚاالذففداث      

اجلٛاْو ايطفًب١ٝ َف     ٚاالضتفادٙ َٓٗا بملنرب قدز تهٔ َ  اال ر ة٢ االنتباز

 ندّ االضت سام ةٝٗا ٚاختاذ ناة١ االجسا٤ات يتحٓو االقساز. 

  اإلجيابيأهنية التفلري: 
  ١ُٖٝ نبري٠ ة٢ ذٝا٠ ايفسد تتُوٌ ةُٝا ٢ًٜ: اإلجيابٞيًتفهري 

      ميٓح ايفسد ايكدز٠ ن٢ً َٛاج١ٗ ايك ٛط ايٓفط١ٝ ٖٚفرا َفا  ندتف٘ دزاضف١

زتباطٝفف١ ذات داليفف١ يذؿففا١ٝ٥ بففني  ( ٚجففٛد نالقفف١ ا2016نُففاؽ ٚدٝففدات  

 ٚايت ًو ن٢ً ايك ٛط ايٓفط١ٝ. اإلجيابٞت١ُٝٓ ايتفهري 
  ة٢ نالد ايتمل س ايدزاض٢ ٚبعف  ؾفعٛبات ايفتعًِ     اإلجيابٜٞطاِٖ ايتفهري

ٜٚطففاِٖ ةفف٢ تُٓٝفف١ َطففت٣ٛ ايةُففٛح االنففادميٞ ٖٚففرا َففا اندتفف٘ دزاضفف١     

 (.2012(; ٚدزاض١ حمُد  2007ايعٓص٣  
  جيعففٌ ااٝففا٠ تتعفف٘ ٦ًَٝٚفف٘ بايطففعاد٠ َفف  ٚجففٛد ايكًففل    اإلجيففابٞايففتفهري

 ٕ ٖٓففاى نالقفف٘ ( Wong   2012ٚيهففٔ بػففهٌ  قففٌ ٖٚففرا َففا اندتفف٘ دزاضفف١  

 ٚايطعاد٠. اإلجيابٞازتباط١ٝ َٛجب١ بني ايتفهري 
         ايعكففٌ ميتًففو ةهففس٠ ٚاذففدٙ ةفف٢  ٣ ٚقففت ةففإذا  د ًٓففا ةفف٢ نكٛيٓففا ةهففس٠ ٕ 

ًٗا، يٕ ايعكٌ ال ٜكبفٌ ايففساف ةفإذا    يجيابٝ٘   سجت ايفهس٠ ايطًب١ٝ ايت٢ تكاب

: ١2014 ةطففٛف هلففالٙ االةهففاز ايطففًب١ٝ. اي اَد٣، اإلجيابٝفف  نففالٙ باالةهففاز 

391) 
  َففٔ قففدزٙ ايفففسد نًفف٢ ذففٌ ارػففهالت ااٝاتٝفف١ ايتفف٢   اإلجيففابٜٞصٜففد ايففتفهري

(  ٕ 2015تٛاجٗفففف٘ ٖٚففففرا َففففا  ندتفففف٘ دزاضفففف٘ نبدااُٝففففد، ذطففففٔ ٚحمُففففد  

نفإ يف٘  بفس ةعفاٍ ةف٢ شٜفاد٠ قفدزٙ         اإلجيابٞفهري ايتدزٜو ن٢ً تازض٘ ايت

طفففالب ايؿففف  االٍٚ االنفففداد٣ ذ٣ٚ ؾفففعٛبات ايفففتعًِ نًففف٢ ذفففٌ ارػفففهالت  

 ااٝات١ٝ، نُا ضاِٖ ة٢ ت١ُٝٓ ايوك١ بايٓفظ ٚايتفا ٍ.
  االةففساد نًفف٢ ايتعاَففٌ بػففهٌ  ةكففٌ نٓففد َٛاجٗفف٘    اإلجيففابٜٞطففاند ايففتفهري

 (  169: 2018ارٛاق  ايؿعب٘. ايًٛش٣، 
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 اإلجيابيبعاد التفلري أ : 

 ( ;400 -392: 2011(;  بفساِٖٝ   2010(;قاضِ 2009اتفكت دزاض١ نٌ َٔ ضًٝحُإ 

ٖفف٢ نُففا  اإلجيففابٞ( ٕ  بعففاد ايففتفهري 2019(;  َففاّ، ايطففٝد ٚشٜففدإ   2014ااٛيفف٘ 

:٢ًٜ 

  ١ ٚايتفففا ٍ: ٚتتُوففٌ ةفف٢ دكٝففل َهاضففو ةفف٢ اجلٛاْففو     اإلجيابٝففايتٛقعففات

ارٗٓٝف١(، ةكفال    ،ايػصؿف١ٝ   ،االجتُانٝف١   -يؿر١ٝارصتًف١ اٝا٠ ايفسد  ا

 نٔ شٜاد٠ َطت٣ٛ ايتفا ٍ.  

 بني ْٛنني َٔ ايتفا ٍ ُٖا نُا ٢ًٜ:( Kanademas  2006 :1281 ٚةسم

    ٘ايتفا ٍ ايػصؿ٢: ٖٚٛ اير٣ ٜتٛج٘  ٛ ارٛاق  ايفسد١ٜ ٚانتفرب  ٕ ةعايٝف

 ايرات  ذد َهْٛات ايتفا ٍ ايػصؿ٢.
  ٜتٛج٘ ٖرا ايٓٛ  َٔ ايتفا ٍ اىل ا تُ  نهٌ.ايتفا ٍ االجتُان٢: ذٝث 

          ايكفبة االْفعفاىل ٚايفترهِ ةف٢ ايعًُٝففات ايعكًٝف١ ايعًٝفا: قفدزٙ ايففسد نًفف٢

تٛجٝفف٘ قدزاتفف٘ نًفف٢ ايتصٝففٌ ةفف٢ االجتاٖففات ايطفف١ًُٝ تففتال٤ّ َفف  َتةًبففات   

اْفعاالتفففف٘ ٚتُٓٝفففف٘ زؾففففٝدٙ ارعففففسيف ارال٥ففففِ يعًُٝففففات ايتٛاةففففل ايٓفطففففف٢        

 ٚاالجتُان٢.
 ًٚايتفففتح ارعسةفف٢ ايؿففر٢: ٜكؿففد بٗففا االٖتُففاّ بارعسةفف٘ ٚذففو  ذففو ايففتع ِ

نٌ َا ٖٛ جدٜد، نُا ٜتُت   ؾراب ٖفرا ايفُٓة بفايٓظس٠     تعسفايتعًِ ٚ

 ١ ال١ُٖٝ ايعالد ايٓفط٢.  اإلجيابٝ
  َٔ ايرنا٤ ايٛجدا٢ْ: ٢ٖ  ُٛن١ َٔ ايؿفات ٚارٗازات ايت٢ هلهٔ ايفسد

 ةِٗ اْفعاالت اال سٜٔ.
   اّ: ذٝفث ايسقفا نفٔ ايفٓفظ ٚايػفعٛز بايطفعاد٠ بتركٝفل        ايػعٛز بايسقفا ايعف

 االٖداف ايعاَ٘.
     ٔتكبفففٌ ريفففري َػفففسٚط يًفففرات: ٜكؿفففد بٗفففا زقفففا ايففففسد نفففٔ َفففا ميتًهففف٘ َففف

 اَهاْٝات، ٚندّ دكري ذات٘  َاّ اال سٜٔ.
  ٌيال ففتالف َففٔ اال ففسٜٔ: ذٝففث ٜتبٓفف٢ ايفففسد ضففًٛنٝات      اإلجيففابٞايتكبفف

 ايٓاع.اجتُان١ٝ تدٍ ن٢ً تفِٗ اال تالف بني 
     ايطُاذ١ ٚاالزل١ٝ: ا٣ تب٢ٓ ضًٛنٝات تٓظس يًُاق٢ بؿففت٘  َفس َكف٢

 َٚٔ ارؤض   ٕ تظٌ َكٝدا ب٘.
  .تكبٌ ارط٦ٛيٝ٘ ايػصؿ١ٝ: ٜكؿد بٗا دٌُ ارط٦ٛيٝ٘ دٕٚ تسدد 
  ٜتطفُٕٛ عفو االضفتةال  ٚايسريبف١     اإلجياب١ٝ: اإلجيابٝا اشة١ َٔ ِٖ ٕٛ

 ة٢ انتػاف ا ٍٗٛ   

 اإلجيابيى التفلري مسات االفساد ذو: 

(  ٕ االةففساد ذ٣ٚ 124: 2017(; جففابس  94: 2005اٚقففرت دزاضفف١ نففٌ َففٔ ريففا     

 ٜتُتعٛا مبحُٛن١ َٔ ايطُات ٢ٖٚ نُا ٢ًٜ: اإلجيابٞايتفهري 

 . ٜتطُٛا بفهس َطتٓري ٚقادزن٢ً  بدا٤ ايس ٣ 
 .َتفُٗٛا يعباز٠ ايس ٣ ٚايس ٣ اال س 
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 .ٜكدَٛا ايٓكد بػهٌ بٓا٤ َٚفٝد 
  ِٜٗايكدزٙ ن٢ً ااٛاز ايبٓا٤ ٚارٓاقػات اروُس٠.يد 

 الركاء النادح: successful intelligence 
ايففرنا٤ ايٓففاجح بملْفف٘ ايكففدزٙ نًفف٢ دكٝففل   (Sternberg  1997 :124ٜعففسف 

ايٓحاح ة٢ ااٝا٠  اقفع١ رعفاٜري ايففسد ايػصؿف١ٝ قفُٔ ايطفٝام االجتُفان٢        

ان٢ ٚذنفا٤ نًُف٢ ٚذيفو    ايوكاة٢ ةُٝفا ٜتةًفو َفٔ ذنفا٤ دًًٝف٢ ٚذنفا٤ ابفد       

باضتعُاٍ ايفسد يًُٗازات ايتػ ١ًٝٝ يًرنا٤ ايٓاجح ٚايت٢ تتُوٌ ة٢  ايتهٝ  

 ا تٝاز ايب١٦ٝ(.ف  تػهٌٝ ايب١٦ٝف  َ  ايب١٦ٝ

 ٕ ايفرنا٤ ايٓفاجح ٖفٛ ْظفاّ      (Sternberg, et al. 2000 :1 ٚ نفدت دزاضف١   

  ٕ ٔ  َتهاَفٌ َهفٛ ٔ   ُٛنف١  َف اٝفا٠  ا يف ايففسد  يٓحفاح  ايالشَف١  ايكفدزات  َف

 ٌ ّ  بػفه ٟ  ايففسد  ٜطفتةٝ   عٝفث  نفا  َفٔ ايفرنا٤   نايٝف١  بدزجف١  ٜتُتف   ايفر

 ٞ ٘  ْكفاط  ٜتعفسف نًف٢    ٕ ايوالبف ٌ  ٚاالضفتفاد٠ َٓٗفا   ٚاضفت الطا  قٛتف  بملةكف

٘  ْكفاط  تعفسف  ٜطفتةٝ   ايٛقفت  ْففظ  ٚيف تهٓف١،  ؾفٛز٠   يتالةٝٗفا  قفعف

ٞ   ذٟٚ ٜٚتُٝفص  ٚتؿفرٝرٗا،  ٘  ارستفف   ايفرنا٤ ايوالبف  ايتهٝف   نًف٢  بكدزتف

 ٚاإلبدان١ٝ. ٚايع١ًُٝ ايتر١ًًٝٝ اضتصداّ قدزات٘  يف ٕٚايتٛاش

 :انواع الركاء النادح 
ٚؾ  ضتريْربد بالب١  ْٛا  َٔ ايرنا٤ ٜؤد٣ ايتهاٌَ بُٝٓٗفا اىل ايٛؾفٍٛ   

 اىل ايرنا٤ ايٓاجح ااكٝك٢  ٖٚرٙ االْٛا  ايوالب١ َٔ ايرنا٤ ٢ٖ نُا ٢ًٜ:

  :)الكدزات التشليلية ) الركاء التشليلىAnalytical  intelligence 

ٜطففتصدّ ايففرنا٤ ايترًًٝفف٢ نٓففد تةبٝففل ارهْٛففات نًفف٢  ْففٛا  َمليٛةفف١ َففٔ        

ارػفهالت بػففهًٗا ا فسد، ٜٚعتُففد ايففسد ةٝٗففا نًف٢ ايترًٝففٌ ٚايتكفِٜٛ ٚ ؾففداز      

االذهاّ، مبع٢ٓ  ٕ ايفسد ٜهٕٛ قادز ن٢ً اذداث نًُٝت٢ اركازْ٘ ٚايتبفأٜ ٜٚفتِ   

يعًُٝات اىل ضًٛى انتٝاد٣ يد٣ ايففسد  ٖرا بػهٌ نٛذج٢ نٓدَا تترٍٛ تًو ا

 & Sternberg)  ٜؤدٜ٘ بػهٌ تًكا٢٥ ة٢ نٌ ارٛاق  ايت٢ ميس بٗفا ةف٢ ذٝاتف٘.   

Grigorenko ,2004: 187)  

َٚٔ  الٍ ٖرا ايٓٛ  َٔ ايرنا٤ اير٣ اقعذ٘ ضتريْربد ةملٕ االةفساد ايفرٜٔ   

 ٕٛ برنا٤ ْاجح ناٍ ِٖ ايرٜٔ :ٜتُتع

    ٔال ٜٓتظسٕٚ ارػهً٘ يتطتفرٌ بٌ ٜععةٕٛ بٗا قبٌ إ ٜفًت شَاّ اافٌ َف

 اٜدِٜٗ ةٝبد ٕٚ عًٗا.
 .لددٚا ارػه١ً بػهٌ ؾرٝح 
         يفدِٜٗ قفدز٠ نايٝفف٘ نًف٢ هلوٝفٌ ارعًَٛففات، َف  ايعنٝفص ةفف٢ اضفتصداّ تًففو

 ارعًَٛات بةسٜك١ ةعاي٘ ة٢ ذٌ ارػهالت. 
 ٢ً ؾٝاري١ اضعاتٝحٝات اٌ ارػهالت، ٚبازنني يًتصةفٝة نًف٢   قادزٜٔ ن

ارفد٣ ايةٜٛفٌ بففدال َفٔ ايتطفس  ةفف٢ دكٝفل اضفعاتٝح١ٝ َفٝففدٙ نًف٢ ارففد٣        

 ايكؿري. 
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  :)الكدزات االبداعية ) الركاء االبداعىCreative  intelligence  
ٜطففتصدّ ايففرنا٤ االبففدان٢ نٓففد تٛ ٝفف  َهْٛففات َعاجلفف١ ارعًَٛففات نًفف٢    

 غففهاٍ جدٜففد٠ َففٔ ارػففهالت ريففري ارمليٛةفف١ ذٝففث ٜبتهففس ةٝٗففا ايفففسد ٜٚبففد  ةفف٢     

ااًفففٍٛ باالنتُفففاد نًففف٢ االنتػفففاف ٚاالةفففعاض ٚايتصٝفففٌ، ٚتتُوفففٌ ز ٜففف١         

Sternberg       نفففٔ االبفففدا  ةففف٢ اْففف٘ ايكفففدز٠ نًففف٢ االتٝفففإ بػففف٧  ٚ نُفففٌ ٜتُٝفففص

   (Sternberg, 1993: 69 )بااداب٘ ٚ ٕ ٜهٕٛ  ؾٌٝ.

٤ االبفدان٢ قفدز٠ ايففسد نًف٢ ايةالقف١   ْتفاد انفرب قفدز         ٚاِٖ قدزات ايرنا

تهٔ َفٔ االةهفاز ذفٍٛ َٛقفٛ  َعفني( ، ارسْٚف١  اْتفاد انفرب نفدد تهفٔ َفٔ            

االةهففاز ٚاالجابففات ريففري ارمليٛةفف١(، االؾففاي١   ْتففاد ذًففٍٛ ٚاةهففاز جدٜففد٠ ريففري          

َمليٛة١ تتُٝص باجلد٠(، ايتفاؾٌٝ  تةٜٛس ٚدطفني االةهفاز بإقفاة٘ اٜكفاذات     

ا تطففاند نًفف٢ يبساشٖففا(، ٚااطاضففف١ٝ يًُػففهالت   ايكففدز٠ نًفف٢ االذطفففاع       طفف 

ظٛاْففو ايكؿففٛز ٚايكففع  ٚاالذطففاع بارػففهالت ٚيجيففاد ااًففٍٛ االبدانٝفف١      

 (Kaufman & Singer,2013:334 طا(. 

(  ٕ ايةففففالب ايففففرٜٔ ٜتُٝففففصٕٚ بايففففرنا٤   96: 2018ٚتؤنففففد دزاضفففف١ بًبففففٌ   

دٜد٠ ٚلتًف١ ٚريري تكًٝدٜ٘، ٜٚفكفٌ  االبدان٢ ميًٝٛا اىل ايتفهري بةسٜك١ ج

يجيففاد ذًففٍٛ ريففري َمليٛةفف٘ يالْففٛا  اجلدٜففد٠ َففٔ ارػففهالت ٚتكففدِٜ َكعذففات        

َبتهفففسٙ جتفففرب اْتبفففاٙ اال فففسٜٔ، ٜٚكفففدّ  ةهفففاز ريفففري َتٛقعففف١ ٚلفففاٍٚ يقٓفففا     

 ، ٚيدٜ٘ ضسن٘ بدٜٗ٘، ٚ ٝاٍ نك٢ً ٚاض .اال سٜٔ بٗا ٚتٓفٝرٖا

  :)الكدزات العنلية) الركاء العنلىPractical intelligence  

ٜتُٝففص ايففرنا٤ ايعًُفف٢ بملْفف٘ قففادز نًفف٢ ايتةبٝففل ٚايتٛ ٝفف  ٚٚقفف  االغففٝا٤ 

ذٝففففص ايتٓفٝففففر ٚاإلةففففاد٠ َٓٗففففا ٜٚظٗففففس ذيففففو ةفففف٢ َٛاقفففف  ااٝففففا٠ ايَٝٛٝفففف١.      

(Sternberg, et al,2002: 2) 

إ االةففساد ايففرٜٔ ميتًهففٕٛ ايففرنا٤ ايعًُفف٢    ( Sternberg   2002 :3ٜٚكففٍٛ 

ٕ ايداةعٝفف١ ايراتٝفف١ ، ٚايداةعٝفف١ نففاد٠ تهففٕٛ نًفف٢ غففهًني   ٖففِ اغففصاف ميتًهففٛ

ز٥ٝطٝني دا ٢ً ٚ ازج٢ ٚنفٌ غفهٌ يف٘ َؿفدز لتًف  نفٔ اال فس، ةُؿفدز         

ايداةع١ٝ اخلازج١ٝ ِٖ ايٛايدٜٔ ٚاالقسإ ٚاالؾفدقا٤،  َفا ايدا ًٝف١ ةُؿفدزٖا     

ٖففٛ االغففبا  ايٓفطفف٢ ايففر٣ لككفف٘ ايفففسد يراتفف٘، يففريو ةففإ االغففصاف ايففرٜٔ      

ا٤ ْفففاجح جيُعفففٕٛ بفففني ايداةعٝففف١ ايدا ًٝففف١ ٚاخلازجٝففف١ ذٝفففث   ميتًهفففٕٛ ذنففف

جيدٕٚ طسم يًُهاةاٙ اخلازج١ٝ ٚميتًهٕٛ داةعٝف١ دا ًٝف١ النُفاٍ االنُفاٍ     

 ايت٢ ٜػعسٕٚ جتاٖٗا بااو.

ٜٚتكفففح تفففا ضفففبل  ٕ ايةفففالب ايفففرٜٔ ٜتُتعفففٕٛ بايفففرنا٤ ايعًُففف٢ يفففدِٜٗ   

َفات ايتف٢ انتطفبٗا    ايكدز٠ ن٢ً االضتفادٙ َٔ اجلاْو ايٓظس٣ ٚارعازف ٚارعًٛ

َففٔ ايب٦ٝففف٘ ٚ ربتفف٘ ةففف٢ ااٝففا٠ ٜٚٛ فٗفففا ٜٚكففّٛ بتةبٝكٗفففا ةفف٢  طفففاز ذٝاتففف٘      

ٚال ٜتةًففو ايففرنا٤ ايٓففاجح قففدزات نايٝفف١ ةفف٢ ايكففدزات ايوالبفف١ بففٌ      ايَٝٛٝفف١. 

ٜتةًو نفا٤ٙ ناي١ٝ ة٢ تٛ ٝف  تًفو ايكفدزات بػفهٌ جٝفد ٚتٛ ٝفٗفا ٜعتُفد        

زات اال ففس٣ ، نُففا ٜتةًففو  نًفف٢ اركففداز ايٓطففب٢ يهففٌ قففدز٠ بايٓطففب١ اىل ايكففد   
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قفدز٠ نًف٢ تؿفٛز ٚددٜفد َفا ايفر٣ جيفو ةعًف٘ بػفهٌ جٝفد َٚفا ايفر٣ ال جيففو             

 (155: 2010ةعً٘ بػهٌ جٝد ٚاضتبؿازا بٓٛاذ٢ ايك٠ٛ ٚايكع .  اجلامس٢، 

 ٕ ايففرنا٤ ايٓففاجح ٜعٓفف٢ يجيففاد ايتففٛاشٕ     (Sternberg  2005 :190ٜٚٛنففد 

ايتدا ٌ بفني ٖفرٙ ايكفدزات ٜفس٣     ة٢ اضتصداّ ايكدزات ايوالب١ ٚيتٛقٝح ةهس٠ 

Sternberg    ايٓففاع لتففاجٕٛ يىل اضففتصداّ ٖففرٙ ايكففدزات يٝهْٛففٛا ْففاجرني ٕ 

بةسٜكفف١ ةعايفف٘ ةفف٢ ااٝففا٠ ةعًفف٢ ضففبٌٝ اروففاٍ ةففملٕ ايفففسد لتففاد اىل ايكففدزات      

االبدان١ٝ يه٢ ٜطفتةٝ  تٛيٝفد االةهفاز اجلدٜفد٠، نُفا اْف٘ لتفاد اىل ايكفدزات         

االةهففاز يهفف٢ ٜكففسز يذا َففا ناْففت االةهففاز جٝففدٙ  ّ ايترًًٝٝفف١ يًرهففِ نًفف٢ ٖففرٙ 

ريففري ذيففو، ٚنففريو لتففاد ايكففدزات ايعًُٝفف١ يهفف٢ ٜكفف  ٖففرٙ االةهففاز َٛقفف      

 ايتٓفٝر ٜٚكٓ  اال سٜٔ بٗرٙ االةهاز. 

 )منوذز سترينربز للركاء )النظسية الجالثية فى الركاء 
 The triarchic theory ofتعتفرب ايٓظسٜف١ ايوالبٝف١ يًفرنا٤ ايٓفاجح     

successful intelligence   يذفففد٣ حمةفففات ايتةفففٜٛس يفهفففس ضفففتريْربد

رفّٗٛ ايرنا٤ ٚايت٢ بدات بظٗٛز ْظس١ٜ َهْٛفات جتٗٝفص َٚعاجلف١ ارعًَٛفات     

 1985ٚةف٢ نفاّ    1980، بِ نسض ْظسٜت٘ بػهٌ َتهاٌَ ةف٢ َكفاٍ نفاّ     1977ناّ 

اقففعاح ايٓظسٜفف١ ايوالبٝفف١ يًففرنا٤ ايتفف٢ تػففتٌُ نًفف٢ بففالث ابعففاد تتفانففٌ َفف      

بعكٗا ايبع  يتفطفس ايفرنا٤ بةسٜكف١ َرب ف٘، ٖٚف٢ ايٓظسٜف١ ايعنٝبٝف١        

 (98: 2010ٚايٓظس١ٜ ايطٝاق١ٝ ٚايٓظس١ٜ ايتحسٜب١ٝ.   اجلامس٢، 

   ١ٜComponential sup theory ايعنٝب١ٝ: ايٓظس

تعففسف ٖففرٙ ايٓظسٜفف١ بٓظسٜفف١ ارهْٛففات، ٚتففستبة ازتباطففا ٚبٝكففا مبٓظففٛز         

جتٗٝص ارعًَٛات ٚتطتصدّ يٛؾ  ايعًُٝات ايعك١ًٝ ايدا ١ًٝ يًُتعًِ، َٚٝفص  

 ضتريْربد بني بالث اْٛا  َٔ ارهْٛات ٢ٖ: 

 : امللونات املاوزائية 

ت٣ٛ نففاٍ ٚتطففتصدّ ةفف٢ ختةففٝة  دا٤ ايفففسد   ٖٚفف٢ نًُٝففات دهففِ ذات َطفف 

 ي١ًُُٗ ٚايتٗٝؤ ٚتكٛمي٘ طا ٜٚس٣ ضعْربد إ اِٖ نػس نًُٝات ٢ٖ:

 .َعسة١  ٕ ٖٓاى َػه١ً َٔ ْٛ  َعني 
 .ددٜد طبٝع١ ارػه١ً 
 .اْتكا٤  ُٛن١ َٔ ايعًُٝات ذات ارطت٣ٛ االد٢ْ الدا٤ ار١ُٗ 
 .اْتكا٤ اضعاتٝح١ٝ االدا٤ ار١ُٗ 
 ٌٝنك٢ً ٚ نوس يًُعًَٛات.   اْتكا٤ هلو 
 .اختاذ قساز بهٝف١ٝ تٛشٜ  ارؿادز ٚاالَهاْٝات ارتاذ١ 
 .ٚن٢ ايفسد ٚتتبع٘ رٛقٛن٘ ة٢ ادا٤ ار١ُٗ 
 .ةِٗ ايت رٜ٘ ارستد٠ ايدا ١ًٝ ٚاخلازج١ٝ 
 .َعسة٘ نٝف١ٝ االضتفاد٠ َٔ ايت رٜ٘ ارستد٠ 
  ،237: 2012اهلاّ ايعٌُ بٓا٤ ن٢ً ايت ر١ٜ ارستد٠. ايػٝخ) 
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 :امللونات األدائية 

ٖٚفف٢ نبففاز٠ نففٔ نًُٝففات َعسةٝفف١ ذات َطففت٣ٛ ادْفف٢ تطففتصدّ ةفف٢ تٓفٝففر        

االضعاتٝحٝات ارصتًف١ الدا٤ ار١ُٗ َٚفٔ اَوًف٘ ٖفرٙ ارهْٛفات   تػففري طبٝعف١       

تةبٝل اضتٓتاد م ايتٛاؾٌ ايٝف٘  ف اضتٓتاد ايعالق١ بني َوريإ َتػابٗإ   فاروري  

 (213: 2017 ناَس، حمُٛد، َطبكا ن٢ً ذاي١ جدٜد٠ َػابٗ٘( 

 :ملونات أكتشاب املعسفة 
٢ٖٚ ايعًُٝات ارتكفُٓ٘ ةف٢ نًُٝفات تعًفِ َعًَٛفات جدٜفد٠ ٚختصٜٓٗفا ةف٢         

ايففرانس٠، ٖٚففِ َهْٛففات انتطففاب ارعسةفف١ ايوالبفف١ االنوففس  ُٖٝفف١ ةفف٢ االدا٤       

 ايرن٢ ٢ٖ :

      ايعَٝففففص اال تٝففففاز٣: ٖٚففففٛ ايعًُٝفففف١ ايتفففف٢ ٜففففتِ بٛاضففففةتٗا اْتكففففا٤ ايفففففسد

 عًَٛات اجلدٜد٠ ارال١ُ٥.يًُ
          ايفففدَخ االْتكفففا٢٥: ٜفففتِ َفففٔ  اليففف٘ تستٝفففو ٚجتُٝففف  ارعًَٛفففات ايتففف٢ م

 تػفريٖا.
   اركازْ٘ االْتكا١ٝ٥: ٜتِ َٔ  الطا ايسبة بني ارعًَٛات اجلدٜد٠ بارعًَٛفات

ارصصْ٘ بايرانس٠، يه٢ ٜؿفبح ايعابفة قف٣ٛ بفني ايبٓٝف١ ارعسةٝف١ اجلدٜفد٠        

 (  240 -239: 2012 ايػٝخ، ابك١. ٚايب١ٝٓ ارعسة١ٝ ايط

 :النظسية الشياقية 
 ٕ اطففدف ايففس٥ٝظ يًطففًٛى ايففرن٢ ٖففٛ دكٝففل االٖففداف ايعًُٝفف١ ٚيففريو   

ٜطففتصدّ االةففساد َهْٛففات ْظسٜفف١ َعاجلفف١ ارعًَٛففات يًتهٝفف  َفف  َتةًبففات        

ب٦ٝاتِٗ يتعدًٜٗا اٚ تػهًٝٗا  ٚ ا تٝازٖا، ٜٚٓظس ضتريْربد اىل ايفسد َٔ  الٍ 

االجتُففان٢ ايففر٣ ٜٓتُفف٢ ايٝفف٘ ٚميففازع ْػففاط٘ قففُٓ٘،  ٣ إ ٖٓففاى        ايطففٝام 

نٛاَففٌ دا فففٌ ايففففسد ٚنٛاَففٌ حمٝةففف١ تًعفففو دٚز َٗففِ ةففف٢ نٝفٝففف١ ؾفففٝاري١    

 ( 8:  2016ْػاط٘.   بٛ جادٚ ٚايٓاطٛز، 

  :)النظسية التذسيبية )ذات الودهنيExperiential or tow-faces sup theory 

٤ ٚاخلرب٠ ايت٢ ميس بٗا ايفسد ٚتفٛةس  ددد ٖرٙ ايٓظس١ٜ ايعالق١ بني ايرنا

ايٓظسٜفف١ ايفسنٝفف١ ايتحسٜبٝفف١ َعففاٜري الْتكففا٤ ارٗففاّ ايتفف٢ تطففتصدّ ةفف٢ قٝففاع  

: 1997ايرنا٤، ذٝث تٛةس ددٜفدا َطفبكا رفا ٜٓب ف٢ إ تكٝطف٘ ٖفرٙ ارٗاّ. جفابس،       

294 ) 

 قوة الشيطسة املعسفية: Cognitive Holding Power 

قففف٠ٛ ايطفففٝةس٠ ارعسةٝففف١    (Evans&Stevenson  1994 :162- 163ٜعفففسف  

بملْٗا دة  َٛق  ايتعًِ اىل ارتعًِ الضتصداّ جتٗٝصات ٚيجسا٤ات َعسةٝف١ َفٔ   

ايستب١ االٚىل ٚايوا١ْٝ ٜٚٓتخ ٖرا ايدة  َٔ ارٗفاّ ايتف٢ ٜهًف  بٗفا ارفتعًِ دا فٌ       

 ذحس٠ ايدزاض١.

  :قوة الشيطسة املعسفية من الستبة االوىلfirst-order Cognitive Holding Power 

تعففففسف قفففف٠ٛ ايطففففٝةس٠ ارعسةٝفففف١ َففففٔ ايستبفففف١ االٚىل باْٗففففا ايتففففصاّ ارففففتعًِ  

بايتعًُٝففات ٚاالجففسا٤ات ايتفف٢ ٜكففدَٗا ارعًففِ اٚ َٛقففٛنات ايففتعًِ َففٔ  ففالٍ        

 ايتٓفٝر ارباغس يإلجسا٤ات اخلاؾ١ ارٛجٛد٠ ة٢ َٛق  ايتعًِ بايفعٌ 
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       :قـوة الشـيطسة املعسفيـة مـن الستبـة الجانيـة Second-order Cognitive Holding 

Power  

بُٝٓففا تعففسف قفف٠ٛ ايطففٝةس٠ ارعسةٝفف١ َففٔ ايستبفف٘ ايواْٝفف١ بملْٗففا دةفف  َٛقفف       

ايتعًِ يًُتعًِ يتٓفٝر ارٗاّ بٓفط٘ تا ٜتةًو االضفتصداّ ايٓػفة يالجفسا٤ات    

ارعسةٝففف١ ايتففف٢ تتةًفففو َعسةففف٘ َكفففاَني ارففففاِٖٝ ٚاضفففتٝعاب َٛاقففف  ايفففتعًِ    

 ارصتًف١.  

 املعسفية: خصائص قوة الشيطسة 
  أوال: خصائص قوة الشيطسة املعسفية من الستبة االوىل 

      .ِتفففدة  ايةفففالب اىل اتبفففا  ايتعًُٝفففات اٚ االجفففسا٤ات ايتففف٢ ٜكفففدَٗا ارعًففف 

(Stevenson & Evans , 1994 : 1) 
      ؾففعٛب١ اضففتصداّ ايةففالب يالجففسا٤ات ايتفف٢ تففٛد٣ اىل ايتهٝفف  ارعسةفف٢ َفف

 ( Stevenson , 1986 : 124 )َٗاّ ايتعًِ ارعةاٙ َٔ ارعًِ.
 .دٚز ارففتعًِ ٜكتؿففس نًفف٢ االْؿففات ٚاالضففتُا  يًُعًَٛففات (Stevenson , 

1990: 3) 

 ثانيا: خصائص قوة الشيطسة املعسفية من الستبة الجانية 
 .تطاند ن٢ً ايسبة بني ايتعًِ ايطابل ٚاالذل 
 .تصٜد َٔ تٛيٝد االةهاز ٚةرـ ايٓتا٥خ (Stevenson & Evans , 1994 : 1) 
     جتعٌ ايةايو َتعًُا َسْا، ٜهٕٛ قادز ن٢ً قبة تعًُف٘ ٚتفهفريٙ ٜٚهتطفو

 (80: 2013ارٗازات ٜٚطتعًُٗا بفعايٝ٘ ٜٚساقو عاح حماٚالت٘.  قةا٢َ 
 ايراتٝفف١  َففسا قففسٚزٜا ٖٚاَففا ةفف٢ ذففدٚث ايستبفف١ ايواْٝفف١        ايفاناٜفف١ تعففد

عًِ ةارعتكدات ايت٢ لًُٗا ايةايو نٔ ْفط٘ ةُٝا ٜتعًفل بكدزاتف٘ نًف٢ ايفت    

اٚ ادا٤ ايطًٛى ٜؤبس نًف٢ جٛاْفو اْػفةت٘ ٚضفًٛن٘ ةايفعايٝف٘ ايراتٝف٘ تفؤبس        

 (51: 2014ن٢ً ايةسٜك١ ايت٢ ختازٖا ايةايو يتركٝل  ٖداة٘   كري، 

 : الفسق بني قوة الشيطسة املعسفية من الستبه االوىل والرتبية الجانية 
 Stevenson  (1986)  ;Hunt & Stevensonٚقففرت دزاضفف١ نففٌ َففٔ    

(1997) ;Stevenson (1998) ;Walmsley (2003)  ايفسٚم بني 2011; ايدضٛق٢ ;)

قف٠ٛ ايطفٝةس٠ ارعسةٝف١ َفٔ ايستبف١ االٚىل ٚقف٠ٛ ايطفٝةس٠ ارعسةٝف١ َفٔ ايستبف١           

ب٦ٝفف٘ ايففتعًِ( نُففا  -طففسم ايتففدزٜظ  -ارففتعًِ  -ايواْٝفف١ َففٔ ذٝففث  دٚز ارعًففِ  

  :٢ًٜ 

 :دوز املعله 
      االجففسا٤ات اخلاؾفف١ بعًُٝفف١ ايففتعًِ َففٔ     ايستبفف١ األٚىل: ٜكفف  نًٝفف٘ يٝفف

 جتٗٝص اراد٠ ايع١ًُٝ ٚتكدميٗا ٚتٛؾًٝٗا يًُتعًِ.
      ايستب١ ايوا١ْٝ: ٜػح  االنتػاف ٚارٓاقػف١ ٚاالضفتحاب١ يًت رٜف٘ ايساجعف١

 يًُتعًُني.

 :دوز املتعلنني 
 .ايستب١ االٚىل: ضًب٢ ٜكّٛ بتكًٝد ارعًِ ٚاتبا  ايتعًُٝات ٚاالجسا٤ات 
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 ْٝ١: اجياب٢ ٜهتػ  ارعًَٛات بٓفط٘.ايستب١ ايوا 

 :طسق التدزيص 
 .ايستب١ االٚىل: ٜعتُد ن٢ً ايةسم ايتكًٝدٜ٘ ارتُوً٘ ة٢ طسٜك١ احملاقس٠ 

  ًِايستب١ ايوا١ْٝ: تعتُد ن٢ً االنتػاف ٚذٌ ارػهالت ٚارػازن١ بني ارع

 ٚارتعًِ َوٌ ارٓاقػ١ ٚذٌ ارػهالت ٚيعو االدٚاز.

  :بيئة التعله 
 ٚىل: جاَد٠ تعتُد ن٢ً ايسٚتني ٚتكًٝد ارعًِ ٚاالنتُاد نًٝ٘.ايستب١ اال 

    ِايستبفف١ ايواْٝفف١: َسْفف٘ تطففُح بتهاَففٌ  ففاالت ارففٓٗخ ٚاضففتصداّ َففٛاد تعًفف

 َتٓٛن٘ ٚتتُٝص عس١ٜ ايبرث ٚاالبدا .

  الننوذز املكرتح 

 ايُٓٛذد اركعح َٔ قبٌ ايباذو١

     والـركاء   اإلجيـابي بـني الـتفلري   الننوذز املكرتح لننردـة العالقـة الشـببية
 النادح وقوة الشيطسة املعسفية

نًفف٢ ايففرنا٤  اإلجيففابٜٞفففعض ٖففرا ايُٓففٛذد ٚجففٛد تففملبري َباغففس يًففتفهري  

ايٓاجح ٚميو١ً ارطاز  ( نريو ٜفعض ٖفرا ايُٓفٛذد ٚجفٛد تفملبري ريفري َباغفس       

نًفف٢ ايففرنا٤ ايٓففاجح نففرب قفف٠ٛ ايطففٝةس٠ ارعسةٝفف١ ٚميوًفف٘       اإلجيففابٞيًففتفهري 

ارطففاز  ب(، نففريو ٚجففٛد تففملبري َباغففس يكفف٠ٛ ايطففٝةس٠ ارعسةٝفف١ نًفف٢ ايففرنا٤  

 ايٓاجح ٚميو١ً ارطاز د( 

 ٚبايتاىل ميهٔ ؾٝاري١ ةسٚض ايبرث اااىل نُا ٢ًٜ:

 : فسوض البشح 
       بفني دزجفات نٝٓف١    ( 01,0نٓفد َطفت٣ٛ    تٛجفد نالقف١ ازتباطٝف١ دايف٘ يذؿفا٥ٝا

 ٤ ايٓاجح.ٚايرنا اإلجيابٞايبرث ن٢ً َكٝاع ايتفهري 

       بفني دزجفات نٝٓف١    ( 01,0نٓفد َطفت٣ٛ    تٛجفد نالقف١ ازتباطٝف١ دايف٘ يذؿفا٥ٝا

 ٚق٠ٛ ايطةس٠ ارعسة١ٝ . اإلجيابٞايبرث ن٢ً َكٝاع ايتفهري 

  ةف٢ ايفرنا٤ ايٓفاجح يفد٣      اإلجيابٜٞٛجد تملبري َباغس داٍ يذؿا٥ٝا يًتفهري

 ايةالب ن١ٓٝ ايبرث.

    ةففف٢ قففف٠ٛ ايطفففٝةس٠   جيفففابٞاإلٜٛجفففد تفففملبري َباغفففس داٍ يذؿفففا٥ٝا يًفففتفهري

 ارعسة١ٝ يد٣ ايةالب ن١ٓٝ ايبرث.
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    ٜٛجفففد تفففملبري َباغفففس داٍ يذؿفففا٥ٝا يكففف٠ٛ ايطفففٝةس٠ ارعسةٝففف١  ةففف٢ ايفففرنا٤

 ايٓاجح يد٣ ايةالب ن١ٓٝ ايبرث.

    ٜٛجد تملبري ريري َباغس داٍ يذؿفا٥ٝا يًفتفهري ٞ ةف٢ ايفرنا٤ ايٓفاجح     اإلجيفاب

 نرب ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ .

 اءاتهخطوات البشح وإدس 
 :منهر البشح 

اْطحاَا َ  طبٝع١ ايعالق١ بني ارت ريات ٚارتُو١ً بعٓفٛإ ايبرفث ٚاٖداةف٘    

 :  انتُدت ايباذو١ ن٢ً

  ارٓٗخ ايٛؾف٢ االزتباط٢. 
   َففٓٗخ ايدزاضففات ايطففبب١ٝCausual studeis   ٜٚػففري يففٜٛسLawer   1968 :

 بب١ٝ ُٖا:(يىل  ٕ ٖٓاى نةإ َٔ اناط دًٌٝ ايعالق١ االزتباط١ٝ ايط46
   .)دًٌٝ ارطاز.ٚدًٌٝ االزتباطات ارتؿًب١  ارتفاٚت٘ شَٓٝا 

 :عينة البشح 
    طايففو ٚطايبفف٘ َففٔ  100ايعٝٓفف١ االضففتةالن١ٝ: بً ففت ايعٝٓفف١ االضففتةالن١ٝ )

 جاَع١ ارٓٛة١ٝ. طالب ن١ًٝ االقتؿاد ارٓصىل 

         طايففو750ايعٝٓفف١ االضاضفف١ٝ: م تةبٝففل ادٚات ايبرففث نًفف٢ نٝٓفف١ بً ففت ) 

( اضتُاز٠ بعد ايتةبٝفل نًف٢ ايعٝٓف١ ايطفابك١ يعفدّ      42ٚطايب١ ٚم اضتبعاد  

اضففتهُاٍ االضففتحاب١ نًفف٢ بٓففٛد االدٚات، ٚبففريو اؾففبرت ايعٝٓفف١ ايٓٗا٥ٝفف١     

( طايففو ٚطايبفف١ َففٔ طففالب ايفسقفف١ ايوايوفف١ ٚايسابعفف١ بهًٝفف١        708يًبرففث  

اّ جاَعففف١ ارٓٛةٝفففف١، ةفففف٢ ايفؿفففٌ ايدزاضفففف٢ االٍٚ يًعفففف   -االقتؿفففاد ارٓففففصىل  

 (.2020-2019ايدزاض٢  

 :ادوات البشح 
ٜٗففدف ايبرففث ااففايٞ اىل دزاضفف١ نرجفف١ ايعالقفف١ ايطففبب١ٝ بففني ايففتفهري         

، ايرنا٤ ايٓاجح ٚق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ يد٣ طالب نًٝف١ االقتؿفاد   اإلجيابٞ

ارٓففصىل جاَعفف١ ارٓٛةٝفف١، ٚيكٝففاع ٖففرٙ ايعالقفف١ قاَففت ايباذوفف٘ بإنففداد االدٚات    

 ايتاي١ٝ:

 اإلجيابٞتفهري َكٝاع اي . 

   .َكٝاع ايرنا٤ ايٓاجح 

  .َكٝاع ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ 

  اإلجيابيخطوات اعداد مكياض التفلري:- 
م انففداد اركٝففاع مبففا ٜففتال٤ّ َفف  االطففاز ايٓظففسٟ ٚارفٗففّٛ االجسا٥ففٞ ايففر٣   

ٞ ٚاالضتعا١ْ مبكفاٜٝظ ضفابك١ تٓاٚيفت ايفتفهري      اْةًل َٓ٘ ايبرث ٚم  اإلجيفاب

 ةٛات االت١ٝ:بٓا ٙ ٚةكا يًص

       تعفسف ارسذ١ً االٚىل: ددٜد اطدف َفٔ اركٝفاع ذٝفث ٜٗفدف اركٝفاع اىل 

 يد٣ طالب ن١ًٝ االقتؿاد ارٓصىل جاَع١ ارٓٛة١ٝ. اإلجيابٞايتفهري 

  ارسذًفف١ ايواْٝفف١: االضففتكسا٤ ايٓظففسٟ ٚايدزاضففات ايطففابك١ يف  ففاٍ ايففتفهري

ٜ   اإلجيابٞ ٝظ اخلاؾف١ بفايتفهري   يد٣ ايةالب ٚم االطال  ن٢ً بعف  اركفا

يالضففتفاد٠ َٓٗففا يف ددٜففد ابعففاد اركٝففاع ااففايٞ ٚنبازاتفف٘ َٚٓٗففا   اإلجيففابٞ
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(; َكٝفففاع 2015(; َكٝفففاع  جفففابس،  2015َكٝفففاع  يَفففاّ، نبفففد ايبفففاق٢ ٚ َفففني،   

(; َكٝففاع 2018(; َكٝففاع  اي اَففد٣،  2018(; َكٝففاع ايطفف٢ًُ  2018 ايسةففان٢، 

 (2018(; َكٝاع ن٢ً ٚنبدٙ 2018نػُا٣ٚ 

 سذ١ً ايوايو١: م انفداد نبفازات اركٝفاع اربفد٥ٞ ٚةكفا يًتعسٜف  االجسا٥فٞ        ار

( نبفاز٠، ٚبعفد اهلفاّ    65يًةالب ٚقد اغفتٌُ اركٝفاع نًف٢     اإلجيابٞيًتفهري 

ايؿفففٝاري١ االٚىل يعبفففازات اركٝفففاع م نسقففف٘ نًففف٢  ُٛنففف١ َفففٔ ايطفففاد٠   

ُففني، ( حمه6احملهُففني يف  ففاٍ ايعبٝفف١ ٚاالقتؿففاد ارٓففصىل بًففع نففددِٖ       

يًرهِ ن٢ً َد٣ ؾالذ١ٝ َٚٓاضب١ ايعبازات يف قٝاع احملفاٚز ايف  هلوًفٗا    

ٚنريو يًتملنفد َفٔ نفدّ ٚجفٛد اٜف١ نبفازات رياَكف١ اٚ دُفٌ انوفس َفٔ           

َع٢ٓ ٚاقاة١  ٟ َكعذات ٚم ذطفاب ْطفب١ االتففام يفدٟ احملهُفني نًفٞ       

نفففٌ نبفففاز٠ َفففٔ نبفففازات اركٝفففاع، ٚتساٚذفففت ْطفففب١ اتففففام احملهُفففني نًفففٞ 

ٚيف قفف٤ٛ ازا٤ ايطففاد٠ احملهُففني م ذففرف   %(،100% ( ييففٞ  90زات َففا بففني  ايعبففا

%( ةاؾففففففبح نففففففدد 90ايعبففففففازات ايفففففف  تكففففففٌ ْطففففففب١ االتفففففففام ةٝٗففففففا نففففففٔ   

ٚايطففً   اإلجيففابٞ(نبففاز٠ ٚقففد تٓٛنففت ايعبففازات يتمل ففر االجتففاٙ  60ايعبففازات 

يكففُإ ايتففصاّ ايعٝٓفف١ بففايتفهري  بٓففا٤ االجابفف١ نًففٞ اركٝففاع ٚقففد زٚنففٞ يف     

 ؾففٝاري١ ايعبففازات  ٕ تهففٕٛ َستبةفف١ مبٛقففٛ  ايبرففث ٚحمففدد٠ ٚٚاقففر١. 

 َٚٛشن١ ن٢ً ضت٘ ابعاد ز٥ٝط١ٝ ٖٞ:

  ١12 ٚايتففففا ٍ: ٜٚتهفففٕٛ ٖفففرا ايبعفففد َفففٔ    اإلجيابٝفففايبعفففد االٍٚ: ايتٛقعفففات )

١ ٚايتفففا ٍ يفففد٣ طفففالب  اإلجيابٝفففَفففد٣ ايتٛقعففات   تعففسف َفففسد٠  اؾففف١ ب 

 دزج١( 60ت ٖرا ايبعد  ن١ًٝ االقتؿاد ارٓصيٞ، ٚااد االقؿ٢ يدزجا

     َفففسد٠   (١11: ٜٚتهففٕٛ ٖففرا ايبعففد َففٔ     اإلجيابٝففايبعففد ايوففاْٞ: تكبففٌ ايففرات

١ يفد٣ طفالب نًٝف١ االقتؿفاد ارٓفصىل.      اإلجيابٝف تكبٌ ايفرات   تعسف اؾ١ ب

 دزج١( 55ٚااد االقؿ٢ يدزجات ٖرا ايبعد ٖٛ  

       ٔاؾفف١ َفففسدات   (8ايبعففد ايوايففث: تكبففٌ اال ففسٜٔ: ٜٚتهففٕٛ ٖففرا ايبعففد َفف

بتردٜد تكبٌ اال سٜٔ يد٣ طالب ن١ًٝ االقتؿاد ارٓصيٞ، ٚاافد االقؿف٢   

 دزج١(. 40يدزجات ٖرا ايبعد 

      َٔفففسدات  (9ايبعففد ايسابفف : ايففترهِ ةفف٢ االْفعففاالت: ٜٚتهففٕٛ ٖففرا ايبعففد َفف

 اؾففف١ بتردٜفففد َفففد٣ ايفففترهِ ةففف٢ االْفعفففاالت االقتؿفففاد ارٓصيفففٞ، ٚاافففد  

 .دزج١( 45االقؿ٢ يدزجات ٖرا ايبعد 

      َٔفففسدٙ 13ايبعففد اخلففاَظ: ايػففعٛز بايسقففا ايعففاّ: ٜٚتهففٕٛ ٖففرا ايبعففد َفف )

 اؾفف١ بتردٜففد َففد٣ ايػففعٛز بايسقففا ايعففاّ يففد٣ طففالب نًٝفف١ االقتؿففاد    

 دزج١(. 65  ارٓصيٞ، ٚااد االقؿ٢ يدزجات ٖرا ايبعد

   َٔ َفسدات  اؾ١ 7ايبعد ايطادع: ايرنا٤ ايٛجدا٢ْ: ٜٚتهٕٛ ٖرا ايبعد )

يرنا٤ ايٛجدا٢ْ يد٣ طالب ن١ًٝ االقتؿاد ارٓصيٞ، ٚاافد  بتردٜد َد٣ ا

 دزج١(. 35االقؿ٢ يدزجات ٖرا ايبعد 

  اإلجيابيسشاب صدق وثبات مكياض التفلري: 

 يد٣ طالب ن١ًٝ االقتؿاد ارٓصيٞ اإلجيابٞايتفهري  م ذطاب ؾدم َكٝاع

 نايتايٞ:
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 ُٛ  ن١ َفٔ  ؾدم احملهُني: ذٝث نسض اركٝاع  الٍ ةع٠ اندادٙ ن٢ً

 ايطاد٠ احملهُني يف  اٍ ايعب١ٝ ٚاالقتؿاد ارٓصىل نُا ضبل نسق٘.

       ؾدم االتطام ايدا ًٞ: م ذطاب ؾفدم االتطفام ايفدا ٢ً ركٝفاع ايفتفهري

باضتصداّ َعاٌَ ازتباط بريضٕٛ ٚذيو نٔ طسٜل ذطاب َعاَفٌ   اإلجيابٞ

ازتبفففاط دزجففف١ نفففٌ َففففسد٠ بدزجففف١ ايبفعفففد ايفففر٣ تٓتُففف٢ ييٝففف٘، ٚذطفففاب       

 ( ٜٛقح ذيو. 1ٛة١ َعاَالت االزتباط بني األبعاد ٚبعكٗا: ٚاجلدٍٚ  َؿف
 ٚايدزج١ ايه١ًٝ اإلجيابَٞعاَالت االزتباط بني َفسدات َكٝاع ايتفهري  :(1جدٍٚ  

 يًبعد ايرٟ تٓتُٞ ييٝ٘. 

ّ 

ايتٛقعات 

١ اإلجيابٝ

 يًةالب

ّ 

تكبٌ ايرات 

 ١اإلجيابٝ

ّ 

تكبٌ 

 اال سٜٔ

ّ 

ايترهِ ة٢ 

 االْفعاالت

ّ 

يػعٛز ا

 بايسقا ايعاّ

ّ 

ايرنا٤ 

 ايٛجدا٢ْ

1 0.771

** 2 0.843

* 3 0.706

** 4 0.559

** 5 0.717

** 6 0.682

** 
7 0.711

** 8 0.817

** 9 0.650

** 10 0.623

** 11 0.679

** 12 0.709

** 
17 0.777

** 18 0.747

** 19 0.789

** 20 0.819

** 21 0.802

** 22 0.567

** 
27 0.793

** 28 0.792

** 29 0.755** 15 0.761** 30 0.709** 31 0.613

** 
37 0.766

** 33 0.854

** 39 0.716** 25 0.686** 32 0.696** 41 0.596

** 
43 0.783

** 38 0.726

** 13 0.702

** 36 0.692

** 40 0.726

** 46 0.711

** 
48 0.822

** 44 0.764

** 24 0.529

** 42 0.704

** 45 0.718

** 51 0.704

** 
53 0.817

** 49 0.827

** 35 0.793

** 47 0.817

** 50 0.752

**   
56 0.793

** 54 0.856

**   52 0.793

** 55 0.809

**   
14 0.529

** 57 0.703

**     58 0.666

**   
23 0.715

** 59 0.611

**     60 0.719

**   
34 0.822

**       16 0.802

**   

        26 0.702

**   

 (0005* داي١ نٓد َطتٟٛ دالي١    (0001** داي٘ نٓد َطتٟٛ دالي١  

ٞ (  ٕ َففسدات َكٝفاع ايفتفهري    1ٜتكح َٔ ْتا٥خ اجلفدٍٚ ايطفابل      اإلجيفاب

طا نالق١ ازتباطٝف١ ذات داليف١ اذؿفا١ٝ٥ بدزجف١ ايبفعفد ايتف٢ تٓتُف٢ ييٝف٘. تفا          

ٜعٓفف٢  ٕ ٜعٓفف٢  ٕ اركٝففاع ٜتُتفف  بدزجفف١ نايٝفف١ َففٔ االتطففام ايففدا ٢ً ايففر٣      

 .اإلجيابٞارفسدات تػعى ة٢ قٝاع ايتفهري 

 :االتشاق الداخلي كنؤطس لصدق التلوين 

م ذطففاب َعاَففٌ ازتبففاط دزجففات نففٌ بعففد َففٔ االبعففاد بايدزجفف١ ايهًٝفف١        

 (:2يًُكٝاع ٖٚٛ َا ٜٛقر٘ جدٍٚ 

 ٞاإلجياب( ٜٛقح َعاَالت االزتباط بني االبعاد ٚايدزج١ ايه١ًٝ ركٝاع ايتفهري 2جدٍٚ  

 ادفففاألبع

ايتٛقعات 

 ١ يًةالباإلجيابٝ

تكبٌ ايرات 

 ١اإلجيابٝ

 تكبٌ اال سٜٔ

ايترهِ ة٢ 

 االْفعاالت

ايػعٛز 

 بايسقا ايعاّ

ايرنا٤ 

 ايٛجدا٢ْ

ايدزج١ ايه١ًٝ 

 يًُكاع

0.708** 0.822** 0.618** 0.624** 0.717** 0.698** 

 (0001ٍ يذؿا٥ٝا نٓد َطت٣ٛ  (    **االزتباط دا0005*االزتباط داٍ يذؿا٥ٝا نٓد َطت٣ٛ  

ٞ ( ؾدم االتطفام ايفدا ًٞ ركٝفاع ايفتفهري     2ٜٚتكح َٔ اجلدٍٚ   ، اإلجيفاب

ٞ ذٝث جا٤ت َعفاَالت االزتبفاط بفني  بعفاد َكٝفاع ايفتفهري        ٚايدزجف١   اإلجيفاب

( ٚيٝعٗفففا َعفففاَالت ازتبفففاط  00822( اىل  00618ايهًٝففف١ يففف٘ ةعاٚذفففت َفففا بفففني     

 ٛ ( تفففا ٜفففدٍ نًففف٢ ؾفففدم االتطفففام  ٣0001  َستفعففف١ ٚدايففف١ اذؿفففا٥ٝا نٓفففد َطفففت

 .اإلجيابٞايدا ًٞ ألبعاد َكٝاع ايتفهري 
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 :صدق املكازنة الطسفية 
م ذطفففاب ايفففدزجات اإلزبانٝففف١  اإلزبفففا  األٍٚ ٚاإلزبفففا  ايوايفففث( يفففدزجات     

ايعٝٓففف١ نًفففٞ ايدزجففف١ ايهًٝففف١ يًُكٝفففاع ٚتكطفففِٝ  ةفففساد ايعٝٓففف١ ايفففٞ بفففالث          

سةٝففف١ بفففني دزجفففات ا ُفففٛنتني    ُٛنفففات ٚاضفففتصداّ طسٜكففف١ اركازْففف١ اية 

( ٚاجلفففدٍٚ ايتفففايٞ ٜفففبني  214= >% 25، األدْفففٞ 241= <% 25ايةفففسةٝتني  األنًففف٢  

 (:3ٜٚتكح ذيو َٔ  الٍ جدٍٚ  طسٜك١ ذطاب ؾدم اركاز١ْ ايةسة١ٝ:

( ٜبني ارتٛضةات ااطاب١ٝ ٚاال ساةات ارعٝاز١ٜ ٚق١ُٝ ا تباز  ت( يدزاض١ ايفسٚم 3جدٍٚ  

 ٚابعادٙ. اإلجيابٞفعٞ َٚٓصفكٞ ايدزجات ن٢ً َكٝاع ايتفهري بني َتٛضةٞ  َست

 ارتٛضة ايعدد ا ُٛنتني ايبعد

اال ساف 

 ارعٝازٟ

 ت

دزج١ 

 ااس١ٜ

ايدالي١ 

 االذؿا١ٝ٥

١ اإلجيابٝايتٛقعات 

 يًةالب

 داي١ نٓد  3.82 48.85 27 األن٢ً 

 3.63 41.52 27 األدْٞ 0.01َطتٟٛ 

 داي١ نٓد  4.30 44.63 27 األن٢ً  ١اإلجيابٝ تكبٌ ايرات

 3.13 35.59 27 األدْٞ 0.01َطتٟٛ 

 داي١ نٓد  2.45 33.30 27 األن٢ً  تكبٌ اال سٜٔ

 3.72 27.89 27 األدْٞ 0.01َطتٟٛ 

ايترهِ ة٢ 

 االْفعاالت

 داي١ نٓد  3.29 32.22 27 األن٢ً 

 3.82 28.07 27 األدْٞ 0.01ٟٛ َطت

 داي١ نٓد  4.36 53.67 27 األن٢ً  ايػعٛز بايسقا ايعاّ

 4.38 40.93 27 األدْٞ 0.01َطتٟٛ 

 داي١ نٓد  3.02 38.44 27 األن٢ً  ايرنا٤ ايٛجدا٢ْ

 3.23 30.89 27 األدْٞ 0.01َطتٟٛ 

 اإلجيابٞايتفهري 

 نهٌ

 داي١ نٓد  7.71 251.11 27 األن٢ً 

 8.24 204.89 27 األدْٞ 0.01َطتٟٛ 

( ٚجفففٛد ةفففسٚم جٖٛسٜففف١ ٚذات داليففف١ اذؿفففا١ٝ٥ بفففني    3تفففبني َفففٔ جفففدٍٚ   

ايففدزجات ايعًٝفففا ٚايفففدزجات ايفففدْٝا يةبعففاد االزبعففف١ ٚايدزجففف١ ايهًٝففف١ ركٝفففاع   

ني ايةفالب ذٟٚ ايفدزجات ايعًٝفا    ٖٚرا ٜعين إ اركٝاع ميٝص ب اإلجيابٞايتفهري 

ٚنففريو  اإلجيففابٞٚايةففالب ذٟٚ ايففدزجات ايففدْٝا بايٓطففب١ ركٝففاع ايففتفهري      

 يةبعاد ايطت٘ ٖٚرا ٜدٍ ن٢ً إ اركٝاع بملبعادٙ  ٜتُت  مبعاٌَ ؾدم نايٞ.

  اإلجيابيثبات مكياض التفلري: 
 م ذيو َٔ  الٍ َا ًٜٞ:

  :ع َففستني َتتففايٝتني نًفف٢  ذٝففث م تةبٝففل اركٝففا  طسٜكفف١ انففاد٠ ايتةبٝففل

ٚبًفع َعاَفٌ االزتبفاط     ن١ٓٝ ايتكٓني بفاؾٌ شَين قدزٙ مخط١ نػفس َٜٛفا،  

 (.0094بني ايتةبٝكني  
   ذطففاب قُٝفف١ َعاَففٌ ايفففا نسْٚبففا Alfa-Cronbach  ٌٚم ذطففاب َعاَفف

 ( 4ايوبات البعاد اركٝاع ٚاركٝاع نهٌ نُا ٖٛ َٛقح ة٢ جدٍٚ   

  ٕ اركٝاع ٜتُت  بدزج١ ناي١ٝ َٔ ايوبات. (4 ٜتكح َٔ اجلدٍٚ 

  اإلجيابيالصوزة النهائية ملكياض التفلري: 
( نبفففاز٠ 46(نبفففاز٠ َٓٗفففا 60اؾفففبح اركٝفففاع يف ؾفففٛزت٘ ايٓٗا٥ٝففف١ َهْٛفففا َفففٔ  

 (نباز٠ ضايب١ ،ٜٚٓكطِ اركٝاع اىل ضت٘ ابعاد ةسن١ٝ ٖٞ:14َٛجب١ ، 
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 عاد اركٝاع ٚاركٝاع نهٌ( َعاَالت ايوبات الب 4   جدٍٚ
 َعاٌَ  يفا نسْٚبا   ايبعد

 0.571 ١ يًةالباإلجيابٝايتٛقعات 
 0.580 ١اإلجيابٝتكبٌ ايرات 

 0.657 تكبٌ اال سٜٔ
 0.682 ايترهِ ة٢ االْفعاالت
 0.591 ايػعٛز بايسقا ايعاّ

 0.688 ايرنا٤ ايٛجدا٢ْ

 0.69 نهٌ اإلجيابٞايتفهري 

  12تهفففٕٛ ٖفففرا ايبعفففد َفففٔ   ١ ٚايتففففا ٍ: ٜٚاإلجيابٝفففايبعفففد االٍٚ: ايتٛقعفففات )

نبففازات ضففايب١ ٚااففد االقؿفف٢ يففدزجات   3نبففازات َٛجبفف١ ٚ 9َفففسدٙ َففِٓٗ 

 دزج١(  60ٖرا ايبعد  

  َفسد٠ نًفٗا  ١11: ٜٚتهٕٛ ٖرا ايبعد َٔ  اإلجيابٝايبعد ايواْٞ: تكبٌ ايرات )

 دزج١(. 55نبازات َٛجب١ ،ٚااد االقؿ٢ يدزجات ٖرا ايبعد   

  5(َفففسدات َففِٓٗ  8 ففسٜٔ: ٜٚتهففٕٛ ٖففرا ايبعففد َففٔ     ايبعففد ايوايففث: تكبففٌ اال 

 ٚ  40نبففازات ضففايب١، ٚااففد االقؿفف٢ يففدزجات ٖففرا ايبعففد      3نبففازات َٛجبفف١ 

 دزج١( .

   َٔ َفسدات َٓٗفا  9ايبعد ايساب : ايترهِ ة٢ االْفعاالت: ٜٚتهٕٛ ٖرا ايبعد)

 45نبفازات ضفايب١ ، ٚاافد االقؿف٢ يفدزجات ٖفرا ايبعفد         6نبازات َٛجب١ ٚ 3

 .دزج١(

   َٔ َفسد٠ َٓٗفا  13ايبعد اخلاَظ: ايػعٛز بايسقا ايعاّ: ٜٚتهٕٛ ٖرا ايبعد)

 65نبففاز٠ َٛجبفف١ ٚ نبففازتني ضففايبني ، ٚااففد االقؿفف٢ يففدزجات ٖففرا ايبعففد 11

 دزج١(.

      َٔففسدات نًفٗا   7ايبعد ايطادع: ايرنا٤ ايٛجدا٢ْ: ٜٚتهٕٛ ٖفرا ايبعفد َف)

 دزج١(. 35نبازات َٛجب١، ٚااد االقؿ٢ يدزجات ٖرا ايبعد 

  اإلجيابيتصشيح مكياض التفلري: 
اضتصدَت ايباذو٘ طسٜك١ يٝهست يكٝاع االجتاٙ يف تكدٜس دزجات اركٝاع 

       ٞ  َٛاةففل  ذٝففث ٚقفف  يًُكٝففاع مخففظ اضففتحابات َتدزجفف١ يهففٌ نبففاز٠ ٖٚفف

 3 -4 -5انةٝفت طفا ايكفِٝ     بػد٠، َٛاةل، اىل ذد َا، َعفعض، َعفعض بػفد٠(   

١ بفففِ نهطفففت ٖفففرٙ ايكفففِٝ يف ذايففف١ ايعبفففازات جيابٝفففاإليف ذايففف١ ايعبفففازات  (1 -2

-60ايطًب١ٝ بِ يعت ايبدا٥ٌ يًرؿٍٛ ن٢ً ايدزج١ ايه١ًٝ ٚاي  تعاٚح بني  

 ( دزج١.300

 :خطوات اعداد مكياض قوة الشيطسة املعسفية- 
م انففداد اركٝففاع مبففا ٜففتال٤ّ َفف  االطففاز ايٓظففسٟ ٚارفٗففّٛ االجسا٥ففٞ ايففر٣   

ا١ْ مبكاٜٝظ ضابك١ تٓاٚيت ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسةٝف١  ٚاالضتع اْةًل َٓ٘ ايبرث،

 ٚم بٓا ٙ ٚةكا يًصةٛات االت١ٝ:

       تعفسف ارسذ١ً االٚىل: ددٜد اطدف َفٔ اركٝفاع ذٝفث ٜٗفدف اركٝفاع اىل 

 ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ يد٣ طالب ن١ًٝ االقتؿاد ارٓصىل جاَع١ ارٓٛة١ٝ.

   طفففابك١ يف  فففاٍ قففف٠ٛ  ارسذًففف١ ايواْٝففف١: االضفففتكسا٤ ايٓظفففسٟ ٚايدزاضفففات اي

ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ يد٣ ايةالب ٚم االطال  نًف٢ بعف  اركفاٜٝظ اخلاؾف١     
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بكفف٠ٛ ايطففٝةس٠ ارعسةٝفف١ يالضففتفاد٠ َٓٗففا يف ددٜففد ابعففاد اركٝففاع ااففايٞ     

(; 2004(;َكٝففاع  ايٓففسؽ،  2002ٚنبازاتفف٘ َٚٓٗففا َكٝاع نبففد ايكففادز ٚ كففس،     

 (  2018، (; َكٝاع  اخلفاج٢ ٚنباع2015َكٝاع  اخلصان٢:

         ٞارسذ١ً ايوايو١: م انفداد نبفازات اركٝفاع اربفد٥ٞ ٚةكفا يًتعسٜف  االجسا٥ف

( نبفاز٠، ٚبعفد   33يك٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ يًةالب ٚقد اغتٌُ اركٝاع نًف٢  

اهلاّ ايؿٝاري١ االٚىل يعبازات اركٝاع م نسق٘ ن٢ً  ُٛن١ َفٔ ايطفاد٠   

( حمهُففني، 6بًففع نففددِٖ  احملهُففني يف  ففاٍ ايعبٝفف١ ٚاالقتؿففاد ارٓففصىل     

يًرهِ ن٢ً َد٣ ؾالذ١ٝ َٚٓاضب١ ايعبازات يف قٝاع احملفاٚز ايف  هلوًفٗا    

ٚنريو يًتملنفد َفٔ نفدّ ٚجفٛد اٜف١ نبفازات رياَكف١ اٚ دُفٌ انوفس َفٔ           

َع٢ٓ ٚاقاة١  ٟ َكعذات ٚم ذطفاب ْطفب١ االتففام يفدٟ احملهُفني نًفٞ       

هُفففني نًفففٞ نفففٌ نبفففاز٠ َفففٔ نبفففازات اركٝفففاع، ٚتساٚذفففت ْطفففب١ اتففففام احمل

%(،ٚيف قفف٤ٛ ازا٤ ايطففاد٠ احملهُففني م ذففرف   100% ( ييففٞ  90ايعبففازات َففا بففني   

%( ةاؾففففففبح نففففففدد 90ايعبففففففازات ايفففففف  تكففففففٌ ْطففففففب١ االتفففففففام ةٝٗففففففا نففففففٔ   

(نبفففاز٠، ٚقفففد زٚنفففٞ يف ؾفففٝاري١ ايعبفففازات  ٕ تهفففٕٛ َستبةففف١      30ايعبفففازات 

 َٚٛشن١ ن٢ً بعدٜٔ ز٥ٝطٝني ُٖا: مبٛقٛ  ايبرث ٚحمدد٠ ٚٚاقر١.

 يبعد االٍٚ: ايستبف١ االٚىل يكف٠ٛ ايطفٝةس٠ ارعسةٝف١: ٜٚتهفٕٛ ٖفرا ايبعفد َفٔ         ا

قف٠ٛ ايطفٝةس٠ ارعسةٝف١ َفٔ ايستبف١ االٚىل يفد٣        تعفسف ( َففسد٠  اؾف١ ب  13 

 39طففالب نًٝفف١ االقتؿففاد ارٓصيففٞ، ٚااففد االقؿفف٢ يففدزجات ٖففرا ايبعففد          

 دزج١(

  هفٕٛ ٖفرا ايبعفد َفٔ     ايبعد ايواْٞ: ايستب١ ايوا١ْٝ يك٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسةٝف١: ٜٚت

قف٠ٛ ايطفٝةس٠ ارعسةٝف١ َفٔ ايستبف١ ايواْٝف١ يفد٣         تعفسف (َفسد٠  اؾف١ ب 17 

 51طففالب نًٝفف١ االقتؿففاد ارٓففصىل. ٚااففد االقؿفف٢ يففدزجات ٖففرا ايبعففد ٖففٛ   

 دزج١(

 :سشاب صدق وثبات مكياض قوة الشيطسة املعسفية 
م ذطفففاب ؾفففدم َكٝفففاع قففف٠ٛ ايطفففٝةس٠ ارعسةٝففف١ يفففد٣ طفففالب نًٝففف١         

 ارٓصيٞ نايتايٞ: االقتؿاد

    ؾففدم احملهُففني: ذٝففث نففسض اركٝففاع  ففالٍ ةففع٠ انففدادٙ نًفف٢  ُٛنفف١

 َٔ ايطاد٠ احملهُني يف  اٍ ايعب١ٝ ٚاالقتؿاد ارٓصىل نُا ضبل نسق٘.

         ؾففدم االتطففام ايففدا ًٞ: م ذطففاب ؾففدم االتطففام ايففدا ٢ً ركٝففاع قفف٠ٛ

نففٔ طسٜففل  ايطففٝةس٠ ارعسةٝفف١ باضففتصداّ َعاَففٌ ازتبففاط بريضففٕٛ ٚذيففو       

ذطاب َعاَفٌ ازتبفاط دزجف١ نفٌ َففسد٠ بدزجف١ ايبفعفد ايفر٣ تٓتُف٢ ييٝف٘،           

( 5ٚذطففاب َؿفففٛة١ َعففاَالت االزتبففاط بففني األبعففاد ٚبعكففٗا: ٚاجلففدٍٚ      

 ٜٛقح ذيو. 
       َفففسدات َكٝففاع قفف٠ٛ ايطففٝةس٠    5ٜتكففح َففٔ ْتففا٥خ اجلففدٍٚ ايطففابل ٕ  )

طا نالق١ ازتباط١ٝ ذات دالي١ اذؿا١ٝ٥ بدزج١ ايبفعد ايتف٢ تٓتُف٢    ارعسة١ٝ

ييٝ٘. تا ٜع٢ٓ  ٕ اركٝاع ٜتُت  بدزج١ نايٝف١ َفٔ االتطفام ايفدا ٢ً ايفر٣      

 ٜع٢ٓ  ٕ ارفسدات تػعى ة٢ قٝاع ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ.
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َعاَالت االزتباط بني َفسدات َكٝاع ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ ٚايدزج١ ايه١ًٝ يًبعد  (5جدٍٚ  

 ايرٟ تٓتُٞ ييٝ٘.

 2ايستب١  ّ 2ايستب١  ّ 2ايستب١  ّ 1ايستب١  ّ 1ايستب١  ّ

1 0.629

** 8 0.739

** 14 0.617

** 20 0.659

** 26 0.714

** 
2 0.611

** 9 0.597

** 15 0.696

** 21 0.706

** 27 0.689

** 
3 0.611

** 10 0.647

** 16 0.709

** 22 0.708

** 28 0.812

** 
4 0.714

** 11 0.702

** 17 0.655** 23 0.602

** 29 0.719** 
5 0.682

** 12 0.654

** 18 0.616** 24 0.786** 30 0.676** 
6 0.683

** 13 0.616

** 19 0.662

** 25 0.792

**   
7 0.722

**         
ٟ دالي١   ٘ نٓد َطتٛ  (0005* داي١ نٓد َطتٟٛ دالي١  (0001** داي

  :االتشاق الداخلي كنؤطس لصدق التلوين 
     ٔ االبعففاد بايدزجفف١ ايهًٝفف١    م ذطففاب َعاَففٌ ازتبففاط دزجففات نففٌ بعففد َفف

 (:6يًُكٝاع ٖٚٛ َا ٜٛقر٘ جدٍٚ 

 ( ٜٛقح َعاٌَ ازتباط نٌ بعد بايدزج١ ايه١ًٝ يًُكٝاع6جدٍٚ  

 ايستب١ ايوا١ْٝ ايستب١ األٚيٞ األبعاد

 **0.731 **0.658 االزتباط بايدزج١ ايه١ًٝ

 (0001**االزتباط داٍ يذؿا٥ٝا نٓد َطت٣ٛ  

التطففام ايففدا ًٞ ركٝففاع قفف٠ٛ ايطفففٝةس٠     ( ؾففدم ا 6ٜٚتكففح َففٔ اجلففدٍٚ     

ٞ ارعسة١ٝ، ذٝفث جفا٤ت َعفاَالت االزتبفاط بفني  بعفاد َكٝفاع ايفتفهري           اإلجيفاب

( ٚيٝعٗففا َعففاَالت  00731( اىل  00658ٚايدزجفف١ ايهًٝفف١ يفف٘ ةعاٚذففت َففا بففني      

( تا ٜدٍ ن٢ً ؾفدم االتطفام   0001ازتباط َستفع١ ٚداي١ اذؿا٥ٝا نٓد َطت٣ٛ  

 َكٝاع ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ.ايدا ًٞ ألبعاد 

 :صدق املكازنة الطسفية 
م ذطفففاب ايفففدزجات اإلزبانٝففف١  اإلزبفففا  األٍٚ ٚاإلزبفففا  ايوايفففث( يفففدزجات     

ايعٝٓففف١ نًفففٞ ايدزجففف١ ايهًٝففف١ يًُكٝفففاع ٚتكطفففِٝ  ةفففساد ايعٝٓففف١ ايفففٞ بفففالث          

 ُٛنفففات ٚاضفففتصداّ طسٜكففف١ اركازْففف١ ايةسةٝففف١ بفففني دزجفففات ا ُفففٛنتني    

( ٚاجلفففدٍٚ ايتفففايٞ ٜفففبني  105= >% 25، األدْفففٞ 124=  <% 25ايةفففسةٝتني  األنًففف٢  

 (:7ٜٚتكح ذيو َٔ  الٍ جدٍٚ  طسٜك١ ذطاب ؾدم اركاز١ْ ايةسة١ٝ:

( ٜبني ارتٛضةات ااطاب١ٝ ٚاال ساةات ارعٝاز١ٜ ٚق١ُٝ ا تباز  ت( يدزاض١ ايفسٚم 7جدٍٚ  

 رعسة١ٝ ٚابعادٙ.بني َتٛضةٞ  َستفعٞ َٚٓصفكٞ ايدزجات ن٢ً َكٝاع ق٠ٛ ايطٝةس٠ ا

 ارتٛضة ايعدد ا ُٛنتني ايبعد

اال ساف 

 ارعٝازٟ

 ت

دزج١ 

 ااس١ٜ

ايدالي١ 

 االذؿا١ٝ٥

ق٠ٛ ايطٝةس٠ 

ارعسة١ٝ َٔ 

 ايستب١ٝ االٚىل

 4.03 52.92 26 األن٢ً

 

9.54 

 

47 

داي١ نٓد 

 4.79 40.91 23 األدْٞ 0.01َطتٟٛ 

ق٠ٛ ايطٝةس٠ 

ارعسة١ٝ َٔ 

 ايستب١ ايوا١ْٝ

 3.77 77.23 26 ألن٢ًا

 

18.24 

 

47 

داي١ نٓد 

 4.08 56.78 23 األدْٞ 0.01َطتٟٛ 

 اركٝاع نهٌ

  5.30 130.15 26 األن٢ً

20.41 

 

47 

داي١ نٓد 

 5.83 97.70 23 األدْٞ 0.01َطتٟٛ 

( ٚجفففٛد ةفففسٚم جٖٛسٜففف١ ٚذات داليففف١ اذؿفففا١ٝ٥ بفففني    7تفففبني َفففٔ جفففدٍٚ   

 ٝ ا يةبعفاد االزبعف١ ٚايدزجف١ ايهًٝف١ ركٝفاع قف٠ٛ       ايدزجات ايعًٝا ٚايدزجات ايفدْ
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ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ ٖٚرا ٜعين إ اركٝاع ميٝص بني ايةالب ذٟٚ ايدزجات ايعًٝا 

ٚايةالب ذٟٚ ايدزجات ايدْٝا بايٓطب١ ركٝاع ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ ٚنريو 

 يبعدٜ٘ ٖٚرا ٜدٍ ن٢ً إ اركٝاع ببعدٜ٘  ٜتُت  مبعاٌَ ؾدم نايٞ.

 اض قوة الشيطسة املعسفية:ثبات مكي 

 م ذيو َٔ  الٍ َا ًٜٞ:

  :ذٝففث م تةبٝففل اركٝففاع َففستني َتتففايٝتني نًفف٢    طسٜكفف١ انففاد٠ ايتةبٝففل

ٚبًفع َعاَفٌ االزتبفاط     ن١ٓٝ ايتكٓني بفاؾٌ شَين قدزٙ مخط١ نػفس َٜٛفا،  

 (.0089بني ايتةبٝكني  
   ذطففاب قُٝفف١ َعاَففٌ ايفففا نسْٚبففا Alfa-Cronbach  ٌٚم ذطففاب َعاَفف

 ( 8وبات البعاد اركٝاع ٚاركٝاع نهٌ نُا ٖٛ َٛقح ة٢ جدٍٚ   اي
 ( َعاَالت ايوبات البعاد اركٝاع ٚاركٝاع نه8ٌجدٍٚ 

 َعاٌَ  يفا نسْٚبا   ايبعد
 0.722 ايستب١ األٚيٞ
 0.671 ايستب١ ايوا١ْٝ

 0.721 ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ نهٌ

 ناي١ٝ َٔ ايوبات. ٜتكح َٔ اجلدٍٚ ايطابل  ٕ اركٝاع ٜتُت  بدزج١

 :الصوزة النهائية ملكياض قوة الشيطسة املعسفية 

(نباز٠ نًٗا نبازات َٛجبف١  30اؾبح اركٝاع يف ؾٛزت٘ ايٓٗا١ٝ٥ َهْٛا َٔ 

َكطُ٘ ن٢ً بعفدٜٔ قف٠ٛ ايطفٝةس٠ ارعسةٝف١ َفٔ ايستبف١ االٚىل ٚقف٠ٛ ايطفٝةس٠         

 ارعسة١ٝ َٔ ايستب١ ايوا١ْٝ.

 ة:تصشيح مكياض قوة الشيطسة املعسفي 
اضتصدَت ايباذو٘ طسٜك١ يٝهست يكٝاع االجتاٙ يف تكدٜس دزجات اركٝاع 

ذٝث ٚق  يًُكٝاع مخظ اضتحابات َتدزج١ يهٌ نباز٠ ٖٚٞ تٓةبل دا٥ُفا،  

انةٝفففت طفففا   تٓةبفففل نفففوريا، تٓةبفففل اذٝاْفففا، تٓةبفففل قًفففٝال، ال تٓةبفففل ابفففدا (    

ٙ ايكِٝ يف ذايف١  ١ بِ نهطت ٖراإلجيابٝيف ذاي١ ايعبازات  (1 -2ف  3 -4 -5ايكِٝ 

ايعبففازات ايطففًب١ٝ بففِ يعففت ايبففدا٥ٌ يًرؿففٍٛ نًفف٢ ايدزجفف١ ايهًٝفف١ ٚايفف           

 ( دزج150.١-30تعاٚح بني  

 :)خطوات اعداد مكياض الركاء النادح )الركاء الجالثى 
م انففداد اركٝففاع مبففا ٜففتال٤ّ َفف  االطففاز ايٓظففسٟ ٚارفٗففّٛ االجسا٥ففٞ ايففر٣   

ٜٝظ ضفابك١ تٓاٚيفت ايفرنا٤ ايٓففاجح ٚم    اْةًفل َٓف٘ ايبرفث ،ٚاالضفتعا١ْ مبكفا     

 بٓا ٙ ٚةكا يًصةٛات االت١ٝ:

       تعفسف ارسذ١ً االٚىل: ددٜد اطدف َفٔ اركٝفاع ذٝفث ٜٗفدف اركٝفاع اىل 

 ايرنا٤ ايٓاجح يد٣ طالب ن١ًٝ االقتؿاد ارٓصىل جاَع١ ارٓٛة١ٝ.

  ارسذًفف١ ايواْٝفف١: االضففتكسا٤ ايٓظففسٟ ٚايدزاضففات ايطففابك١ يف  ففاٍ ايففرنا٤

يٓففاجح يففد٣ ايةففالب ٚم االطففال  نًفف٢ بعفف  اركففاٜٝظ اخلاؾفف١ بايففرنا٤  ا

ايٓففاجح يالضففتفاد٠ َٓٗففا يف ددٜففد ابعففاد اركٝففاع ااففايٞ ٚنبازاتفف٘ َٚٓٗففا        

 Sternberg  (; َكٝفاع 2004َكٝفاع ضفتريْربد تسيف٘ ٚتكفٓني نبفد ااُٝفد       
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(; َكٝفففاع ضفففتريْربد تسيففف١ 2008; َكٝفففاع  بفففٛ دفففدإ ٚقةفففا٢َ  (2005 

 (.2017حمُٛد  ٚ  ناَسٚتكٓني

         ٞارسذ١ً ايوايو١: م انفداد نبفازات اركٝفاع اربفد٥ٞ ٚةكفا يًتعسٜف  االجسا٥ف

( نبفاز٠، ٚبعفد اهلفاّ    35يًرنا٤ ايوالب٢ يًةفالب ٚقفد اغفتٌُ اركٝفاع نًف٢      

ايؿفففٝاري١ االٚىل يعبفففازات اركٝفففاع م نسقففف٘ نًففف٢  ُٛنففف١ َفففٔ ايطفففاد٠   

( حمهُففني، 6ٓففصىل بًففع نففددِٖ   احملهُففني يف  ففاٍ ايعبٝفف١ ٚاالقتؿففاد ار   

يًرهِ ن٢ً َد٣ ؾالذ١ٝ َٚٓاضب١ ايعبازات يف قٝاع احملفاٚز ايف  هلوًفٗا    

ٚنريو يًتملنفد َفٔ نفدّ ٚجفٛد اٜف١ نبفازات رياَكف١ اٚ دُفٌ انوفس َفٔ           

َع٢ٓ ٚاقاة١  ٟ َكعذات ٚم ذطفاب ْطفب١ االتففام يفدٟ احملهُفني نًفٞ       

ففففام احملهُفففني نًفففٞ نفففٌ نبفففاز٠ َفففٔ نبفففازات اركٝفففاع، ٚتساٚذفففت ْطفففب١ ات

%(،ٚيف قفف٤ٛ ازا٤ ايطففاد٠ احملهُففني م ذففرف   100% ( ييففٞ  90ايعبففازات َففا بففني   

%( ةاؾففففففبح نففففففدد 90ايعبففففففازات ايفففففف  تكففففففٌ ْطففففففب١ االتفففففففام ةٝٗففففففا نففففففٔ   

ٞ (نبفاز٠ ٚقفد تٓٛنفت ايعبفازات يتمل فر االجتفاٙ       33ايعبازات  ٚايطفً    اإلجيفاب

  ٞ اركٝففاع ٚقففد زٚنففٞ يف   يكففُإ ايتففصاّ ايعٝٓفف١ بففايتفهري  بٓففا٤ االجابفف١ نًفف

 ؾففٝاري١ ايعبففازات  ٕ تهففٕٛ َستبةفف١ مبٛقففٛ  ايبرففث ٚحمففدد٠ ٚٚاقففر١. 
 َٚٛشن١ ن٢ً بالب١ ابعاد ز٥ٝط١ٝ ٖٞ:

   ٔايبعففد االٍٚ: ايكففدزات االبدان١ٝ ايففرنا٤ االبففدان٢(: ٜٚتهففٕٛ ٖففرا ايبعففد َفف

ايفرنا٤ االبفدان٢ يفد٣ طفالب نًٝف١ االقتؿفاد        تعسف( َفسدات  اؾ١ ب10 

 دزج١( 30د االقؿ٢ يدزجات ٖرا ايبعد  ارٓصيٞ، ٚاا

     ٔايبعد ايواْٞ: ايكدزات ايتر١ًًٝٝ ايرنا٤ ايتر٢ًًٝ(: ٜٚتهٕٛ ٖفرا ايبعفد َف

ايفرنا٤ ايترًًٝف٢ يفد٣ طفالب نًٝف١ االقتؿفاد        تعفسف (َفسد٠  اؾ١ ب13 

 دزج١( 39ارٓصىل. ٚااد االقؿ٢ يدزجات ٖرا ايبعد ٖٛ  

     ايعًُفف٢(: ٜٚتهففٕٛ ٖففرا ايبعففد َففٔ    ايبعففد ايوايففث: ايكففدزات ايع١ًُٝ ايففرنا٤

(َففسدات  اؾف١ بايفرنا٤ ايعًُف٢ يفد٣ طفالب نًٝف١ االقتؿفاد ارٓصيففٞ،         10 

 دزج١(. 30ٚااد االقؿ٢ يدزجات ٖرا ايبعد 

 :)سشاب صدق وثبات مكياض الركاء الجالثى)الركاء النادح 

م ذطفففاب ؾفففدم َكٝفففاع ايفففرنا٤ ايٓفففاجح يفففد٣ طفففالب نًٝففف١ االقتؿفففاد  

 ارٓصيٞ نايتايٞ:

   ٔؾدم احملهُني: ذٝث نسض اركٝاع  الٍ ةع٠ اندادٙ ن٢ً  ُٛن١ َف

 ايطاد٠ احملهُني يف  اٍ ايعب١ٝ ٚاالقتؿاد ارٓصىل نُا ضبل نسق٘.

       ؾدم االتطام ايدا ًٞ: م ذطاب ؾفدم االتطفام ايفدا ٢ً ركٝفاع ايفرنا٤

ايٓاجح باضتصداّ َعاٌَ ازتبفاط بريضفٕٛ ٚذيفو نفٔ طسٜفل ذطفاب َعاَفٌ        

زجففف١ نفففٌ َففففسد٠ بدزجففف١ ايبفعفففد ايفففر٣ تٓتُففف٢ ييٝففف٘، ٚذطفففاب       ازتبفففاط د

 ( ٜٛقح ذيو. 9َؿفٛة١ َعاَالت االزتباط بني األبعاد ٚبعكٗا: ٚاجلدٍٚ  

(  ٕ َفسدات َكٝاع ايرنا٤ ايٓفاجح طفا   9ٜتكح َٔ ْتا٥خ اجلدٍٚ ايطابل  

اذؿا١ٝ٥ بدزج١ ايبفعد ايت٢ تٓت٢ُ ييٝ٘. تفا ٜعٓف٢    نالق١ ازتباط١ٝ ذات دالي١

 ٕ اركٝاع ٜتُت  بدزج١ نايٝف١ َفٔ االتطفام ايفدا ٢ً ايفر٣ ٜعٓف٢  ٕ ارففسدات        

 .اإلجيابٞتػعى ة٢ قٝاع ايتفهري 
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( ٜٛقح َعاَالت االزتباط بني َفسدات َكٝاع ايرنا٤ ايٓاجح ٚايدزج١ ايه١ًٝ يًبعد 9جدٍٚ  

 ايرٟ تٓتُٞ ييٝ٘.

 رنا٤ ايعًُٞاي ّ ايرنا٤ ايترًًٝٞ ّ ايرنا٤ االبدانٞ ّ

1 0.77

** 17 0.66** 2 0.71** 24 0.65** 3 0.75** 19 0.66** 

4 0.75

** 21 0.53** 5 0.59** 26 0.62** 6 0.66** 23 0.71** 
7 0.73

** 10 0.68** 8 0.71** 28 0.61** 9 0.55** 25 0.72** 

11 0.73

** 20 0.80** 12 0.62** 31 0.80** 13 0.69** 27 0.71** 

14 0.81

** 30 0.66** 15 0.71** 32 0.65** 16 0.71** 29 0.62** 

    18 0.59** 33 0.62**     

    22 0.71**       

ٟ دالي١   ٘ نٓد َطتٛ  (0005* داي١ نٓد َطتٟٛ دالي١    (0001** داي

  :االتشاق الداخلي كنؤطس لصدق التلوين 
ٖٛ م ذطاب َعاٌَ ازتباط دزجات نٌ بعد َٔ االبعاد بايدزج١ ايه١ًٝ يًُكٝاع ٚ

 (:10َا ٜٛقر٘ جدٍٚ 
( ٜٛقح َعاَالت االزتباط بني َفسدات َكٝاع ايرنا٤ ايٓاجح ٚايدزج١ ايه١ًٝ يًبعد 10جدٍٚ  

 اير٣ تٓت٢ُ ايٝ٘

ايرنا٤  ايرنا٤ االبدانٞ األبعاد

 ايترًًٝٞ

 ايرنا٤ ايعًُٞ

 **0.806 **0.798 **0.813 االزتباط بايدزج١ ايه١ًٝ

 (٣ٛ0001  **االزتباط داٍ يذؿا٥ٝا نٓد َطت

( ؾفدم االتطفام ايفدا ًٞ ركٝفاع ايفرنا٤ ايوالبف٢،       10ٜٚتكح َفٔ اجلفدٍٚ    

ذٝففث جففا٤ت َعففاَالت االزتبففاط بففني  بعففاد َكٝففاع ايففرنا٤ ايٓففاجح ٚايدزجفف١     

( ٚيٝعٗفففا َعفففاَالت ازتبفففاط  00813( اىل  00798ايهًٝففف١ يففف٘ ةعاٚذفففت َفففا بفففني    

ؾفففدم االتطفففام ( تفففا ٜفففدٍ نًففف٢ 0001َستفعففف١ ٚدايففف١ اذؿفففا٥ٝا نٓفففد َطفففت٣ٛ   

 .اإلجيابٞايدا ًٞ ألبعاد َكٝاع ايتفهري 

 :صدق املكازنة الطسفية 
م ذطفففاب ايفففدزجات اإلزبانٝففف١  اإلزبفففا  األٍٚ ٚاإلزبفففا  ايوايفففث( يفففدزجات     

ايعٝٓففف١ نًفففٞ ايدزجففف١ ايهًٝففف١ يًُكٝفففاع ٚتكطفففِٝ  ةفففساد ايعٝٓففف١ ايفففٞ بفففالث          

   ٛ نتني  ُٛنفففات ٚاضفففتصداّ طسٜكففف١ اركازْففف١ ايةسةٝففف١ بفففني دزجفففات ا ُففف

( ٚاجلففففدٍٚ ايتففففايٞ ٜففففبني  86= >% 25، األدْففففٞ 90= <% 25ايةففففسةٝتني  األنًفففف٢ 

 (:11طسٜك١ ذطاب ؾدم اركاز١ْ ايةسة١ٝ، ٜٚتكح ذيو َٔ  الٍ جدٍٚ  

( ٜبني ارتٛضةات ااطاب١ٝ ٚاال ساةات ارعٝاز١ٜ ٚق١ُٝ ا تباز  ت( يدزاض١ ايفسٚم 11جدٍٚ  

 ن٢ً َكٝاع ايرنا٤ ايٓاجح ٚابعادٙ.بني َتٛضةٞ  َستفعٞ َٚٓصفكٞ ايدزجات 

 ارتٛضة ايعدد ا ُٛنتني ايبعد

اال ساف 

 ارعٝازٟ

 ت

دزج١ 

 ااس١ٜ

 ايدالي١ االذؿا١ٝ٥

ايرنا٤ 

 االبدانٞ

داي١ نٓد َطتٟٛ  0.51 28.46 35 األن٢ً 

 0.00 28.00 28 األدْٞ 0.01

ايرنا٤ 

 ايترًًٝٞ

داي١ نٓد َطتٟٛ  0.55 35.40 35 األن٢ً 

 0.68 34.36 28 األدْٞ 0.01

ايرنا٤ 

 ايعًُٞ

داي١ نٓد َطتٟٛ  0.85 26.86 35 األن٢ً 

 0.67 23.00 28 األدْٞ 0.01

ايرنا٤ 

 ايوالب٢

داي١ نٓد َطتٟٛ  0.75 90.71 35 األن٢ً 

 0.83 85.36 28 األدْٞ 0.01
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( ٚجفففٛد ةفففسٚم جٖٛسٜففف١ ٚذات داليففف١ اذؿفففا١ٝ٥ بفففني   11ٍٚ  تفففبني َفففٔ جفففد 

ايففدزجات ايعًٝفففا ٚايفففدزجات ايفففدْٝا يةبعففاد االزبعففف١ ٚايدزجففف١ ايهًٝففف١ ركٝفففاع   

ايرنا٤ ايٓاجح ٖٚفرا ٜعفين إ اركٝفاع ميٝفص بفني ايةفالب ذٟٚ ايفدزجات ايعًٝفا         

ٚايةفففالب ذٟٚ ايفففدزجات ايفففدْٝا بايٓطفففب١ ركٝفففاع ايفففرنا٤ ايٓفففاجح ٚنفففريو     

 ايوالب١ ٖٚرا ٜدٍ ن٢ً إ اركٝاع بملبعادٙ  ٜتُت  مبعاٌَ ؾدم نايٞ. يةبعاد

 نادحثبات مكياض الركاء ال: 
 م ذيو َٔ  الٍ َا ًٜٞ:

  :ذٝففث م تةبٝففل اركٝففاع َففستني َتتففايٝتني نًفف٢    طسٜكفف١ انففاد٠ ايتةبٝففل

ٚبًفع َعاَفٌ االزتبفاط     ن١ٓٝ ايتكٓني بفاؾٌ شَين قدزٙ مخط١ نػفس َٜٛفا،  

 (.0097بني ايتةبٝكني  
   ذطففاب قُٝفف١ َعاَففٌ ايفففا نسْٚبففا Alfa-Cronbach  ٌٚم ذطففاب َعاَفف

 ( 12ايوبات البعاد اركٝاع ٚاركٝاع نهٌ نُا ٖٛ َٛقح ة٢ جدٍٚ   
 ( َعاَالت ايوبات البعاد اركٝاع ٚاركٝاع نه12ٌجدٍٚ 

 َعاٌَ  يفا نسْٚبا   ايبعد
 0.877 ايرنا٤ االبدانٞ
 0.938 ايرنا٤ ايترًًٝٞ

 0.752 ٤ ايعًُٞايرنا
 0.908 ايرنا٤ ايٓاجح نهٌ

 ٜتكح َٔ اجلدٍٚ ايطابل  ٕ اركٝاع ٜتُت  بدزج١ ناي١ٝ َٔ ايوبات.

 :الصوزة النهائية ملكياض الركاء النادح 
  ٔ ( نبففازٙ 30  نبففاز٠ َٓٗففا (33  اؾففبح اركٝففاع يف ؾففٛزت٘ ايٓٗا٥ٝفف١ َهْٛففا َفف

 ب١ ابعاد ةسن١ٝ ٖٞ:ٜٚٓكطِ اركٝاع اىل بال نبازات ضايب١ ، (3  َٛجب١ ،

         ٔ7( َففسدات َفِٓٗ   10ايبعد االٍٚ: ايفرنا٤ االبفدان٢: ٜٚتهفٕٛ ٖفرا ايبعفد َف 

 ٚ  30نبففازات ضففايب١ ٚااففد االقؿفف٢ يففدزجات ٖففرا ايبعففد       3نبففازات َٛجبفف١ 

 دزج١( 

   َٔفففسد٠ نًففٗا 13ايبعففد ايوففاْٞ: ايففرنا٤ ايترًًٝففٞ: ٜٚتهففٕٛ ٖففرا ايبعففد َفف )

 دزج١(. 39جات ٖرا ايبعد ٖٛ  نبازات َٛجب١ ،ٚااد االقؿ٢ يدز

        َٔفففسدات نًففٗا  10ايبعففد ايوايففث: ايففرنا٤ ايعًُفف٢: ٜٚتهففٕٛ ٖففرا ايبعففد َفف)

 دزج١( . 30نبازات َٛجب١، ٚااد االقؿ٢ يدزجات ٖرا ايبعد 

 :تصشيح مكياض الركاء الجالثى 
اضتصدَت ايباذو٘ طسٜك١ يٝهست يكٝاع االجتاٙ يف تكدٜس دزجات اركٝاع 

مخفففظ اضففتحابات َتدزجففف١ يهففٌ نبفففاز٠ ٖٚٞ َٛاةفففل،    ذٝففث ٚقففف  يًُكٝففاع  

ِ   َففعدد، َعففعض(  ١ بففِ اإلجيابٝفف( يف ذايفف١ ايعبففازات  1ففف2ففف3  انةٝففت طففا ايكففٝ

نهطت ٖرٙ ايكِٝ يف ذاي١ ايعبازات ايطًب١ٝ بِ يعت ايبفدا٥ٌ يًرؿفٍٛ نًف٢    

 ( دزج99.١-33ايدزج١ ايه١ًٝ ٚاي  تعاٚح بني  

 :أختباز صشة الفسض االول 
نٓفففد األٍٚ نًففف٢:  تٛجفففد نالقففف١ ازتباطٝففف١ دايففف٘ يذؿفففا٥ٝا   ٜفففٓـ ايففففسض 

َٚكٝفاع   اإلجيابٞبني دزجات ن١ٓٝ ايبرث ن٢ً َكٝاع ايتفهري ( 01,0َطت٣ٛ  

 ايرنا٤ ايٓاجح(.
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ال تبفففاز ؾفففر١  ٚ بةفففالٕ ٖفففرا ايففففسض قاَفففت ايباذوففف١ عطفففاب َعاَفففٌ     

 ،( ٚذطاب ايدالي١ اإلذؿا١ٝ٥ رعاٌَ االزتباطrاالزتباط اخلةٞ  يبريضٕٛ= 

 ( َا اضفست نٓ٘ ٖرٙ ايترًٝالت االذؿا١ٝ٥ َٔ ْتا٥خ:13ٜٚٛقح اجلدٍٚ  

 ٚايرنا٤ ايوالب٢ اإلجيابٞ( ٜٛقح ايعالق١ االزتباط١ٝ بني ايتفهري 13جدٍٚ  

 ايبٝاْات

 اإلجيابَٞٗازات ايتفهري 

تٛقعات 

 يجياب١ٝ

 تكبٌ اآل س تكبٌ ايرات

ايترهِ يف 

 االْفعاالت

ايػعٛز 

 بايسقا

ايرنا٤ 

 داْٞايٛج

 اإليايٞ

ايرنا٤ 

 ايوالبٞ

 **0.321 **0.361 **0.489 **0.383 **0.298 **0.453 **0.255 يبدانٞ
 **0.348 **0.117 **0.291 **0.248 **0.232 **0.201 **0.467 دًًٝٞ
 **0.410 **0.377 **0.399 **0.262 **0.288 **0.325 **0.198 نًُٞ
 **0.498 **0.410 **0.352 **0.271 **0.199 **0.455 **0.321 ييايٞ

 (0.05 *( داي١ نٓد َطت٣ٛ       0.01 **( داي١ نٓد َطت٣ٛ 

( ٜتكفففح  ْففف٘ تٛجفففد نالقففف١ ازتباطٝففف١ دايففف١   13َفففٔ اجلفففدٍٚ ايطفففابل زقفففِ   

ٚ ايففرنا٤   اإلجيففابٞ( بففني ايففتفهري  0001يذؿففا٥ٝاز  َٛجبفف١ نٓففد َطففت٣ٛ داليفف١    

نٝٓفف١ ايبرففث، ٚ ٕ َعففاَالت    -ايٓففاجح  يففد٣ طففالب نًٝفف١ االقتؿففاد ارٓففصىل      

**( ٖٚفف٢ دايفف١ 00498ٚايففرنا٤ ايٓففاجح بً ففت   اإلجيففابٞاالزتبففاط بففني ايففتفهري 

يذؿا٥ٝاز، نُا ٜػري ذيو يىل إ ايعالق١ بني ارت رئٜ طسد١ٜ ةصٜاد٠ اذداُٖا 

ٜتبعٗففا شٜفففاد٠ ةفف٢ اال فففس، ٚتتفففل ٖفففرٙ ايٓتٝحففف١ َفف  َفففا تٛؾففًت ايٝففف٘ دزاضففف١      

ت ٚجففٛد نالقفف٘ ازتباطٝفف١ ذات داليفف٘ يذؿففا٥ٝ٘ بففني ( ايتفف٢  نففد2018ايةساْٚفف٘  

ٚتفطفس ايباذوف١ ٖفرٙ ايٓتٝحف١ بفملٕ ايفتفهري        .ٚايرنا٤ ايٓاجح اإلجيابٞايتفهري 

 ٞ ِ  ايتصةفٝة  نٝفٝف١  نًف٢  ايففسد  ٜطفاند  اإلجيفاب  يتركٝفل األٖفداف   ارفٓظ

ٞ  ايفتفهري   بعفاد  دزجفات  ازتففا    ٕ نُفا  ارسجف٠ٛ،   يف ايػفعٛز  ارتُوًف١  اإلجيفاب

 ٚتكبٌ ايرات ٚاال س ٚايترهِ ة٢ اإلْفعاالت تطاند اإلجيابٞ يتٛق بايسقا ٚا

ٞ  ٚايتففٛم  دُفٌ ارطف٦ٛي١ٝ   نًف٢  ايففسد  ٍ  ايدزاضف  يجتُانٝف١  رهاْف١  ٚايٛؾفٛ

ٟ    ٕ ذٝفث  َسَٛقف١،  ٍ  لفدد   ٕ ٜطفتةٝ   يجيابٝفاز  ٜفهفس  ايففسد ايفر   ٚ ا فا

ٟ  ايتصؿـ ٘  ٜطفع٢  ةٝف٘، ةٝكف  يٓفطف٘ ٖفدف     ٜبفد   ايفر ٔ  يتركٝكف ٍ  َف   فال

ٚايفففرنا٤ ايٓفففاجح ارتُوفففٌ ةففف٢  اإلجيفففابٞنُفففا  ٕ ايفففتفهري  اإلجتٗفففاد.ٚ اجلفففد

ايففرنا٤ ايعًُفف٢( ٜففتِ َففٔ  الطففِ   ف     ايففرنا٤ ايترًًٝٝفف٢ ف      ايففرنا٤ االبففدان٢ 

تةٜٛس َعازف ايةًب١ ٚ رباتِٗ ٚشٜاد٠ َطت٣ٛ ايترؿٌٝ ٖٚرا َا اغازت ايٝف٘  

 نُففففا ميهففففٔ إ تعففففص٣ ٖففففرٙ ايٓتٝحفففف١ اىل  ٕ ايففففتفهري (.2016دزاضففف١ نوُففففإ   

ميففٓح ايةًبفف١ ْظففس٠ َطففتكبًٝ٘ تهففٕٛ بداٜفف١ ايٓحففاح، نُففا اْفف٘ تعففني    اإلجيففابٞ

 ايفسد ن٢ً َٛاجٗ٘ ددٜات ااٝا٠ َٚػهالتٗا.    

 :أختباز صشة الفسض الجانى 
نٓففد  ٜففٓـ ايفففسض ايوففا٢ْ نًفف٢:  تٛجففد نالقفف١ ازتباطٝفف١ دايفف٘ يذؿففا٥ٝا         

َٚكٝفاع   ابٞاإلجيبني دزجات ن١ٓٝ ايبرث ن٢ً َكٝاع ايتفهري ( 01,0َطت٣ٛ  

 ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ(.

ال تبفففاز ؾفففر١  ٚ بةفففالٕ ٖفففرا ايففففسض قاَفففت ايباذوففف١ عطفففاب َعاَفففٌ     

 ( ٚذطاب ايدالي١ اإلذؿا١ٝ٥ رعاٌَ االزتباط،rاالزتباط اخلةٞ  يبريضٕٛ= 
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 ( َا اضفست نٓ٘ ٖرٙ ايترًٝالت االذؿا١ٝ٥ َٔ ْتا٥خ:14ٜٛقح اجلدٍٚ   

 ٚق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ اإلجياب١ٞ بني ايتفهري ( ٜٛقح ايعالق١ االزتباط14ٝجدٍٚ  

 ارت سات

 اإلجيابَٞٗازات ايتفهري 

تٛقعات 

 يجياب١ٝ

تكبٌ 

 ايرات

تكبٌ 

 اآل س

ايترهِ يف 

 االْفعاالت

ايػعٛز 

 بايسقا

ايرنا٤ 

 ايٛجداْٞ

 اإليايٞ

ايطٝةس٠ 

 ارعسة١ٝ

 **0.221 **0.201 **0.139 0.011- **0.161 **0.169 **0.168 األٚىل

 **0.466 **0.375 **0.336 **0.119 **0.319 **0.382 **0.363 ايوا١ْٝ

 **0.429 **0.361 **0.300 0.075 **0.298 **0.345 **0.341 ييايٞ

 (0.05 *( داي١ نٓد َطت٣ٛ       0.01 **( داي١ نٓد َطت٣ٛ 

ٜتكففح َففٔ اجلففدٍٚ ايطففابل ٚجففٛد نالقفف١ ازتباطٝفف١ طسدٜفف١ دايفف١ اذؿففا٥ٝا   

َفففٔ جٗففف١ ٚ بعفففاد قففف٠ٛ   اإلجيفففابٞبفففني يٝففف   بعفففاد ايفففتفهري   0.01 نٓفففد َطفففتٟٛ

ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ ٚايطٝةس٠ ارعسة١ٝ نهٌ َٔ ج١ٗ   سٟ، بُٝٓفا   تتركفل   

ايدالي١ االذؿفا١ٝ٥ يًعالقف١ بفني ايفترهِ يف االْفعفاالت نملذفد  بعفاد ايفتفهري         

  .َٔ ج١ٗ ٚايطٝةس٠ ارعسة١ٝ َٔ ايستب١ األٚيٞ َٔ ج١ٗ   سٟ اإلجيابٞ

ٚيف ق٤ٛ ذيو ٜتِ قبٍٛ ايفسض ايرٟ ٜعين ٚجٛد نالقف١ ازتباطٝف١ َٛجبف١    

 َٚكٝاع ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ. اإلجيابٞبني َكٝاع ايتفهري 

ًٜعففد َففٔ انًفف٢ َساتففو   اإلجيففابٞٚميهففٔ تفطففري ٖففرٙ ايٓتٝحفف١ بففملٕ ايففتفهري   

ٞ ايعكٌ ٚ نوسٖا يضتصداَا َٔ قبٌ طًبف٘ اجلاَعف١، نُفا إ ايفتفهري       اإلجيفاب

٢ً جتٓو ا٣ ْٛ  َٔ اْٛا  ايتفهري ايطًب٢ اير٣ قد ٜؤبس بػفهٌ َباغفس   ٜطاند ن

 ن٢ً دؿٌٝ ايةالب.

نُففا ميهففٔ تفطففري ٖففرٙ ايٓتٝحفف١ اىل  ٕ نففٌ َففٔ قفف٠ٛ ايطففٝةس٠ ارعسةٝفف١     

طُففا نالقفف١ اجيابٝفف١ َعسةٝفف١ ةفف٢ تفهففري االْطففإ ٚذٝاتفف٘    اإلجيففابٞٚايففتفهري 

 ارعسة١ٝ 

  :أختباز صشة الفسض الجالح 
ايوايفففث نًففف٢:  ٜٛجفففد تفففملبري َباغفففس داٍ يذؿفففا٥ٝا يًفففتفهري   ٜفففٓـ ايففففسض 

 يف ايرنا٤ ايٓاجح يد٣ ايةالب ن١ٓٝ ايبرث( .  اإلجيابٞ

ٚيًتركففل َففٔ ؾففر١ اٚ بةففالٕ ٖففرا ايفففسض م ذطففاب َعاَففٌ اال ففداز        

 ٚناْت ايٓتا٥خ نُا ًٜٞ:

 ( َعاٌَ تملبري ايتفهري ن٢ً ق٠ٛ ايرنا٤ ايٓاجح15  جدٍٚ

َعاٌَ  ايُٓٛذد

 (B)اال داز
 اخلةمل ارعٝازٟ

Std. Error 

ارعاٌَ 

 ارعٝازٟ

 ايدالي١ ق١ُٝ  ت(

 0.000 83.545 - 1.041 87.007 ايوابت

 0.006 0.005 0.050 1.325 0.185 (T)َت ري ايتفهري 

ٚايففرنا٤  اإلجيففابٞ(  ٕ َعاَففٌ ايتففملبري ارباغففس بففني ايففتفهري 15ٜففبني جففدٍٚ  

 +Q = 0.006T )از يكٝففاع ايتففملبري (، َٚعاديفف١ اال ففد0.006ايوالبففٞ تطففاٟٚ  

ٜتكح َٔ ْتا٥خ اجلدٍٚ ايطابل دكل ايفسض، ذٝفث نفإ َعاَفٌ    .  (87.008

ارطفففاز ٚنفففريو قُٝففف١  ت  دايففف٘ يذؿفففا٥ٝا، ٚتتطفففل تًفففو ايٓتٝحففف١ َففف  األطفففس  
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ايٓظسٜفف١ ٚنففريو َفف  ايدزاضففات ايطففابك١، ةايففرنا٤ ايٓففاجح ٜٗففتِ ةفف٢ اركففاّ      

م ب٦ٝت٘، ٜٚستبة ٖفرا ايٓحفاح بايٛؾفٍٛ    االٍٚ بتركٝل ايفسد يٓحاذات ة٢ ضٝا

اىل اٖففداف حمففددٙ قففد تهففٕٛ تعًُٝٝفف١  ٚ َٗٓٝفف١  ٚ ريففريٙ َففٔ االٖففداف ايتفف٢          

ٜكعٗا ايفسد يٓفط٘ ة٢ ضٝام ب٢٦ٝ َعني دهُ٘  سٚف ب٦ٝٝ٘ َتٓٛن١ ٚرياٜف١  

ةفف٢ ايتعكٝففد َٚففٔ بففِ ةففإ ايفففسد  ففالٍ زذًتفف٘ ااٝاتٝفف١ ٚايتفف٢ تتكففُٔ تًففو      

، ٖٚرا َا ٜفطس ايتملبري ايداٍ يًفتفهري  اإلجيابٞفهري االٖداف ةإْ٘ لتاد اىل ايت

 ة٢ ايرنا٤ ايوالب٢ اإلجيابٞ

 :اختباز صشة الفسض السابع 
ٜٛجفففد تفففملبري َباغفففس داٍ يذؿفففا٥ٝا يًفففتفهري   ٜفففٓـ ايففففسض ايسابففف  نًففف٢:  

 يف ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ يد٣ ايةالب ن١ٓٝ ايبرث(. اإلجيابٞ

 ذطففاب َعاَففٌ اال ففداز  ٚيًتركففل َففٔ ؾففر١  ٚ بةففالٕ ٖففرا ايفففسض م    

 ٚناْت ايٓتا٥خ نُا ًٜٞ:

 ( َعاٌَ تملبري ايتفهري ن٢ً ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة16١ٝجدٍٚ 
َعاٌَ  ايُٓٛذد

 (B)اال داز
 اخلةمل ارعٝازٟ

Std. Error 

ارعاٌَ 

 ارعٝازٟ

 ايدالي١ ق١ُٝ  ت(

 0.000 9.412 - 5.183 48.783 ايوابت

 0.291 0.023 0.424 12.439 0.000 (T)َت ري ايتفهري 

(  ٕ َعاَفففٌ ايتفففملبري ارباغفففس بفففني ايفففتفهري ٚقففف٠ٛ ايطفففٝةس٠  16ٜفففبني جفففدٍٚ  

 +N = 0.291T )(، َٚعاديف١ اال فداز يكٝفاع ايتفملبري     0.291ارعسةٝف١ تطفاٟٚ    

48.783) 

ٜتكح َٔ ْتا٥خ اجلدٍٚ ايطابك١ دكل ايفسض، ذٝث نفإ َعاَفٌ ارطفاز    

ايٓتٝحفف١ َفف  األطففس ايٓظسٜفف١   ٚنففريو قُٝفف١  ت  دايفف٘ يذؿففا٥ٝا، ٚتتطففل تًففو 

ٚنريو َ  ايدزاضات ايطابك١ ٚتعسٜف  قف٠ٛ ايطفٝةس٠ ارعسةٝف١ ذٝفث ٜعسةٗفا        

Evans&Stevenson  1994 :162- 163)     ًِبملْٗففا دةفف  َٛقفف  ايففتعًِ اىل ارففتع

الضتصداّ جتٗٝصات ٚيجسا٤ات َعسة١ٝ َٔ ايستبف١ االٚىل ٚايواْٝف١ ٜٚٓفتخ ٖفرا     

ا ارفتعًِ دا فٌ ذحفس٠ ايدزاضف١. ٖٚفرا َفا ٜفطفس        ايدة  َفٔ ارٗفاّ ايتف٢ ٜهًف  بٗف     

 ن٢ً ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ .  اإلجيابٞايتملبري ايداٍ يًتفهري 

 :اختباز صشة الفسض اخلامص 
ٜفففٓـ ايففففسض اخلفففاَظ نًففف٢:  ٜٛجفففد تفففملبري َباغفففس داٍ يذؿفففا٥ٝا يكففف٠ٛ      

 ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ يف ايرنا٤ ايوالبٞ يد٣ ايةالب ن١ٓٝ ايبرث(. 

 ٚ بةفففالٕ ٖفففرا ايففففسض م ذطفففاب َعاَفففٌ اال فففداز  يًتركفففل َفففٔ ؾفففر١

 ٚناْت ايٓتا٥خ نُا ًٜٞ:

 ( َعاٌَ تملبري ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ ن٢ً ايرنا٤ ايٓاجح17  جدٍٚ

َعاٌَ  ايُٓٛذد

 (B)اال داز
 اخلةمل ارعٝازٟ

Std. Error 

ارعاٌَ 

 ارعٝازٟ

 ايدالي١ ق١ُٝ  ت(

 0.000 113.04 - 0.780 88.138 ايوابت

ايطٝةس٠ َت ري 

 (N)ارعسة١ٝ 
0.002 0.007 0.012 0.318 0.751 
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(  ٕ َعاَففٌ ايتففملبري ارباغففس َففٔ قفف٠ٛ ايطففٝةس٠ ارعسةٝفف١ يىل  17ٜففبني جففدٍٚ  

 = Q )(، َٚعاديفف١ اال ففداز يكٝففاع ايتففملبري   0.002ايففرنا٤ ايوالبففٞ تطففاٟٚ    

0.002N+ 88.138) 

ٌ ارطفاز  ٜتكح َٔ ْتا٥خ اجلدٍٚ ايطابك١ دكل ايفسض، ذٝث نفإ َعاَف  

ٚنففريو قُٝفف١  ت  دايفف٘ يذؿففا٥ٝا، ٚتتطففل تًففو ايٓتٝحفف١ َفف  األطففس ايٓظسٜفف١   

ذٝففث تففربش اُٖٝفف١ ايففرنا٤ ايٓففاجح ةفف٢ اْفف٘     .ٚنففريو َفف  ايدزاضففات ايطففابك١   

ميهففٔ ايةًبفف١ َففٔ االةففاد٠ َففٔ ْكففاط ايكفف٠ٛ ٚتؿففرٝح ْكففاط ايكففع  يففدِٜٗ        

ايففرانس٠ ةكففال نففٔ اْفف٘ ميهففِٓٗ َففٔ تسَٝففص ايتعًففِٝ ارففاد٣ يالذتفففا  بفف٘ ةفف٢    

بػففهٌ انوففس نُكففا، ٚنففريو اْفف٘ َففٔ  ففالٍ تسَٝففص ايتعًففِٝ ارففاد٣ بةسا٥ففل           

َتعفففددٙ ةفففإٕ ذيفففو ٜفففٛد٣ اىل ضفففٗٛي٘ اضفففعجا  ارفففاد٠ َفففٔ قبفففٌ ايةًبففف١ ٚقفففت     

االَترففإ، نُففا إ ايففرنا٤ ايٓففاجح لفففص ايةًبفف١ نًفف٢ ايففتعًِ بػففهٌ  نففرب       

ةكففففففال نفففففففٔ  ْفففففف٘ ٜٗٝففففففف٧ ايةايفففففففو بػففففففهٌ جٝفففففففد ٚةانففففففٌ يًٓحفففففففاح ةففففففف٢     

نُفففا  ٕ قففف٠ٛ ايطفففٝةس٠ .  (Sternberg& Grigorenko,2007: 70)ااٝففا٠ 

ارعسةٝفف١ ٚايففرنا٤ ايٓففاجح ٜتففملبسإ باجلاْففو ايوكففاة٢ ايب٦ٝفف٢ تففوال باضففايٝو      

ايفففتعًِ ٚارعتكفففدات ارعسةٝففف١، نُفففا  ٕ ايفففرنا٤ ايٓفففاجح مبهْٛاتففف٘  ايترًًٝٝففف١  

 ٚايعًُٝف١ ٚاالبدانٝف١( ارتطففُ٘ بفايتٛاشٕ ٚايعابفة بعكففٗا ايفبع  اال فس ايففر٣      

ٜعد زدا ذاقٓا يك٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ  ٣ ت٢ُٓ تؿٛزا َٛقٛنٝا يًففسد نفٔ   

يَهاْاتفف٘ تففا جيعًفف٘ َطففاُٖا َبففادزا يالْػففة١ ارعسةٝفف١ ارصتًففف١، ٖٚففرا َففا          

 (.2015اندت٘ دزاض١ اخلصان٢  

 :اختباز صشة الفسض الشادض 
ٜٛجد تملبري ريري َباغس داٍ يذؿا٥ٝا يًفتفهري   ٜٓـ ايفسض ايطادع ن٢ً:  

 (. يف ايرنا٤ ايٓاجح نرب ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ إلجيابٞا

ٚال تباز ؾر١ ايفسض ايطابل َ  ايتركل َٔ ايففسٚض   ايوايفث ٚايسابف     

 SPSS- Path)ٚاخلاَظ( م اضتصداّ ا تباز دًٌٝ ارطاز باضتصداّ بسْفاَخ  

Analysis in AMOS)  ًٜٞ ٚناْت ايٓتا٥خ نُا 

  إمجالي الننوذز: أواًل 
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 (T) اإلجيابَٞص يىل َت ري ايتفهري تس 
 (N) تسَص يىل َت ري ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ 
 (Q) تسَص يىل َت ري ايرنا٤ ايٓاجح 

ٜػري ايُٓٛذد يىل ٚجٛد تملبري َباغفس يًفتفهري نًف٢ ايفرنا٤ ايٓفاجح مبكفداز       

مبكففداز  اإلجيففابٞ(،  ٚتعففين ٖففرٙ ايٓتٝحفف١  ْفف٘ نٓففد شٜففاد٠ دزجفف١ ايففتفهري        0.01 

( َففٔ قُٝتفف٘، يف ذففني ٜٛجففد  0.01رنا٤ ايٓففاجح مبكففداز   ايٛذففد٠ تففصداد دزجفف١ ايفف 

(، يف 0.29نًفف٢ قفف٠ٛ ايطففٝةس٠ ارعسةٝفف١ مبكففداز   اإلجيففابٞ تففملبري َباغففس يًففتفهري

ذففني  ٕ َكففداز ايتففملبري ارباغففس بففني ايطففٝةس٠ ارعسةٝفف١ نًفف٢ ايرنا٤ ؾفففس(.         

ٚيدزاضفف١ داليفف١ ايتففملبري م دزاضفف١ نففٛذد ايتكففدٜس نُففا ًٜففٞ  جففدٍٚ دزاضفف١     

 ١ تكدٜس ايتملبري ارباغس(:دالي

( نٛذد تكدٜس اال داز ريري ارعٝازٟ  تكدٜسات قِٝ ٚاجتاٙ ايتملبريات بني ارت ريات 18جدٍٚ 

 ايبرو١ٝ(

 ايتملبري ارسنو اخلةمل ارعٝازٟ ايتكدٜس اجتاٙ ايتملبري

(C.R.) 

 ايدنِ (P)االذتُاي١ٝ 

 تدنِ ***0.001 12.448 0.023 0.291 ايتفهري -ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ 

 ال تدنِ 0.788 0.269- 0.008 0.002- ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ -ايرنا٤

 ال تدنِ 0.188 1.315 0.005 0.007 ايتفهري –ايرنا٤ 

تهفٕٛ دايفف١ يف ذايفف١ نْٛٗفا  نففرب َففٔ    (.C.R)(  ٕ قُٝفف١ 18ٜٛقفح جففدٍٚ   

قف٠ٛ  ٚ اإلجيابٞ(، ٜٚالذظ  ٕ نبري٠ يف ذاي١ ايعالق١ بني ايتفهري 1.964ق١ُٝ  

ايطفٝةس٠ ارعسةٝف١، يف ذففني ناْفت  قففٌ يف ايتفملبري َفٔ قفف٠ٛ ايطفٝةس٠ ارعسةٝفف١       

ٚايففرنا٤ ايٓففاجح، نُففا  ٕ    اإلجيففابٞٚايففرنا٤ ايٓففاجح، ٚايتففملبري َففٔ ايففتفهري    

نًف٢ قف٠ٛ ايطفٝةس٠ ارعسةٝف١ يف      اإلجيابٞداي١ يف ذاي١ تملبري ايتفهري  (P)ق١ُٝ 

ٞ ري ذني ريري داي١ يف ذاي١ ايتفملبري ارباغفس يًفتفه    نًف٢ ايفرنا٤ ايٓفاجح،     اإلجيفاب

ٚتملبري ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ ن٢ً ايرنا٤ ايٓاجح. ٚيدزاض١ ايتبفأٜ يف ايتفملبري   

 ( دالي١ ايتبأٜ يف ايتملبري بني ارت ريات نُا ًٜٞ:22ٜٛقح جدٍٚ  

 و١ٝ(( نٛذد تكدٜس اال داز ارعٝازٟ  تكدٜسات قِٝ ٚاجتاٙ ايتملبريات بني ارت ريات ايبر19جدٍٚ 

اخلةمل  ايتكدٜس اجتاٙ ايتملبري

 ارعٝازٟ

 ايتملبري ارسنو

(C.R.) 

االذتُاي١ٝ 

(P) 
 ايدنِ

 تدنِ ***0.001 18.802 16.864 317.075 ايتفهري

 تدنِ ***0.001 18.802 6.537 122.900 ايتملبري يف ايرنا٤

ايتملبري يف ق٠ٛ ايطٝةس٠ 

 ارعسة١ٝ

 تدنِ ***0.001 18.802 0.264 4.961

داي١ يذؿا٥ٝاً  يف ذحِ ايتفملبري بفني ايفتفهري     (P)(  ٕ ق١ُٝ 19جدٍٚ  ٜٛقح 

ٚق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ، ٚايتملبري َٔ ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ ٚايرنا٤  اإلجيابٞ

ٚايففرنا٤ ايٓففاجح نففرب قفف٠ٛ ايطففٝةس٠    اإلجيففابٞايٓففاجح، ٚايتففملبري بففني ايففتفهري   

 ارعسة١ٝ.

 (2اباضتصداّ  ن ق٠ٛ ايُٓٛذد ايبروٞ( 20 جدٍٚ 

ااد األد٢ْ  نا ا ُٛنات ايُٓٛذد

2

 )

(CMIN) 
ااد األد٢ْ  االذتُاي١ٝ دزجات ااس١ٜ

 نا

2

(/ دزجات 

 ااس١ٜ

 - - 0 0.000 6 ايُٓٛذد ايبروٞ

 - - 0 0.000 6 ايُٓٛذد ارتػب 

 47.313 0.000 3 141.938 3 ايُٓٛذد ارطتكٌ
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يف ذايف١   (١2   ٜكٌ نفٔ قُٝف   ؾفس (CMIN)(  ٕ ق١ُٝ 20ٜتكح َٔ جدٍٚ  

تفا ٜػففري يىل قف٠ٛ ايُٓففٛذد    Default modelايُٓفٛذد ايبروفٞ يًبرففث اافايٞ    

 ااايٞ يف دزاض١ ايعالق١ ايتملبري١ٜ بني َت ريات ايبرث.

 يكٝاع َةابك١ ايُٓٛذد ايبروٞ Tucker-Lewis coefficient( َؤغسات تٛنس يٜٛظ 21جدٍٚ  

َؤغس ارةابك١  ايُٓٛذد

 ارعٝازٟ

NFI 

ةابك١ ريري َؤغس ار

 RFIارعٝازٟ 

َؤغس ارةابك١ 

 IFIارتصاٜد 

َؤغس ارةابك١  

 اركازٕ

CFI 

 1.000 1.000 - 1.000 ايُٓٛذد ايبروٞ

 1.000 1.000 - 1.000 ايُٓٛذد ارتػب 

 0.000 0.000 0.000 0.000 ايُٓٛذد ارطتكٌ

 ُٛنففف١ َفففٔ َؤغفففسات ارةابكففف١   َؤغفففسات ايتعفففدٌٜ(   ( 21ٜفففبني جفففدٍٚ  

  يف طسٜك١ ارعاجل١ ٚتتفل يف ايدالي١،  ٖٚفٞ قفِٝ تٓرؿفس بفني ايؿففس      ختتً

ٚايٛاذففد ايؿففرٝح، ٚتتةًففو َةابكفف١ ايُٓففٛذد  ٕ تؿففٌ قُٝفف١ نففٌ َؤغففس يىل  

          ايٛاذففد ايؿففرٝح  (CFI) ٕ قُٝفف١ ( 25( نرففد  دْففٞ، ٜٚتكففح َففٔ جففدٍٚ     0.9 

ُٝفف١ ، ٖٚفٞ قُٝف١ تفستبة مبؤغفس تفٛنس يفٜٛظ، ٚتعفد ٖفرٙ ايك        (0.9   نفرب َفٔ   

َكبٛي١ يف ذاي١ ا ؿازٖا بني ايؿفس ٚايٛاذد ايؿرٝح، ٚيف ذاي١  ٕ ايكُٝف١  

تطفففاٟٚ ايٛاذفففد ايؿفففرٝح تػفففري يىل قففف٠ٛ ايُٓفففٛذد ايبروفففٞ اافففايٞ، ٚتةفففابل     

 ايُٓٛذد َ  ايبٝاْات.

 توصيات البشح 

 ة٢ ق٤ٛ ايٓتا٥خ ايت٢ تٛؾٌ ايٝٗا ايبرث ميهٔ يًباذو١ ايتٛؾ١ٝ مبا ٢ًٜ:

 ٚتٛجٝففف٘  اإلجيفففابَٞخ دفففث ايةًبففف١ نًففف٢ ايفففتفهري ايعُفففٌ نًففف٢ ينفففداد بفففسا

نًُٝففات تفهريٖففِ  ففٛ دكٝففل  ٖففداف تعًُٗففِ ذتفف٢ ٜؿففبح ايففتعًِ ذ٣ٚ       

 َع٢ٓ بايٓطب١ طِ..
   يقاَففف١ دٚزات تدزٜبٝففف١ تاًٖٝٝففف١ يتفففدزٜو ارعًُفففني نًففف٢ اضفففتصداّ طسا٥فففل

 يترطني ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.  اإلجيابٞايتدزٜظ ايت٢ تعتُد ن٢ً ايتفهري 
 ًب١ اجلاَعات بكسٚز٠ تعصٜص َطتٜٛات ايرنا٤ ايٓاجح يدِٜٗ.تٛن١ٝ ط 
       إ ٜٗتِ ايكا٥ُني ن٢ً ٚق  ارٓفاٖخ ايتعًُٝٝف١ بتٛ ٝف  اجلٛاْفو ارصتًفف١

يًفففرنا٤ ايٓفففاجح َفففٔ قفففدزات نًُٝففف١ ٚدًًٝٝففف١ ٚيبدانٝففف١ ةففف٢ اركفففسزات        

ايدزاضفف١ٝ ذتفف٢ ال تهففٕٛ ارٓففاٖخ نكُٝفف١ ٚال ٜػففعس ايةايففو بفحفف٠ٛ بففني َففا      

 ٛاج١ٗ ة٢ ااٝا٠.ٜدزض٘ َٚا ٜ
  ُِٝقففسٚز٠ ينففداد ارعًُففني ٚايهففٛادز ايعبٜٛفف١ ٚتملًٖٝففِٗ نًفف٢ نٝفٝفف١ تؿفف

َٛاقفف  تعًُٝٝفف١ بسٜفف١ ٚريٓٝفف١ باالْػففة١ ايكا٥ُفف١ نًفف٢ ارففتعًِ ٚارػففازن١  

بففني ارعًففِ ٚارففتعًِ ٚنٝفٝفف١ ؾففٝاري٘ َٗففاّ تعًُٝٝفف١ تففدة  ارففتعًُني اىل         

دِٜٗ ايكفففدز٠ نًففف٢ ايستبففف١ ايواْٝففف١ َفففٔ قففف٠ٛ ايطفففٝةس٠ ارعسةٝففف١ يتُٓففف٢ يففف   

َعاجل١ ارػهالت ايت٢ ٜٛاجْٗٛٗا ٚذًٗا ن٢ً انتبفاز  ٕ ٖفرٙ ايكفدز٠ مبوابف١     

 . اإلجيابٞاألدا٠ ارٓاضب١ يت١ُٝٓ ايتفهري 
            ٔايتانٝد نًف٢ اُٖٝف١ قٝفاع زتفو قف٠ٛ ايطفٝةس٠ ارعسةٝف١ يفد٣ ايةفالب َف

قبففٌ جففاَعتِٗ، ٚايعُففٌ نًفف٢ ينففادٙ ؾففٝاري٘ بسا ٗففا ايدزاضفف١ٝ ٚايتدزٜبٝفف١  
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ظُٝٗا عث تعتُد ن٢ً ايتحسٜفو ٚارٓاقػف١ ٚايبرفث نفٔ ارعًَٛفات َفٔ       ٚتٓ

َؿففادزٖا، َٚصٜففد َففٔ االجيابفف١ َففٔ قبففٌ ارففتعًُني يففدةعِٗ اىل اضففتصداّ       

ايستب٘ ايوا١ْٝ َٔ ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ، ٚنفدّ االنتُفاد ةكفة نًف٢ ايهتفو      

         ٛ ٍ ٚاررنسات ايدزاضف١ٝ، ٚايبعفد نفٔ االنتُفاد ايهًف٢ نًف٢ ارعًفِ ةف٢ ااؿف

 ن٢ً ارعًَٛات، ٚايتاند َٔ ايٓتا٥خ.  

 مكرتسات لبشوخ اخسى 

 ة٢ ق٤ٛ ْتا٥خ ايبرث اااىل تكعح ايباذو١ َا ٢ًٜ:

  يفففد٣ طًبففف٘ نًٝففف١ االقتؿفففاد  اإلجيفففابٞبسْفففاَخ ازغفففاد٣ يتُٓٝففف١ ايفففتفهري

 ارٓصىل
        ينففففاد٠ يجففففسا٤ ايبرففففث ااففففاىل نًفففف٢ نٝٓففففات َتبآٜفففف٘ َففففٔ ايةففففالب ذ٣ٚ

 َٚكازْ٘ ايٓتا٥خ. ايتصؿؿات االدب١ٝ ٚايع١ًُٝ
  يفد٣   اإلجيابٞيجسا٤ ايبرٛث غب٘ ايتحسٜب١ٝ ايت٢ تٗدف اىل ت١ُٝٓ ايتفهري

 ة٦ات َٔ ذ٣ٚ االذتٝاجات اخلاؾ١ ارٖٛٛبني.
      دزاضففف١ ايعالقففف١ بفففني ايفففرنا٤ ايعًُففف٢ ٚاضفففعاتٝحٝات َٛاجٗففف١ ايكففف ٛط

 ايٓفط١ٝ.
  ٓٗ٢.االضٗاّ ايٓطب٢ رهْٛات ايرنا٤ ايٓاجح ة٢ ايتٓبؤ باالدا٤ ار 
     االبدانٝفف١ -يجففسا٤ دزاضفف١ يبٝففإ تففملبري َهْٛففات ايففرنا٤ ايٓففاجح  ايعًُٝفف١- 

ايتر١ًًٝٝ(  تُع١ ٚنٌ نًف٢ اْففساد ةف٢ تػفهٌٝ قف٠ٛ ايطفٝةس٠ ارعسةٝف١        

 يد٣ طًب١ اجلاَع١.
    .٘دزاض١ ايعالق١ بني ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ ٚ رب٠ ارعًِ ٚختؿؿ 
 ؿ١ٝ ارتعًُني.دزاض١ ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ ٚنالقتٗا بطُات غص 

 :املسادع 

 :أوال: املسادع العسبية 
 ضايٝو َٚٝادٜٔ ..  ايعالد ايٓفط٢ ايطًٛن٢ ارعسة٢ اادٜث (:2011  يبساِٖٝ، نبد ايطتاز -

 تةبٝكات٘، ايكاٖس٠، اط١٦ٝ ارؿس١ٜ ايعاَ٘ يًهتاب. 

ازات (:  بس بسْاَخ تدزٜب٢ ة٢ ت١ُٝٓ 2008َٗ   بٛ ددإ، ن٢ً نبد اجلًٌٝ ٚقةا٢َ، ٜٛض  -

ايرنا٤ ايٓاجح ٚادازٙ ايرات يًتعًِ ة٢ َٛاق  ذٝات١ٝ يد٣ طًب١ ايؿ  ايعاغس، زضاي١ 

 دنتٛزاٙ، ن١ًٝ ايدزاضات ايعًٝا، اجلاَع١ االزد١ْٝ.

(: ابس بسْاَخ تع٢ًُٝ َطتٓد اىل ْظس١ٜ ايرنا٤ ايٓاجح 2016   بٛجادٚ، حمُٛد ٚايٓاطٛز، َٝاد٠ -

ٚايع١ًُٝ يد٣ ايةًب١ ارتفٛقني نكًٝا،  ١ً اداد  ة٢ ت١ُٝٓ ايكدزات ايتر١ًًٝٝ ٚاالبدان١ٝ

 .38 -13( ، 1  (، ايعدد14  اجلاَعات ايعسب١ٝ، ا ًد

(: ايعالق١ بني ايتٛاةل 2015  يَاّ، ذام حمُد، نبد ايباق٢، ض٣ًٛ حمُد،  َني، ضٗري حمُٛد -

 دزاضٝا، دزاضات يد٣ ن١ٓٝ َٔ تالَٝر ارسذ١ً االبتدا١ٝ٥ ارتفٛقني اإلجيابٞايٓفط٢ ٚايتفهري 

 .604 -565(، ٜٛيٝٛ، 21  (، ا ًد3  تسب١ٜٛ ٚاجتُان١ٝ، ايعدد

(: ايعالق١ بني نٌ َٔ 2019  يَاّ، غُٝا٤ ةهس٣، ايطٝد، َاجد٠ َؿةف٢ ٚشٜدإ، حمُد ضعٝد -

ٚتكدٜس ايرات يد٣ طالب ارسذ١ً ايوا١ْٜٛ،  ١ً اجلُع١ٝ ايعب١ٜٛ  اإلجيابٞايتفهري 

 .118 -88(، ةرباٜس، ؾف 109  ايعدد يًدزاضات االجتُان١ٝ،
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(: ايرنا٤ ايٓاجح ٚنالقت٘ باضعاتٝح١ٝ َٛاج١ٗ ايك ٛط االنادمي١ٝ 2018  بًبٌ، ٜطسا غعبإ -

يد٣ ايةًب٘ ارتفٛقني دزاضٝا ٚايعادٜني بايؿ  االٍٚ ايوا٣ْٛ ايعاّ،  ١ً ايعب١ٝ اخلاؾ١، 

 . 138 -83(، اريطةظ، 24  ايعدد

يد٣ تالَٝر ارسذ١ً  اإلجيابٞ(: ت١ُٝٓ بع  َٗازات ايتفهري 2016  بٔ غعبإ،  ضا١َ نُس -

االبتدا١ٝ٥ نُد ٌ يترطني ايػعٛز بايطعاد٠، زضاي١ دنتٛزا٠، ن١ًٝ ايبٓات، جاَع١ نني 

 مشظ. 

 (: ايرنا٤ َٚكاٜٝط٘، ايكاٖس٠، داز ايٓٗك١ ايعسب1997.١ٝ  جابس، نبد ااُٝد جابس -

ٚنالقت٘ بايتطٜٛ  االنادمي٢ يد٣ طايبات ن١ًٝ  ابٞاإلجي(: ايتفهري 2017  جابس، رياد٠ ةسريٌ -

 . 175 -115( ، ٜٛيٝٛ ، ؾف 3ايعب١ٝ يًةفٛي١ اربهس٠،  ١ً دزاضات ة٢ ايةفٛي١ ٚايعب١ٝ ، ايعدد  

(: ايرنا٤ ايٓاجح ٚايكدزات االبدان١ٝ ٚايتر١ًًٝٝ، نُإ، داز 2010  اجلامس٢، ةاط١ُ  دد -

 دٜبْٛٛ يًٓػس ٚايتٛشٜ .

دزاض١ د١ًًٝٝ ْفط١ٝ ٚاجتُان١ٝ، ايكاٖس٠، ارسنص  -(: االْطإ ارٗدٚز2005  ف٢ذحاش٣، َؿة -

 ايوكاة٢ ايعسب٢. 

(: قدزات ايرنا٤ ايٓاجح يد٣ طًب١ 2019  ااُٝد٣، ذطٔ نبداهلل ٚ ايهٓدز٣، نراز٣ جعفس -

ن١ًٝ ايعب١ٝ االضاض١ٝ ة٢ دٚي١ ايهٜٛت ة٢ ق٤ٛ ايٓٛ  االجتُان٢ ٚايترؿٌٝ االنادمي٢، 

  .513 -477(، يبسٌٜ، 38  (، ايعدد11  ايةفٛي١ ٚايعب١ٝ، ا ًد  ١ً

يد٣ ن١ٓٝ َٔ  اإلجيابٞ(: بع  ارت ريات ارطُٗ٘ ة٢ ايتفهري 2014   ااٛي٘، نبد ااُٝد ةتر٢ -

 -395(، ْٛةُرب، 55  َع٢ًُ ارسذ١ً االبتدا١ٝ٥، دزاضات نسب١ٝ ة٢ ايعب١ٝ ٚنًِ ايٓفظ، ايعدد

431 . 

(: ايعالق١ ايطبب١ٝ بني ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ ٚايرنا٤ ايٓاجح يد٣ 2015  هساخلصان٢، ن٢ً ؾ -

 . 297 -263(، 2  (، ايعدد8  طًب١ اجلاَع١،  ١ً  ٚزى،ن١ًٝ ايعب١ٝ، جاَع١ ارو٢ٓ، ا ًد

( ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ ٚنالقتٗا بايترهِ ايرات٢ يد٣ طًب١ ايؿ  2014    كري، يٝث ندْإ -

 زضاي١ َاجطتري، ن١ًٝ ايعب١ٝ يًعًّٛ االْطا١ْٝ، جاَع١ بابٌ.  اخلاَظ االنداد٣،

(: ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ يد٣ طًب١ اجلاَع١، 2018  اخلفاج٢، شٜٓو ذٝا٣ٚ ٚنباع، نبري  كري -

 .116 -96(، 43  (، ا ًد3   ١ً  عاث ايبؿس٠ يًعًّٛ االْطا١ْٝ، ايعدد

ايطًب٢( ٚنالقت٘ بايتٛاةل ايدزاض٢ يد٣ طًب١  -ٞاإلجياب(: ايتفهري 2016 ًٌٝ، نفسا٤ يبساِٖٝ   -

 . 152 -123(، 7(، ايعدد  4  جاَع٘ ب داد، ا ١ً ايعسب١ٝ يتةٜٛس ايتفٛم، ا ًد

 ة٢ االنُاٍ، ايسٜاض، َهتب١ نبٝهإ. اإلجيابٞ(: ق٠ٛ ايتفهري 2003  دبًٝٛ، ضهٛت -

ػهالت ٚاضعاتٝحٝات ايتٓظِٝ (:  ايبٓا٤ ايعا٢ًَ يًكدز٠ ن٢ً ذٌ ار2011ايدضٛق٢، غسٜٔ حمُد   -

ايرات٢ ٚق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ يد٣ طالب ن١ًٝ ايعب١ٝ ببٛز ضعٝد،  ١ً دزاضات تسب١ٜٛ 

 . 75 -11(، ٜٛيٝٛ، 72  ْٚفط١ٝ، ايعدد

(: ةان١ًٝ ايتدزٜظ بايرنا٤ ايٓاجح ن٢ً ايترؿٌٝ ٚايتفهري االبدان٢ يةايبات 2009  زشم، ذٓإ -

ٛقات مباد٠ ايسٜاقٝات مبد١ٜٓ َه١ ارهس١َ، ارؤهلس ايع٢ًُ ايعسب٢ ايؿ  ايوا٢ْ ايوا٣ْٛ ارتف

(، 1  ايطادع يسنا١ٜ ارٖٛٛبني ٚارتفٛقني، ا ًظ ايعسب٢ يًُٖٛٛبني ٚارتفٛقني، االزدٕ، ايعدد

 . 271 -247(، 2  ا ًد

اض٢ يد٣ ٚايتدةل ايٓفط٢ نُٓب٦إ يًتٛاةل ايدز اإلجيابٞ(: ايتفهري 2018  ايسةان٢، ؾباح قاضِ -

 .400 -371(، ٜٓاٜس، 29  (، ا ًد113  طالب ايدبًّٛ ايعاىل يًعب١ٝ،  ١ً ن١ًٝ ايعب١ٝ، ايعدد

ٚااه١ُ اال تباز١ٜ يد٣ طًب١ ارسذ١ً  اإلجيابٞ(: ايتفهري 2018  ايط٢ًُ، طازم نبد ايعاىل -

 (، ا ًد1  ، ايعددارتٛضة١ ارٖٛٛبني ٚايعادٜني ة٢ َد١ٜٓ جد٠،  ١ً ايعًّٛ ايعب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ

 . 365 -331(، َازع، 19 

(: تفا ٍ االطفاٍ، تسي١ حمُٛد، ايفسذا٢ْ ايطٝد، ارٓؿٛز٠ ، ارهتب١ 2009  ضًٝحُإ، َازتٔ -

 ايعؿس١ٜ.
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 (: ضٝهٛيٛج١ٝ ايفسٚم ايفسد١ٜ ة٢ ايرنا٤، ايكاٖس٠، داز ارطري2012.٠  ايػٝخ، ضًُٝإ اخلكس٣ -

ٚنالقت٘  اإلجيابٞ(: ايتفهري 2019  ادد ٚجٓد٣،  دد نادٍؾكس، ايطٝد  دد،  بٛ غك١، ضعدٙ  -

 بايوك١ بايٓفظ ٚايةُٛح االنادمي٢ يتالَٝر ارسذ١ً االنداد١ٜ،  ١ً ن١ًٝ ايعب١ٝ،  ًد

 . 312 -285(، 1  (، ايعدد19 

ٚنالقت٘ بايسقا ايٛ ٝف٢  دزاض١ َٝدا١ْٝ  اإلجيابٞ(: ايتفهري 2016ؾكٛز، ضاّ ٚذٛاط، دميا   -

١ٓٝ َٔ  سجي٢ َعًِ ايؿ  ق٢ َدازع َد١ٜٓ ايالذق١ٝ( ،  ا٠ جاَع١ تػسٜٔ يد٣ ن

 .409 -389(، ؾف 38  (، ا ًد5يًبرٛث ٚايدزاضات ايع١ًُٝ، ايعدد  

يد٣ طًب١ جاَع١  اإلجيابٞ(: ايرنا٤ ايٓاجح ٚنالقت٘ بايتفهري 2018ايةساْٚ٘، دٜاال ادد   -

 يعًٝا، جاَع١ َؤت٘. َؤت٘، زضاي١ َاجطتري، ن١ًٝ نُاد٠ ايدزاضات ا

ة٢ اردزض١ االضاض١ٝ، ارؤهلس ايعسب٢  اإلجيابٞ(: َٗازات ايتفهري 2003  ايةٝة٢، حمُد دد -

ايوايث يسنا١ٜ ارٖٛٛبني ٚارتفٛقني   زناٜد ارٖٛٛبني ٚاربدنني  ٚي١ٜٛ نسب١ٝ ة٢ نؿس ايعٛر١(، 

 . 277 -257ا ًظ ايعسب٢ يًُٖٛٛبني ٚارتفٛقني، االزدٕ، ؾف

ٚنالقت٘ بايؿُٛد ايٓفط٢ ٚقًل اال تباز يد٣  اإلجيابٞ(: ايتفهري 2017  يعاش٢َ، نا٥ػ١ دلإا -

(، 94  طايبات نًٝات ايعب١ٝ االضاض١ٝ بايهٜٛت، ا ١ً ارؿس١ٜ يًدزاضات ايٓفط١ٝ، ايعدد

 .196 -155( ، ٜٓاٜس، 27  ا ًد

اجح ٚنالقت٘ بهٌ َٔ ةعايٝ٘ (: ايرنا٤ اي2017ٓ  ناَس، ابتطاّ حمُٛد ٚحمُٛد، ذٓإ ذطٝد -

ايرات االنادمي١ٝ ٚايداةع١ٝ االنادمي١ٝ يد٣ ن١ٓٝ َٔ طايبات اجلاَع١، دزاضات تسب١ٜٛ 

 .266 -199(، ٜٓاٜس، 94  ْٚفط١ٝ، ايعدد

(: ايبٓا٤ ايعا٢ًَ يًرنا٤ طبكا يٓظس١ٜ ضتريْربد بالب١ٝ االبعاد، 2004  نبد ااُٝد،  مسا٤ حمُد -

 ب١ٝ، جاَع١ ارٓٝا. زضاي١ دنتٛزا٠، ن١ًٝ ايع

(:  بس بسْاَخ تدزٜ  قا٥ِ ن٢ً َٗازات 2015  مسا٤ نبد ااُٝد، جابس، ذطٔ، ٢َٓ ٚحمُد،  -

ة٢ ت١ُٝٓ ايوك١ بايٓفظ ٚايتفا ٍ ٚارس١ْٚ ايفهس١ٜ يد٣ تالَٝر ااًك١  اإلجيابٞايتفهري 

 (، يبسٌٜ.2، ا ًد  (2  االنداد١ٜ ذ٣ٚ ؾعٛبات ايتعًِ االجتُان٢،  ١ً ايعًّٛ ايعب١ٜٛ، ايعدد

(: ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ يد٣ طًب١ 2002  نبد ايكادز، ةتر٢ نبد ااُٝد ٚ كس، نادٍ ضعد -

ن١ًٝ ايعب١ٝ جاَع١ ايصقاشٜل ة٢ ق٤ٛ َٛقٛ  ايدزاض١ ٚايتصؿـ ٚايٓٛ  ٚايؿ  ايدزاض٢، 

 .153 -102(، ضبتُرب، 42   ١ً ن١ًٝ ايعب١ٝ بايصقاشٜل، ايعدد

(: اضعاتٝح١ٝ َكعذ٘ قا٥ُ٘ ن٢ً َٗازٙ ايرنا٤ ايٛجدا٢ْ يت١ُٝٓ َٗازات 2016  نوُإ، زْٚاى -

 (، ا ًد186ايعدد   يد٣ طًب١ اجلاَع١ ة٢ ايعسام،  ١ً ايكسا٠٤ ٚارعسة١، اإلجيابٞايتفهري 

 .50 -21(، ؾف 1 

 ة٢ نالقت٘ بهٌ َٔ ايتفا ٍ ٚتكدٜس ايرات، اإلجيابٞ(: ايتفهري 2018  نػُا٣ٚ، ةٝفٝإ ادد -

 .254 -219(،  بسٌٜ، 54   ١ً االزغاد ايٓفط٢، ايعدد

ة٢ نالقت٘ بهٌ َٔ ايتفا ٍ ٚتكدٜس ايرات،  اإلجيابٞ(: ايتفهري 2018  نػُا٣ٚ، ةٝفٝإ  دد -

 . 254 -219(، 54   ١ً االزغاد ايٓفط٢، ايعدد

كظ١ اير١ٖٝٓ ارٓب١٦ بايٝ اإلجيابٞ(:  بعاد ايتفهري 2018  ن٢ً، ٚال٤ زبٝ  ٚنبدٙ، ْسَني حمُٛد -

(،  بسٌٜ، 70  (، ا ًد2  يد٣ طالب اجلاَع١ ارٖٛٛبني  نادميني،  ١ً ن١ًٝ ايعب١ٝ، ايعدد

 .608 -574ؾف 

ٚنالقت٘ باضعاتٝح١ٝ َٛاج١ٗ  اإلجيابٞ(: ايتفهري 2016نُاؽ،  دجي١ ٚدٝدات، ًَٝٛد   -

اضات جلاَع١ ايك ٛط ايٓفط١ٝ يد٣ ن١ٓٝ َٔ طًب١ جاَع١ نُاز بًٝح٢ االريٛاط،  ١ً دز

 .167 -153(، ْٜٛٝٛ، 43االريٛاط، ايعدد  

ٚاضعتٝحٝات ايتعًِ ة٢  اإلجيابٞ(:  بس ايتدزٜو ن٢ً ايتفهري 2007  ايعٓص٣، ٜٛض  حمٝالٕ -

نالد ايتمل س ايدزاض٢ يد٣ تالَٝر ايؿ  ايساب  االبتدا٢٥ ة٢ دٚي٘ ايهٜٛت، زضاي١ دنتٛزا٠ ، 

 َعٗد ايدزاضات ايعب١ٜٛ، جاَع١ ايكاٖس٠.
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يد٣ ايةايبات ارٖٛٛبات ة٢ اردازع  اإلجيابٞ(: َطت٣ٛ ايتفهري 2018  اي اَد٣، ةٛش١ٜ ضعٝد -

ايوا١ْٜٛ ااه١َٝٛ مبٓةك١ ايباذ٘ ة٢ ق٤ٛ َت ري ايؿ  ايدزاض٢ ٚايكةا  ايتع٢ًُٝ،  ١ً 

 .412-383(، ؾف 8  (،ا ًد19  ايبرث ايع٢ًُ ة٢ ايعب١ٝ، ايعدد

ٚايطًب٢ يد٣ طًب١ اجلاَع١، دزاض١ َكازْ٘ ة٢  اإلجيابٞهري (: ايتف2005  ريا ، شٜاد بسنات -

 . 138 -85(، 4  (، ا ًد3  ق٤ٛ بع  ارت ريات،  ١ً دزاضات نسب١ٝ ة٢ نًِ ايٓفظ، ايعدد

(: اضايٝو ايتفهري ٚنالقتٗا ببع  ارت ريات ايٓفط١ٝ يد٣ 2016  ةتٓ٘، َٝالد نبد اي فاز حمُد -

بًٝبٝا  دزاض١ ضٝهَٛع١ٜ نًٝٓٝه١ٝ، زضاي١ دنتٛزا٠، ن١ًٝ ن١ٓٝ َٔ طالب ارسذ١ً ايوا١ْٜٛ 

 االداب، جاَع١ ارٓؿٛز٠.

 ، َؿس،داز ايساٜ٘ يًٓػس ٚايتٛشٜ .اإلجيابٞ(: ايتفهري ايطًب٢ ٚايتفهري 2009  ايفك٢، يبساِٖٝ -

 ، ارُه١ً ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، َهتب١ جسٜس.اإلجيابٞ(: ايتفهري 2015  ةريابٝفس -

 دزاض١ نا١ًَٝ، دزاضات ْفط١ٝ،ا ًد -ة٢ َؿس اإلجيابٞ(:  بعاد ايتفهري 2010  قاضِ، نبد ارسٜد -

 .723 -691(، 4  (، ايعدد19 

(:  بس تٛ ٝ  ْظس١ٜ ايرنا٤ ايٓاجح ة٢ تدزٜظ االقتؿاد ارٓصىل 2018  ايًٛش٣، ازشام حمُد -

ار١ٝٓٗ،  ١ً  ٚارس١ْٚ ايعك١ًٝ يد٣ تًُٝرات ارسذ١ً اإلنداد١ٜ اإلجيابٞن٢ً ت١ُٝٓ ايتفهري 

 .216 -144(، ؾف 3  (، ايعدد26  ايعًّٛ ايعب١ٜٛ، ا ًد

ة٢ َٗازات  اإلجيابٞ(:  بس بسْاَخ تدزٜ  قا٥ِ ن٢ً دطني ايتفهري 2012  حمُد، َٓاٍ ن٢ً -

اختاذ ايكساز َٚطت٣ٛ ايةُٛح االنادمي٢ يد٣ طايبات اجلاَع١ ارتمل سات دزاضٝا،  ١ً 

 .144 -100(، ْٜٛٝٛ، 3  (، ا ًد4  نًِ ايٓفظ ، ايعدددزاضات نسب١ٝ ة٢ ايعب١ٝ ٚ
(: ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ ٚنالقتٗا 2008  ايٓاري٢، ٖب١ يبساِٖٝ ٚنبد ايكادز، ةتر٢ نبد ااُٝد -

(، 2  بايكدز٠ ن٢ً ذٌ ارػهالت ٚيجسا٤اتٗا يد٣ طالب اجلاَع١،  ١ً ن١ًٝ ايعب١ٝ، ا ًد

 211 -166(، ٜٓاٜس، 3  ايعدد

(: ق٠ٛ ايطٝةس٠ ارعسة١ٝ ٚنالقتٗا بايكدز٠ ن٢ً ذٌ ارػهالت يد٣ 2004  ٖػاّ يبساِٖٝ ايٓسؽ، -

 (، ا ًد3  طالب ن١ًٝ ايعب١ٝ ببٛزضعٝد جاَع١ قٓا٠ ايطٜٛظ،  ١ً ن١ًٝ ايعب١ٝ، ايعدد

 10 ،)165- 228. 
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