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كن ون دافعية اإلجناش، وهازات أبعاد  بناء منوذج لمعالقات السببية بني
 واوزاء املعسفة، والركاء النادح لدى عينة ون طالب املسحمة الجانوية

 ٖاْٞ فؤار عٝز ستُز عًُٝإ َضار ر.

أعتاس عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ املغاعز به١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ ادتٛف باملًُه١ ايعضب١ٝ 

 ايغعٛر١ٜ ، َزصؼ عًِ ايتفػ ايرتبٟٛ به١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ سًٛإ

 املستدمص: 
هدف البحطدذاللددإبُاناا مندإٕالدٌالصاب السددإحالب دححَْا ددما  ادإيا دإلاادد ايل اَدْال ىددإ  ااااااااا

ًاا  اًلبثطقدددناادد االٖاددْاهدددالالبمناددٌالصابحَإ ددإحا َمندددْااااالبددا إٕالبمنددإز اااوددإتلحااددإاًتلٕالةا  دددْ ا
(اادددد ا231ادددد اادددلةالة ض دددْالبدإ ٌٍددددْالطإ  دددْال َدددد ّا   دددج اااالبحطدددذ اًالبدددعا  ددددٓا َمندددْاااا

 اًسدددفاطاتقحَدددناا(1.28(اًليددد ل اااَدددإتِاسدددفتّا ا17.57لبثخعدددغاليي دددُ الثٌيددد ا اددد ِا اا
ْااااقَدإسااا ا ان فليالبحإضدذاالبفل اَْابإلىإ لييًلحالبثإبَْ:ااقَإسا اد ااااودإتلحاادإاًتلٕالةا  د
ت مجددْاًتقددمنما  ددإٕااSternberg(1993)فليالبددا إٕالبمنددإز اادد ان ددن ددفليالبحإضددذااقَددإسا

;اب ثطقددناادد ااPath analysis ا اددإاطاليددثخفليا  َددإلالة ددإتاا(2004 هاددفا حددفاللاَددفاا
الٖادْالبمنادٌالصالةقدلطابقحَادْا َإ دإحاااااااًسدفا يدف حا ثدإٖشالبحطدذاللدإبُا د ااااااظطْالبفد ً، اا

ًَإابأل اإياا َمنْالبحطذ اً ابع لبف  َْابفل اَْال ىإ اًزٌياتأخريااحإش ااٌزبايللانضعإٖ
ًَإااااا يفا لبدا إٕالبثط َ ددُاًلباا دُاًلا ث(ددإتِ(;ا ددابعاًزدٌياتددأخريااحإشد ااٌزددبايللانضعددإٖ
بأل اددإيالبف  َددْابفل اَددْال ىددإ ايفااوددإتلحااددإاًتلٕالبددال  ّ;اً ددابعاًزددٌياتددأخريااحإشدد ااااااااااا

ُااا ًَإاةوددددإتلحااددددإاًتلٕالةا  ددددْايفا لبددددا إٕالبثط َ ددددُاًلباا دددد ًلا ث(ددددإتِ( اااٌزددددبايللانضعددددإٖ
ًَإابأل ادددإيالبف  َددْابفل اَددْال ىدددإ ايفااااااااا ً ددابعاًزددٌياتددأخرياشدددريااحإشدد ااٌزددبايللانضعددإٖ

 لبا إٕالبمنإز  اًالبعا ربااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْ.
ْالا  منددإٕالددٌالصالب( اددإحالةفثإضَددْ:اا يل اَددْال ىددإ  ااوددإتلحااددإًتلٕالةا  ددْ ااا ابالسددإحالب ددححَ

ا.ْالبدإ ٌٍْالةالة ض  البا إٕالبمنإز 
Building a Model for the Causal Relationships Between Achievement 

Motivation, Metacognitive Skills, and Successful Intelligence for a 
Sample of Secondary School Students 

Dr. Hani Fouad Syed Muhammad Suleiman Murad 

Abstract 
The current research aimed to build a model for the causal relationships 

between Dimensions of both achievement motivation, metacognition skills, 
and successful intelligence, and verify the suitability of this model to the data 
of the research sample, for a sample of high school students in Giza 
Governorate that consisted of (231) of literary specialization, with an average 
age (17.57) and a standard deviation (1.28), and the following tools have been 
applied: achievement Motivation scale prepared by the researcher, 
metacognition skills scale prepared by the researcher, Successful intelligence 
scale prepared by Sternberg (1993) Translation and legalization by asmaa 
Muhammad Abdul Hamid (2004), Path analysis has also been used, and the 
results of the current research have resulted in the suitability of the proposed 
model for the nature of the data of the research sample, as well as there is a 
direct positive statistically significant effect of the sub-dimensions of 
achievement motivation in (analytical, practical and creative intelligence)  
also there is a statistically positive direct effect of the sub- dimensions of 
achievement motivation in metacognitive skills; Likewise, there is a 
statistically positive direct effect of metacognitive skills in (analytical, 
practical and creative intelligence), as well as a statistically positive indirect 
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effect of the sub dimensions of the motivation for achievement in successful 
intelligence, through metacognitive skills. 
Key Words: Building a model, causal relationships, Achievement motivation, 
metacognitive skills, successful intelligence, Secondary school students     

 :وكدوة 
ٍثؽددا ا إ ددْاامنددإضُاللَددإّ ا ددلاتادد اااإشددإاً المتدددإلالبفل اَددْابإلىددإ اناددإًت

لبفل اَددْابإلىددإ اايل اَددْا قَددنالبمنسددإطالةودد ا ًالبفتليددُ ا ًاشددرياالبددع اًنلددإااااا
تادد البفل اَددْابإلىددإ ايفاللَددإّا صدد(إلا ددإي ا ِا قَددناىإضددإحايفاناددإتالبحَٗددْاااا

البيتاٍاَضا َوإالبف ي.

ح ا افٍفااد البقدفتلحااا اإاتصريا ثإٖشالبفتليإحالب إ قْاناا نالبفل اَْات ت
ًلةودددإتلحاللَإتَدددْااايدددَاإات دددعالبددديتاٍ دددثمنفانبَودددإالبقدددلةايفا ا َدددْالبدددثا   ااا
 إبدددددال  ّ الا ثحدددددإي الايدددددللتَسَإحالةا  َدددددْاًادددددإًتلٕالةا  َدددددْ اً دددددابعااااا
لبثطعددَإلالبفتليددُ.ا إبفل اَددْات ددإ فا  ددٓالبددثا  اًلاضثفددإثاًلييلٕ اًتثادددإلاااااااا

فابفٔالبقلةالهثاإاإحاااَمندْ;ا ثسا دو اٍثسودٌناااا هاَْالبفل اَْايفا ٌ وإاتٌب
ناا صإاإحااا  َْاااَمنْ ا اإا  وإاتٌزىال ثحإيالبقإبباناا صإاإحاااَمنْايًنا
شريهددإ;ا ثساددإلاادد ا ادد الةدددريلحااادد  لحاب  دد ٌهاتدد خ ا َددىاً دددىا  ددٓالبااددإلاااا

ا(.4 ا2004 ص(إلا ص اً اإلا  اإيا محفاض   اً  ُااعقفٓا  ُاللإتً ُ ا

تقٌتالبحطذايفانإلالةا  ْااايدَاإايفاندإلا  د ا فدنالبمنادٌا  دُاٍدفااااااااًاعا
Piagetًشددريياادد البحددإضدمايفانددإلا  دد البددمنفنالبمناددٌ ا ددف الاهثاددإيا إبحطددذااااااااا

 إةوددإتلحالبدديتات(ادد اع دداالباا َددإحالةا  َددْ اً ددابعايتليددْااددفٔاً ددُالبفدد ياااااا
ُ ا ددنا  َوددإا َاددإالبدديتاًاًلبدديتا  إهددإا َإزَددْا لبددٌ ُالةادد يف  ا ث ددعالباا َددإح 

اFlavell (1970)ٍدددفاآ  اً دددإناالبدددعا  دددMetacognitionا ادددإًتلٕالةا  دددْ ادددفاا
ا.ً ُاليافإلالا  ثو أضَمناإاضإًلايتليْااف

 ناادإاًتلٕالةا  دْاهدُايفاضقَقدْالياد الةا  دْا د اااااااااGarner (1987, 16)ًٍد ٔاا
 ;ا دددمناادددإاًتلٕالةا  دددْالةا  دددْ اًلدددإا نالةا  دددْاتثؽدددا ال يتلهاًلبفوددد اًلبثدددا ا

ًتلٕالةا  دددْاادددإاتثؽدددا اتف(دددريالبفددد يايفانيتل دددىاً وادددىاًتدددا  ي اً إبثدددإبُا دددمنا
 Meta اًتثؽددددا ااددددإًتلٕالبفودددد ااMeta perceptionتثؽددددا ااددددإًتلٕال يتله

comprehensionاًاإاًتلٕالبال  ّا Meta memoryاحبَدذات دإلاادإاًتلٕالةا  دْاااااا;
اهُالييإساب(إلاالبع.

 نااإًتلٕالةا  ْاتا ااSwanson and trahan (1996, 336)ا اا اإاٍ ٔا إل
ً ُالبف ياًسفتتدىا  دٓالب سإ دْ اًتادفٍإلاًتمن دَ ا  اإبدىالةا  َدْالمإظدْا اا َدْاااااااااا

البثا  .

ً دددُالبفددد يا اا َدددْاهدددُااًتلٕالةا  دددْا دددأناادددإاDriscoll (1996  ٍؽدددًإاٍدددا  
 اًٍثق دباالبدعااودإتلحااااإًَدالبثف(ريااللتوإاًسفتتىا  ُالاً لطايفاي ٌهاامن  االلت

اإٍا  دْالبقإبدباًاددإاااٍا  دى اًلبثمنحدد ا فسدْالايددثسإ ْ اًلبثخقدَ اب ا ددثقحإل اااااا
اًلبثطقناا ا ٌلتشالل ٌلالبيتاٍقفاوإالبف ياًا لسحثوإ.
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ًتثا نااإًتلٕالةا  ْا إبثف(رياضدٌلالبدثف(ريا ف دى;اًالبدعا  د ،البثخقدَ ااااااا
ودددإالبفددد ياب ٌظدددٌلانااليهدددفل اااااًلبثقَدددَ اًلبثقدددٌٍ ابليدددللتَسَإحالبددديتاٍثحااااا

لةمنصٌيّ اًتصريا ثإٖشا فٍفاا البحطدٌرالبديتاتمنإًبدجاادإًتلٕالةا  دْاناا ناافودٌيااااااا
ادددإًتلٕالةا  دددْاٍددد تح ا افٍدددفااددد الب ددداإحاًلبقدددفتلحابدددفٔالي ددد لي اًاددد ا َمنودددإااااااا

 نااMayer and wittrock (1996, 50) البفل اَددْابإلىددإ ;اضَددذاٍدد ٔا ددإلاادد 
 (دددإتاًلبفل اَدددْاًلةصدددإ   اًتصددداإلالباا َدددإحاادددإًتلٕالةا  َدددْااااالةا  دددْاتثؽدددا اليا

ًتقدددفٍ ااثق حدددإحالةصددد( ْاًن دددفلياعقدددْاب طدددإل اًلعثَدددإتالايدددللتَسَْالةمنإيدددحْ اا
اًاثإ اْا قَناليهفل  اً ابعالبثافٍإلاًلبثقٌٍ اناللاتق باليا .

  دٓا نالبفود اًلبدثط( ااااا Anderson  and Nashon  (2007) ًٍ  دفا دإلااد ااا
 ا َْالبثا  امتدإلااوإتلحاؼ ًتٍْاب ثا   اًاامي( ان  دإ وإاب قدلةاناااد اااايفا

عللا فَ البقلةاً ٍإيّايل اَثو اب ثا   اًلبيتات خ ايفااوإتلحااإاًتلٕالةا  دْاا
ابفٍو ;اً إبثإبُا   اا ا فإّٕالبثا  .

فااد ااًتف  ا ثإٖشالبفتليإحالب دإ قْا (د ّا ناادإًتلٕالةا  دْاتد خ اًتثدأخ ا افٍدااااااا
ً قَددناالبفل اَددْلباا َددإحالةا  َددْاً ددإحالبصخعددَْابددفٔالبفدد ي اً  ددٓات يددوإااا

يندح ايفالييدإسااااا لبمنسإط انالاٍ ٔايثري ربصا نا قَنالبمنسإطايفايَإقا َٗدْاااَمندْا
لبقددفتّا  ددُا فٍددفالةصدد( ْ اً فٍددفالايددللتَسَإحالةمنإيددحْالددإلالةصدد( ْ اااآ  دد

ٍ اداااا  ,Sternberg, Castejón, Prieto  دإلااد ااا  ًاثإ اْاللإلاًلبثقَدَ  اًاد اخد ا

Hautamäki, and Grigorenko (2001) لبا إٕالبمنإز ا successful intelligenc 

سددفتّالبفدد يا  ددُالبمنسددإطايفاللَددإّااحًقددإاةفوددٌيالبفدد يا دد البمنسددإط اؼددا ااااااا اا أ ددى
يددثفإيّاادد ا قددإطالبقددٌّ االب ددَإقالبدقددإيفالازثاددإ ُاب فدد ي اًالبددعاادد اعددللالاا

لبثصد(َإل اًلعثَدإتالبحَٗدإحااد ااااااَ ا قإطالَبؽاا;اًالبدعااد ا زدإلالبث(َدا ااااًتعط
اعللاياشالبقفتلحالبثط َ َْ ال  فل َْاًلباا َْ.

 إبفل اَددْالدإ ددْالادد هالبدد َٖناب(إ ددْالب دد ٌ َإحالةمن اددْاًلةٌزوددْايددٌااااااا
ًَددإايفا قَددناىإضددإحا  ددٓا ت،البٌلسددع اًلبدديتات  ددو ااا هددف ااددإ اًلبدديتاتينلزدد ا ا 

هإايفا قَنالبثٌل ناًلبث(َااادعالبحَٗدْالاَقدْا دإبف ي اًهدالااإٍثس دفايفااااااا فًت
 اًب(دُاٍ دثقَعالبفد يالبٌظددٌلاااا Sternbergافودٌيالبدا إٕالبمندإز البداِاا ضدىاااااا

يٍنطقنالبثٌل ناًلبث(َااادعالبحَٗدْالبديتاٍادَضا َودإاًاإتق ضدىااااااا نااالبعا  َىا نا
ًزدىايل اَثدىاًتد خ ا  َدىااااا  َىاا ااص(لحاًااٌسإحامي( ا ناتقااضسد ا دد ّايفااا

ااإٍعحٌانبَىاا ا قَنات عالبمنسإضإحالة زٌّ.ا إب  ب اً إبثإبُاااٍعإلانا

ًيفاؼٌٕااإاتقفيازإٕالبحطذاللإبُا وف ا منإٕالدٌالصاب السدإحالب دححَْا دمااااا
الةث ريلحالبدلخْاتثؽ ا َىالجتإهإحالبثأخرياًلبثأخ ا َمنو .

 :وشلمة البخح 
بإلىدإ ا إاً دإاهإًادإاًتًَٖ دإاٍدف  ا إ دْالب د ٌ َإحال إي دْ;ااااااااات ادإلالبفل اَدْاا

ًَإاب ٌظددٌلانبددُااا  إبفل اَددْات اددفالدإ ددْالبقإسددْالا  ددْاب  دد ٌهاًلةمن اددْابددىايددا
ل ف الةمنصٌي ا ابعا م وإات ادبايًًتلاا دإهًاإاضَمنادإاٍفصدإلالبفد يايفالبٌظدٌلااااااا
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يٍنس ةاا ًسإا ع ٔاوث  فْاشريات عالبديتايد (وإاااناال ف اًن إيّالاإًبْ ا ًا نا
ادد اسحددإل;اضثددٓاٍث ددمنٓابددىالبٌظددٌلاناال ددف اً قَددناىإضددإحاااَمنددْايفايددَإقااااا
 َٗثىالبيتاٍاَضا َوإ اًلبيتاتف ،ا  َىاسٌَياٍمنح ُا  َىالبث  با  َوإاً قَدناا

ااإٍعحٌانبَى.

  دٓا نالبفل اَدْاتقدٌياً د ها إ دْااااااSherry (2001) اًيفاؼدٌٕاالبدعاٍ  دفااا
ا ًلةوإتٍْاةإاًتلٕالةا  ْ اًا اخ ات خ ايفا ا َإحالبثا َ اًلبدثا  ال ٌل بالةا  َْا

اًلبيتات يِاناا قَنالبمنسإضإحالةخث فْ.

 إبفل اَدددْاااتاادددإلايفا ددد ل ;اًنلدددإااا دددفااددد اًزدددٌيااودددإتلحاًسدددفتلحااا  َدددْاااا
ً ددإحاشخعددَْا   وددإالبفل اَددْ اًتمن اوددإايددٌالبٌظددٌلاناال ددف الة زددٌ ااااااا

(ا1999لحاادإاًتلٕالةا  دْ اًلبديتاٍا  ودإازدإ  ا حدفاللاَدفازدإ   ااااااااً  ٓات يوإااوإت
 أ وإ اسفتّالةدثا اما  دٓالبدثف(ريايفاتف(ريهد  اً دابعاسدفتتو ا  دٓاليدثخفليااااااااا

اليللتَسَإحاتا  اااَمنْا  ٓايٌاامنإيب.

ْاتصريا ثإٖشا فٍفااد البحطدٌرالبااًيفاهالال اإتا ندإلالبدثا  ا نااد ااااايفا دإ ق
ًهددالااددإاتف اددىااا اددإًتلٕالةا  ددْاتدد تح ا إبفل اَددْاهددُااوددإتلحا هدد الباٌلاددإلالبدديتاا

( اًلبدديتاليددثقإ اادد اعل ددإاتٌثَددااا2007 ثددإٖشايتليددْا شدد  ا حددفالةددمنا اض ددم ا
اوددإتلحااددإًتلٕالةا  ددْايفاتمناَددْالبفل اَددْابإلىددإ  اًلبددثف(ريالبا اددُ اًالبددعابددفٔااا

امنددإلا ددناً ددابعايتليددْاا(اادد اتلاَدداالبعدداالبدددإ ُال  ددفليِ.68 َمندْاادد  ا
( اًلبيتال ثوجانااًزٌيا لسْااٌزحْايلبْا مااوإتلحاادإاًتلٕاا2000لبفٍ ا فَفُ 

البال  ّاًلبثٌزوإحالبفل اَْ لبفلع َْاًلمإتزَْ(.

( اًلبديتاتٌظد جانااًزدٌيا لسدْا ًٍؽدإاااااا2007ً ابعايتليْاااإًٍْا  دٌاشد لل اا
بددفٔااددلةازإااددْااااٌزحددْايلبددْا ددمااوددإتلحااددإاًتلٕالبددال  ّاًلبفل اَددْابإلىددإ اا

البرياٌه.

 ًٍؽدإااد البمنثدإٖشالبدديتاتدف  ا (د ّاًزدٌيا لسددْا دمالبفل اَدْاًاودإتلحااددإاًتلٕاااااااااا
( اًلبيتا يف حا ثإٖسودإاا2014لةا  ْايتليْا إلاا ا  لهَاُا  لهَ  اً إتسا  ُ 

ًَإا دما دإلااد البفل اَدْاب دثا  اًاودإتلحاادإاااااااااااا   اًزٌيا لسدْااٌزحدْايلبدْانضعدإٖ
(ااددد اتلاَدددااا ض دددْالبثا دددَ اااا162البدددعا  دددٓا َمندددْات(ٌ دددجااددد ا اااًتلٕالةا  دددْ اً

الةثٌي ا إ  لٖ .

ٍاالًهداا  Breuer, Eugster, Sonneggstrasse, and Tobias ًٍؽدإاااصدريانبَدىااادإا

إاًتلٕالةا  دْ ا ادإاااودإتلحاادااا ا نالبفل اَْاتفعإلايفا لسْاتأخرياًتأخ الا(2004)
َاااا ٗددْالاَقددْ اً ددابعا  دداإحالبفدد يااااا ناهددالالبثددأخرياًلبثددأخ ا َمنواددإاٍثددأخ ا إبح

 ف ددى اليادد البدداِاٍصددرياناا ناهمنددإهااددْا لسددْااحإشدد ّا ددمالبفل اَددْاًاددإاًتلٕاااااا
الةا  ْ اً نا  َواإاٍ خ ايفالبمنسإضإحالبيتاٍققوإالبف ي.

(ايل اَددْال ىددإ ا أ وددإا اضإبددْاادد اا1983ًيفاهددالالب ددَإقات ادد  ابمنددفلايل َددفً  ا
ناا قَدنا سعدٓايتزدإحالبمنسدإطااااااإ ٌهالبفد ياهإيً دااضإاحالبفل اَْالبثٓاجتاإلايدا
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لةا(منْااثسمنحًإا ي ٓايتزإحالبفصإل  ا اإاتقلطا ناهدالالبدفل عاٍمنصدأا د اضإزدإحاااااا
ادددإلالب دددآاًتلٕالبثفدددٌقاً قَددناليهدددفل  ا ًالبمنسدددإطا ددٓالةودددإيالبعددداحْ اًهدددٓاااا

َااااااا  دىااتعمناايل عال ىإ ا  ٓا  دىايل دعالبمنادٌاناللا دإنالب د ٌهالبدأا لض دىاً ق
ضدددٌلانشدددحإ انا(إ َدددإحالبفددد ياًسفتلتدددى ا ادددإا  ودددإاتعدددمنفىا ًٍؽدددإا  دددٓا  دددىايل ًادددإاااااا

ًَإ ناللا دإنالب د ٌهااثا  دً لاضدٌلالةمنإسصدْاًلةمنإ  دْا دماناٌ دْااد ااااااااااا;لزثاإ 
الي  لي.

 نالبفل اَْامتدإلالا هالبد َٖناًلبقدٌّالبديتاجتادإلااااااًٍصرياالبعالبثا ٍاانا
ًَإاًهإيً إاناا  قَدناىإضدإحايفالالدإاحاللَإتَدْالةخث فدْ اًيفاااااالب  ٌهايٍمنإاَ(

ٍ ادإلاًظٌلالبف يانبدُا هفل دىاً قَدناىإضدإحايفايدَإقاااااا يَإسإحا ََْٗااثمنٌ ْ اً
ٍ  دداُا إبددا إٕالبمنددإز ااا  ا Successful intelligenceلبحَٗددْالبدديتاٍاددَضا َوددإااإ

يٍنا  ددىاا حًقددإاسددفتّالبفدد يا  ددُالبمنسددإطايفاللَددإّااااااا أ ددى اSternberg(1996)ًلبدداِا
ةفوٌيالبف يا  البمنسإط اؼا الب َإقالبدقإيفالازثاإ ُاب ف ي اًالبعاا اعللا

ايددثفإيّاادد ا قددإطالبقددٌّ اًتعددطَ ا قددإطالَبؽدداا;اًالبددعاادد ا زددإلالبث(َددا اااااالا
لبثط َ َددددْ ال  فل َددددْااا إٕلحلبثصدددد(َإل اًلعثَددددإتالبحَٗددددإحاادددد اعددددللاياددددشالبددددا

اوددددإتلحااددددإاًتلٕالةا  ددددْالبدددد   ا ددددمااSternberg(1986b).اًسددددفاضددددإًلاًلباا َددددْ
ًلبدددا إٕالبمندددإز اا  دددًفلا  دددٓا نااودددإتلحاادددإاًتلٕالةا  دددْاجتادددإلاامندددإاادددثا امااا

ا إزطم اً ناالبعاٍ خ ايفالبا إٕالبمنإز ا صٍ(إلا حري.

ضَذاٍوف البا إٕالبمنإز اناا قَنالبف يابمنسإضدإحايفايدَإقا َٗدْاخقإ َدْااااا
إلايفانا دوإاادإاٍ داُااااااَمنْ اًالبدعااد اعدللاناٌ دْااد الة(ٌ دإحالبديتاتصد(اااااااا

 إبددا إٕالبمنددإز  اًادد اؼددا اهددايالة(ٌ ددإحالبقددفتّا  ددُا فٍددفالةصدد( ْ اً فٍددفاا
لايددللتَسَإحالةمنإيددحْالددإلالةصدد( ْ اًلبثخقددَ اًاثإ اددْاللددإلاًلبثقَددَ  اًهددالاا
ٍاددد ا  دددىاب(دددُاٍقدددنالبفددد يالبمنسدددإطالةمنصدددٌياٍمنح دددُا  َدددىا ناٍادددل ا ًًاا ٌزدددٌيااا

 فسْ ا ناٍفيالايللتَسَإحالةلٖادْالدإلالةصد( ْالبديتاااااااص( ْ ا ناٍفيالةص( ْ
ٌٍلزووددإ اً ناٍقددٌيا ددإبثخقَ اًلبثمنفَددااًلةثإ اددْ اًادد اخدد ا وددٌاٍ ددثمنفايفاالبددعاااا

ااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْ. ص(إلا حريانبُا

ت ددَريالمقدد اًلبحددفلٖإلاًلةفإؼدد ْا ددماااااًْزددٌه البددا إٕالبمنددإز اهددٌاهإًبددااا
آً قَددنالبمنسددإطاً ددنالبقَددٌيالةف ًؼددْا  ددااااا  ؽددإلالبقدد قاب ٌظددٌلانبددُال ددف ااا

ٍ  ٍفاا اسفتّالبف يا  دا لا ثقدإلااآلبف ي اًا اخ امي( البقٌلا أنالبا إٕالبمنإز ا
 ددمالبثا َاددإحاًلبقَددٌياًلب دد ً الةخث فددْ;اًالبددعا  دد ،البٌظددٌلانبددُال ددف اااااااا

حالةمنصٌي اًا اامي( انشفإلايًتالبفل اَْابإلىدإ ايفا فَد البفد ياب اطإًبدْااد لااااا
ا  فٍددفّاًت ددَرياليددللتَسَإتىاًتافٍ ددوإاً قددإاةددإاهددٌاافدد ً،ايفالبحَٗددْاادد اسَددٌيااااااا

 قَدنالبمنسإضدإح;اضَدذاتصدريا ثدإٖشاااااااً ابعاً قإا ا(إ إحالبف ياب ٌظدٌلاناا
ًَدإااااااااا فٍفاا البفتليإحانا  نااا  دْالبفد يا إيدللتَسَإحالبدثا  اااٍادفا ادً لا إ 

ا ا زدإلا قَدناا دثٌٍإحاا تفادْااد اااااا إلاٌباليثدإتّايل اَثىاا;بثطقَنالبمنسإط
 ثدددإٖشالبفتليدددإحااًهدددالاادددإاتف ادددىا(.1993يف:ااددد  ًقا حدددفالالَدددفا محدددف ااا الييلٕ

إبفل اَْ اًامنوإاادً إايتليْاامنٓاهادفا حدفااالتتحإطالبا إٕالبمنإز ا اا لب إ قْا
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( اًلبديتاهدف جاناااا2020لب مح  ا حفالبعحٌتاامنعٌتاهادف اًهحدْا ادإلاا(دُا اااا
 اإبَددْا   ددإاشاسددإٖ ا  ددٓالبددا إٕالبمنددإز ايفاتمناَددْالبفل اَددْابددفٔاااااالبثطقددناادد اا

ًَددإاالًِاظدداٌ إحالبددثا   اًالبددعا  ددٓا َمنددْاا(ٌ ددْاادد ا ا (ا6لبثلاَدداالةثفددٌسما ق 
ا اتلاَاالبعاالبدإ ُال  فليِ اً يف حالبفتليْا  اًزٌيا اإبَْاب رب إاشايفا

اتمناَْالبفل اَْاب ثلاَا.

ْااا (انااًزددٌيا لسددْاا2018 ددللا ددإيلالمقَددبا اااًيفا فددنال اددإتا شددإتحايتليدد
ًَدإاًلبديتاتمنثادُاااااا ًَإا ماليللتَسَإحالبدثا  الةدمن  االلت لتتحإاَْااٌزحْايلبْانضعإٖ
ناااددإاًتلٕالةا  ددْاًلبددا إٕالبمنددإز ابددفٔالبق حددْالةٌهٌ ددٌنا ددإيتين اًالبددعا  ددٓااا

ا(اا البق حْالةٌهٌ مايفالة ض ْالبدإ ٌٍْ.71 َمنْاا(ٌ ْاا ا 

ًٍدإا إبمنسدإطااااااااCotinho (2008, 42)اًٍ ٔ ًٗدإاسٌ  نااوإتلحاادإاًتلٕالةا  دْات ادفاامنح
 ص(إلا إياًلبمنسإطالي إيميُا ص(إلاعإػ اًٍ و االبعايفاتفدٌقالبقدلةالبداٍ اااا
ميث (ٌنااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْا فتزْا  دربااد البقدلةالبادإيٍم;اضَدذاٍ(ٌ دٌحااااااا

حاادددإاًتلٕالةا  دددْات(دددٌناهاددد ّااسدددإيتٍ ا  دددٓاتصددد(َإلاليدددللتَسَإتو ;ا ِا نااودددإتلا
البٌظإلا مانتقإنال ف اً ما قَنالبمنسإط.

 ابعاتصريالبمنثدإٖشا ًٍؽدإاناا ناادإاًتلٕالةا  دْاا دٌٗبْا د اتٌزَدىااودإتلحااااااااا
لبددثف(ريالةخث فددْ اًلبدديتات ددو ايفاضددإلالةصدد(لحاً قَددنالبمنسإضددإح;اضَددذا  وددإاااااااا

تاددفاا شددً لا  ددٓا فددإّٕاات ددو ايفال ث ددإةاً ودد اًتقحَددنااددإٍث اتا اددى;ا ِا  وددإ
لبثا   اًلبثف(ريالبمنإسفاًضإلالةص(لحالبيتاتٌلزىالبف يا   دُاااعدقفٓ اًهادفاااا

ا(.144 ا2015;اه  ا قَْ ا27 ا2013  ُ ا

 دابعاتد تح ااوددإتلحاادإاًتلٕالةا  ددْالتتحإًادإايلًبدإا أيددإبَبالبدثف(ري اًالبددعااااااا
تٌظدإلااد اعل دإانااااا( اًلبديتاا2015ً نا ثإٖشايتليْا ف إنا  اش ٍاا  اض دما ا

ًَإا دمااودإتلحاادإاًتلٕالةا  دْاً يدإبَبالبدثف(ري اااااااا ًزٌيا لسْالتتحإاَْايلبْانضعدإٖ
(ااإبباا االةازإاايتا يالبق ٔ اًلة عا حفا400ًالبعا  ٓا َمنْات(ٌ جاا ا 

البا ٍ ا إة (ْالبا  َْالب اٌيٍْ.

ٖ ا  دُااودإتلحااا اإا ا( اتمناَْا اإبَْالبالحالا ث(إتٍْا  اا ٍدنا   دإاشاسدإااا
اإاًتلٕالةا  ْ اًالبعاً نا ثإٖشايتليْا دإلااد اًبَدفالب دَفاع َفدْ اً محدفا حدفاااااااا

(ااد البثلاَداالةٌهدٌ ماااا14( اًالبدعا  دٓا َمندْاا(ٌ دْااد ا ااااا2019ل إيِا َصدإتا ا
اامنخفؽُالبثطعَإل.

ًٍثؽدد اادد البادد ،الب ددإ نا ناهمنددإهاتفإ ً ددإا ددمالةددث ريلحالبدلخددْ:البفل اَددْااااا
لحااإاًتلٕالةا  ْ اًلبا إٕالبمندإز ;اضَدذاتد تح البفل اَدْالودإتلحاااااابإلىإ  ااوإت

اددإاًتلٕالةا  ددْ ا اددإاتدد تح ا ًٍؽددإا إبددا إٕالبمنددإز  اًادد ا إضَددْا عدد ٔاتدد تح ااااااا
اوددإتلحااددإاًتلٕالةا  ددْا إبددا إٕالبمنددإز  اًادد اخدد اٍ ددآالبحإضددذاناا منددإٕالددٌالصاا

ثدأخرياًلبثدأخ الةحإشد اًشدرياااااب السإحالب دححَْا دمالةدث ريلحاتثؽد ا َودإاا دإتلحالباااااا
الييٗ ْالآلتَْ:يفاالبحطذاًا اخ امي( ا فٍفااص( ْلةحإش  ا
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 اددإااددفٔاالٖاددْالبمناددٌالصالةقددلطاب السددإحالب ددححَْا ددمااددث ريلحالبفتليددْا ااااااااااا
ْا-يل اَدددْال ىدددإ  ااايل اَدددْال ىدددإ ابقحَادددْا َإ دددإحا-اودددإتلحاادددإاًتلٕالةا  ددد

الباَمنْا ؟
 ا صدد(إلااحإشدد ايفالبددا إٕالبمنددإز ا أ اإيهددإالبف  َددْاإ لبفل اَددْابإلىدداادإاتددأخريا

ا؟ا أ اإييالبف  َْ
 ْاالبفل اَددْابإلىددإ اااددإاتددأخريا اوددإتلحااددإاًتلٕاا صدد(إلااحإشدد ايفااا أ اإيهددإالبف  َدد

ا؟الةا  ْ
 ْااودددإتلحاادددإًتلٕاااادددإاتدددأخريا ااا أ ادددإييا صددد(إلااحإشددد ايفالبدددا إٕالبمندددإز ااااالةا  ددد

ا؟لبف  َْا
 ْااددإاتددأخريالبفل اَددْابإلىددإ اااا لبددا إٕالبمنددإز ا صدد(إلاشددريااااايفا أ اإيهددإالبف  َدد

ا؟لةا  ْااحإش ;اًالبعاا اعللاتأخريهإايفااوإتلحااإًتلٕ

 :أهداف البخح  
اٍوف البحطذاللإبُانا:

 لبثطقناا االٖاْالبمناٌالصالةقدلطاب السدإحالب دححَْا دماادث ريلحالبفتليدْا ااااااا
ْا-يل اَدددْال ىدددإ  ل ىدددإ ابقحَادددْا َإ دددإحاايل اَدددْا-اودددإتلحاادددإاًتلٕالةا  ددد

الباَمنْ.
 ا.لبفل اَْابإلىإ ايفالبا إٕالبمنإز ا ص(إلااحإش ا فٍفاتأخري
 ا. ص(إلااحإش ااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْلبفل اَْابإلىإ ايفاا فٍفاتأخري
 ا. ص(إلااحإش البا إٕالبمنإز يفاالةا  ْاوإتلحااإًتلٕا فٍفاتأخري
 لبمنإز ا ص(إلاشريااحإش ;اًالبعاا البا إٕاالبفل اَْابإلىإ ايفا فٍفاتأخري

الةا  ْ.اًتلٕاعللاتأخريهإايفااوإتلحااإ

 :أهىية البخح 
اتثطفيا هاَْالبحطذاللإبُايف:ا

 :أهىية نظسية 
ٍ ادفااااتثادإلاليهاَْالبمن  ٍْاب حطذاللدإبُايفاتمنإًبدىاةدث ريااااا لبفل اَدْ;اًلبداِا

يفالة ض دْالبدإ ٌٍدْ اااالدإ ْالبقإسْالا  ْاب(إ ْالب  ٌ َإحال   دإ َْ;اايدَاإاا
ًلبيتاتثق با الاا ٍفاا ال وف;اًالبعاا ا زإلا قَدناا دثٌٔاىدإطاامنإيدبااااا
اايَاإايفاا ض ْااعريٍْاب قإبب ا اإا نالبقإببايفاهايالة ض ْاٌٍلزىا افٍدفاا
اددد الةودددإياًلةقددد تلحالبفتليدددَْالبدددديتاتق دددبا ًٍؽدددإالبدددٌ ُاًلبثخقدددَ اًلةثإ اددددْااااااااا

اإاٍرب ا هاَْااإاًتلٕالةا  ْابقلةالة ض ْالبدإ ٌٍْ اًلبثقٌٍ ا ص(إلاا ثا  اًهٌا
ً ابعالبا إٕالبمندإز  اًلبداِاااٍمنفعدإلا د اللإبدْالبديتاٍاَصدوإالبقدلةايفااااااااا
هايالة ض ْاا اؼ ٌطاا ثا ّاتف ،ا  َو ا قَدنالبمنسدإطاًلابثطدإقا إب( َدْااااا

خريهدإاالبيتاٍثامنإهإا إلااإبب الياد البداِاٍ  دفا  دٓا هاَدْات دعالةدث ريلحاًتأااااااا
الب(حريايفاضَإّاالةالة ض ْالبدإ ٌٍْ.

   :أهىية تطبيكية 
 قحَادْالبالسدْا دماااابا فٍدفااناتثادإلاليهاَْالبثقحَقَْايفاهإًبْالبٌظٌلا

لبفل اَْابإلىإ اًاوإتلحااإاًتلٕالةا  ْاًلبا إٕالبمندإز ;احبَدذاٍ دو االبدعااااا
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ليدللتَسإحاايفامت(مالةد  مااد ا  دمايل اَدْالبقدلة اً دابعاليدثخفلياااااااا
اتف  اتفاَإلاً  مااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْابفٔاالةالة ض ْالبدإ ٌٍْ.

 لحالبحطذ اًتٌ ريااا ٌاإحا إ َْا  اادث ريلحات  ٌٍدْااا ابعالبثأارياةث ري
اددددإلااودددإتلحاادددإاًتلٕالةا  دددْاًلبدددا إٕالبمندددإز ;الياددد البددداِاٍ دددو ايفااااااهإادددْ

ل  دددإيّاامندددىايفالبثاإادددإلاادددعااتٌؼدددَ الةفودددٌياب اا ادددماًلبل دددٌٍم اًاددد اخددد ااا
البقلة.

 لٌالصا منإُٖاب السإحالب ححَْا دما  ادإيايل اَدْال ىدإ اًاودإتلحاادإاًتلٕاااااااتٌ ريا
لةا  ددْاً  اددإيالبددا إٕالبمنددإز ;احبَددذاٍ ددإ فاهددالالبمناددٌالصالةدد  مايفا فٍددفاااا
لباٌلاإلالبيتات  ٍفاا البفل اَْ اً ابعا  مااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْ اليا ا

اِاٍددمنا(نانٌإً ددإا  ددٓالبقددلةايفالبث  ددبا  ددٓالبعدداٌ إحالبدديتاتددٌلزوو ;ااااالبدد
اًا اخ ا قَناا ٍفاا البمنسإضإحايفا َٗإتو الةخث فْ.

  :حمددات البخح 

 يتخدد البخح احلالي مبا يمي:
ٍثطفياتااَ ا ثإٖشالبحطذاللإبُالسثاعالبفتليْاً َمنثوإ;اضَذاطاتقحَدناا

 ا ادإاا2019/2020لبدإ ٌٍْاعللالباإيالبفتليُاالبحطذاللإبُا  ٓاالةالة ض ْ
ٍثطفيا ًٍؽإا إييًلحالة ثخفاْ اًهُااقَإسايل اَدْال ىدإ ااد ان دفليالبحإضدذ اااااا
ًاقَإسااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْاا ان فليالبحإضذ اًاقَإسالبا إٕالبمنإز ا ن فلياا

Sternberg, 1993ا(.2004 ات مجْاًتقمنما  إٕالب َف ا

 ح:وصطمخات البخ 
   :الدافعية لإلجناش 

اإسدْايلع َدْا د هالبفد ياًتدمن  ايد ٌ َإتىاًتؽدحقىاااااااااٍا  وإالبحإضدذا أ ودإ اا
ايٌا قَنا هفل اهفيّ اًمي( الايثفالا  َوإا ٌزٌيا فّاا إه ا هاوإ:

 :ًَْتا الب شحْايفالا ثاإيا  دٓالبدمنفنايفا دإلاليادٌتالبصخعدَْاااااااالايثقلب
اب ف ي.

 ًٌتادددد الب دددداُالبددددفاًةايددددٌا قَددددنالب ددددَق ّااق:لب شحددددْايفالبمنسددددإطاًلبثفدددد
اًلبثا( اً قَنا إ ْاليهفل ا ص(إلااثاَ .

 ًتادد الب شحددْايفالبقَددإيا إةوددإيالبعدداحْاًعددٌ،اامنإ  ددإحااااالةمنإ  ددْاًلبثطددفِ:ا
اً فِالبالحاًلآلع ٍ ;ا   ،البٌظٌلاناا  ؽإلالة ثٌٍإحاً قَنالبالح.

 :ًَْتاددد البصددداٌتالبفددد يا ثطادددإلا ثَسدددْاتعددد  إتىاجتدددإيا ف دددىااا ادددإلالة دددٌٗب
اًلآلع ٍ .

 : ًٍادد اللإزددْالة طددْاناالبفودد اًلةا  ددْاًلا ثصددإ اًتا دد اااضددبالايددثقل
ا شَإٕازفٍفّاًاا  ْاضقإٖنالياٌت.

ًَدددإا أ ودددإ:البفتزدددْالب( َدددْالبددديتاٍعدددإلا  َودددإااالبفل اَدددْابإلىدددإ اًتاددد   نز لٖ
ادد ان ددفليالبحإضددذاًلة ددثخفيايفالبفتليددْاابإلىددإ البفل اَددْلبقإبددبا  ددٓااقَددإسا

ا.للإبَْ
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  املعسفةوهازات وا وزاء   : 
ٍا  وددإالبحإضددذا أ وددإ اناٌ ددْاادد الةوددإتلحالةث(إا ددْاًلةثفإ  ددْااًاددإ اًلبدديتاااااااا
تثا نا ٌ ُالبف يا ثف(ريياً ا َإتىالةا  َْاًا لسحثوإاًلعثَإتاًليثخفلياًتافٍإلا

ٌظدددٌلاناال دددف الادددفي اًتثؽدددا الةودددإتلحالبف  َدددْالايدددللتَسَإحالةمنإيدددحْاب 
البثإبَْ:

 لبددددٌ ُ:اًٍقعددددفا ددددىانيتلهالبفدددد ياباا َددددإحالبددددثف(ريابفٍددددىاًلايددددللتَسَإحاااااااا
الة ثخفاْاًلةفعلحاًلةخ زإحايلعإلاامن ٌاْاتف(ريي.

 : َاًتا اًؼعاعقْاًلؼطْاًهفيّا ىإ الةواْا ص(إلا اإل.البثخق
 :ًْتادددد الةثإ اددددْالبالتَددددْالبٌل َددددْاًلة ددددثا ّاةددددفٔا قددددناليهددددفل اااااااالة لسحدددد

الةٌؼٌ ْ.
 : ًٌٍتادد البثأ َددفا  ددٓا قددإطالبقددٌّايفالييلٕاًتعددطَ الة ددإتابمنقددإطااااااالبثقدد

البؽااا رباتافٍإلالايللتَسَإحالة ثخفاْ.

ًَإا أ وإ:البفتزدْالب( َدْالبديتاٍعدإلا  َودإااااااالةا  ًْتا  ااوإتلحااإاًتلٕا نز لٖ
قإبدددبا  دددٓااقَدددإسااودددإتلحاادددإاًتلٕالةا  دددْااددد ان دددفليالبحإضدددذاًلة دددثخفيايفااالب

البفتليْاللإبَْ.

   :الركاء النادح 
سددفتّالبفدد يا  ددُالبمنسددإطايفا اا أ ددىاSternberg et al. (2001) ددإلاادد اٍا  ددىا

للَددإّااحًقددإاةفوددٌيالبفدد يا دد البمنسددإط اؼددا الب ددَإقالبدقددإيفالازثاددإ ُاب فدد ي ااا
يثفإيّاا ا قإطالبقدٌّ اًتعدطَ ا قدإطالَبؽداا;اًالبدعااد اااااااًالبعاا اعللالا

لبثط َ َددْ ااا إٕلٕلح زددإلالبث(َا لبثصدد(َإل اًلعثَددإتالبحَٗددإحاادد اعددللاياددشالبدداااا
ا اًتا  ا إبثإبُ:ل  فل َْاًلباا َْ

 :ُ َ دىا البقدفتّا  دٓاجت ٖدْالةصد( ْااااااااًٍقعفالبا إٕالبثط َ ُالبا إٕالبثط 
اناا منإظ اتَٖ ْاً و اا(ٌ إتوإازًَفل.

 لبا إٕال  فل ُ:اًٍقعفا ىالبقفتّا  ٓالايثحعإتال َدفاب اٌسدا اًلبث(َدااااا
ا منسإطااعالةٌلساال فٍفّ.

 ُا ٍ قعدددفا دددىاسدددفتّالبفددد يا  دددٓاتقحَدددنالبدددا إٕالبثط َ دددُاااااااالبدددا إٕالباا ددد :اً
اًل  فل ُايفاللَإّالبٌَاَْ.

ناددٌ البددفتزإحالب( َددْالبدديتاٍعددإلااااانز لَٖددًإا أ ددى االبددا إٕالبمنددإز ااادد  ًٍ
ًلة دثخفيااا(1993   َوإالبقإببا  ٓالعثحإتالبا إٕالبمنإز اا ان دفليايدثري ربصاا

ايفالبحطذاللإبُ.

 :اإلطاز النظسى ودزاسات سابكة 
 دافعية اإلجناش Achievement motivation  : 

لهثادإيالبا ادإٕاًلبحدإضدمااااآلبديتاضدإ حا  داااتينافالبفل اَْابإلىإ ااد الةفدإهَ ااا
ادد الباعددٌت;اًالبددعا  دد ًلاةددإاٍثؽددامنىاهددالالةعددق  اادد ا هاَددْامتدددإلاضسدد اااااآ  دد

لب لًٍْايفا إ ْالب  ٌ َإحالبيتاتعفتا  الب(إٖ اللُ;ا إبفل اَْامتدإلالا ها
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لب َٖناب   ٌ َإحاًتمن َاوإايٌاهف اهفي اً إبمن حْابإل  إنا دمنالبفل اَدْااا
ا هاَْاعإظْايفا إ ْالي صقْاللَإتَْالبيتاٍقٌيا وإال   إن.ت(ث با

آ ابعاتافا ا َدْايتليدْالب د ٌهال   دإ ُاًيًل ادىا ود ا إ دْالي د ليا  دااااااااا
 إ ْاليظافي;ا وُاتو البٌلبفالباِاٍ ٍفا ناٍا  ا يحإةااٌَلااف ىالبافًل َْ ا

ُاتود الةد  مااالا قٌلَْٖ ا ًاشرياالبدعااد الب د ٌ َإحاشدريالةقحٌبدْ ا دابعا ودااااااا
ًلةا امالباٍ اٍحطدٌنا  الباٌلاإلالة واْايفاليثدإتّالبفل اَْاباًٍو اب ٌظٌلا

ا(.59 ا1991ناا  ؽإلا ثإٖشامم(منْ هاٌيا حفالل َ اامن ٓ ا

ًيفاهدددددالال ادددددإتاٌٍؼددددد ابقفدددددٓاهادددددفا قدددددَ اً  دددددٌالباددددد لٍ ا حدددددفالةدددددمنا اا
ٓاجتاإلالبحص اٍثا اٌن ا(ا  ىاناللااإاليثقامنإالب(صاا  الييحإةالبث1988ل اإل 

 ًاةإاللاٍمنف عالبحا ا ٓاي ٌهااام ا َمناإاٍثسمنحىالبحا الآلعد  ا دلاشدعا  مندإااااا
ايمنثا( اا البثأخريا  ٓا ا َْالبثا  .

اإيحنا م ىاتافايل اَْال ىإ اعللايمنٌلحالبفتليدْاًلضدفًلااد ااااآ  الًتأ ًَف
 ًاجتمندبا دفيالبثقحدإلاااالبفًل عال إاْالبثٓاتٌزىاي ٌهالبفد يايدٌا قَدنالبثقحدإلااااا

 ناٍعدح البدفل عابإلىدإ اااااإ ٓالةٌلساالبثٓاتثق دبالبثفدٌق اًبدالاااٍ(دٌناا دث   ًااااا
 ا1994سٌّاًلؼطْاًا َق ّا ٓاضَإّالبقإبدبالةفتيدَْا تشدإيا حدفالبا ٍد ااٌيدٓ ااااااا

ا(.11

   :تعسيف الدافعية 
إات زعا  اْايل اَدْايفاليظدإلانبدُالةعدفتالب  دإ ُايل دع اًتاد الب شحدْ ا َمنادااااااااا

تصريا  اْال ىإ انبُانمتدإيالبصدُٕ ا َقدإل  ى حاللإزدْاناللاُسؽدَج اًنىدإ هااااااا
ا(.281 ا711نٍإهإا ِاسؽإاهإاًنمتإاوإ ل  اامن ٌت ا

 ادددإا  ادددْالبفل اَدددْااددد البٌزودددْالاظدددقلضَْا قدددفا إ دددجا دددفلٍإحالبقددد ناااااا
لباصددد ٍ ا ققدددْال قدددلقابثمندددإًلاافودددٌيالبفل اَدددْاًبقدددفامتددددإلاالبدددعا  دددٓاًزدددىااااا

(ا إملالبدمنفنال ى َد ٔااا1980ٓال وٌيالبثٓاسإيا وإاًبَ ااإ فًزإل لبثطفٍفا 
 ددٓا ثإ ددى ااقفاددْا ددٓا  دد البددمنفنالازثاددإ ٓا اً ا ددنا  ددٓالبددفًل عااعددق  اااا

  وددإ اسددٌٔا ًاا ددإتلحاهددفيّاًتلخَددًإااآلب  لٖدد اً دد  الب  ٍدد ّاايفاهددالالب(ثددإةاا  دداا
 ددٓالجتددإياااددما اتااددإلا  ددٓاتف ٍددقالبقإسددْالبمنف ددَْالباعددحَْا اًجتددربالب دد ٌها اا

ااااااًهددٓاتصدد(إلا عددٌتّازٌه ٍددْا ددإلاشددُٕاٍفا ددىالبمنددإساًٍصددا ًنا ددىا ًاٍف(دد ًنا َددىااا
ا(.ا44 ا1988ً  ٌالبا لٍ ا حفالةمنا ال اإل اا بقفٓاهافا قَ ا 

لبا اددإٕالبدداٍ اتمنددإًبٌلاافوددٌيالبفل اَددْاىددفا ناهمنددإهاتا ٍفددإحاااااً ددإب زٌ انا
اثافيّاب فل اَْ;اضَذاتينا  البفل اَْا  ٓا  وإا لبقٌّالبثٓاتف عالبفد يايناٍقدٌيااا
   ٌهاا ا زإلا قَناضإزْا ًاهف  اًٍاثربالبفل عاا ا شد(إلالايدثدإتّالة طدْاااا

ا(. Petri  .,&  Govern, 2004)لبثٓاخت نا ٌ ًإاا البمنصإطا ًالبفاإبَْ

  ٓا  وإا لبقٌّالبالتَْالبثٓا  هاي ٌهالبفد ياااإ ابعاتينا  البفل اَْا ًٍؽ
ًتٌزودددىابثطقَدددناشإٍدددْاااَمندددْاٍصدددا ا إلإزدددْانبَودددإا ًا أهاَثودددإا ًالباإيٍدددْا ًاااااااا
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لةامنٌٍْا لبمنف َْ(ا إبمن حْابى اً ابعامي( ا فٍفالباٌلاإلالبثٓاتف عالبفد يانااا
 (.ا2000سقإآاً إٍفْاسقإآ االبثقفيا ٓا عَ ىا ٌٍيا

 :تعسيف دافعية اإلجناش 
لييلٕايفاؼددٌٕاه(ددإحاااَمنددْابلاثَددإ  اآبقددفتّالبفدد يا  دااإٍ ادفال ىددإ اتقًََاددا

 اإالبفل اَدْا قدفالعث داالبا ادإٕاضدٌلاًزدٌياتا ٍدااشدإاإلا دإ اناا  ودإاتثفدنايفاااااااااااا
 نالبفل اَْاهدُااإسدْاه  دْاب د ٌهالبفد ياًامن ادْابدىايفايدَإقاااااااااآاا اوإا  

ا َُٗاااماب ٌظٌلانبُا هفل اهفيّ.

اعددق  البفل اَددْابإلىددإ ا ددٓا  دد البددمنفناادد اا ًلاادد ا شددإتانااا Adlerيٍناددف
ْا ناا ناللإزدددْابإلىدددإ ا دددٓايل دددعااا اًٍددد ٔا نالبدددفل عابإلىدددإ ااالبمنإضَدددْالبثإتََددد

ٌاا لبدددأا ددد ،اهدددالاااً دددريحابدددَفمااخددد ابدددْ اتاٌٍؽدددٓاا دددثافااددد اعدددربلحالبقف
لةعق  ا ٓاؼدٌٕاتمنإًبدىاا دثٌٔالبقادٌط اًالبدعاسحدإلاليدثخفلياادٌتلٔاةعدق  اااااااااا
للإزدددْاناال ىدددإ  اًيفاهدددالالبعدددفياٌدددبالبثأ َدددفا دددإلا نالبفؽدددإلاٍ زدددعاناااااا

 اضَذا إنا ًلاا اسفيااعق  اللإزدْابإلىدإ ا صد(إلااااHenry Murrayا(1938)
 امنٌلناا(1938 ا إحالبصخعَْ اًالبعا ٓايتليْابىا ٓيسَن ا ٌظفىاا(ٌ ًإاا اا(ٌ

ا.(169 ا1992 محفا حفالمإبناًاإٍ ْالبمنَإل ايف:ا ا ليث(صإ إحالبصخعَْ(

ا: هاودإااا شد لح ا ناللإزْابإلىدإ ا دإا دفّااااااMurray(ا1938  ابعا ًؼ ا
ًلب دددَق ّا  دددٓالةٌؼدددٌ إحاًليشدددَإٕاايدددآالبفددد ياناالبقَدددإيا إي ادددإلالبعددداحْ 

خإػانااضدددفال زددددإيّ;احبَدددذاٍعددددح الييلٕايددد ًٍاإاًاثا(مًنددددإاامندددىا قددددفتاااااًليشدددا
تمن َ الي (إتاًنىإ هإا    ْا إٖقْاًليثقلبَْ اختقٓالبف ياةدإاٍقإ  دىاااال ا(إن 

ى اًاد الا فادإاحاااا ا قحدإحاًتفٌسدىا  دٓااللتدىاً  دٓالآلعد ٍ  اتقدفٍ البفد يابالتدااااااااا
قادددٌطا يف:اهادددفالب دددَفا حدددفالةعدددإضحْاب ططإزدددْابإلىدددإ :الب شحدددْ البفوددد  الب

ا(.343-342 ا2007لب مح  ا

 ثددفتٍبا اَددنا ددٓالبقددباًلبحٌَبٌزَددإ اًهددايالم فَددْااااااااMurrayآضَددذاض ددا
لبا اَْازا ثىاٍمن  اناال   إنا  ٓا  ىا إٖ اضٓا ص اًتإي اًا اهدالالةمنق دنااا
ٍ  ددفا  ددٓا نا وامنددإاب  دد ٌهاان  ددإ ٓاااٍمنح ددٓا ناٍ(ددٌنا ددٓاؼددٌٕااددإابفٍددىاادد اا

حا ًا منَددْاشخعددَْ اب(دد الب(ددإٖ اللددٓاًلبٌيدد البددأاٍاددَضا َددىاٍمنح ددٓا نااااضإزددإ
ٌٍؼاإااادًإا دٓالا ثحدإتا إبحَٗدْاً دناادإاٍداهبانبَدىاادٌتلٔ امي(د ا ناتدٌ  البدف  ااااااااااااا
لبل ياب ثاحريا  اللإزإحاًنشحإ وإا اإامي(منوإا ٍؽدًإا نات(دٌناا َٗدْا دإلٌلز ااااا

ًاااا ب(مندىا دٓالبٌسدجا ف دىاميَد ا دمااااااالبثٓاتاٌقالب  ٌهالةٌزدىايدٌانشدحإ اللإزدإح ا
ا(.ا24 ا1979لبحَْٗالةفت ْا  البحَْٗالةٌؼٌ َْا ن  لهَ اسصقٌطاًا اجاامنعٌت ا

(ا قددددفااَدددد ا ددددماللإزددددْاًلبددددفل ع اا426-1986 ا1986 اددددإا دددد ليا  ددددٌاضقددددبا 
 إلإزددْااددد اًزوددْا  ددد ياتددفلا  دددٓايتزددْااددد ايتزددإحاوث فدددْاادد البدددمنقغا ًااااااا

ثق لت اًاسٌّالبمن حَْا دٓاثد ً البدمنقغالة تحقدْااااال شحإ  اًتثاَ ا فتزْاا الاي
 وددإ ا اددإالبددفل عا َاثددربياشدد اًإا ًاضإبددْاا سثددْاتثا دداةاادد اضَددذالبقددٌّاًلبؽدداااا

ًٍا  ا  ٌاضقباللإزْاناا اتحاًإاب   ً الةلتحْا  ٓاضإاحالبمنقغا ًال شحإ 
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إحال ىددإ ا أ وددإ:ا اضإزددْالبفدد ياناا قَددناشددُٕاظدداب اًلبددثط( ا ددٓالةٌؼددٌ ااااااااا
لبفَ ٍقَددْا ًالب(إٖمنددإحالبحصدد ٍْا ًالا (ددإتاًتمنإً ددإا ًاتمن َاوددإاً يلٕاالبددعا ددأ رباا
سفتامم( اا الب   ْاًلايدثقلبَْاًلبث  دبا  دٓالباقحدإحاًتقَدناا دثٌٔات َدعا اااااااا
ًلبثفٌقا  ٓالبالح اًامنإ  ْالآلع ٍ اًلبثفٌقا  َو  ا اإاتثؽدا ا ٍدإيّاتقدفٍ اااا

ًااا  شدإتاناا نالبحطدٌرالبثدٓا ز ٍدجا إيدثخفلياااااالبالحا  اا ٍدنالةاإتيدْالبمنإزطدْ ا
امنوشالبثط َإلالبادإا ٓاسدفا  دفحاا ناهداياللإزدْاتثدأباااد اخلخدْا ٌلادإلاهدٓ:ااااااااااا

البقاٌط ال وفالة ثا  ال  ف.ا

 نااا دد اآ(ا  دد64 ا1991ًيفاهددالال اددإتاٍ  ددفاهاددٌيا حددفالل ددَ اامن ددٓا ا
يًل ددعاعإظددْات ددعاا  اددإٕالبددمنفناٍثفقددٌنا َاددإا َددمنو ا  ددٓا ناللإزددإحالدإ ددْاااا

للإزإحا ًالبفًل عالة(ث حْ ا اإا نايل عال ىإ اميددإلا ًٍصدريا دٓا فدنالبٌسدجاااااا
نا(اضإزددْالبفدد ياناالبمنسددإط اً ناهدداياللإزددْاٍ ددآاناانشددحإ وإال اَددعايددٌلٕاا

ً  ىاٍقٌيالبف يا إيّاا لبمنسإطا ٓاضفااللتىايل عاهإياًسًٌٔ اإ ًا افإًبال  إ ٌلا حإًت
انااىإطاآع  اًنشحإ ايل عالبمنسإطاٍاقٓالبدقْا إبمنفناًلا ثفليا وإ.ا

ًاشدددعا ناهمندددإهاامن ٌادددْايلع َدددْاب فددد يامتددددإلالبفل اَدددْالبقإسدددْالا  دددْاااا
بث عالةمن ٌاْ;اضَذاٍقٌيالبف يال لسحْااللتَْابثطفٍفااقفلتاتلٖد الب د ٌهاادعاااا

يهددفل البدديتاٍددفيهإابمنف ددى اًهددالااإت  ددفيااااالةددث ريلحالةخث فددْاب ٌظددٌلانبددُالاا
(اادد ا ناهمنددإهااددْا لسددْاا يٍددْا ددمااااا2012 ثَسددْايتليددْاهاددفا اددإلاض ددم ااا

اٌلٕاْاي ٌ ىااعالةٌساالازثاإ ُاآًلبيتاتا اسفتّالبف يا  ا لة لسحْالبالتَْ
 َمنددْاا(ٌ ددْاادد اآلةٌزددٌيا َددىاًلبفل اَددْايددٌلٕالبفلع َددْا ًالمإتزَددْ اًالبددعا  ددا

ا االةال إااْ اًا اخ اٍقدٌيالبفد يا إايدثا لتايفاتٌزَدىايد ٌ ىايدٌاااااااا(210 
ال ف الافي ا ًاليثخفليا فلٖإلا ع ٔاب ٌظٌلانااليهفل .

 ابعاليثقإ ا ش  ا محفاهاف اًزدإ  ا حدفاللاَدفازدإ   اًاامندٓاض د ااااااا
(اتمناَدْايل اَدْال ىدإ ااد اعدللا   دإاشاتدفتٍعاسدإٖ ا  دٓاتٌثَداااااااااااا2014لب َفا 

ايددللتَسَإحالةا  َددْاًاددإاًتلٕالةا  َددْ اًالبددعا  ددٓا َمنددْاادد ااددلةالة ض ددْااااااااال
ل  فليٍدددْ الياددد البددداِاٍ  دددفالبثفإ دددإلالة دددثا ا دددمايل اَدددْال ىدددإ اًل ٌل دددباااا

الةا  َْاًاإاًتلٕالةا  َْ.

لبالسددْا ددمالبقددفتلحالةا  َددْاًلبفل اَددْاب ددثا   اسإاددجااآًيفاناددإتالبثادد  ا  دد
لبالسدددْا دددمالبدددا إٕااآ(ا فتليدددْاهدددف جاب ثاددد  ا  ددداا2016 يدددوإاضإادددفاهادددفاا

 َمندْااآلبٌزفل ُاًلبفل اَْاب ثا  ابفِاادلةالبثا دَ البددإ ٌِالبفد  اًالبدعا  داااااا
(اا االةالبثا َ البدإ ٌِالبف  اًسفا يف حالبفتليْا  اًزٌيا لسدْاا300   ج 

لةالبثا دَ اااداألتتحإاَْااٌزحْايلبْا مالبا إٕالبٌزفل ُاًلبفل اَْاب ثا  ابدفا
البدإ ٌِالبف .

ًزٌيا لسْا دما يدإبَباااا(انا2002ًيفا فنالب َإقاتٌظ جا ٍمنبا حفالبا َ  
لبثا ددَ اًلبددا إٕلحالةثاددفيّاًلبفل اَددْاًلبثخعددغالبفتليددُ اًالبددعابددفِا َمنددْااااا

(اا االةال إااْ اًاإاٍ  فا ٍؽًإاًزدٌياتدأخريااثحدإيلا دمالبفل اَدْاااااا432   ج 
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( اًلبديتاهدف جانبدُاااا2014 ثدإٖشايتليدْامجدإلالبدفٍ البصدإاُ اااااًلبا إٕلحالةخث فدْاا
لبثطعدَإلااآتعاَ ا  صقْالب(لً َْاً نا   ٍْالبدا إٕلحالةثادفيّ اً خد اهدإا  دااااا

(ااددد البق حدددْ اً يدددف حا52ًلبفل اَدددْاب دددثا  ابدددفِاادددلةازإاادددْالم دددَشا   دددج ا
يٍنا  ا ( ّاًزدا ٌيالتتحدإطاالبفتليْا  اًزٌياتأخريابأل صقْايفالبفل اَْ اليا الباِا

اًخَنا مالبفل اَْاًلبا إٕلحالةخث فْ.ا

يتليْالبالسْا مالبفل اَْاا(ا فتليْاهف جانا2007 ابعاسإيا حفلهللايَف 
(ا300 َمندْا   دج ااآبإلىإ اًلبدا إٕلحالب دحعايفاؼدٌٕالدٌالصازدإتي   اًالبدعا  دااااااا

 دماااا االةال إااْ اًسفا يف حالبفتليْا  اًزٌيا لسْاا يٍْايلبْانضعدإَٖإًا
لبفل اَْابإلىإ اًلبدا إٕلحالةثادفيّ ا دابعاتصدريا ثدإٖشالبفتليدإحانبدُالتتفدإ ااااااااا
اافلالبفل اَْابإلىإ ابفِالبقلةالةثفٌسماًلةٌهٌ م ا إبفل اَْابإلىإ اتينٌبفا
تشحددْايفا قَددنالبمنسددإط ا اددإا نا قَددنالبمنسددإطا ددفًتياٍ ددو ايفا ٍددإيّالبفل اَددْااااا

البف ي.أبإلىإ ابف

ا  ددىاْا م ددىامي(دد البقددٌلا  ددىاًيفايددَإقالبادد ،الب ددإ ناب ثا ٍفددإحاااً عددفْا إادد
ٌٍزددفالتفددإقا ددمالبحددإضدما  ددٓا نالبددفل عابإلىددإ اٍثعدداا إب شحددْا ددٓالااثَددإ ااااااا
ًلبثفددٌقا  ددٓالآلعدد ٍ  اًلب ددآاب منسددإطاًلب ددَق ّاً قَددناىإضددإحايفالبحَٗددْاااااااا

ًاااااللاَقْاا ًًت  إبثدإبُامي(د البقدٌلاااا إةمنإ  ْاًلةدإ  ّاًيتزدْا إبَدْااد البقادٌط ا
البفل اَْاتثادإلايفالبثإبُ:اا  اإي أنا

 :ًَْتا الب شحْايفالا ثاإيا  دٓالبدمنفنايفا دإلاليادٌتالبصخعدَْاااااااالايثقلب
اب ف ي.

 :ًتادددد الب دددداُالبددددفاًةايددددٌا قَددددنالب ددددَق ّاالب شحددددْايفالبمنسددددإطاًلبثفددددٌق
اًلبثا( اً قَنا إ ْاليهفل ا ص(إلااثاَ .

 :ِادد الب شحددْايفا ددفِالبددالحاًلآلعدد ٍ ;ا  دد ،البٌظددٌلااًتالةمنإ  ددْاًلبثطددف
اناا  ؽإلالة ثٌٍإحاً قَنالبالح.

 :ًَْتاددد البصددداٌتالبفددد يا ثطادددإلا ثَسدددْاتعددد  إتىاجتدددإيا ف دددىااا ادددإلالة دددٌٗب
اًلآلع ٍ .

 : ًٍادد اللإزددْالة طددْاناالبفودد اًلةا  ددْاًلا ثصددإ اًتا دد اااضددبالايددثقل
ا شَإٕازفٍفّاًاا  ْاضقإٖنالياٌت.

 وا وزاء املعسفةMetacognition : 
ًٕلاظددطًَطإ;ااااااااا ٍ ادددإلالبددثف(ريا ضددفا هدد الب  ددإٖ الييإيددَْايفا منددإٕال   ددإنا منددإ
لياددد البددداِاٍف ددد ابمندددإالب ددداُاللدَدددذايفا دددإلالبدقإ دددإحانااهإًبدددْان  دددإةااااا
ليزَإلالبقإيّظمنٌ البثف(ريالةخث فْ اًلبيتات  و ا لاشعايفاتصََفاللؽإتلحا

اليثق لتالالثااإحاًتمناَثوإ.ًللفإثا  ٓا

ًسفاتحإٍمنجاًزوإحا   البافٍفاا البا اإٕاًلبحإضدماًلبل ٌٍماضٌلاتا ٍدااا
لبددثف(ري اًالبددعا  ددحباتحددإٍ الم فَددْالبمن  ٍددْ اً ددابعاا ٍقددْالبددثف(ريالبدديتاااااا
ٍاثاددفهإالبحددإضدٌناًلبا اددإٕ اًادد اخدد اىددفاهمنددإها ددفياهإٖددإلاادد البثا ٍفددإحالبدديتاا
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ٌنااددد ا زدددإلالبٌظدددٌلانااظدددَ ْاهدددفيّاًاثفدددنا  َودددإاًؼددداوإالبا ادددإٕاًلبحدددإضد
اب اا َْالةا  َْالي قفالبيتاًهحوإالهللابإل  إن.

(انبدددُا ناادددْااامندددٓااثؽدددا ايفاااا23:2010ًٍصدددريازدددإ  ا حدددفاللاَدددفازدددإ  ا اااا
البثف(ري اًٍا الل ػاًلا ثحإّ.ا

يدَاإااًيتليْالبثف(رياسفميْاسفيال   إنااللتى;اناا  ىاًادعاتقدٌتا  د البدمنفناااااا
   البمنفنالةا يفا ف حات و الجتإهإحااثمنٌ ْابفتليْالبثف(ريا أ ٌل دىالاث فدْ ااا

متددددإلايفاثوددددٌتالجتدددإياااإ ددددْااااًيفا فلٍدددْالب دددحاَمنإحا ددددف اٍثح دددٌتالجتددددإيازفٍدددفاااا
  ٓااناا صأّااإاًتلٕالةا  ْاSternberg (1979)لةا ٌاإح اليا الباِا يِاً ًقإالا

(ا1976 ددإيا اعددق  ااددإاًتلٕالةا  ددْايفا ثإ إتددىاااضَمناددإاثودد اااFlavellٍددفا ل ددإلاا
ا(.2011 يف:ا ددف إناٌٍيدداالباثددٌي ا حددفالبمنإظدد ال دد لط اًااٌ ددنا صددإتّ اااايًلاادد ّ

نيتلهالبفدد ياب اا َددإحالةا  َددْالبدديتا نااددإًتلٕالةا  ددْاتادد اااFlavell(ا1979ًٍدد ٔ 
ْاااٍ يٍودإاًلبمندٌلتشالاثا ددْا دإااا يفاليهاَدْاب(إ ددْااا ا ادإاٍدد ٔا ناادإًتلٕالةا  دْاشإٍدد

لي صددقْالبدديتاٍقددٌيا وددإالبفدد ي اًامنوددإ:البثٌلظددإلاًلبفودد الب ف ددُ البفودد البق لٖددُ ااا
لب(ثإ ددْ ال ث ددإةالب  ددْ الا ثحددإي البددال  ّ اضددإلالةصدد(لح الةا  ددْالازثاإ َددْ اااااااا

ا.ً  ٌل ا فٍفّاا البثط( البالتُاًلبا  البالتُا ٍؽًإ

 اًٍد ِا ناادإاًتلٕالةا  دْاهدُاااااFlavell اعاادإاالهدبانبَدىاااااTaylor (1999)ًٍثفنا
 ا َدْاتقدفٍ اةدإاٍا  دىالبفد ياا دحًقإ اًتعدٌتايسَدناةودإيالبدثا   اًادإاتثق حدىاهداياااااااااااااا
لةوإياا ااوإتلحاًاا  ْ ا ابعاي  ْالبقَإيا إايثفااحالبعدطَطْااايدَاإااا
 دد الايددللتَسَإحالبدديتاٍ ددثخفاوإالبفدد يايفالةٌلسدداالةخث فددْ اً ناٍ(ددٌناالبددعاااااا

مًنإالبفإ  َددْاًلب(فددإّٕاادد الةددثا   اً إبثددإبُاٍدد ٔا نااددإاًتلٕالةا  ددْاتثؽددا :ااثؽداا
لبقفتّا  ٓاياشالةا ٌاإحال فٍفّا إةا ٌاإحالةخ  ْاا اسحإل البقفتّا  ٓالعثَإتا
لايدددللتَسَإحالةمنإيدددحْ اً دددابعالبقدددفتّا  دددٓالبثخقدددَ اًلبثط(اٌلبثقدددٌٍ اااااا

اباا َْالبثف(ري.

 اناٌ دْااد اااا أ ودإاا Pintrich and DeGroot (1990اد اا ا ادإاٍا  ودإا دإلاااا
لايدددللتَسَإحالبددديتاتثا دددنا دددإبثخقَ  الة لسحدددْ اًلبثادددفٍإلاب سٌل دددبالةا  َدددْاااااا

اب ف ي.

 أ وإا اد ٍشااد ااااO'Neil and abedy (1996, 3) ابعاٍا  وإا ًٍؽإا إلاا ا
عااوإتلحالبثخقَ  الة لسحْا ًالبفطغالبالتُ اًلايللتَسَإحالةا  َْ اً اب

اودإتّالبدٌ ُ ا ِا نااودإتلحاادإاًتلٕالةا  دْاهدُ البفطدغالبدالتُالبدٌل ُاًلة ددثا اااااااااا
 اإاناللا إ جا هدفل البفد ياسدفا ققدج اًلعثَدإتاًتقحَدناليدللتَسَإحاوث فدْااااااااا

ا منفالبؽ ًتّ.

(ا23 ا2004 اإاٍا  ا إلااد ا ادإيا محدفاض د  اًاعدقفٓا  دُاللدإتً ُا ااااااا
يا إيددللتَسَإحاً ا َددإحالبددثف(رياًلبثددا  ااااددإاًتلٕالةا  ددْا أ وددإا ااا  ددْالي دد لاا

لمإظْا و اًلبقفتّا  ٓاتمن َ ات عالباا َإحاًلبثط( ا َوإ اًٍثق باالبعاا ا
الةثا امالبثط َإلاًلبثط( ايفاتا او .
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ناا نااددإاًتلٕالةا  ددْاتادد ااددإاميث (ددىاااSchneider (2008, 114) اددإاٍصددريا
اا  دددْااحَادددْالةودددإيالةا  َدددْ ااالبفددد يااددد ااودددإتلحاةاإ دددْالةا ٌادددإح اً دددابعااا

ًلايددللتَسَإحاليادددإلاةاإ ددْات ددعالةوددإي ا اددإاتثؽددا ااوددإتلحالبثمنفَدداالبدديتاا
اتثادإلايفالة لسحْاًلبثقٌٍ .

(ا نااودإتلحاادإاًتلٕااا156 ا2013 َمناإاٍ ٔا إلاا ا  ُااعدقفُاًهادفا  دُ ااا
ْا ًلبثقَددَ االةا  دْاهددُا ا َددإحا (دد ا  َددإاتثادددإلاًثَفثوددإايفالبثخقددَ اًلة لسحدد

اييلٕالبف يا خمنإٕاضإلااص( ْااإا ًا يلٕااواْااإ.

(ا ناادددإاًتلٕالةا  دددْاتاددد اً دددُال   دددإنااا2004 ادددإاٍددد ٔامحدددفِالبف ادددإًِا اا
 اا َإتددىالةا  َددْاًلالددإلالةادد يفالبدداِاٍثاإاددإلاااددى اًاددإاٍثحددعاالبددعاادد اضفدد ااااااااااا

لتَسَْااوددإتلحالبثمن ددَ البددالتُا ددإبثخقَ اًلة لسحددْاًلبثٌزَددىاًلعثَددإتالايددلااا
الةلٖاْ.

(ا  ددٓا نااوددإتلحااددإاا347 ا2015ًٍ  ددفا ددإلاادد اظددإوازددإيً اًهاددفا ٌ ددإلا اا
ًتلٕالةا  دددْاتثؽدددا اً دددُالبفددد ياةدددإاٍقدددٌيا دددىااددد ا ا َدددإحااا  َدددْ اًلبثخقدددَ اااا
ب اواددْالبدديتاٍقددٌيا وددإ اً ددابعاا لسحددْاتمنفَددااًتاددفٍإلالييلٕ اً ٍؽددًإالبثقددٌٍ ااااااااا

ابأليلٕ;ابثطقَنا سعٓاليثفإيّامم(منْ.

 هازات وا وزاء املعسفةوMetacognition Skills  : 
ناالةوددإتلحالة(ٌ ددْاةددإاًتلٕالةا  ددْ;اًسددفاتاددفيحاااااااFlavell(ا1979 امندداا نا شددإتاا

سددفيالٌالًزددإاات ددعالةوددإتلحايددٌلٕالب َٖ ددْاًلبف  َددْالة(ٌ ددْاةددإاًتلٕالةا  ددْ اًسددفاااااااا
اةإًتلٕالةا  ْاٍقٌيا  ٓالبثفإ إلا ما فّا منإظ :

 املعسفة مبا وزاء املعسفة:  -1
ًتادد ازدد ٕاادد ااا  ثددعالةخ  ددْايفالبددال  ّااٌٍ ددْالةددفٔا دد الباددإملاًلبدديتااا
ت ثخفاوإاب ثاإاإلااعالبمنإس اًسفاٍدث اتمنصدَقوإا صد(إلااقعدفًا ًاشدريااقعدٌي ااااااا
ًتثعددإلا إةوددإيالةا  َددْالةثمنٌ ددْ اليهددفل  الي اددإل اًلمددربلح ا وددُاتثددأبااادد اااااااااا

قْالبيتات د عا ودإالةدث ريلحا ًالباٌلادإلاًتد خ ااد اعل دإايفاااااااالةاثقفلحا  البق ٍ
البمن نالبف( ِا (إل اًهُاا ٌٗبْا  البثفإ إلا مات عالةث ريلح:

 ا يلعددإلالبفدد ي(البفدد ي:اًٍثؽددا اااثقددفلحالبفدد يا دد ا ف ددىاًاا  ثددىا قحَاثوإااا 
إاسفاٍاثقفالبف يا  ىامي(منعالبثا  ا  ؽإلا د اا ٍدناااً ً ابعالآلع ٍ  ا اد

  د اا البق لّٕ اً نا ضفا ظفسإٕهابفٍىاض إيَْال فاإبَْا  د اا الب اإ ا
 اًسددفات(ددٌناهددايالةاثقددفلحالبدديتال ث ددحوإالبفدد ياًزفل َددْا ًايل اَددْا ًاااااااالآلعدد 

انيتل َْ
 لةوادْ:اًٍاد االبدعالةا ٌادإحالةثإضدْابددعاعدللالةاإ دْالةا  َدْ;ا قدفات(ددٌناااااااااا

ْ اامن اددددْا صدددد(إلازَددددفا ًاالةا ٌاددددإحا دددددريّا ًاس َ ددددْ ااأبٌ ددددْا ًشددددريااأبٌ دددداا
 صٌلَْٖ اشَقْا ًامم ْ ااٌخٌسْا ًاشدريااٌخٌسدْ اًت ادبالةا  دْالدإاًتلٕالةا  دْااااااا
همنددإايًًتلايفا ودد ااددإاتمنقددٌِا  َددىاهددايالاعثل ددإحاادد ا  ؽددإلالبقدد قاب ٌظددٌلاااا

اب وف 
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 لايدددللتَسَْ:اًهدددُالبددديتاتثاإادددإلاادددعالةا  دددْ;احبَدددذامي(ددد ا فٍدددفا  ؽدددإلاااااااا
اثاددإلا نات(ددٌنا اإبددْايفا قَددناليهددفل الب َٖ ددْااالايددللتَسَإحالبدديتاادد الا

 اًسددفات(ددٌنااا  َددْا ًااددإاًتلٕااا  َددْ اًسددفااَدد ا َمنواددإا إبثددإبُ:اااااااااًلبف  َددْ
 إايدددللتَسَْالةا  َدددْاتودددف اناا ادددإلاتقدددفياااددد يفايفااٌؼدددٌ اادددإ ا َمنادددإاااااا
لايللتَسَْااإاًتلٕالةا  َدْاتودف اناالبدثط( ايفاهدالالبثقدفيالةاد يفاًلبدقدْاااااااا

ايفالل ٌلاًلبٌظٌلاب وف .

 اخلربات املاوزاء وعسفية:  -2
ًًتؽددا ا إ ددْالمددربلحالةا  َددْالبٌل َددْ اًلمددربلحالباإافَددْالبدديتاتدد تح ااااااا
ًٗإااددإاٍعددابا  َددىاااا ًتثا ددنا إبمن ددنالبف(دد ِ اًٍ ددثخفاوإالبفدد ياضَمناددإاٌٍلزددىاشددَ
ًٗإااددإاااتفواددى ا م ددعات ددثخفياااااااااا نيتل ددى ا ادً ددإاضَمناددإاتٌلزددىا صددخغاسددإلاشددَ
لمددربلحالةددإاًتلٕااا  َددْ اًمي(دد اًظدداالمددربلحااددإاًتلٕالةا  َددْا أ وددإا منإظدد اااااااا
لةا  ْالإاًتلٕالةا  ْالبيتايع جا إبفاإلاناالبٌ ُ;ا ادًلا خمنإٕاهإًبثعا لصا
اص( ْا منَفّ ا م عاسفاتثا  ا ناهمنإهااص( ْااصإ وْا إازًفلاساجاحب وإااد اا

اا  ددْااددإاًتلٕالةا  ددْاًعددربلحااددإاًتلٕاااسحددإل اًٍ  ددفاهددالا (دد ّاًزددٌياتددفلعإلا ددما
لةا  ددْ اً إبثددإبُا ددمناعددربلحااددإًتلٕالةا  ددْامي(منوددإا ناتدد خ ايفاليهددفل الةا  َددْااااا
ًلةوددإي اًلي اددإلاًلايددللتَسَإحا ًٍؽددإ اًمي(دد امددربلحااددإًتلٕالةا  ددْاتمنصددَ ااااااااا

اليللتَسَإحااا  َْا ًااإًتلٕااا  َْ.

ها لسْات   إلا دماٍ دإلااد ااا  دْاادإاًتلٕاااااا ناهمنإاGarner (1987, 16)ًٍ ٔا
لةا  ْاًعربلحااإًتلٕالةا  ْاًليللتَسَإحااإاًتلٕالةا  ْ;اضَذامتددإلااا  دْاادإاااا
ًتلٕالةا  ددْالييددإسامددربلحااددإاًتلٕالةا  ددْ اًلبدديتا ددفًتهإاتمنصدد اليددللتَسَإحاااااا

 ًاادإاااا  َْاًًاإاًتلٕااا  َْ ا ابعا مناليدثخفلياليدللتَسَْايدٌلٕااا  َدْااااا
ٍ دد ِالمدربلحالةددإًتلٕااا  َدْ;اًهدالاادإاٍف دد البثفإ دإلالبداِاال دد يااااااااا ًتلٕااا  َدْا

ا ل إل.

ًتلٕالةا  دْامي(د ااااادإا نا منإظد اااO'Neil and abedy(1996)ًٍدا  ا دإلااد اااا
 اًٍاددد ا ناٍ(دددٌنابدددفٔالبفددد ياهدددف اهدددفي ايدددٌلٕا  دددإناهإايفالبثخقدددَ ف فٍددد

ًَدإ اا ًَإا يااٌزىااللت ْااعإتز ًتاد الةثإ ادْالبالتَدْاةدفٔا قدنال دف اااااااا لب سإ دْالبالتَد
 اًتاددد ا نالبفددد ياٌدددبا ناميث دددعاليدددللتَسَإحااا  َدددْاالايدددللتَسَْالةا  َدددْ

ًَدإا (إ دْالباا َدإحاااااالبٌ ُايثخفلاوإابثطقَنال ف  اا  اًٍا ا ناٍ(دٌنالبفد ياًل 
الب إ قْ.

ق د انبدُااا ناادإًتلٕالةا  دْاتمناااYore, Craig and  Maguire (1998) َمنادإاٍد ٔااا
اا(ٌ ماتَٖ َماهاإ:

 التكويي الراتي لمىعسفة،  -1
ًٍثؽا اخلرااوإتلحا   َْاه :الةا  ْالبثق ٍ ٍْاًهُاتاد اهثدٌٔالبدثا   اااا
لةا  ْال ز لَْٖ اًتاُال ز لٕلحالةخث فدْالبديتاٍقدٌيا ودإالبفد يابثطقَدنالبدثا   اااااااا

ايفالبثا  .ًلةا  ْالبص اَْ اًتثا نا ٌ ُالبف يا إبص ًطالة خ ّا
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 اإلدازة الراتية لمىعسفة:-2
ًتثؽددا اخددلرااوددإتلحا   َددْاهددُ:البثخقددَ  اًٍادد ال ثاددإياليددللتَسَإحاااااااا

ااَمنْابثطقَناليهفل  البثقٌٍ  اًٍا اتقفٍ اافٔالبثقفياللإيرا خمندإٕالبدثا   ااا
ًلبثمن ددَ  اًٍادد اا لزاددْااددفٔالبثقددفيايددٌا قَددناليهددفل ايددٌلٕالب َٖ ددْا ًااااااااا

البف  َْ.

ااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْانا: Sternberg(1986a) بعاٍعمنا ا
 التدطيط، وتتضىن املهازات الفسعية التالية:-1

 .ْ )ا فٍفال ف  ا ًال ض إسا ٌزٌيااص
 .العثَإتاليللتَسَْالبثمنفَا
 .ات تَبات   إلالباا َإح
 .ْ ا فٍفالباقحإحالاثا
 .ْا فٍفا يإبَبالةٌلزو
 .ْالبثمنح ا إبمنثإٖشالةثٌسا

 املساقبة والتخلي: وتتضىن املهازات الفسعية التالية:-2
 .اللفإثا  ٓال ف ايفا  تّالاهثاإي
 .اللفإثا  ٓات   إلالباا َإح
 . ااا  ْااثٓاٍثطقنال ف
 :َْااا  ْااثٓاٍث الا ثقإلاناالة ض ْالبثإب
 .ٕال ثصإ اليعقإ
 .ا فٍفا َفَْالبث  با  ٓالباقحإح
 البف  َْالبثإبَْ:لبثقََ :اًتثؽا الةوإتلحا

 . اتقََ اافٔا قنال ف
 .الل( ا  ٓايسْالبمنثإٖش
 .اتقََ الايللتَسَإحالبيتاطاليثخفلاوإ
 .ٕاتقََ ا ي ٌةاااإ ْاليعقإ
 .اتقََ ا اإبَْالمقْاًتمنفَاهإ

ً  ٓالب ش اا اتمنٌ ااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْ;اناا  ىامي( البقٌلا دأناهمندإها دفّاااا
ااا  البحإضدم اًهُ:ااوإتلحاتَٖ ْالتفنا  َوإ

  الوعيAwareness  : 
ًتادد انيتلهالبفدد ياباا َددْاتا اددىاً ددابعالايددللتَسَإحالة ددثخفاْاادد ًًتلاا

ا إ ف اا ا ا َْالبثا  اًا لض وإ.

  التدطيطPlanning  : 
 نالبثخقَ اٍافالدإ ْاًؼدعاعقدْااااO'Neil and abedy(1996)ٍ ِا إلاا ا

ًلؼدطْاٍ دآااد اعل دإالبفد ياناانىددإ اليهدفل الة زدٌّ.ا ادإاٍد ِا دإلاادد ااااااااااا
Kolody and conti (1997)نالبثخقدددَ اٍاددد ااا  دددْالبفددد يا (َفَدددْامجدددعاا 

 ادإاٍصدريا دإلااد اظدإواااااا لةا ٌاإحااللحالبقَاْاً ابعاتٌثَفوإا ص(إلازَدف.ا
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(اناا نا ا َدْالبثخقدَ اتثؽدا اااا352 ا2015هافا  ٌازدإيًاًهادفا (د ا ٌ دإلا اااا
ًزٌياهف اًلؼ اًهفياب ف ي اخ اٍؽعاعقْابثطقَنال ف اتثؽا ا فٍفاا ا
لييددٗ ْالبدديتاٍقدددٌيالبفدد يا ثٌزَوودددإاناا ف ددى اادددإل:ااإبددداِا يددآابثطقَقدددى؟ ااااااا

ااإاحَاْالةواْ؟.

  املساقبة الراتيةSelf-Monitoring  : 
  ددٓااددفٔا قددناليهددفل  اًتثؽددا اادد طاااااًتادد اتددٌ رياآبَددإحااللتَددْاب ط(دد ااااا

لييٗ ْاادإل:اهإلاب اوادْالبديتا سدٌيا ودإااامندٓ؟ اهدإلاٍثق دبالياد انزد لٕات دَريلحااااااااااا
(ا نالة لسحددْا183 ا2014ًتدد ٔاشددَاإٕاهاددفاض دد ا اااؼدد ًتٍْابثطقَددناليهددفل ؟.ا

تا ااا  ْالبف يااثٓاتثطقناليهفل  اًتق ٍ ااثٓاٍث الايدثا لتايفالباا َدْا ًااا
البثإبَْ.المقٌّ

  التكويي الراتيSelf-Evaluation : 
(اناا نالبثقددٌٍ البددالتُاٍامنَثقددفٍ البفدد ياا139 ا2011تصددرياامنددٓا  ددٌ ( ا ٍثددٌنا ا

بمنف ىا  اافٔالبثقفيايفا ا َدإحاهدفيّا خمندإٕا ا َدْالبدثا   اً دابعالبقدفتّاااااااا
ًٍصدريا ثطدُا حدفااااا  ٓا  َإلالييلٕاًلايللتَسَإحالبفاإبْا ادفاضدفًرالبدثا  .ااا

(اناا نالبثقددٌٍ البددالتُاٍثؽددا ااوددإتلحاادددإل:اتقَددَ اااااا55 ا2015لبدد مح ازدد ًلنا ا
ادددفٔا قدددنال دددف  الل(ددد ا  دددٓايسدددْاً فإٍدددْالبمنثدددإٖش اتقَدددَ الييدددإبَبالبددديتاااا

اليثخفاج اتقََ ا اإبَْالمقْاًتمنفَاهإ.

نااليهاَدْالبل ٌٍدْاةودإتلحاادإاًتلٕالةا  دْ;اضَدذاااااااا Flavell (1979)ًسدفا شدإتاا
ّاتٌثَاااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْايفاتا َ البقلة;ا   ،اتمناَْاا ثٌٔاٍ ٔاؼ ًت

تف(ريه اًسفتلتو الباق َْالبا َإ اًلت دإُسإاادعاهدالال دف ا قدفاُ ز ٍدجا فٍدفااد ااااااااا
لبفتليإحالبيتاًثفجااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْايفاتمناَْالبا إٕلحا أ ٌل وإ ا يدإبَباا

(ري اا  ددد البؽدددح  ا يدددإبَبالبدددثا   االبدددثف(ري البفل اَدددْ البدددثف(ريالبمنإسدددف االبدددثفا
 هفل ال ىإ  الاجتإهإح الةٌَل البثطعَإلالبفتليُ هإمنا  ٌالمدريالبصد  َ  اًااا

;اا عدد ّاهاددفا2007;ا محددفا ددلط اًاعثددإيالب دد ً ا2004لبف ضددإتُالب ددَفاهاددٌي ا
;اا2012;اشددد ٍاا  دددُامحدددإي ا2010;از َ دددْا حدددفالةدددمنا اا يدددُ اا2008 حدددفالالَدددف ا

;ا2015 اٌٍيااهاٌياسقإاُ اًاياإيا محدفااعدقفٓ ااا2014ُالبٌَيا اهَفإٕا  
ا(.2019;ا ٌسَْاتزبا حفالبا ٍ  ا2017زاف ا إاإل اًايلاْا قَإل ا

ًيفالملظددْا  ددثقَعالبقددٌلا ددأنااددإاًتلٕالةا  ددْاهددُا اناٌ ددْاادد الةوددإتلحاااا
ةودإتلحاالة(ث حْابفٔالبف ياًتثؽا البدٌ ُ البثخقدَ  الة لسحدْ اًلبثقدٌٍ  اًهدايالااااا

ت اددبايًًتلا ددحرًيلايفاشخعددَْالبفدد ياًسفتلتددىالباق َددْ;اضَددذا  وددإاتدد خ ايفا إ ددْااااااا
ل ٌل بااايَاإالباق َْ اًا اخ ات خ ا صدفّايفاا ٍقدْاتا ادى اً دابعا قَدناااااا

ا هفل ىاًىإضإتىايفايَإقالبدقإ ْالبيتاٍمنثاُانبَوإ.

 :الركاء النادح Successful Intelligence: 
 لجالثية لمركاء:نظسية سترينربج ا 

;اSternbsergثوددد اافودددٌيالبدددا إٕالبمندددإز ا  دددٓاٍدددفا دددإملالبدددمنفناليا ٍ(دددُاا
ًالبعا منفاإاضإًلايتليْالبا إٕالةمنحأا إبمنسإطايفايَإقا َْٗاخقإ َْاااَمنْ اًا ا
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ٍ  ددثخفياااااSternbserg (1997)ًزوددْا  دد   نالبددا إٕالبمنددإز اهددٌالبددا إٕالبدداِا
 ددد ليالبددداٍ اضققدددٌلاىدددإطايدددٌلٕاً دددنااااابثطقَدددنا هدددفل االلحاسَادددْاب فددد ي اً نالياا

ااددإٍريه المإظددْا ًاً ددناااددإٍرياادد اسحددإلالآلعدد ٍ  اهدد الي دد ليالبدداٍ ال ث ددحٌلاا
اددفٔاًليددعاادد الةوددإتلحالباهمنَددْاً ددابعاتقٌٍ هددإاًليددثخفلاوإ;اًبددَنا قدد ااااااا
ل ثاإًيلا  ٓالبا إٕالبثق َفِ اًه إالي  لياٍا  ٌنا قإطاسٌتو اًٍاا ٌنا  ٓا

او اٍا  ٌنا قإطاؼافو اًٍاا ٌنا  ٓاتعطَطوإ.تا َاوإ ا اإا  

تافالبمن  ٍْالبدلخَْاب ا إٕانضفٔالبمن  ٍإحالبيتات ثمنفانبُاا(ٌ إحاجتوَد اا
ًااإ ْالةا ٌاإح اًلبيتاتمنإًلا َودإايدثري ربصالبدا إٕالةد تح ا ثطقَدنالبمنسدإطااااااا
يفايَإقا َْٗاااَمنْ اً إناالبعاعللاا لضإلاتقٌتحا َوإا  (دإتايدثري ربصاضديتاااا

اًظ جالبمن  ٍْانبُااإ  َىالبٌَي اًهٌااإيٌ ا ا ،ابىا إبثفعَإل.ا

(;اهإًااًؼعاسٌل دفاا1988(اًا 1985 قفيايثري ربصا   ٍثىالبدلخَْايفا إيا 
شدددإا ْا (ددد الب ددد ٌهالبدددا ُ اًاثؽدددامًنإالة(ٌ دددإحالبددديتاتثدددفلعإلا (دددإلا  اإيهدددإاااااا

لباق َْ اًا(دٌنالمدربّااالبفلع َْ البيتاتثؽا :الباا َإحالةثط(اْايفالةَ(إ  اإحا
لضثٌلٖىاًلبثٌل ناااى ا إ ؼإ ْانبُاتدأخ يا إبمن  ٍدإحالب دَإسَْالبديتاااااآًلبقفتّا  

يتيجالبا إٕايفالبحَٗإحالةخث فْ اً ؼإ اا(ٌنالب َإقا ا(دٌن اخإبدٍذاب من  ٍدْ اااا
اااااااااا من  ٍددْايددثري ربصالبدلخَددْاب دددا إٕاتثددأبااادد اخدددلرا   ٍددإحا   َددْاتثؽدددا ااااااا

ا المربلح الب َإق(: الة(ٌ إح

 البمن  ٍْالبف  َْالة(ٌ إتَْاا
 البمن  ٍْالبف  َْالمربلتَْا
 البمن  ٍْالبف  َْالب َإسَْاا

ًسفاتحاوإا افاالبعا ف( ّالبا إٕالبمنإز اهدفًيلالبمن  ٍدإحالبف  َدْالبدلخدْااااا
 ددأ ٌل البددا إٕا البثط َ ددُ ال  ددفل ُ الباا ددُ( ا إبا اددإٕالبقحَاَددٌناًلبفمنددإ ٌناااااا

لبا ادددإٕاهددد ا ًبٗدددعالي ددد ليالبددداٍ اٍمنسطدددٌنايفاتصددد(َإلا َٗدددإتو البددديتااًلب(ثدددإةا
ٍاَصددٌنا َوددإا إبصدد(إلالةمنإيددباًلبدداِامي(ددمنو اادد ا قَددنا هددفل و البدديتاضددفيًهإاا
ي ف ددو  ا اددإا  ودد اٍؽدداٌنالبمناددإالصالبدديتاٍثحاوددإالآلعدد ًناافؽدد ماالبددعا  ددٓااا

ًَإا هدٌاالبدعالبفد ياااان يالتحإ و اب مناإالصالةٌزٌيّا إبفاإل;ا إبصخغالةٌهٌةا ا 
تمنفَددااآلبقددإيتا  ددٓاًؼددعاااددإٍريازفٍددفّ اًبددَناندد ياشددخغاٍااددإلا قدد ا  ددااااا

;ا يددإاْا142-125 ا2010لدإالصايددإ قْاًؼداوإاآعدد ًن يف:ا إاادْا محددفال إيد  ااااا
ا(.9-4 ا2006هافا حفالالَف ا

ًسفاُ ز ٍجا فٍدفااد البفتليدإحالبديتاهدف جاناالبثطقدنااد البعدفقالبادإا ُاااااااااا
( اًلبديتاهدف جاناالبثطقدناااا2015إايتليدْا عدإيا  دُالبقَدبا ااااب من  ٍْ اًامنوإاادً دا

اد البحمنَددْالباإا َدْاب ددا إٕالبمنددإز ايفاؼدٌٕا   ٍددْايددثري ربصاً لسثدىا (ددإلاادد ااااا
لب(اإبَددْالي إيميَددْاًلبثٌل ددنالبمنف ددُاًلبقددفتّا  ددٓالختددإالالبقدد لتابددفٔالبق حددْااااااا

ادلةالة ض دْاااا(ااد ا371لةٌهٌ ما إة ض ْالبدإ ٌٍْ اًالبدعا  دٓا َمندْاا(ٌ دْااد ا ااااا
لبدإ ٌٍْ اًسفا يف حا ثإٖشالبفتليْا  اًزٌيا إاإلا إا ا إياتمنث  اضٌبدىاخدلرااا
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لبدا إٕال  دفل ُ اً دابعااااا-لبا إٕالباا ُا- ٌلاإلاهُ:البا إٕالبثط َإل
ًَإاب دددا إٕالبمندددإز ايفالب(اإبَدددْالي إيميَدددْاًلبثٌل دددناااااااا ًزدددٌياتدددأخريايللانضعدددإٖ

البمنف ُاًلبقفتّا  ٓالختإالالبق لت.

ريايددثري ربصانبددُا ناهمنددإهايددثْااعددإيتا ًبَددْاب فدد ًقالبف يٍددْايفاتمنددإًلااااااااااًٍصددا
اًجتوَ الةا ٌاإح اًهايالةعإيتاهُ:

 لة(ٌ ددإح:ا ددحا الي دد ليااٍ ددثخفاٌنايفا يلٕالةواددْاا(ٌ ددإحا  ددد ا ًا سدددإل ا ًاااااااا
اا(ٌ إح

 وث فْا  ات عالبيتاٍ ثخفاوإا   لياآع ًنايفا يلٕااللحالةوادْا ًاضدإلا فدنااااا
الةص( ْ.

 سإ فّاياشالة(ٌ إحا:ا حا الي  لياٌااٌنالة(ٌ إحاً دناسإ دفّاااَمندْ ا َمنادإااااا
البحا الآلع اٍ ثخفاٌناسإ فّا ع ٔايفاجتاَعالة(ٌ إح.

 ت تَددبالة(ٌ ددإح:ا ددحا الي دد لياٍ تحددٌنالة(ٌ ددإحاً ددنات   ددإلاااددم اً اؽددو اااااا
اٍثحعات   إلاآع .

 اَمًنددإا ق ٍقددْااددإ ا َمناددإاا يدد ٌةا اددإلالة(ٌ ددإح:ا ددحا الي دد لياٍمنفدداًناا(ًٌ ددإااا
اشريه اٍ يً ىا ق ٍقْا ع ٔ.

 ا الة(ٌناًيسثى:ا حا الي  لياٍمنفاًنالة(ٌنالةاما صد(إلا يد  ا ًا  دد ايسدْااااا 
اا اشريه .

 لبثادَددإلالباق ددُالبدداِاٍحإشدد الة(ددٌنا ا ددىا  َددى:ا ددحا الي دد لياٍ ددثخفاٌنااااااااا
حا يد َاإناامتدًَ إاااَمًنإاب اا ٌاإحاَث داا ادإاٍ دثخفاىاشريهد ااد امتددَلاااااا

ا(.اا242-241 ا2011لمؽ ِالبصَخ ا

 :نظسية الركاء النادح عند سرتنربج 
ًؼاىالبمن  ٍْالبدلخْاب ا إٕ اً فٍفًلايفالبادإيااآ افال قؽإٕاافّا امنَْا  

( ااٌتايدثري ربصاافوٌادىاب دا إٕاًالبدعااد اعدللاتمندإًلالباٌلادإلالةد خ ّاااااااااا1997 
لَإّ ا عدإ البمن  ٍدْالبدلخَدْاب دا إٕاااااًلبيتات يِانبُالبمنسإطايفا إ ْااَإيٍ ال

لبمنددإز ;اضَددذا ددربحا ددإلا   ٍددْا   َددْاادد البمن  ٍددْالبدلخَددْا دد ا ددٌ اادد ا  ددٌل ااا
لبدددددا إٕ ا  َ دددددُ ان دددددفل ُ ا ا دددددُ(اًض دددددبالبمن  ٍدددددْا دددددمنالب دددددَإقالبدقدددددإيفاااا
ًلازثاإ ُاٍ ابايًًتلاهإًاإايفاظَإشْا ٌ البمنسإطاًاحَاثى اًيفازادإلالبفد ياسدإيًتلاااا

ًنيلتتوإالا  ثىا قإطالبقٌّا منفياًتعطَطىابمنقإطاؼافى  إااْاا و االلتىآ  
ا(.ااا148 محفال إي  ا

ٍ اد  اااااااا آسدفتّالبفد يا  ددااا البددا إٕالبمندإز ا أ دىاااSternberg (2002)ًاد اخد ا
لبمنسإطايفاللَإّااحًقإاةفوٌيالبف يا  البمنسإط اؼا الب َإقالبدقإيفالازثادإ ُاا

ّااا ادد ا قددإطالبقددٌّ اًتعددطَ ا قددإطالَبؽدداا;ااااااب فدد ي اًالبددعاادد اعددللال يددثفإي
ًالبدددعااددد ا زدددإلالبث(َا لبثصددد(َإل اًلعثَدددإتالبحَٗدددإحااددد اعدددللايادددشالبقدددفتلحاااااااااا

اا(Sternberg.,& Grigorenko, 2002)لبثط َ َْ ال  فل َْاًلباا َْا

 ناهمنددإهاناٌ ددْاادد الباا َددإحالةصددل ْالبدديتات(ادد ااااااًٍصددريايددثري ربصاناا
باا َإحاٍفل،ا  وإا إةَْ ا وُابَ دجاا تحقدْاااًتلٕا إلاا إه البا إٕ اًهايال
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 دقإ ْاااَمنْايًناليع ٔ ا ادً إالل ٌلالبا َْاةص( ْااإ اًلبيتاتاثرباال َْايفا
خقإ ددْااددإاسددفااات(ددٌنا ددابعايفاخقإ ددْا عدد ٔ اًب(دد اللإزددْانااتا ٍدداالةصدد( ْاا

ح اًت مجددْالايددللتَسَإحالددإلالةصدد( ْاهددُا ددإيّاآبَددإحاًلضددفّايفا ددإلالبدقإ ددإااااااااا
اًٍث(ٌنالبا إٕالبمنإز اا الة(ٌ إحالبثإبَْ:

 ادددإاًتلٕالة(ٌ دددإحا ًالباا َدددإحالبثمنفَاٍدددْ:اًتثاددددإلايفاًؼدددعالمقددد اًاثإ ادددْااااا
تمنفَاالمق اًتظفهإاخ اتقََاوإا افالا ثوإٕاامنوإ اًلباا َإحالمإظْا والا

ْاالة(ددٌناتثطددفيا لاا لختددإالاا- فٍددفااحَاددْالةصدد( ْاااا- ددلل ا ٌزددٌيااصدد( 
ْاااسدددد لتلحا  اثإ اددددْالددددإلااا-صددددأناًؼددددعالايددددللتَسَْالةمنإيددددحْالددددإلالةصدددد( 

البثقََ (.ا-لةص( ْ
 ا(ٌ إحالييلٕ:اًتقٌيا ثمنفَااتا َاإحاادإاًتلٕالة(ٌ دإح اًاد ا اد ثودإ:اليدثخفلياااااا

ل يددثفالاب ددد   ا دددمااددددريٍ االًِاظددد ْ اًتقحَقودددإاب ٌظدددٌلاناال يدددثمنثإصاا
ا.االةق ٌةا ًالةقإت ْا ماناٌ ْاا الاف لح

 ا(ٌ إحال ث دإةالةا  دْ:اًتثاددإلايفاا ٍقدْاضدإلالةصد(لحا ًال ث دإةالةا  دْااااااااا
لبعددد ٍْ اًتثطددددفيايفالبثصددددفريال  ثقدددإُٖاب اا ٌاددددإحااللحالبعدددد ْ اًلةقإت ددددْااا
لا ثقإَْٖالبيتاٍ دثفإياامنودإايفالبثطقدنااد الةا ٌادإحالبقفميدْالدإلالةصد(لحااااااااا

ًَدددإ اًلةقإت دددْاال فٍدددفّ اًلبثساَدددعالاعثَدددإتِابٌؼدددعالةا ٌادددإحااا لةصدددف ّال ثقإٖ
ًَإايفاضإلاًلضفا اَناًخإسب. ات قإٖ

 دددابعا م دددىا ددد ش ا نالباا َدددإحا ف دددوإات دددثخفيايفا دددإلاا دددإه البدددا إٕااا
ًَإ ا دمناهدايالباا َدإحات قحدنا  دااااا ادإااآ  دٌل اوث فدْااد الةوادإح اًتاثادفا  دااااااآ إة

تثق حدىااحَاددْالةصد( ْاادد ا ددٌ البدثف(ريالة ددثخفيايددٌلٕا  دإنا   َ ددُ ان ددفل ُ ااااا
اددإاٍ ددثخفيالبددثف(ريالبثط َ ددُا منددفاااااإ ا ددُ(ا ًاادد ٍشا ددمالبدلخددْاسددفتلح اًشإبًحددااا

  دددٌل ااددد الةصددد(لحالةأبٌ دددْالبددديتاتٌلزدددىالبفددد يايفاضَإتدددىاااااآتقحَدددنالة(ٌ دددإحا  دددا
ٍ دددثمنفانااتقحَددنالة(ٌ دددإحا  دددٓاضدددإاحااالبٌَاَددْ ا َمنادددإالبدددثف(ريال  ددفل ُا م دددىاا

ًَإ ا اإالبثف(ريالباا ُا َ دثمنفانااا لةص(لحااللحالبقحَاْال فٍفّا ًال فٍفّا  ح
تقحَددنا منإظدد المددربّايفات(ََدداا ًاتاددفٍإلا ًالعثَددإتالبحَٗددإح اً   ٍددْالبددا إٕااااااااا
البمنإز اتفاشاخلرا   ٍإحا   َْاهُ:ا   ٍْالة(ٌ إح:اًلبيتاتثاإادإلاادعاا(ٌ دإحااا
لبا إٕ اًلبمن  ٍْالمربلتَدْ:اًلبديتاتثاإادإلاادعا هاَدْااٌلزودْاللفلخدْالبمن دحَْااااااااا
ًااإ ْالةا ٌاْ اًلبمن  ٍْالب دَإسَْ:اًلبديتاختدثغا اا َدإحالبث(ََدااًلبثادفٍإلااااااا

ا(.Sternberg, 2005, 190-191ًل عثَإتالة ثا ّا 

اًاددد اهمندددإا دددمنالبدددا إٕالبمندددإز اٍودددث ا فوددد اىدددإطالبفددد يايفايدددَإسىالبدقدددإيفااااااا
لازثاإ ُالباِاٍاَضا َى ا قفاٍمنس البفد يايفايدَإقااادم ا َمنادإاسدفاٍفصدإلايفااااااا
يَإقاخقإيفالزثاإ ُاوث ا اًٍصريايل ربصاناا نالبا إٕالبمنإز اٍثطقناا ا
عللاياشالة(ٌ إحالبدلخْاب من  ٍْالبدلخَْاب دا إٕ اًالبدعابثطقَدنالبمنسدإطايفااااا

ْااااا لبددا إٕالبمنددإز اتعددو الة(ٌ ددإحاااايددَإقا َٗددْاخقإ َددْاااَمنددْ اًادد اخدد ا ددمنا   ٍدد
ُااالبدلخْاب ا إٕاا ا زإلا قَنالبمنسإط اًهايالبا إٕلحاهدُ:ا البدا إٕالبثط َ د

 دددىا لبقدددفتّا  دددٓاجت ٖدددْالةصددد( ْاناا منإظددد اتَٖ دددْاً وددد ااااااااااSternbergًٍقعدددفا
اا(ٌ إتوإازًَفل.
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 َمنادددإاٍقعدددفا إبدددا إٕال  دددفل ُالبقدددفتّا  دددٓالايثحعدددإتال َدددفاب اٌسدددا اااااا
سددإطااددعالةٌلسدداال فٍددفّ اًادد اخدد اميثددإ اليشددخإػالبدداٍ اميث (ددٌنااااًلبث(َدداا من

سددفًتلا ددإل اادد البددا إٕال  ددفل ُا دد اٍثو ابألشددَإٕا صدد(إلاوث ددا ا َمناددإاسعددفاااااااااا
سفتّالبفد يا  دٓاتقحَدنالبدا إٕالبثط َ دُاًل  دفل ُايفاللَدإّاااااااااإبا إٕالباا ُ 

لباا ددُالبٌَاَددْ;اضَددذاٍثاَدد البصددخغالبدداِاميث ددعاا ددثٌٔا ددٍإلاادد البددا إٕاااا
 قفتتددىا  ددٓا فٍددفااددإاٍثإزددىاب منسددإطايفالةٌلسدداالبدديتاٌٍلزووددإ اًل يدد ل ايفاااااااااا
تمنفَدداي;ا  دد ،البٌظددٌلاناالبمنسددإطالةق ددٌة;ا ِا نالي دد لياالًِالبددا إٕالبمنددإز ااا
بددفٍو البقددفتّا  ددٓانيتلهالباٌلاددإلالبدديتاتدد خ ايفاىددإضو ا  دد  ْاًلباٌلاددإلالبدديتااااااا

ااوددإ;اًادد اخدد اٍددمنس اهدد إالي دد ليايفاااات ددإ فه ا  ددٓاتصدد(َإلا َٗددإتو اًلبث(َدداااا
ا. (Sternberg,1995) قَنا هفل و ا  د اا اشريه 

ًً ًقإا ايالبمن  ٍْا منالبا إٕالبمنإز اٍثؽا اخلخْازٌل دبااثفلع دْاب(منودإاااا
اثاإٍ ّ اهُالبثف(ريالبثط َ دُاًل  دفل ُاًلباا دُ اًبثٌؼدَ ا (د ّالبثدفلعإلا دماااااااا

صا نالبمندإساٍثدإزٌنا يدثخفليامجَدعاهدايااااااهايالبقدفتلحالةدا ٌتّاٍد ٔايدثري رباااا
لةوإتلحابَ(ٌ ٌلا دإزطما ق ٍقدْا اإبدْايفاللَدإّ ا إبافٍدفااد البدربلاشالبل ٌٍدْااااااااا
تقٌتاال إٕالي  ليايفاندإلاًلضدفا قد  اًهدٌالبدا إٕالبثط َ دُ اًتاقدُا هاَدْااااااااا
ًل ثحدددإيا سدددإلا ًاضثدددٓااادددفًياالدددإبماآعددد ٍ ااوادددمااددد البدددا إٕاهادددإال  دددفل ُاا

ّااًلباا  ضدفيايدثري ربصاسدفتلحااااا;اضَدذاُالب الناٍاثربلناؼ ًتٍإناب منسدإطايفاللَدإ
  وإات يِاناالبا إٕالبمندإز  اًاضد اااآلبثف(ريالبثط َ ُاًل  فل ُاًلباا ُا  

 ناليشخإػالبمنإزطماٍ ثخفاٌنالبقفتلحالبدلخَدْامجَاودإابَطعدفًلالبمنسدإطااااا
ًَددإااااااا ب منسدإطايفاللَدإّا هاددٌياااًلبثاَد ا ٌلضدفّااد اهددايالبقدفتلحاسدفاااٍ(دٌنا إ 

ا(.25 ا2006هافا  ٌزإيً ا

ًيفالملظدددددْامي(ددددد البقدددددٌلا دددددأنالبدددددا إٕالبمندددددإز اهدددددٌااددددد ٍشااددددد اسدددددفتلحا
ُا ِا-خلخْ لبدددا إٕالبثط َ ددد لبدددا إٕالباا دددُ( اًلبدددا إٕاا-لبدددا إٕالا ث(دددإت

لبمنددإز امي(دد البصددخغالبدداِاميث (ددىاادد ا قَددناىإضددإحايفايددَإقا َٗددْاخقإ َددْااا
ث اا د البدا إٕالبثق َدفِ;ا ودٌابدَناند ياسدفتّا   ٍدْاااااااااااَمنْ اًا اخ ا وٌاَ

ت قدإساادد اعددللالاعثحددإتلح;ا ددإلاسددفتّا ا َددْا  ددٓا قَددنالبمنسددإطايفاثددإلاثدد ً ااا
اااَمنْ ا ِا  ىاىإطاحب( اا ش لحاخقإ َْاً ََْٗاهفيّ.

  :فسوض البخح 
يفاؼددٌٕااددإطا  ؼددىاادد اناددإتا  دد ِاًيتليددإحايددإ قْامي(دد اظددَإشْا دد ً،ااااااااا

البحطذا إبثإبُ:

 لبمناٌالصالةقلطاب السإحالب ححَْا ما  اإي إلاا ايل اَْال ىدإ اًاودإتلحاادإاااا
اًتلٕالةا  ْاًلبا إٕالبمنإز اٍلٖ ا َإ إحا َمنْالبحطذ.

 ًَإابفل اَدْال ىدإ ا أ اإيهدإالبف  َدْايفالبدا إٕااااااا ٌٍزفاتأخريااحإش ايللانضعدإٖ
البمنإز ا أ اإييالبف  َْ.

 ًَإابف ل اَْال ىإ ا أ اإيهإالبف  َْايفااوإتلحااإاٌٍزفاتأخريااحإش ايللانضعإٖ
اًتلٕالةا  ْ.
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 ًَإاةودددإتلحاادددإاًتلٕالةا  دددْايفالبدددا إٕالبمندددإز اا ٌٍزدددفاتدددأخريااحإشددد ايللانضعدددإٖ
ا أ اإييالبف  َْ.

 ًَإابفل اَدددْال ىدددإ ا أ اإيهدددإالبف  َدددْايفااا ٌٍزدددفاتدددأخرياشدددريااحإشددد ايللانضعدددإٖ
ا.لبا إٕالبمنإز ا ربااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْ

 :إدساءات البخح 
 :العينة 

(ااد اا حدْالبدإ ٌٍدْالباإادْالطإ  دْاااااا488اد ا اال مجإبَْات(ٌ جا َمنْالبحطذا
(ا َمندْاض دإةالمعدإٖغالب دَ(ٌالٍْ ااااا257ادمنو ا االيي ُ غاا البثخعاَ ّل 

ًسددفا  ددقالةثٌيدد الباادد ِااا(اادد البق حددْ 231 َمناددإات(ٌ ددجالباَمنددْالييإيددَْاادد ا ا
ا.(1.28لةاَإتِ ا( اًلاي ل 17.57ب اَمنْ 

 األعاع١ٝ ٚع١ٓٝ سغاب ارتضا٥ط ايغٝهَٛرت١ٜ ( ع١ٓٝ ايبشح1دزٍٚ)

 نًٞ إْاخ سنٛص ايع١ٓٝ 

 257 136 121 ايتكٓني

 231 123 108 األعاعٞ

 488 259 229 نًٞ

 :األدوات 
 :)وكياس دافعية اإلجناش )إعداد الباحح 

افوٌيالبفل اَْابإلىإ  اسإيالبحإضذا إاال ا  ٓاليا البمن  ٍْالبيتاتمنإًبجا
ً ابعالبفتيدإحالب دإ قْالبا  َدْاًليزمنحَدْا ادإاهدٌااٌؼد ا إ ادإتالبمن د ِاااااااااا
ًلبفتليدددإحالب دددإ قْاب حطدددذ اخددد ا ادددفاالبدددعاطالاادددل ا  دددٓالةقدددإٍَنالبا  َدددْاااا
ًليزمنحَددْالبدديتاليددثخفاجابقَددإسالبفل اَددْابإلىددإ  اًامنوددإ:ااقَددإسا ددإتًقا حددفاااا

(ا حإتّاشريا إا ْ اًٍ دُا ً دإاامنودإا دفيااااا28ناا ا ( اًهٌاٍث(1987ٌلبفثإطااٌيٓ 
ا الباحإتلحالبيتامي( ا ناٍ(اإلا إلاامنوإالبفق ّ اً  ٓالبقإببا ناَثدإتال ا دْااا
لبدديتات (اددإلالبفقدد ّ اً ددابعااقَددإسا محددفايًسددْ ا حددفالبقددإيتابٌتيددُ اًااٌ َددْااااااااا

إي يف:ا(ا حإتّاتق ٍ ٍْااٌ  ْا  دٓايدثْا  ادااا50( اًسفات(ٌنالةقَإساا ا 2007ش  ُ 
ا(.2014  لهَاُا  لهَ  اً إتسا  ُ ا

ًسفا ؽإلالبحإضذا منإٕااقَإساب فل اَْابإلىإ ;اًالبدعابادفّا يدحإةاامنودإ:ا نااااا
ٍ(ٌنالةقَإساالٖ اب ا ض ْالبدإ ٌٍْ;اً ابعا نات(دٌنااف يلتدىا  دَقْاًيدو ْااااا

 اخد اسدإيااالبفل اَدْابإلىدإ اا قدإيالبحإضدذا ثطفٍدفاافودٌياااااًامنإيحْابقحَاْالباعد  اا
إشْاافدد يلحالةقَددإسا أيدد ٌةااح دد اًيدد َ اٍمنإيددبااحَاددْالباَمنددْ اًت(ددٌناااااااا عددَ

(اافدد يّ اخدد اسددإيالبحإضددذا ادد ،الةقَددإسا  ددٓااا42لةقَددإسايفاظددٌتتىاليًبَددْاادد ا ا
ِاا ا(اه(ادم;ا9 دفيه ا ااناٌ ْاا الييإتاّالةثخععمايفا   البدمنفنالبل دٌ
إةقَدإس اًسدإيالبحإضدذااااب ثأ فاا اًؼٌطالةف يلح اًيدلاثوإالب  ٌٍدْ اًلتتحإاودإا ااا

( اًتافٍإلا ا الةف يلحاليعد ٔاا5 مز لٕا ا البثافٍلحاحبا ا ا الةف يلحا 
(اافدد يّ اًسددإيالبحإضددذا ثقحَددنالةقَددإسا  ددٓااا37ضثددٓا ظددح الةقَددإساٍث(ددٌناادد ا ا

(ااد اادلةالة ض دْالبدإ ٌٍدْ;اب ثأ دفااد اًؼدٌطاااااااا14 َمنْاليثقل َْاا(ٌ ْااد ا ا
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ةقَإسايًناضفًراشاٌ،ايفا و الةف يلح اً يدف حا د ااالةف يلحاً واو اةف يلحال
(اافدد يّ اخدد اسددإيالبحإضددذاحب ددإةااا35بَعددح الةقَددإسا ;ا(19 ا4ضددا الةفدد يّاتسدد ا ا

ً إ ددجالبمنثددإٖشااا لمعددإٖغالب ددَ(ٌالٍْاب اقَددإساب ثأ ددفاادد اظددفسْاًخحإتددىااا
ا إآلتُ:ا

 :اخلصائص السيلوورتية ملكياس الدافعية لإلجناش 
  أ( صدق التخمين العاومي:  لإلجناش الدافعيةصدق وكياس( : 

بقدلةالة ض دْاااالبفل اَدْابإلىدإ ااسإيالبحإضذا مز لٕالبثط َإلالبادإا ُاةقَدإسااا
(ااد اادلةاالة ض دْالبدإ ٌٍدْا إبثخععدإحاااااا257 َمندْا   دجا ااآلبدإ ٌٍْ اًالبعا  

ْا  Principleلبا اَدددْاًليي َدددْ اًسدددفاليدددثخفيالبحإضدددذاا ٍقدددْالة(ٌ دددإحالييإيدددَ

Component ُ إيثخفليالبرب إاشال ضعدإُٖاا  اًطانز لٕالبثط َإلالباإا (spss)ا
 فٍدددفا  دددْا ٌلادددإلاا ثخ عدددْااددد الةقَدددإسا اًطاًنل ظدددفلتالبدإبدددذاًلباصددد 

(ا اطدعاب ثصدحعال دٌه ِاب افد يّااااا0.3±  ا اإاليثخفيالبحإضدذاسَادْااا (إل
ًَإا منفاإاٍح دقاالبآٍاثربالبثصحعاب اف يّا     ٓالباإاإل اًا اخ  اإاإلايللانضعإٖ

(ا ًا  ددد  اًسددفاطالبثط َددإلالباددإا ُاً ددنالمقددٌلحالآلتَددْ:اجتوَدد ا َإ ددإحااا0.3ا± 
ًَإ اخد اض دإةاااإادإلا بفدإاااا   ً حدإ اب اقَدإسااا-لةقَإسامتوًَفلاةاإ ثوإانضعإٖ

 (إل;اًالبعا   ،الاااٗمنإنابافياًزٌيااف يلحااللحاتدأخريايد عا  دٓالبثحدإٍ ااااا
ا± خ انز لٕالبثط َإلالباإا ُاةفد يلحالةقَدإس اخد ا فٍدفاسَادْااااااالب( ُاب اقَإس 

(ا اطعاب ثصحعال ٌه ِاب اف يّا  دٓالباإادإل اخد اتدفًٍ الةفد يلحاتدفًًٍ لااااااا0.3
 ا(0.3ا± (;ا  دً لااًفدإ،اااإادإلالبثصدحعا د ااااا26ًسفاطاضدا الةفد يّا ااااثاإاًفل 

ُا لةثاإادددفا ق ٍقدددْاالبمنثدددإٖشالبددديتاضعدددإلا  َودددإالبحإضدددذا ادددفالبثدددفًٍ اااااً َادددإاٍ ددد
اا(.(Varimaxلبفإتميإ نا

ا-367.  ىات لًضجاتصحاإحالةف يلحاب اإاإلاليًلا دما اٍثؽ ا(ا2ًا ازفًلا 
(اا البثحدإٍ البادإا ُالب( دُا ادفالبثدفًٍ  اً  دقااااااا10.355( اًسفاليثطٌالا  ٓا 657.

 اًتا(دناالح(ااف ي10( اًٍث(ٌناهالالباإاإلاا ا 3.935ل اتالب(إا ا الالباإاإلا 
ٍ ا( ا نا ق نا  دٓاالب اُايٌا قَنالبثفٌقاًلبمنسإطاف يلحاهالالباإاإلا ;اًبالا

لب شحددْايفالبمنسددإطاًلبثفددٌق ا َمناددإات لًضددجاتصددحاإحالةفدد يلحاب اإاددإلاااااهددالالباإاددإل
(ااد البثحدإٍ البادإا ُالب( دُااااا8.925( اًسفاليثطٌالا  دٓا ا712.-357. ما البدإ ُ

(ا9( اًٍث(ٌناهالالباإاإلااد ا ا3.392اإاإلا  افالبثفًٍ  اً  قال اتالب(إا ا الالب
لب شحددْايفالا ثاددإيا  ددٓالبددمنفنايفا إ ددْاااا اًتا(ددناافدد يلحاهددالالباإاددإلالحافدد ي

ٍ ا(دد ا نا ق ددنا  ددٓاهددالالباإاددإلالاضثَإزددإح لايددثقلبَْا ا َمناددإات لًضددجاا;اًبددالا
(ا7.297( اًسددفاليددثطٌالا  ددٓا 683.-462. ددما اتصددحاإحالةفدد يلحاب اإاددإلالبدإبددذا

( ا2.773ثحإٍ الباإا ُالب( ُا افالبثفًٍ  اً  قال داتالب(دإا ا دالالباإادإلا ااااا الب
لب شحدددْايفاا اًتا(دددناافددد يلحاهدددالالباإادددإلاالح(اافددد ي6ًٍث(دددٌناهدددالالباإادددإلااددد ا اا

لةصددإت ْايفالةمنإ  ددإحاً ددفِالبددالحاًلآلعدد ٍ اب ٌظددٌلاناا  ؽددإلاا ددثٌٔاادد ااااا
ٍ ا(دد ا نا ق ددنا  ددٓاهددالالباإاددإلاالييلٕ لبثطددفِاًلةمنإ  ددْا ا َمناددإات لًضددجااا;اًبددالا

ا( 708.-478. ما اتصحاإحالةف يلحاب اإاإلالب ل ع
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يطالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ ٚتؾبع  رافع١ٝ اإلصتاطاملغتدضز َٔ ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ملكٝاؼ  ايعٛاٌَ( 2دزٍٚ )

 ع٢ً ايعٛاٌَاملفضرات 

 ايعاٌَ ارتاَػ ايضابع ايعاٌَ ايعاٌَ ايجايح ايعاٌَ ايجاْٞ ايعاٌَ األٍٚ صقِ املفضر٠

1   .633   

2    .478  

3   .604   

4   .593   

5   .683   

6 .654     

7 .519     

8  .371    

9 .374     

10  .387    

11   .626   

12   .462   

13  .525    

14  .629    

15     .371 

16  .541    

17  .694    

18  .712    

19     .581 

20  .438    

21 .657     

22 .616     

23 .623     

24     .670 

25 .645     

27     .460 

28  .357    

29     .612 

30     .638 

31 .397     

32 .576     

33    .496  

34    .656  

35    .615  

36     .375 

37 .367     

38    .708  

 3.935 ادتشص ايهأَ
 

3.392 

 
2.773 

 
2.606 

 
2.382 

 
ْغب١ ايتبأٜ 

 املفغض٠
10.355 

 

8.925 
 

7.297 
 

6.858 
 

6.267 
 

 ْغب١ ايتبأٜ

 ايرتان١ُٝ

10.355 
 

19.281 
 

26.577 
 

33.435 
 

39.703 
 

 (.  800.أٚيهني= )-َاٜض-اختباص ناٜظص

 (2631.277اختباص باصتًٝت= )

 (.0.01راٍ عٓز َغتٟٛ ثك١ )
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(اا البثحإٍ الباإا ُالب( ُا افالبثفًٍ  اً  دقال داتااا6.858ليثطٌالا  ٓا ًسفا
 اًتا(نااف يلحالح(ااف ي5( اًٍث(ٌناهالالباإاإلاا ا 2.606لب(إا ا الالباإاإلا 

ٍ ا(دد ا نالبصدداٌتا ٌزددٌياا دد بَْاًلبثدد لياجتددإيالبددالحاًلآلعدد ٍ اهددالالباإاددإلا ;اًبددالا
ادإات لًضدجاتصدحاإحالةفد يلحاب اإادإلاااااا ادإلالة د ًبَْا ا َمنااا ق نا  ٓاهالالباإادإلا

(اادد البثحددإٍ الباددإا ُااا6.267( اًسددفاليددثطٌالا  ددٓا اا670.ا-371. ددما االمددإان
( اًٍث(دٌناهدالالباإادإلاااا2.382لب( ُا افالبثفًٍ  اً  قال داتالب(دإا ا دالالباإادإلا اااا

لب شحدْايفال ثصدإ اليادٌتال فٍدفّاااااا اًتا(نااف يلحاهالالباإادإلالح(ااف ي7ا ا 
ٍ ا( ا نا ق دنا  دٓاااًشريالبثق َفٍْ اًاا  ْالةا ٌاإحا  اليشَإٕالب إاؽْ ;اًبالا

اضبالايثقل .اهالالباإاإل

  لطالب املسحمة الجانوية: دافعية اإلجناش)ب( التذانس الداخمي ملكياس 
إلاسدددإيالبحإضدددذاحب دددإةالبثسدددإ نالبدددفلع ُ;اًالبدددعااددد اعدددللاض دددإةاااإاددداااا

لاتتحدددإطالمقدددُالبح دددَ ابحرييدددٌنا دددمايتزدددإحا دددإلاافددد يّاًلبفتزدددْالب( َدددْااااااا
اب اقَإس اً َاإاٍأتُالبمنثإٖشالبيتاضعإلا  َوإالبحإضذ:

  رافع١ٝ اإلصتاط( ايتذاْػ ايزاخًٞ ملكٝاؼ 3دزٍٚ )
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6 .651
**

 .459
**

 8 .522
**

 .422
**

 1 .661
**

 .530
**

 

7 .577
**

 .530
**

 10 .479
**

 .384
**

 3 .636
**

 .325
**

 

9 .455
**

 .373
**

 13 .598
**

 .454
**

 4 .680
**

 .465
**

 

21 .676
**

 .501
**

 14 .641
**

 .448
**

 5 .715
**

 .434
**

 

22 .655
**

 .525
**

 16 .541
**

 .367
**

 11 .642
**

 .402
**

 

23 .623
**

 .466
**

 17 .686
**

 .464
**

 12 .568
**

 .428
**

 

25 .637
**

 .534
**

 18 .731
**

 .529
**

    

31 .574
**

 .435
**

 20 .470
**

 .219
**

    

32 .661
**

 .532
**

 28 .513
**

 .356
**

    

37 .416
**

 .299
**

       

    ايبعز ارتاَػ ايبعز ايضابع

2 .468
**

 .350
**

 15 .483
**

 .198
**

    

33 .663
**

 .449
**

 19 .555
**

 .168
**

    

34 .741
**

 .526
**

 24 .609
**

 .155
*

    

35 .683
**

 .367
**

 27 .554
**

 .280
**

    

38 .706
**

 .338
**

 29 .597
**

 .144
*

    

   30 .616
**

 .341
**

    

   36 .407
**

 .333
**

    

  (0.05َعاٌَ االصتباط راٍ عٓز َغتٟٛ رالي١ )) *((، 0.01َعاٌَ االصتباط راٍ عٓز َغتٟٛ رالي١ )) **)

ًَإ اااا(3 ثإٖشازفًلا ًا اخ اٍثؽ اا ا  نامجَعاااإالحالاتتحإطايلبدْانضعدإٖ
بقدددلةال إاادددْاًظدددلضَثىااايل اَدددْال ىدددإ ااجتدددإ نااقَدددإسااناًٍصدددرياالبدددعا

ابليثخفليايفالبحطذاللإبُ.اا



 (ASEP)دزاسات عسبية يف الرتبية وعمي النفس 

 

 

 

 

 

 

127 
 

  لطالب املسحمة الجانوية: دافعية اإلجناشثبات وكياس 
اتقدٌيا  دٓاااسإيالبحإضذاحب إةاخحإحالةقَإسا ق ٍقدْالبثس ٖدْالبمنعدفَْ اًلبديتاااا

 ًزُ(اًض إةا–بقلةال إااْاناا عفما   يِاايل اَْال ىإ جت ْٖااقَإسا
 دد لًن( ا-ااإاددإلالاتتحددإطا َمنواددإ اًتقحَددناااإيبددْاتعددطَ البقددٌلا يددحرياإنااااااا

ا: ُ  ً حإ ا اإاٍ-ً بفإ
 يطالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ رافع١ٝ اإلصتاط( ْتا٥ر َعاَالت ثبات َكٝاؼ 4دزٍٚ )

-َعاٌَ أيفا َعاٌَ ايتذظ١٥ "عبريَإ" املفضراتعزر  املتػري

 نضْٚباذ
 بعز ايتضشٝح قبٌ ايتضشٝح

 727. 37  رافع١ٝ اإلصتاط
 

.842 
 

.812 
 

ايل اَددْال ىددإ (ا نامجَددعااادإالحاخحددإحااقَدإسااا4ًٍثؽد اادد ا ثدإٖشازددفًلا اا
بقدددلةالة ض دددْالبدإ ٌٍدددْاا تفادددْ اًتصدددريات دددعالبمنثدددإٖشانااظدددلضَْالةقَدددإساااااااااا

ابليثخفليايفالبحطذاللإبُ.

  لطالب املسحمة الجانوية:   دافعية اإلجناشوفتاح تصخيح وكياس 
(اافدد يّ اٍددث اتعددطَ الةقَددإساً ًقددإاا37ت(ددٌنالةقَددإسايفاظددٌتتىالبمنوإَٖددْاادد ا ا

( ا1ا-2ا-3ا-4ا-5لةف يلحال ٌإ َْا حبَذاتأعاا ابق ٍقْابَ( حالماإيُ
-27-24-17-12-9-5ًلبا(ناظطَ ا إبمن حْاب افد يّالب د حَْاًهدُا ااا

(ايتزْ اًللفاليي دٓااد ااا185( اًتعح البفتزْالبا آاب اقَإسا 33-34-36
 ا َمناددإالتتفددإ البفل اَددْابإلىددإ اا(ايتزددْ اًتصددريالبفتزددْالة تفاددْانااا37لبددفتزإحا 

الًفإ،ايل اَْال ىإ .ناااتصريالبفتزْالةمنخفؽْ

  إعداد الباحح(املعسفةوكياس وهازات وا وزاء(: 
سدإيالبحإضددذا ددإاال ا  ددٓاليادد البمن  ٍدْالبدديتاتمنإًبددجاافوددٌيااددإاًتلٕالةا  ددْااا
ًلبفتليددددإحالب ددددإ قْالبا  َددددْاًليزمنحَددددْا اددددإاهددددٌااٌؼدددد ايفال اددددإتالبمن دددد ِااااا
ًلبفتليددإحالب ددإ قْاب حطددذ اخدد الااددل ا  ددٓالةقددإٍَنالبا  َددْاًليزمنحَددْالبدديتاااااااا

ًهدُاااOniel and abedy(1996)سإٖادْاااامنودإ:ااًالةا  دْ اليدثخفاجابقَدإساادإًتلٕاااا
-1(ا حإتّاتق ٍ ٍْاٍللًطالايثسإ ْا  َودإا دم اا20 حإتّا  ااقَإساٍث(ٌناا ا 

ُااا4 ْاا-( اًتقَنا ت عااوإتلحااإاًتلٕااا  َدْاهدُ:ا البدٌ  -لايدللتَسَْالةا  َد
( اًلبددداِا1994شددد ًاًيٍمن دددٌن ااتقَدددَ البدددالح( اً دددابعااقَدددإسااا-لبثخقدددَ 

( اًهدٌاا2016 ايف:ا تًٔاعإبدفا ادإًِ ااا2009حَدفلح ات مجىانبُالبا  َْا لٕالبدفٍ ا ا
(ا حدإتّاتق ٍ ٍدْااٌ  ددْا  دٓاخلخدْااوددإتلحا تمن دَ الةا  ددْ اااااا42اقَدإساا(دٌناادد ا اا

لةا  ددْاضددٌلالةا  ددْ اااإ ددْالةا  ددْ( اً ددابعااقَددإسا إااددْاهاددفا َددإ، اااا
( اًهدددٌا2019 حدددفالبا ٍددد البصدددخغ ا ادددماهادددفاظدددربِ اًي دددإٕاهادددٌيا  دددُا ا

(ا حإتّاتق ٍ ٍْااٌ  ْا  ٓا44لحااإاًتلٕالةا  ْابألافإل اًا(ٌناا ا اقَإساةوإت
ْا-خددلرااوددإتلح اهددُ البثخقددَ اا لبثقددٌٍ البددالتُ( اً ددابعاا-لة لسحددْالبالتَدد

اقَإسااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْاا ان فلياهادفا حدفالبفثدإطاشدإهم اً دإيلا قَدْااااااا
رااودددإتلح اهدددُ:اا(ا حدددإتّاتق ٍ ٍدددْااٌ  دددْا  دددٓاخدددلااا32( اًٍث(دددٌنااددد ا ا2011تٍدددإن 

لبثخقدددَ  الة لسحدددْ البثقدددٌٍ  اً دددابعااقدددإٍنا دددإلااددد ا حَدددإلاحبددد ِ اً  دددُااااا
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ُاااا38( اًت(ٌنالةقَإساا ا 2014 إتس  اااا(ا حإتّاتق ٍ ٍْااٌ  ْا  دٓاخدلرااودإتلحاهد
البثقٌٍ (.-لة لسحْ- البثخقَ 

 اًٍ زعالب حبايفالةا  ًْتلٕاوإتلحااإاةًسفا ؽإلالبحإضذان فليااقَإسازفٍفا
عانااهإًبْا منإٕااقَإساٍمنإيبااحَاْالباَمنْ ا قإيالبحإضذا ثطفٍفاافودٌيااالب

ْااااددإًتلٕا  اخدد اسددإيا عددَإشْاالةا  ددْ اً فٍددفالةوددإتلحالبف  َددْالة(ٌ ددْاةددإاًتلٕالةا  دد
افد يلحالةقَددإسا أيدد ٌةااح د اًيدد َ اٍمنإيددبااحَادْالباَمنددْ اًت(ددٌنالةقَددإسايفاااا

بحإضدذا اد ،الةقَدإسا  دٓاناٌ دْااد ااااااا(ااف يّ اخ اسدإيالا40ظٌتتىاليًبَْاا ا 
ِااا ب ثأ دددفااددد اًؼدددٌطالةفددد يلح ااااا;لييدددإتاّالةثخععدددمايفا  ددد البدددمنفنالبل دددٌ

ًيدددلاثوإالب  ٌٍدددْ اًلتتحإاودددإا إةقَدددإس اًسدددإيالبحإضدددذا دددمز لٕا اددد البثادددفٍلحاا
( اًتادددفٍإلا اددد الةفددد يلحاليعددد ٔاضثدددٓا ظدددح اااا13-6حبدددا ا اددد الةفددد يلحا ا

 يّ اًسددددإيالبحإضددددذا ثقحَددددنالةقَددددإسا  ددددٓا َمنددددْاااا(اافدددد38لةقَددددإساٍث(ددددٌناادددد ا ا
(ااددد اادددلةالة ض دددْالبدإ ٌٍدددْ;اب ثأ دددفااددد اًؼدددٌطااااا14ليدددثقل َْاا(ٌ دددْااددد ا ا

لةفدد يلحاً واودد اةفدد يلحالةقَددإسايًناضددفًراشاددٌ،ايفا ودد الةفدد يلح اً يددف حاااااا
(اافد يّ اخد اسدإيالبحإضدذااااا38(ابَعدح الةقَدإسا اا31-22-5تافٍإلاخلراافد يلحا ا

ً إ ددجاا غالب ددَ(ٌالٍْاب اقَددإساب ثأ ددفاادد اظددفسْاًخحإتددىااحب ددإةالمعددإٖ
البمنثإٖشا إآلتُ:ا

  وهازات وا وزاء املعسفة لطالب املسحمة الجانويةاخلصائص السيلوورتية ملكياس: 
  أ( صدق التخمين العاومي:  املعسفةصدق وكياس وهازات وا وزاء( : 

ٕالةا  ددْابقددلةاااددإاًتلاوددإتلحاسددإيالبحإضددذا ددمز لٕالبثط َددإلالباددإا ُاةقَددإساااا
(ااددد اادددلةاالة ض دددْالبدإ ٌٍدددْاااا257لة ض دددْالبدإ ٌٍدددْ اًالبدددعا  دددُا َمندددْا   دددجا ااااا

ُا ْاااااختعدددغا ي ددد  Principle اًسدددفاليدددثخفيالبحإضدددذاا ٍقدددْالة(ٌ دددإحالييإيدددَ

Component ُ إيثخفليالبرب إاشال ضعدإُٖاا  اًطانز لٕالبثط َإلالباإا (spss)ا
 ا اْا ٌلاإلاا ثخ عْاا الةقَإسا (دإلا اًطا فٍفا تل ظفلتالبدإبذاًلباص ٍ 

(ا اطددعاب ثصددحعال ددٌه ِاب افدد يّا  ددٓااا0.3±  اددإاليددثخفيالبحإضددذاسَاددْاا
ًَإا مندفاإاٍح دقااااااا لباإاإل اًا اخ  ا± ٍاثربالبثصحعاب افد يّا  دُالباإادإلايللانضعدإٖ

(ا ًا  دددد  اًسدددفاطالبثط َدددإلالبادددإا ُاً دددنالمقدددٌلحالآلتَدددْ:اجتوَددد ا َإ دددإحااااا0.3
ًَإ اخد اض دإةاااإادإلا بفدإاااالةقَإسامتوًَفلا   ً حدإ اب اقَدإسااا-ةاإ ثوإانضعإٖ

 (إل;اًالبعا   ،الاااٗمنإنابافياًزٌيااف يلحااللحاتدأخريايد عا  دٓالبثحدإٍ ااااا
ا± لب( ُاب اقَإس اخ انز لٕالبثط َإلالباإا ُاةفد يلحالةقَدإس اخد ا فٍدفاسَادْاااااا

 يلحاتدفًًٍ لاا(ا اطعاب ثصحعال ٌه ِاب اف يّا  دٓالباإادإل اخد اتدفًٍ الةفدااااا0.3
(;ا  ددددً لااًفددددإ،ا38-37-35-26-6ًسددددفاطاضددددا الةفدددد يلحا اثاإاددددًفل ا

ً َادددإاٍدددأتُالباٌلادددإلالة دددثخ زْاً ٌلادددإلالبثصدددحعاااااا (0.3ا± ااإادددإلالبثصدددحعا ددد اا
لةفددد يلح اًلبمنثدددإٖشالبددديتاضعدددإلا  َودددإالبحإضدددذا ادددفالبثدددفًٍ الةثاإادددفا ق ٍقدددْاااااااااا

  دددىات لًضدددجاتصدددحاإحااٍثؽددد ا(ا5ًاددد ا ثدددإٖشازدددفًلا اا(.(Varimaxلبفإتميدددإ نا
(اادددد ا14.455( اًسددددفاليددددثطٌالا  ددددٓا 722.ا-305.لةفدددد يلحااب اإاددددإلاليًلا ددددما 

ا( 5.493لبثحإٍ الباإا ُالب( ُا افالبثفًٍ  اً  قال اتالب(إا ا الالباإاإلا 
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يطالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ  َٗاصات َا ٚصا٤ املعضف١املغتدضز َٔ ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ملكٝاؼ  ايعٛاٌَ( 5دزٍٚ )

 ع٢ً ايعٛاٌَٚتؾبع املفضرات 

 ايعاٌَ ايضابع ايعاٌَ ايجايح ايعاٌَ ايجاْٞ ايعاٌَ األٍٚ صقِ املفضر٠

1  .545     

2  .341     

3 .431      

4      .347 

5   .312     

7   .578     

8 .697       

9  .636     

10 .305      

11   .496     

12 .722       

13   .709     

14 .705       

15 .386      

16 .693       

17   .497     

18 .666       

19  .416     

20 .447      

21  .356     

22 .693       

23 .682       

24 .540      

25     .667   

27     .668   

28     .599   

29     .614   

30       .510 

31     .657   

32       .599 

33     .455  

34       .636 

36       .528 

 5.493 ادتشص ايهأَ
 

3.970 
 

2.642 
 

2.090 
 

ْغب١ ايتبأٜ 

 املفغض٠
14.455 

 

10.448 
 

6.953 
 

5.501 
 

 ْغب١ ايتبأٜ

 ايرتان١ُٝ

14.455 
 

24.903 
 

31.856 
 

37.357 
 

 (.   822. أٚيهني= )-َاٜض-ناٜظصاختباص 

 ( 2917.197اختباص باصتًٝت= )

انيتلهالبفد ياا(اافد يّ اًتا(دناافد يلحاهدالالباإادإلااااا12ًٍث(ٌناهدالالباإادإلااد ا ااا (.0.01راٍ عٓز َغتٟٛ ثك١ )
لبفدد ياباا َددإحالبددثف(ريابفٍددىاًلايددللتَسَإحالة ددثخفاْاًلةددفعلحاًلةخ زددإحاااا

ٍ ا( ا نا ق نا  ٓاهالالباإاإلا لبٌ ُ ا ادإات لًضدجااايلعإلاامن ٌاْاتف(ريي;اًبالا
(ا10.448( اًسدفاليدثطٌالا  دٓا ااا709.ا-ا341. دما اادإ ُب اإاإلالبتصحاإحالةف يلحا
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( ا3.970ً  دقال داتالب(دإا ا دالالباإادإلا اااااا البثحإٍ الباإا ُالب( ُا افالبثدفًٍ  اا
سفتّالبفد يا  دٓااا اًتا(نااف يلحاهالالباإاإلالح(ااف ي10ًٍث(ٌناهالالباإاإلاا ا 

ٍ ا(د ا نا ق دنا  دٓاااااًؼعاعقْاًلؼطْاًهفيّا ىدإ الةوادْا صد(إلا ادإلاااا ;اًبدالا
 دددمااادإبدددذاب اإادددإلالبالبثخقدددَ ا ادددإات لًضدددجاتصدددحاإحالةفددد يلحااااااهدددالالباإادددإلااا

(اادددد البثحددددإٍ الباددددإا ُالب( ددددُا اددددفااا6.953 اًسددددفاليددددثطٌالا  ددددٓا ا(668.-455. 
(ا6( اًٍث(ددٌناهددالالباإاددإلاادد ا ااا2.642لبثددفًٍ  اً  ددقال دداتالب(ددإا ا ددالالباإاددإلا اااا

سددفتّالبفدد يا  ددٓالةثإ اددْالبالتَددْالبٌل َددْااااا اًتا(ددناافدد يلحاهددالالباإاددإلاااالحافدد ي
ْا ٍ ا(دد ا نا ق ددناًلة ددثا ّاةددفٔا قددناليهددفل الةٌؼددٌ    ددٓاهددالالباإاددإلا;اًبددالا
( اًسددفاا636.ا-347. ددما ا ل ددعب اإاددإلالبلة لسحددْا اددإات لًضددجاتصددحاإحالةفدد يلحا

(اا البثحإٍ الباإا ُالب( ُا افالبثدفًٍ  اً  دقال داتالب(دإا ااااا5.501ليثطٌالا  ٓا 
 اًتا(ددناافدد يلحاهددالالح(اافدد ي5( اًٍث(ددٌناهددالالباإاددإلاادد ا ا2.090 ددالالباإاددإلا 

 فٍدددفا قدددإطالبقدددٌّايفالييلٕاًتعدددطَ الة دددإتابمنقدددإطااسدددفتّالبفددد يا  دددٓالباإادددإلا
ْااا ٍ ا(دد ا نا ق ددنا  ددٓاهددالاااالبؽددااا ددرباتاددفٍإلالايددللتَسَإحالة ددثخفا ;اًبددالا

البثقٌٍ .لباإاإلا

 :التذانس الداخمي ملكياس وا وزاء املعسفة لطالب املسحمة الجانوية 
سدددإيالبحإضدددذاحب دددإةالبثسدددإ نالبدددفلع ُ;اًالبدددعااددد اعدددللاض دددإةاااإادددإلااااا

تحدددإطالمقدددُالبح دددَ ابحرييدددٌنا دددمايتزدددإحا دددإلاافددد يّاًلبفتزدددْالب( َدددْااااااالات
اب اقَإس اً َاإاٍأتُالبمنثإٖشالبيتاضعإلا  َوإالبحإضذ:

 َٗاصات َا ٚصا٤ املعضف١( ايتذاْػ ايزاخًٞ ملكٝاؼ 6دزٍٚ )

 ايبعز ايجاْٞ املفضر٠ ايبعز األٍٚ املفضر٠

َعاٌَ االصتباط 

بايزصد١ ايه١ًٝ 

 يًبعز

االصتباط َعاٌَ 

بايزصد١ ايه١ًٝ 

 يًُكٝاؼ

َعاٌَ االصتباط 

بايزصد١ ايه١ًٝ 

 يًبعز

َعاٌَ االصتباط 

بايزصد١ ايه١ًٝ 

 يًُكٝاؼ

3 .599
**

 .575
**

 1 .629
**

 .556
**

 
8 .713

**
 .571

**
 2 .479

**
 .333

**
 

10 .494
**

 .505
**

 5 .481
**

 .336
**

 
12 .707

**
 .556

**
 7 .510

**
 .311

**
 

14 .711
**

 .550
**

 9 .671
**

 .582
**

 
15 .602

**
 .661

**
 11 .617

**
 .526

**
 

16 .684
**

 .540
**

 13 .681
**

 .491
**

 
18 .727

**
 .643

**
 17 .568

**
 .481

**
 

20 .425
**

 .337
**

 19 .557
**

 .505
**

 
22 .698

**
 .578

**
 21 .523

**
 .553

**
 

23 .690
**

 .544
**

    

24 .632
**

 .564
**

    

 ايبعز ايضابع املفضر٠ ايجايحايبعز  املفضر٠

25 .647
**

 .174
**

 4 .478
**

 .232
**

 
27 .688

**
 .212

**
 30 .567

**
 .271

**
 

28 .598
**

 .190
**

 32 .605
**

 .131
*

 
29 .653

**
 .216

**
 34 .616

**
 .199

**
 

31 .649
**

 .263
**

 36 .607
**

 .182
**

 
33 .543

**
 .213

**
    

 (0.05َعاٌَ االصتباط راٍ عٓز َغتٟٛ رالي١ )) *((، 0.01َعاٌَ االصتباط راٍ عٓز َغتٟٛ رالي١ )) **)
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ًَإ ااا6ًا اخ اٍثؽ اا ا ثإٖشازفًلا  (ا نامجَعاااإالحالاتتحإطايلبدْانضعدإٖ
بقدددلةال إاادددْاًظدددلضَثىااادددإاًتلٕالةا  دددْاًٍصدددرياالبدددعانبدددُاجتدددإ نااقَدددإسا

ابليثخفليايفالبحطذاللإبُ.اا

 وا وزاء املعسفة لطالب املسحمة الجانوية:وهازات ت وكياس ثبا 
سإيالبحإضذاحب إةاخحإحالةقَإسا ق ٍقدْالبثس ٖدْالبمنعدفَْ اًلبديتاتقدٌيا  دٓااااااا

–اإاًتلٕالةا  ْابقلةالة ض ْالبدإ ٌٍْاناا عفما  د يِاااوإتلحاجت ْٖااقَإسا
قددددٌلا ًزددددُ(اًض ددددإةاااإاددددإلالاتتحددددإطا َمنواددددإ اًتقحَددددناااإيبددددْاتعددددطَ البااااا

  ً حددإ ا- بفددإض ددإةاااإاددإلالبدحددإحا ق ٍقددْااا دد لًن( اً ددابعاا- يددحرياإن
ا اإاٍأتُ:

 َا ٚصا٤ املعضف١ يطالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ َٗاصات ( ْتا٥ر َعاَالت ثبات َكٝاؼ7دزٍٚ )

-َعاٌَ أيفا َعاٌَ ايتذظ١٥ "عبريَإ" عزر املفضرات املتػري

 نضْٚباذ
 بعز ايتضشٝح قبٌ ايتضشٝح

 835. 766. 620.  33  َا ٚصا٤ املعضف١َٗاصات 

اودإتلحاادإاًتلٕااا(ا نامجَدعااادإالحاخحدإحااقَدإسااااا7ًٍثؽد ااد ا ثدإٖشازدفًلا اااا
بقلةالة ض ْالبدإ ٌٍْاا تفاْ اًتصريات عالبمنثدإٖشانااظدلضَْالةقَدإسااااالةا  ْ

ابليثخفليايفالبحطذاللإبُ.

  كعسفةوزاء املوهازات وا  وفتاح تصخيح وكياس 
(اافد يّ اٍدث ااا33لة ض ْالبدإ ٌٍْ:ات(ٌنالةقَإسايفاظدٌتتىالبمنوإَٖدْااد ا ااابقلةا

- ضَإً دددددددددددددددإا-شإبًحإ-يلًٖاإتعطَ الةقَإساً ًقإابق ٍقْابَ( حالماإيُا 
تعح البفتزْا( اًا اخ ا1ا-2ا-3ا-4ا-5(احبَذاتأعاالةف يلحا   ًفل- إيًتل

(ايتزددْ اًتصددرياا33(ايتزددْ اًللددفاليي ددٓاادد البددفتزإحا اااا165لبا اددٓاب اقَددإسا ا
ْالبفتزدددْالة تفادددْاناا  ا َمنادددإاتصدددرياًزدددٌيااودددإتلحاادددإاًتلٕالةا  دددْا فتزدددْاا تفاددد

الًفإ،ااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْ.لبفتزْالةمنخفؽْاناا

 - إعاداد  اختباز الركاء الناادح (Sternberg, 1993       ،( تسمجاة وتكانني) أءااء حمىاد عباد احلىياد
2002): 

  دددإٕا اضَددذاسإاددجاااSternberg(ا1993عثحدددإتا طاليددثخفليالبعددٌتّالةافبددْااااا
 ثادفٍإلا اد البفقد لح;ابَثمنإيدباادعالبحَٗدْالةعد ٍْ ااااااااا(2004 هافا حفاللاَدفا

 ابعاسإاجا إيثحاإيال  ٕالباإش اامندى;ا  دً لاا ثادإييا  دٓال إ دبالب ف دُااااااا
ا ق ايًنالاثٌٍمالب(اُاًلبص( ُ.

    :وصف اختباز الركاء النادح 
اددد ااقَدددإسايدددثري ربصاادددعالة ض دددْالبدإ ٌٍدددْاًلة ض دددْااات دددثخفياهدددايالبعدددٌتّ

ل إااَْ اًٍقَناهالالاعثحإتالبا إٕالبمنإز اا اعللاخلخْا  ٌل اا البقدفتلحاا
هدُ:البقدفتلحالبثط َ َدْ البقدفتلحالباا َدْاًلبقدفتلحالا ث(إتٍدْ اًالبدعااد اعدللااااااااااا

ٌِالبصدد( ُ اخلخددْا  ددٌل اادد الاثددٌٔ:الاثددٌِالب ف ددُ الاثددٌِالب(اددُ اًلاثدداااااااا
ًٍؽدد الاعثحددإتايفاظددٌتتىاليظدد َْا صدد ّا زدد لٕ اليزدد لٕالبث دداْاليًبددُاادد ا ددٌ ااا
لاعثَدإتاادد ااثاددفي;اضَددذاٍؽد ا ددإلازدد ٕا ت اددْا مندٌي اً اددإال دد ٕالباإشدد ا يددٗ ْاااا
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اقإبَْ اًسفاليثحافايثري ربصال  ٕالباإش اا ايتليإتى ابالايٌ اٍث الا ثفدإٕاا
ا إيز لٕالبث اْ.

  ز:شون االختبا 
اثٌي البٌسجالةق ٌةاب س ٕاًلباِاٍث(ٌناا ا ت اْا يٗ ْا دنايسدإٖن اًناللااا
ل ثوُامجَعالبقلةاا ا ضفاليز لٕايفا سإلاا ا نايسدإٖنامي(د الا ثقدإلانبدُااااا
ل  ٕالبثدإبُ اًناللالضثدإصالبقدلةا اد البٌسدجايفاليزد لٕالي دد اتاقَدًفلاٍ دا اااااااااا

ا  ال ٍفاا البٌسج.

 اتقحَنالاعثحإتا عٌتّا  يٍْا ًامجإ َْ.تقحَنالاعثحإت:اٍث ا
 تقددفٍ البددفتزإح:ا  ددبايتزددْاب(ددإلانزإ ددْاظددطَطْ اًتددللًطايتزددْالةفطددٌػااااا

ا(.36-  ٓالاعثحإتااإ م ظف 

 الختباز الركاء النادح:جبات الصدق وإدساءات الباحح حلساب ال 
 :التذانس الداخمي 

إز ;اًالبدعااد اااسإياالبحإضدذااحب دإةالبثسدإ نالبدفلع ُاةقَدإسالبدا إٕالبمندااااااا
عللاض إةاااإالحالاتتحإطا مالةف يّاًلبفتزْالب( َْاب(إلاا البحافاًلةقَإسا

ا (إل اًل فًلالبثإبُاٌٍؼ البمنثإٖشالبيتاضعإلا  َوإالبحإضذ:
 (  ايتذاْػ ايزاخًٞ الختباص ايشنا٤ ايٓادح8دزٍٚ)
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1 .249
**

 .207
*

 13 .263** .267** 
2 .275

**
 .458

**
 14 .471** .350** 

3 .458
**

 .276
**

 15 .301**
 .400**

 

4 .485
**

 .461
**

 16 .492** .466** 
5 .385

**
 .361

**
 17 .331**

 .400**
 

6 .567
**

 .351
**

 18 .337** .336
** 

7 .552
**

 .418
**

 19 .596** .563** 
8 .463

**
 .411

**
 20 .319**

 .426**
 

9 .842
**

 .379
**

 21 .447** .377** 
10 .676

**
 .376

**
 22 .348** .431** 

11 .578
**

 .411
**

 23 .496** .462** 
12 .642

**
 .400

**
 24 .331** .337** 

    ايشنا٤ اإلبزاعٞ
25 .634** .560**    
26 .373** .477**    
27 .425** .353**    
28 .440** .457**    
29 .694** .549**    
30 .509** .444**    
31 .619** .485**    
32 .616** .444**    
33 .369** .314**    
34 .385** .351**    
35 .361** .286**    
36 .519** .435**    
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 الركاء النادح: ثبات االختباز 
سإيالبحإضذاحب إةاخحإحالةقَإسا ق ٍقدْالبثس ٖدْالبمنعدفَْ اًلبديتاتقدٌيا  دٓااااااا

 ًزددددُ(اًض ددددإةاااإاددددإلا–ناا عددددفما  دددد يِاالبددددا إٕالبمنددددإز اجت ٖددددْالعثحددددإت
 د لًن( اً دابعااا-لاتتحإطا َمنواإ اًتقحَدناااإيبدْاتعدطَ البقدٌلا يدحرياإنااااا

ا  ً حإ ا اإاٍأتُ:- اً بفإيحرياإنلبثس ْٖالبمنعفَْالاإيبْا 
 ( ْتا٥ر سغاب ثبات اختباص ايشنا٤ ايٓادح9دزٍٚ )

-أيفا َعاٌَ َعاٌَ ايتذظ١٥ "عبريَإ" عزر املفضرات املتػري

 نضْٚباذ

 بعز ايتضشٝح قبٌ ايتضشٝح

 913. 823. 700. 36 ايشنا٤ ايٓادح 
(ا نامجَددعاااددإالحاخحددإحالةقَددإسازَددفّاًتقددعايفااااا9ٍثؽدد اادد ا ثددإٖشازددفًل اا

لةددفٔالاددفياةاددإالحالبدحددإحال َددفّ اًهددُاااددإالحاخحددإحالااددٗ ا ددإالبحإضددذ اااااااا
اًتصريانااظلضَْالةقَإسابليثخفلي.

  صخة الفسوض:اختباز 
  ،اختباز صخة الفسض األوه 

ًلبدداِاٍددمنغا  ددٓا  ددى البمناددٌالصالةقددلطاب السددإحالب ددححَْا ددمايل اَددْال ىددإ ااا
اًاوإتلحااإاًتلٕالةا  ْاًلبا إٕالبمنإز اٍلٖ ا َإ إحا َمنْالبحطذ.

 ماا Path analysisب ثطقناا اظطْالبف ،اسإيالبحإضذا مز لٕا  َإلاا إت
فتليْ يل اَْال ىإ  ااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْ البا إٕالبمندإز ( االةث ريلحااٌؼعالب

ضَددذا عؽدداجاااددإالحالاتتحددإطا ددمااااAmos  23 ًالبددعا إيددثخفليا   ددإاشاا
لةث ريلحابثط َإلالة إتااعثحإتالبالسإحالب دححَْ اً َادإاٍ دُالبمنثدإٖشالبديتاضعدإلااااااا

ا  َوإالبحإضذاب مناٌالصالةقلط.
 (231ُٓٛسز يبٝاْات ع١ٓٝ ايبشح)ٕ=( َؤؽضات َال١ُ٥ اي10دزٍٚ)

ايك١ُٝ  املؤؽض            

احملغٛب١ 

 يًُؤؽض

ايك١ُٝ اييت تؾري  املزٟ املجايٞ

إىل أفضٌ 

 َطابك١

ق١ُٝ نا 

2

 X2 8.318  

 Df 6 رصدات اذتض١ٜ إٔ تهٕٛ غري راي١           

 sig .216 َغتٟٛ ايزالي١

ايٓغب١ بني نا

2

 1-صفض (5-)صفض DF / X2 1.386 إىل رصدات اذتض١ٜ 

 1 (1-)صفض GFI .994 َؤؽض سغٔ املطابك١

 1 (1-0)صفض AGFI .923 َؤؽض سغٔ املطابك١ املضشح بزصدات اذتض١ٜ

 NFI .997 (0-1) 1 َؤؽض املطابك١ املعٝاصٟ

 صفض (1,-)صفض RMSEA .041 ادتشص ايرتبٝعٞ ايٓغيب رتطأ االقرتاب

  CFI .999 (0-1) َؤؽض املطابك١ املكاصٕ

 IFI .999 (0-1) 1 َؤؽض املطابك١ ايتظاٜزٟ

 TLI .989 (0-1) 1 َؤؽض تٛنض ٚيٜٛػ

ايضزم ايظا٥ف 

 املتٛقع

 

  ECVI .662 ايُٓٛسز اذتايٞ

 أقٌ َٔ أٚ تغاٟٚ ق١ُٝ ECVIإٔ تهٕٛ ق١ُٝ 

ECVI يًُٓٛسز املؾبع 
 ECVI .678 ايُٓٛسز املؾبع

 1 (1-)صفض RFI .963 َؤؽض املطابك١ ايٓغيب
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(ا نامجَعاا شد لحاض د الةقإ قدْاب منادٌالصاتقدعايفاااااا10ٍثؽ اا ا ثإٖشازفًل 
( ا1لةفٔالةدإبُ;اًا اخ اٍصرياالبعانبُاسحٌلالبمنادٌالصالةقدلط اًلةٌؼد ا إبصد(إلا اااا

ًا اخ اسحٌلالبف ،الباِاٍمنغا  دٓا ن البمنادٌالصالةقدلطاب السدإحالب دححَْا دمااااااا
لةا  دددْاًلبدددا إٕالبمندددإز اٍلٖددد ا َإ دددإحا َمندددْاااايل اَدددْال ىدددإ اًاودددإتلحاادددإاًتلٕااا

البحطذ .

( َعاَالت املغاص غري املعٝاص١ٜ يًُٓٛسز ايبٓا٥ٞ املكرتح َٔ قبٌ ايباسح يًعالقات ايغبب١ٝ بني َتػريات 1ؽهٌ)

 ايبشح 

(اب مناٌالصالةقلطاًزٌيا لسإحايححَْا دمالةدث ريلحااٌؼدعاااا1ًٍثؽ اا اش(إل 
اددث ريلحاا ددثق ْ اًمتد ددجايف لايددثقلبَْ الب شحددْايفاالبفتليددْ اًلبدديتاتمنق دد اناا

لبمنسإط اضبالايثقل  البثطفِاًلةمنإ  ْ ا اإلالة دٌٗبَْ( اً دابعاادث ريلحاااا
ًيددَقْ اًهددُات ددعالبدديتاتدد خ اً ددابعاتثددأخ الددث ريلحا عدد ٔ اًهددُ البددٌ ُ ااااااااااا
البثخقَ  الة لسحْ البثقٌٍ ( اًهمنإهااث ريلحاتإ ادْ اًهدُات دعالبديتاتثدأخ ا قد اااااا
 ددإةث ريلحالة ددثق ْاًلبٌيددَقْا ًٍؽددإ اًهددُ اال ددإٕا  َددإل اال ددإٕا ا ددُ اال ددإٕاااااااااا
ل ث(إتِ( اًتف  اهدايالبمنثَسدْا (د ّاًزدٌيااودإتلحاادإاًتلٕالةا  دْا اإادإلاًيدَ اااااااااا
ٍ طفدد البددا إٕالبمنددإز اًٍدد خ ا َددىا صدد(إلانٌددإ ُ اً ددابعاٍثددأخ ا إبفل اَددْايفاااااااا

سددْالا  ددْاةوددإتلحالبفدد يااا فددنالبٌسددج;اضَددذاتااددإلايل اَددْال ىددإ الدإ ددْالبقإااا
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ًتااددإلا  ددٓا فَدد ااوإتلتددىااددإاًتلٕالةا  َددْ اًلبدديتاتثادددإلايفالبددٌ ُ البثخقددَ  اااا
لة لسحْ البثقٌٍ  اًلبيتات  و ا فتزْا حريّايفالايثفإيّا أسعٓايتزْامم(مندْااد ااا

اسفتلحالبف ياًال إٕلتى;اًا اخ ا قَناىإضإحايفايَإقالبحَْٗالبيتاٍاَضا َوإ.

(اًزٌيات إٍ لحا َمنَْا11ا البمناٌالص اً ابعاا اسَ ازفًل ا ابعاٍثؽ 
ةوددإتلحااددإاًتلٕالةا  ددْااددعا اؽددوإالبددحا ;اليادد البدداِاٍصددرياناا ناهمنددإهاتحإٍمًنددإاااا
اصدددلً إا ًٍؽدددإا دددمااودددإتلحاادددإاًتلٕالةا  دددْ اًهدددُا لبدددٌ ُ البثخقدددَ  الة لسحدددْ اا

اوددإتلحااددإاًتلٕاااًلبثقددٌٍ ( اًهددالااددإاٍثؽدد اادد البمناددٌالص;اًٍددف  االبددعا (دد ّا نااااااا
لةا  ددْاتاادددإلا صدد(إلااث(إادددإلاًاثفإ دددإلايفا فددنالبٌسدددج ا ادددإاٍثؽدد ا ًٍؽدددإااددد ااااا

البمناٌالصا ناهمنإهات إًٍ لايلًبإا مالبا إٕالباا ُاًلبا إٕالبثط َ ُ.
 ( ْتا٥ر ايتػاٜض بني املتػريات ايٛعٝط١ ٚايتابع١ ٚبعضٗا ايبعض11دزٍٚ)

ارتطأ  ايتػاٜض املتػريات 

 املعٝاصٟ

َغتٟٛ  ق١ُٝ  ت

 ايزالي١

 *** 5.961 1.072 6.388 سب االعتطالع حتٌُ املغ٦ٛي١ٝ
 *** 7.667 1.525 11.689 ايضغب١ يف ايٓذاح حتٌُ املغ٦ٛي١ٝ

 026. 2.230 1.077 2.403 ايضغب١ يف ايٓذاح ايتشزٟ ٚاملٓافغ١
 *** 9.678 1.494 14.461 ايضغب١ يف ايٓذاح سب االعتطالع
 *** 9.184 1.758 16.150 االعتكالي١ٝ حتٌُ املغ٦ٛي١ٝ

 *** 4.837 1.196 5.785 االعتكالي١ٝ ايتشزٟ ٚاملٓافغ١
 *** 9.448 1.564 14.780 االعتكالي١ٝ سب االعتطالع

 *** 9.658 2.119 20.464 االعتكالي١ٝ ايضغب١ يف ايٓذاح
 *** 7.654 1.057 8.093 ايتشزٟ ٚاملٓافغ١ حتٌُ املغ٦ٛي١ٝ

 *** 7.016 519. 3.643 ايتكِٜٛ املضاقب١
 *** 4.174 801. 3.344 ايتكِٜٛ ايتدطٝط
 *** 5.079 1.333 6.770 املضاقب١ ايتدطٝط

 018. 2.365- 1.578 3.731- املضاقب١ ايٛعٞ
 *** 3.734 2.689 10.043 ايتدطٝط ايٛعٞ

 002. 3.100 062. 193. سنا٤ عًُٞ سنا٤ حتًًٝٞ
 ،اختباز صخة الفسض الجاني 

ًَإابفل اَدددْال ىدددإ ااااااا ًلبددداِاٍدددمنغا  دددٓا  دددى اٌٍزدددفاتدددأخريااحإشددد ايللانضعدددإٖ
ا أ اإيهإالبف  َْايفالبا إٕالبمنإز ا أ اإييالبف  َْ.

ًب ثطقناا اظدطْالبفد ،اسدإيالبحإضدذا دإب زٌ اناااادإالحالة دإتاًلمقدأااااااااا
لةاَددددإتِاب(ددددإلاامنوددددإ اً ددددابعاسَاددددْاحاًا ددددثٌٔايابثوددددإ ا اددددإاهددددٌااٌؼدددد ااااااا

(ا قددنالبفدد ،البحطدددُا صدد(إلاز ٖددُ;اضَددذاا12ثؽدد اادد ازددفًل ًٍا(.12جبددفًل 
 دإنابددحا ا  اددإيالبفل اَددْاتددأخريايللااٌزدبااحإشدد ايفالي اددإيالبف  َددْاب ددا إٕااا
ًَإايفالبددا إٕااااااا لبمندإز ;اضَدذا ددإنابحادفاضددبالايدثقل اتدأخريااٌزددبايللانضعدإٖ

يتزدْاا( اًٍا اهدالا  دىا مندفاإاٍدث رياضدبالايدثقل االقدفلتاااااااا157.لبثط َ ُا  قا 
 دابعاٌٍزدفاتدأخريااٌزدباااااا( 157.ًلضفّاٍث ريااادىالبدا إٕالبثط َ دُالقدفلت اااا

ًَإايفالبددا إٕالباا ددُا  ددقا اا ( اًٍادد اهددالا  ددىا منددفاإاٍددث رياضددبااااا081.يللانضعددإٖ
( اً ًٍؽدإااا081.لايثقل االقفلتايتزْاًلضفّاٍث رياااىالبا إٕالباا ُالقدفلت ا

ًَإايفالبا إٕ ا( 236.لا ث(إتِا  قا اٌٍزفاتأخريااٌزبايللانضعإٖ
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 ( ًَدط ْتا٥ر حتًٌٝ املغاص12دزٍٚ)

ارتطأ  ايتأثري  املتػري

 املعٝاصٟ

َغتٟٛ  ق١ُٝ   ت

 تابع َغتكٌ ايزالي١

 *** 4.220 200. 845. ايٛعٞ االعتكالي١ٝ
 *** 4.789 175. 836. ايٛعٞ ايضغب١ يف ايٓذاح

 005. 2.796 159. 444. ايتدطٝط ايضغب١ يف ايٓذاح
 049. 1.968 095. 188. املضاقب١ ايضغب١ يف ايٓذاح
 005. 2.778 059. 163. ايتكِٜٛ ايضغب١ يف ايٓذاح

 013. 2.482 230. 570. ايتدطٝط سب االعتطالع
 020. 2.325 087. 202. ايتكِٜٛ سب االعتطالع
 001. 3.236 049. 157. سنا٤ حتًًٝٞ سب االعتطالع
 014. 2.453 033. 081. سنا٤ عًُٞ سب االعتطالع
 *** 3.904 061. 236. سنا٤ ابتهاصٟ سب االعتطالع

 *** 3.532 204. 720. ايٛعٞ حتٌُ املغ٦ٛي١ٝ
 047. 1.988 056. 111. ايتكِٜٛ ايتشزٟ ٚاملٓافغ١
 012. 2.501 030. 075. ايشنا٤ ايتشًًٝٞ ايتشزٟ ٚاملٓافغ١

 *** 7.308 008. 058. ايشنا٤ ايعًُٞ ايٛعٞ
 *** 7.470 012. 087. ايشنا٤ ايتشًًٝٞ ايٛعٞ
 *** 7.405 014. 102. ايشنا٤ االبتهاصٟ ايٛعٞ

 003. 2.952 016. 046. ايشنا٤ ايتشًًٝٞ ايتدطٝط
 025. 2.243 047. 105. ايشنا٤ االبتهاصٟ ايتكِٜٛ

ًٍادد اهددالا  ددىا منددفاإاٍددث رياضددبالايددثقل االقددفلتايتزددْاًلضددفّاٍددث رياااددىاا
(;ا ِا ناضدبالايدثقل اٍد خ ايفالبدا إٕالبمندإز اااااا236.لا ث(إتِالقدفلت البا إٕا

ل(ٌ إتىالبدلخْ اً إب زٌ اناااحَاْا ينافاضبالايثقل اىفا  دىاٍاد اللإزدْاااا
لة طْاناالبفو اًلةا  ْاًلا ثصإ اًتا  ا شَإٕازفٍفّاًاا  دْاضقدإٖناليادٌت اااا

 ْٖالةص( ْاناا منإظ اتَٖ ْاً و اًٍقعفا ىا لبقفتّا  ٓاجتالبثط َ ُاًلبا إٕا
ا(ٌ إتوددإازَددًفل ا َمناددإاٍقعددفا إبددا إٕال  ددفل ُالبقددفتّا  ددٓالايثحعددإتال َددفااااا
ب اٌسددا اًلبث(َدداا منسددإطااددعالةٌلسدداال َددفّ اًادد اخدد اميثددإ اليشددخإػالبدداٍ اااااااا
ميث (ٌناسدفًتلا دإل ااد البدا إٕال  دفل ُا د اٍثو ابألشدَإٕا صد(إلاوث دا ا َمنادإااااااااااا

سدفتّالبفد يا  دٓاتقحَدنالبدا إٕالبثط َ دُاًل  دفل ُايفااااااااالباا ُاإبا إٍٕقعفا 
للَددإّالبٌَاَددْ;اضَددذاٍثاَدد البصددخغالبدداِاميث ددعاا ددثٌٔا ددٍإلاادد البددا إٕااااااا
لباا ُا قفتتىا  ٓا فٍفااإاٍثإزىاب منسإطايفالةٌلساالبديتاٌٍلزوودإ اًل يد ل اااا

لبمنثَسدْانااايفاتمنفَاي;ا   ،البٌظدٌلاناالبمنسدإطالةق دٌة اًاد اخد اتصدريات دعاااااااا
 ناضدددبالايدددثقل اٍ ادددبايًًتلا دددحرًيلايفاضفددد اال دددإٕلحالبفددد يالبدلخدددْ;ا  ددد ،اااااا
 قَنالبثٌل ناًلبث(َاااعالبحَْٗ;اًالبعا ربا قَناىإضإحاا اٌيْايفايدَإقاا

البدقإ ْالبيتاٍاَضا َوإالبف ي.

ًَإابحاددفالبثطددفِاًلةمنإ  ددْايفااااااا  ددابعا ددإناهمنددإهاتددأخريااٌزددبايللانضعددإٖ
( اًٍادد اهددالا  ددىا منددفاإاٍددث ريالبثطددفِاًلةمنإ  ددْاااااا075. ددُا  ددقا البددا إٕالبثط َ

( اًهدالاٍاد ا نا  ادفاااا075.لقفلتايتزْاًلضفّاٍث رياااىالبدا إٕالباا دُالقدفلت ااا
لبثطددفِاًلةمنإ  ددْاًلبدداِاٍادد الب شحددْايفالبقَددإيا إةوددإياًلياددٌتالبعدداحْاً ددفِاااا

ًتثفنات عااقَنالبالح.لبالحاًلآلع ٍ ;ا   ،البٌظٌلاناا  ؽإلالة ثٌٍإحاً 
ْاااا امنددٓاهاددفا حددفااالبمنثَسددْااددعا ثددإٖشا فٍددفاادد البفتليددإحالب ددإ قْ اًامنوددإايتليدد
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 اًلبديتاهدف جاناااا(2020لب مح  ا حفالبعحٌتاامنعٌتاهاف اًهحْا اإلاا(دُ.ا ا
 اإبَْا   دإاشاسدإٖ ا  دٓا   ٍدْالبدا إٕالبمندإز ايفاتمناَدْالبفل اَدْاااااااااالبثا  ا  ٓ

ًَإاالًِاظاٌ إحالبثا    اًسفا يف حا ثإٖشالبفتليْا  ابفٔالبثلاَاالةثفٌسما ق 
ًزٌيا اإبَْاب رب دإاش الياد الالِاٍف د الاتتحدإطا دمالبفل اَدْاًلبدا إٕالبمندإز ااااااااا

اًلبثأخريا َمنواإ.

عااحَاددْالةددث ريٍ ;انالا نايل اَددْال ىددإ ااا ددابعا ددمناهددايالبمنثَسددْاتثفددناادداااا
ت ادإلالبقإسْالا  ْاب  ٌ َإحالبف ياًتٌزَووإايٌا قَناهف ااام ا ادإاا
 نايل اَددْال ىددإ ات ددو ايفاجتمنددبال ضحددإط اً ددابعاي ددعالبفدد يابثس  ددْاادد قااااا
ًليللتَسَإحااثمنٌ ْ اًهإًبْال ث إةااوإتلحازفٍفّ;احبَدذات دو ايفاًظدٌلاااا

 ى اًجتمنبال ضحإطالباِاسدفاٍمندثشا د ان إسدْالبفد يايفا َٗثدى اًميددإلاااااااالبف يانااهف
االبعاعلظْالبا إٕالبمنإز  اًهٌااإاتف اىا ثَسْالبف ،اللإبُ.

 ،اختباز صخة الفسض الجالح 
ًَإابفل اَدددْال ىدددإ ااااااا ًلبددداِاٍدددمنغا  دددٓا  دددى اٌٍزدددفاتدددأخريااحإشددد ايللانضعدددإٖ

ا أ اإيهإالبف  َْايفااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْ.

(اسحٌلالبف ،البحطدُ;اضَذا إ دجاهمندإهاتدأخريلحاااا11ٍثؽ اا ا ثإٖشازفًل 
ًَإابحيناددددددفالايددددددثقلبَْايفالبددددددٌ ُ;اضَددددددذا  ددددددقااا احإشدددددد ّااٌزحددددددْايلبددددددْانضعددددددإٖ

( اًهالاٍا ا  ىا منفاإاتث ريالايثقلبَْالقفلتايتزدْاًلضدفّاٍدث رياااا845.لبثأخري 
ْ;انالاٍاددد اهددددالا ناا( اًٍاددددفاهدددالالبثدددأخريا ددددإبقاليهاَدددااا845.اادددىالبدددٌ ُالقدددفلت ااا

لايددثقلبَْ اًلبدديتاتادد اًتادد الب شحددْايفالا ثاددإيا  ددٓالبددمنفنايفا ددإلالياددٌتااااااا
لبصخعَْاب ف يات خ اتأخرًيلايلًبإااٌزًحإااحإشدً لايفالبدٌ ُ;اًٍف د االبدعا َداا ناااااا
لب شحددْابددفٔالبفدد يايفالا ثاددإيا  ددٓالبددمنفناً قَددناىددإطاعددإػا ددإبف يايًلددإاااااااا

ٍ(ددٌناادد خً لا صددفّايفايدد ٌ َإحالبفدد ياًنيتل ددىاًً َددىااااالب سددٌٕاناالاددَقما ددىاا
لبصددفٍفا اا َإتددىالةا  َددْ اًهإًبددْا واوددإا صدد(إلازَددف;اًالبددعا وددف ا قَددناااااااااا

الايثقلبَْابفٔالبف ي.

 ابعا إنابح افالب شحْايفالبمنسإطاتأخرًيلايلًبإااٌزًحإااحإشً لايفا إلالةوإتلحا
شحددْايفالبمنسددإطاتددأخرًيلايلًبددإااٌزًحددإااااالبف  َددْاةددإاًتلٕالةا  ددْ;اضَددذا ددإنابح اددفالب ااااا

( اًٍاد اهدالا  دىا مندفاإاٍدث ريا  ادفالب شحدْايفالبمنسدإطااااااااا836.احإشً لايفالبدٌ ُا  دقا اا
( اًٍا  ا ادفالب شحدْااا836.لقفلتايتزْاًلضفّا منااوإتّالبٌ ُاتث رياااىالقفلت 

يفالبمنسددإطا أ ددىالب دداُالبددفاًةايددٌا قَددنالب ددَق ّاًلبددثا( اً قَددنا إ ددْاااااااااا
هفل ا ص(إلااثاَد  اًتف د ات دعالبمنثَسدْا ًٍؽدإالبالسدْالبقٌٍدْا دمالب شحدْايفاااااااااالي

نيتلهالبفد ياباا َدإحالبدثف(ريابفٍدىااااالبمنسإطاً مااوإتّالبٌ ُ اًلبديتاتاد  ا أ ودإا اااا
ا ًلايللتَسَإحالة ثخفاْاًلةفعلحاًلةخ زإحايلعإلاامن ٌاْاتف(ريي

إااٌزًحدإااحإشدً لايفالبثخقدَ اااا ابعا إنابح افالب شحْايفالبمنسإطاتدأخرًيلايلًبداا
( اًلبدداِاٍصددريانااًؼددعاعقددْاًلؼددطْاًهددفيّا ىددإ الةواددْا صدد(إلاااااااا444.  ددقا 

 اإل ا اإا إنابح افالب شحْايفالبمنسإطاتدأخرًيلايلًبدإااٌزًحدإااحإشدً لايفالة لسحدْا  دقااااااا
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ا( اًتصريالة لسحْاناالةثإ اْالبالتَدْالبٌل َدْاًلة دثا ّاةدفٔا قدناليهدفل اااااا188. 
لةٌؼٌ ْ ا اإا إنابح افالب شحْايفالبمنسإطاتأخرًيلايلًبإااٌزًحإااحإشدً لايفالبثقدٌٍ ااا

( اضَددذاٍادد البثقددٌٍ البثأ َددفا  ددٓا قددإطالبقددٌّايفالييلٕاًتعددطَ ااااااا163.  ددقا 
لة إتابمنقإطالبؽااا رباتافٍإلالايللتَسَإحالة ثخفاْ اًتصريات عالبمنثَسْا

ٍ دف  اااااناا نالب شحْايفالبمنسإطات خ ا قٌّ يفا إ ْااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْ;اًاد اخد ا
ًٍدإاةودإتلحاادإاًتلٕالةا  دْ ا ًٍؽدإا دإنابح ادفاضدباااااااااا هالا ( ّا نالبفل اَْاه ً دإاسٌ

ا(.570.لايثقل اتأخرًيلايلًبإااٌزًحإااحإشً لايفالبثخقَ ا  قا 

 ددقا ًٍؽددأا ددإنابح اددفاضددبالايددثقل اتددأخرًيلايلًبددإااٌزًحددإااحإشددً لايفالبثقددٌٍ ا اااااا
( اًتثفددنات ددعالبمنثددإٖشا صددٍ(إلا ددإيااددعا ثددإٖشا فٍددفاادد البفتليددإحالب ددإ قْ اااا202. 

هإمنا  دٌالمدرياااًلبيتاتمنإًبجالبالسإحا مالبفل اَْاًاوإتلحااإاًتلٕالةا  ْ ايتليْا
 لسدْااودإتلحااااًلبيتاهف جاناايتليْا(2004لبص  َ  اًلبف ضإتُالب َفاهاٌيا 

ْااااااإاًتلٕالةا  ْا أهفل ال ى  اً يدف حااإ اً ي ٌةا د ًالبفصدإلابدفٔاادلةال إااد
ًَإا مااودإتلحاادإاًتلٕالةا  دْاً هدفل ااااا  ثإٖسوإا  اًزٌيا لسْااٌزحْايلبْانضعإٖ

ال ىإ .

ًيفاناإتالبثأخريا مالبفل اَْابإلىإ اًاوإتلحااإاًتلٕالةا  ْاتأتُا ثإٖشايتليْا
ناااًلبديتاهدف ااد اعل دإااااا ابث دف  اهدايالبف(د ّ ااا(2007 ش  ا حفالةدمنا اض دما اا

 لبا اَْ لةفإهَ ا ا  تمناَْ يف لةا  ْ ًتلٕ اإ ليللتَسَإح  إ  َْلبثا  ا  ٓا

ٔا ًَْلبفل ا لبا اُ لبثف(ري ًاوإتلح ُا لبعداا تلاَداا بإلىإ ابدف ال  دفليِ ا لبددإ 
ْاًسفا يف حا ثدإٖشالبحطدذا د اًزدفا اإبَدْاةودإتلحاادإاًتلٕالةا  دْايفااااااااا ا اد ا تمناَد

ٔاا َْداًلبفل ا لبا اُ لبثف(ري ًاوإتلح لبا اَْ لةفإهَ   لبعداا تلاَداا بإلىدإ ابدف

ا.ل  فليِ لبدإ ُ

 ا(2007ًبَدفالب دَفاع َفدْا ااا اإاتثفنا ًٍؽإالبمنثَسْاللإبَْااعا ثإٖشايتليدْاا
 خدد ا   ددإاشاتا َاددُايفاؼددٌٕاٍادد اليددللتَسَإحااااا ًلبدديتاهددف جاناالبثطقددناادد ااا

ًَدد لب ٍإؼددَْاًيل ددعالاىددإ الي ددإيميُابددفٔااا  ددٓاضددإلالةصدد(لحإالبددثا  الةددمن  االلت
 اً يدف حالبفتليدْا د اااالبثلاَاالةٌهٌ ماامنخفؽُالبثطعَإلايفااإيّالب ٍإؼدَإحا

ًزٌيا اإبَْاب رب إاشالةقلط;اليا الباِاٍ  فا ( ّالبثأخريالةثحإيلا مااودإتلحاا
ااإاًتلٕالةا  ْاًيل اَْال ىإ .

َااا سدْاادعا ثددإٖشايتليدْا ددإلااد ا  لهَاددُاااااًيفاهدالال ادإتا ًٍؽددإاتثفدنات ددعالبمنث
( اًلبدديتاهددف جاناايتليددْالبالسددْا ددمااوددإتلحااددإاًتلٕاا2014 دد لهَ  اً ددإتسا  ددُا 

لةا  دددْاًيل اَدددْالبدددثا  ابدددفٔاتلاَدددااا ض دددْالبثا دددَ الةثٌيددد  اً يدددف حا ثدددإٖشااااا
ًَإا مااوإتلحاادإاًتلٕالةا  دْااا لبفتليْا  اًزٌيا لسْالتتحإاَْااٌزحْايلبْانضعإٖ

( اًلبدديتاتٌظدد جاناا2007مايل اَددْالبددثا   اً ددابعايتليددْاااإًٍددْا  ددٌاشدد لل اً دد
ًزٌيا لسْا ًٍؽإااٌزحْايلبْا مااوإتلحااإاًتلٕالبال  ّاًلبفل اَْابإلىإ ابدفٔاا
الةازإااْالبرياٌه.ااًتلإاختث اا ثَسْاهالالبف ،ااعا ا البفتليإحالبيتا

ْات حا نااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْاهُالبيتات   شد  ا محدفااااخ ايفالبفل اَْ اًامنوإايتليد
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 اًلبدديتاهددف جاناا(2014هاددف اًزددإ  ا حددفاللاَددفازددإ   اًاامنددٓاض دد الب ددَفا اا
 إ  َدددْا   دددإاشابثمناَدددْايل اَدددْال ىدددإ ا إيدددثخفليالايدددللتَسَإحااالبثطقدددنااددد 

ْاااااا ;اضَددذاٍدد ٔالبحإضددذا ناااالةا  َددْاًاددإاًتلٕالةا  َددْابددفٔااددلةالة ض ددْال  فليٍدد
هددُاادد اتدد خ ايفااوددإتلحااددإاًتلٕالةا  ددْاًبددَنالبا(ددن;انالا نالبفل اَددْاااااااااالبفل اَددْ

ٍ طدد هالبصددخغاًٍددمن  ايدد ٌ ى اًٍف اددىايددٌااا بإلىددإ ات اددفالدإ ددْالبٌسددٌيالبدداِا
تا  ااوإتلحازفٍفّاًهإًبْال ث إةااوإتلحاا اشأ وإاتقدٌٍ ا يلٕالبفد ياً ٍدإيّاااا

ٕاا ي اًالض ددْا ف ددىا دد اا فإٕتددىاً إ  َثددى اًادد اخدد اٍ ددآالبفدد يانااا لزاددْا يل
 دبا خمنإٕالييلٕاًا لزاْالايدللتَسَإحالة دثخفاْاًتقٌميودإايفاؼدٌٕالبمنثدإٖشاااااا
لبدديتاٍققوددإ اًادد اخدد اٍدد يِاالبددعاناا قَددنالبثقددٌتاًادد اخدد ا قَددنالبمنسددإط ااااا

اً ًٍؽإا ٍإيّالبفل اَْ اًهٌااإات  فّا ثَسْالبف ،اللإبُ.

   ،اختباز صخة الفسض السابع 
ًَإاةوإتلحااإاًتلٕالةا  ْايفاًلباِاٍمنغا  ٓا   ى اٌٍزفاتأخريااحإش ايللانضعإٖ

البا إٕالبمنإز ا أ اإييالبف  َْ.

(اسحددٌلالبفدد ،البحطدددُ;اضَددذا ددإنابح اددفالبددٌ ُااا11ٍثؽدد اادد ا ثددإٖشازددفًل ا
نيتلهاا( اًلبدداِاٍصددريانا058.تددأخرًيلايلًبددإااٌزًحددإااحإشددً لايفالبددا إٕالباا ددُا  ددقا ا

فٍددىاًلايددللتَسَإحالة ددثخفاْاًلةددفعلحاًلةخ زددإحااالبفدد ياباا َددإحالبددثف(ريابا
 ا ددابعا ددإنابح اددفالبددٌ ُاتددأخرًيلايلًبددإااٌزًحددإااحإشددً لايفااايلعددإلاامن ٌاددْاتف(ددريي

( ا ًٍؽإا إنابح افالبٌ ُاتأخرًيلايلًبإااٌزًحإااحإشً لايفا087.لبا إٕالبثط َ ُا  قا 
تدأخرًيلايلًبدإااٌزًحدإاااا( ا دابعا دإنابح ادفالبثخقدَ ااااا102.لبا إٕالا ث(إتِا  قا 

( اً ابعا إنابح افالبثقٌٍ اتأخرًيلايلًبدإاا046.احإشً لايفالبا إٕالبثط َ ُا  قا 
( اً دإب زٌ اناااحَادْااودإتلحاادإااااا105.اٌزًحإااحإشً لايفالبدا إٕالا ث(دإتِا  دقا ااا

ناٌ ددْاادد الةوددإتلحالةث(إا ددْاًلةثفإ  ددْااًاددإ ااااااًتلٕالةا  ددْ اًلبدديتاتادد  ا أ وددإ اااا
اتثا نا ٌ ُالبفد يا دثف(ريياً ا َإتدىالةا  َدْاًا لسحثودإاًلعثَدإتاًليدثخفليااااااااًلبيت

 اىدفا  دىااد البقحَادُاااااًتافٍإلالايللتَسَإحالةمنإيحْاب ٌظٌلاناال ف الافي
اًلةمنققُا نات خ ايفالبا إٕالبمنإز ابفٔالبف ي.

 دد لياًمي(دد اتف ددريالتتحددإطااوددإتلحااددإاًتلٕالةا  ددْا إبددا إٕالبمنددإز اادد ا نالياا
ًٌٔا دٍإلااد ااودإتلحاادإاًتلٕالةا  دْاٍ(دٌنابدفٍو اسدفتّا  دربااااااااااا لباٍ اٍث اٌنال دث
ًٌٔا دددددددٍإلااددددددد اجتوَددددددد ااااا   دددددددٓاجتوَددددددد الةا ٌادددددددإح;ا ِا  وددددددد اٍث ددددددداٌنال دددددددث
لةا ٌاإح لة ددثٌٔالي اددن( اليادد البدداِاٍددمنا(نا  ددٓاسددفتتو ا  ددٓاضددإلالةصدد(لحاا

تف اددىا ثددإٖشايتليددْامجددإلااالبدديتاتددٌلزوو ايفالبحَٗددْالبدديتاٍاَصددٌنا َوددإ اًهددٌااددإااااا
( اًلبيتاتٌظإلاا اعل إانااًزٌياتأخريااعثل اا ثٌٍإحاادإاا2006هافا  ُ 

اًتلٕالةا  ْاًجتوَ الةا ٌاإحا  ٓاضإلالةص(لحالايثفابَْابفٔاالةال إااْ.

 ابعات خ ااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْايفا ا َإحااا  َْا ع ٔاًيَقْامي(د ا ناا
ٍ(ٌنا إايفالُةساإلاتأخريا  ٓااإاٍققىالبفد يااد اىدإطا درباال دإٕيالبمندإز  اًيفااااااا

 اًلبديتاا(2013ضمنإنا حفالبفثإطالةلضدْا اهالالبعفياتف  ااهايالب اٍْا ثإٖشايتليْا
ٓا لبال  ّ ًتلٕ اإ ليللتَسَإح  ا  ٓ   لبثفتٍب  خ اهف جاناالبثا  ا  ٓ ا د
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ّا   دما ْا لبدال    لةعدطٌةا  قدغالا ثحدإياا لؼدق لةا الًِ ٔبدفا ًلا ثحدإيا لباإا د

ُا  منصإط ;الياد البداِاٍصدرياناا نااودإتلحاادإاًتلٕالةا  دْاسدفاتد خ ايفااااااااا لٖدفا ض  د
لبددددا إٕالبمنددددإز ا صدددد(إلااحإشدددد  ا ًاشددددريااحإشدددد ا ًٍؽددددإا ددددربااددددث ريلحاًيددددَقْ ااااا

 ددْاًلا ثحددإي اًهددٌااإٍ ٍددفا إبثحاَددْاادد ا فددإّٕالبفدد ي اًادد اخدد اااااا إبددال  ّالباإا
 قَنالبمنسإطايٌلٕالي إيميُا ًالةود ا ًاللَدإتُا صد(إلا دإي اً دابعايتليدْااااااا

(ااددد اادددلةا  َدددْاا268( اًلبددديتا ز تودددإا  دددٓا ا2008 عددد ّاهادددفا حدددفالالَدددفا ا
أيدإبَبالبدثا   ااالبل َْ اًلبيتا يف حا  ا نااوإتلحاادإاًتلٕالةا  دْاتد تح ا ًٍؽدإا اااا

اً ابعالبثطعَإلالبفتليُ.

 ابعا منالتتحإطااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْا ثطقَنالبمنسإضإحاتلدإاٍدفراينااا
اوددإتلحااددإاًتلٕالةا  ددْاتدد خ ايفااددث ريلحا عدد ٔات ٍددفاادد ا إ  َددْالبفدد ياً فإٕتددىاااا
ًادد اخدد ا قَددنالبمنسددإطالة شددٌة;اًهددالااددإاتصددريانبَددىا ثَسددْايتليددْاهاددفا دد اااااااااااا

( اًلبددديتا شدددإتحانااًزدددٌيا لسدددْالتتحإاَدددْااٌزحدددْايلبدددْااا2006ٌاحدددإنا يددد َاإنالب
ًَإا مااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْاًلبفإ  َْالبالتَْابدفٔا َمندْاا(ٌ دْااد ا اااا (ا299نضعإٖ

اا االةازإااْالبقعَ .

 ابعامي( اتف ريات عالبالسْايفاناإتالبالسْا مااوإتلحاادإاًتلٕالةا  دْااا
اتددف اوإا ثددإٖشايتليددْا ددإلاادد ا حَددإلاحبدد ِ اً  ددُااااااااًاوددإتلحاضددإلالةصدد( ْ اًلبدديتااا

ًَإا ددماااااااااا2014 ددإتس  ( اًلبدديتاتٌظدد جابٌزددٌيا لسددْالتتحإاَددْااٌزحددْايلبددْانضعددإٖ
(ا150اوإتلحااإاًتلٕالةا  ْاًلبقفتّا  ٓاضإلالةص( ْ اًالبعابفٔا َمنْاا(ٌ ْاا ا 

اا االةالبعاالبدإبذالبدإ ٌِ.

( اًلبدديتاسإادجال لزاددْاا2011 ادإاتصددريا ثَسدْايتليددْاآ دفِاهاددفاضسدإ ِا اااا
لبفتليددددإحاًلييةالبمن دددد ِالةثا ددددنالودددددإتلحااددددإاًتلٕالةا  ددددْاًللددددإلال  دددددفل ُااااااا
ب اص(لح اًتٌظ جانااًزٌيا فٍفااد ا ثدإٖشالبفتليدإحالبديتاتدف  اًزدٌيا لسدْاااااااا
ًَإا دددمااودددإتلحاادددإاًتلٕالةا  دددْاًللدددإلال  دددفل ُاااااااااا لتتحإاَدددْااٌزحدددْايلبدددْانضعدددإٖ

اب اص(لح.

يٍنادد  ِاالبددعا ًٍؽددإاناا نااددإاًتلٕالةا  ددْات  ددو ايفاتمناَددْالبددثف(ريا صددٍ(إلااااًتلددإا
 اًلبيتاهف جاناالبثطقنا(2012ش ٍاا  ُامحإيا  إي اًهالااإا شإتحانبَىايتليْا

 إ  َددْاليددثخفلياليددللتَسَْااددإاًتلٕالةا  ددْا  ددٓاتمناَددْالبددثف(ريابددفٔااددلةاااادد 
ْاا فا يدف حا ثدإٖشالبحطدذا د ااااا اًسدالبعاالباإش اا اعللااحطذالبل َدْال يدلاَ

اًزٌيا اإبَْاةإاًتلٕالةا  ْايفاتمناَْالبثف(ريابفٔالبقلة.

 نالي دد ليالبدداٍ اٍاددإ ٌناظدداٌ إحاتا دد ا ًا ٍددْااصدد(لحاااFlavel (1979)ًٍدد ٔا
اا  َْا ع ٔاٍاإ ٌناا اسعٌتايفاليثخفليالايللتَسَإحالةا  َْالةلٖادْ;ا ود ااا

  َو اتا ادى اًٍثعد  ٌنايًناً دُاب اا َدإحا ًااااااااٍ(ٌ ٌنا  ٓاً ُاتإيالإاٍمنح ُ
لايللتَسَإحالبيتات(ٌنا اإبْايفااٌلسااهفيّ اً إبثإبُاٍفصد ٌنايفاليدثحفل إااا
 إيللتَسَإحا ع ٔا  د ا اإبَْ ا اإا  و اااٍ ثخفاٌنات عالايللتَسَإحا

ا. ص(إلا فٌِا ًات قإُٖ;اليا الباِاااٍ إ وفيا  ٓالبثا  ا (فإّٕاً اإبَْ
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ناا ناادددإاًتلٕالةا  دددْاتاددد ااا  دددْالبفددد يااااDe Costa (1986) ادددإاٍصدددريا
 اا َإتىالةا  َْ اًلبيتات افاا شً لاب ا إٕ ا اإا  ودإامتددإلا ا َدإحاؼدح ا  َدإاااااا
ًثَفثوددددإالبثخقددددَ اًلة لسحددددْاًلبثقددددٌٍ اييلٕالبفدددد يايفاضددددإلالةصدددد( ْ اًاوددددإتلحااا

اْايٌاضإلالةص( ْ.تمنفَاٍْااواثوإاتٌزَىااوإتلحاالبثف(ريالاث ف

(ا2015 ابعاسدإيا دإلااد اٌٍيدااهادٌياسقدإاُ اًيداإيا محدفااعدقفٓا ااااااااا
 فتليْاهف جاناااا  ْا اإبَْا   إاشاب ث  ٍعالةا يفاٍ ثمنفاناااإاًتلٕالةا  دْاا

(ااد اا128يفاتقٌٍ البثف(ريالبمنإسفاًلبا إٕالبمنإز  اًالبعا  ٓا َمنْاا(ٌ دْااد ا اا
ن اً يدددف حا ثدددإٖشالبفتليدددْا ددد اًزدددٌيا اإبَدددْاااااتلاَددداالة ض دددْال  فليٍدددْا دددإيتيااا

ب رب إاشالةقلطايفاتمناَْالبا إٕالبمنإز .ا اإاٍ تح البدا إٕالبمندإز ا إبقدفتّاااا
( اًلبديتاا2016  ٓالختإالالبق لتا ًٍؽإ اًالبعاً ًقإابمنثدإٖشايتليدْايدإملا  دُايدإملا ااااا

تابدفٔااهف اا اعل إاناايتليْالبقفتّالبثمنح ٍدْاب دا إٕالبمندإز ايفالختدإالالبقد لااااا
ا(اا حْا  َْالبل َْازإااْالبقعَ .276 َمنْاا(ٌ ْاا ا 

ًممإاٍف  اهايالبمنثَسْا ًٍؽإا ثإٖشايتليْا إلاا اياإياهادفا محدف اعؽد اااا
( اًلبديتاهدف جاناااا  دْا خد ااااا2018وَا ا  ٌا ٍف ااًنميإناظلطالبفٍ البصد ٍا ا

تلحااددإاًتلٕا   ددإاشاتددفتٍعاسددإٖ ا  ددٓالبددا إٕالبمنددإز اب ددثري ربصايفاتمناَددْااوددإااااا
(ات اًَالااد اا50لةا  ْابفٔا َمنْاا اتلاَاالبعاالمإانالا ثفلُٖاا(ٌ ْاا ا 

الًِاالبددثف(ريااددإاًتلٕالةادد يفالةددمنخف  اً يددف حا ثددإٖشالبفتليددْا دد اًزددٌيا اإبَددْاا
اب رب إاشايفاتمناَْااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْ.

نااًزددٌياا( اًلبدديتا شددإتحا2018ً ددابعا ثددإٖشايتليددْا ددللا ددإيلالمقَددبا ااااا
ًَدإاًلبديتاااااااا ًَإا دماليدللتَسَإحالبدثا  الةدمن  االلت  لسْالتتحإاَْااٌزحْايلبْانضعدإٖ
تمنثاُاناااإاًتلٕالةا  ْاًلبا إٕالبمنإز ابدفٔالبق حدْالةٌهٌ دٌنا دإيتين اًالبدعاااااا

ا(اا البق حْالةٌهٌ مايفالة ض ْالبدإ ٌٍْ.71  ٓا َمنْاا(ٌ ْاا ا 

ْاا(2018 حددفالالَددف ا عدد ّاهاددفاا ًٍؽددإاتصددريايتليددْااا ا اًلبدديتاهددف جاناايتليدد
 ل  دفل ُاب اصد(لحاا  إلدإلا لباإا ْ ًلبال  ّ لةا  ْ اإًتلٕ نيللتَسَإح  لسْ

ُا لبعداالمدإاناا تلاَداا اد ا ًلبادإيٍما لبثا   ظاٌ إح باًِ نااًزدٌيااال  ثدفلٖ
لتتحدإطايللااٌزددبا دماليددللتَسَإحاادإاًتلٕالةا  ددْاًللدإلال  ددفل ُاب اصدد(لح;ااااا
لياددد البددداِاٍدددف  ا (ددد ّاتدددأخرياادددإاًتلٕالةا  دددْايفالبدددا إٕالبمندددإز ا صددد(إلا دددإي ااااااا
ًلبا إٕالا ث(إتِا ص(إلاعإػ;انالا نااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْات ٍفااد اسدفتّالبفد ياااا

ٌٍ البفادإل اًاد اخد اٍدمنا(ناالبدعايفانيتلهالبفد يااااااا  ٓالبثخقدَ اًلة لسحدْاًلبثقدااا
ًَددإ;ا َ(دددٌنانيتل ددىا دددإااااااا ًتاٍثددىاب اصدد(لحاً دددابعالمددربلحالبددديتاميدد ا ودددإاٌٍا
وث دددااًٍ لهدددإااددد ا ًلٍدددإاوث فدددْ الياددد البددداِاٍ دددو ايفاضدددإلالةصددد(لحا صددد(إلاااا

ًهددالااددإاي اثددىا ًٍؽددإا ثددإٖشايتليددْاادد اًبَددفالب ددَفاع َفددْ اً محددفا حددفاااان ددفل ُ.
(;اضَددذا ا(منواددإاتمناَددْا اإبَددْالبددالحالا ث(إتٍددْا دد اا ٍددناا2019 َصددإتا ل ددإيِا

(اادد ا14   ددإاشاسددإٖ ا  ددُااوددإتلحااددإاًتلٕالةا  ددْ اًالبددعا  ددٓا َمنددْاا(ٌ ددْاادد ا ااا
البثلاَاالةٌهٌ ماامنخفؽُالبثطعَإل.
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 ،اختباز صخة الفسض اخلاوس 
ًَإابفل اَددْااا ل ىددإ اًلبدداِاٍددمنغا  ددٓا  ددى اٌٍزددفاتددأخرياشددريااحإشدد ايللانضعددإٖ

ا أ اإيهإالبف  َْايفالبا إٕالبمنإز ا ربااوإتلحااإاًتلٕالةا  ْ.

ًب ثطقدددنااددد اظدددطْالبفددد ،اسدددإيالبحإضدددذا ثطفٍدددفالبثدددأخريلحالةحإشددد ّاًشدددرياا
لةحإشددد ّاي ادددإيالبفل اَدددْابإلىدددإ ايفا  ادددإيالبدددا إٕالبمندددإز ا ادددإاهدددٌااٌؼددد ااااااااا

ا(:13جبفًل 
 بعار رافع١ٝ اإلصتاط يف أبعار ايشنا٤ ايٓادح( ايتأثريات املباؽض٠ ٚغري املباؽض٠ أل13دزٍٚ)

 ايتأثري ايهًٞ ايتأثري  املتػري

 غري َباؽض َباؽض تابع َغتكٌ

 112. 112. ال ٜٛدز ايشنا٤ االبتهاصٟ ايضغب١ يف ايٓذاح
 050. 050. ال ٜٛدز ايشنا٤ ايعًُٞ

 090. 090. ال ٜٛدز ايشنا٤ ايتشًًٝٞ
 096. 096. ال ٜٛدز ايشنا٤ االبتهاصٟ االعتكالي١ٝ

 056. 056. ال ٜٛدز ايشنا٤ ايعًُٞ
 078. 078. ال ٜٛدز ايشنا٤ ايتشًًٝٞ

 047. 047. ال ٜٛدز ايشنا٤ االبتهاصٟ ايتشزٟ ٚاملٓافغ١
 022. 022. ال ٜٛدز ايشنا٤ ايعًُٞ

 105. 030. 075. ايشنا٤ ايتشًًٝٞ
 070. 070. ال ٜٛدز ايشنا٤ االبتهاصٟ حتٌُ املغ٦ٛي١ٝ

 036. 036. ال ٜٛدز ايشنا٤ ايعًُٞ
 073. 073. ال ٜٛدز ايشنا٤ ايتشًًٝٞ

 270. 034. 236. ايشنا٤ االبتهاصٟ سب االعتطالع
 082. 001. 081. ايشنا٤ ايعًُٞ

 179. 022. 157. ايشنا٤ ايتشًًٝٞ

(اسحٌلالبف ،البحطدُ;اضَذا إناهمنإهاتأخرًيلايلًبإا12ٍثؽ اا ا ثإٖشازفًل 
اٌزًحإاشدريااحإشد ابفل اَدْال ىدإ ا أ اإيهدإالبف  َدْايفالبدا إٕالبمندإز ;اًالبدعاااااااااا
 ددربالبثددأخريالةحإشدد ايفااوددإتلحااددإاًتلٕالةا  ددْ اًلبدديتات اددفالدإ ددْااوددإتلحاًيددَقْ اا
ًلبيتات خ اتأخرًيلايلًبإايفالبا إٕالبمنإز  اًهدُااودإتّالبدٌ ُ البثخقدَ  البثقدٌٍ  اااااا

ُاًلباا ُاًلا ث(إتِا ص(إلااحإش اتأخرًيلايلًبدإ اضَدذاااًهُات خ ايفالبا إٕالبثط َ 
(ا090.(اًلبثط َ ددددُ 050.تدددد خ الب شحددددْايفالبمنسددددإطايفالبددددا إٕالباا ددددُالقددددفلت ااا

(ا صدد(إلاشددريااحإشدد اادد اعددللاتأخريهددإالةحإشدد ايفالبددٌ ُ ااا112.ًلا ث(ددإتِالقددفلت 
البثخقَ  البثقٌٍ .

(ا056.لباا دُالقدفلت ااا ابعات خ الايثقلبَْا ص(إلاشريااحإش ايفالبا إٕ
(;اًالبدعااد اعدللاتأخريهدإالةحإشد ايفاااااا096.(اًلا ث(إتِالقدفلت ا078.ًلبثط َ ُا 

اودددإتّالبدددٌ ُ البثخقدددَ البثقدددٌٍ .ا ادددإاٍددد خ البثطدددفِاًلةمنإ  دددْايفالبدددا إٕاااااااا
( ا022.(اتأخرًيلايلًبإاشريااحإش  اًيفالبا إٕالباا ُالقفلت 047.لا ث(إتِالقفلت 
(.ا ادددإاتددد خ ا ادددإلالة دددٌٗبَْايفالبدددا إٕااا030. َ دددُالقدددفلت ًيفالبدددا إٕالبثط
(ا صدد(إلا070.(اًلا ث(ددإتِالقددفلت 036.(اًلباا ددُالقددفلت 073.لبثط َ ددُالقددفلت 

 ابعاٍ خ اضبالايثقل ا ص(إلاشريااحإش ايفالبدا إٕاااشريااحإش اتأخرًيلايلًبإ.
اا(.034.فلت (اًلا ث(إتِالقا001.(اًلباا ُالقفلت 022.لبثط َ ُالقفلت 



 (ASEP)دزاسات عسبية يف الرتبية وعمي النفس 

 

 

 

 

 

 

143 
 

ًتصددريات ددعالبمنثَسددْاناا نايل اَددْال ىددإ اتدد خ ا صدد(إلااحإشدد اً ددابعاشددرياا
احإش ا ربااودإتلحاادإاًتلٕالةا  دْ;اًهدالاٍاد ا نالبثدأخريابدَنا إبؽد ًتّا ناٍ(دٌناااااااااا
تددأخرًيلااحإشددً ل;اًنلددإاسددفاٍ(ددٌنا صدد(إلاشددريااحإشدد ;اًالبددعا ددرباي ددعالبفدد ياًضفدد يااااا

 فددْ;اًالبددعا  دد ،اتقددٌٍ الييلٕاً قَددناااابددثا  ايدد ٌ َإحاًليددللتَسَإحاوثا
لبمنسإط ااايَاإايفاا ض ْالبدإ ٌٍْ;انالامتدإلاهايالة ض دْاامناقًفدإاعقدرًيلايفاضَدإّااااا
لبفددد ي;اًاددد اخددد اٍثدددإصالبفددد يا قدددٌّاناال ث دددإةاآبَدددإحاًليدددللتَسَإحازفٍدددفّااااا
ب ٌظدددددٌلانااليهدددددفل البددددديتاٍ دددددآاناا قَقودددددإ اًيفااقدددددفاثوإالبثطعدددددَإلااااااا

هالال اإتاتف  ا ثَسْايتليْا اإيا محفاض   اً  دُااعدقفٓاااالي إيميُ اًيف
(اهددايالبف(دد ّ اًالبددعاادد اعددللايتليددثوإا ددإلاادد ااددإاًتلٕاااااااا2004  ددُاللددإتً ُا ا

لةا  ددْاًليددللتَسَإحالبثددا  اًلبفل اَددْاب ددثا  ا اددث ريلحاتمنح ٍددْاب ثطعددَإلاااااا
ٌياسدفتّاالي إيميُابفِاالةالبثا َ البدإ ٌِالباإي اًسفا يف حالبفتليْا د اًزداا

تمنح ٍددْاب(ددإلاادد ااوددإتلحااددإاًتلٕالةا  ددْاًلبفل اَددْاب ددثا  ا إبثطعددَإلالي ددإيميُااا
ٍ دددرب ا هاَدددْااودددإتلحاادددإاًتلٕالةا  دددْاااااا بدددفٔاادددلةالة ض دددْالبدإ ٌٍدددْ;الياددد البددداِا

اًلبفل اَْايفالبثُأٍ ايفاىإضإحالبقلةايفاهايالة ض ْال إاْ.

لحا دماادث ريلحالبحطذ يل اَدْااااًيفالملظْامي( البقٌلا دأناهمندإهاادْاتدأخرياااا
لبا إٕالبمنإز ( اًسفالتؽ االبدعايفالبمنادٌالصااا-اوإتلحااإاًتلٕالةا  ْ-ل ىإ 

لةقدددلط ا ادددإالتؽددد ا ًٍؽدددإايفالبثدددأخريلحا دددماادددث ريلحالبفتليدددْ اًتصدددرياا دددإتلحاا
اا نالبفل اَددْات اددإلا ققددْالبحفلٍدْ;انالا  وددإالبقإسدْالا  ددْابإل  ددإن اااا‘لبالسدإحاا

عالبفدد يايفالجتددإياااددم اً فدد يا  ددٓا ددالاا ٍددفاادد ال وددفاًلبمنصددإط ااااًلبدديتاتددف 
 اإا  وإات إ فابَنا ق ايفا فٍفال ف ا ٌؼٌط;اًنلدإان  دإةالبفد ياا ًسدإااااا
زفٍفّ اًجت ٍدباليدللتَسَإحاوث فدْاًتافٍ دوإاً ًقدإابثقََادإحااللتَدْاٍقدٌيا ودإاااااااااا

ًتلٕالةا  ْ;اضَذاتااإلاالبف ي;اًظًٌبإاناال ف الة زٌ اًهالاهٌازٌه ااوإتلحااإ
اودددإتلحاادددإاًتلٕالةا  دددْا  دددٓاتفاَدددإلا فٍدددفااددد الباا َدددإحالةا  َدددْ ااددددإلالبفوددد  اااا

ناا نااودددإتلحاادددإاًتلٕااااLivingston (2003)لبثقحَدددن اًضدددإلالةصددد(لح انالاتصدددريااا
لةا  ْات ادإلالة تحْالي  ٓااا البثف(ري اًلبيتاتثؽا البؽح ال ٌإ ُاب اا َإحا

 تحقدددْا دددإبثا   اًلي صدددقْااددددإلالبثخقدددَ ابإلسدددفليا  دددٓا يلٕااوادددْاااالةا  َدددْالة
ااَمنددْ اً ددابعالة لسحددْالة ددثا ّاب فودد  اًتقَددَ ااددفٔالبثقددفيايفالةواددْالة ددمنفّاا
نبَددى ا ادددإا ناادددإاًتلٕالةا  دددْات ادددبايًًتلاضإً دددإايفالبدددثا  البمندددإز ;اضَدددذاٍقدددٌياا

لبؽدح اًلبدثط( اادإاًتلااااالي  ليا ثقحَنااٌلتيه الةا  َدْا صد(إلا  ؽدإلااد اعدللااااا
الةا يف.

ٍ اودددفالبق ٍدددنا ادددإيالبفددد ي اااا ًتفإ دددإلايل اَدددْال ىدددإ اًاودددإتلحاادددإاًتلٕالةا  دددْا
ًٍف يا  ٓا قَنا هفل ى اًا اخ ا قَنالبمنسإضإحايفايَإقاخقإ ثدى اًهدالاهدٌاااا

ازٌه البا إٕالبمنإز .

  دددٓا ناادددإاًتلٕالةا  دددْاتثؽدددا البفوددد ااااSternberg (1998, 128)ًٍ  دددفا
ًلبؽدددح اًلبدددثط( ايفالباا َدددإحالةا  َدددْ اًهدددايالباا َدددإحاااقدددفّايفاضدددفااللتودددإ ااا
ًتثؽددددا ا ا َددددْالبؽددددح اهددددايالبثخقددددَ اًلة لسحددددْالة ددددثا ّاًلبثقَددددَ اب(إ ددددْاا
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لي صددقْالبدديتاٍقددٌيا وددإالبفدد ي ا اددإا نااوددإتلحااددإاًتلٕالةا  ددْاب قددلةاتدد خ ايفااااااا
يدددإبَباتا اوددد  اا فٍدددفااددد اععإٖعدددو ااددددإل:اسدددفتلتو اً دددإتو البصخعدددَْاً ااااا

ًزٌل ددبا عدد ٔا دددريّ اً إبثددإبُا ددمنا ودد ااددإاًتلٕالةا  ددْاب قددلةاٍ(ددٌناافثإًضددإااااا
بفوددد اشخعدددَْالبقإبدددب اًا دددإ فتىا  دددٓاليدددثَاإةااإسإتدددىاًسفتلتدددىاًتٌثَفودددإاااااا

ا إبص(إلاليادإل.

  :التوصيات 
ايفاؼٌٕا ثإٖشالبحطذاللإبُاٌٍظُالبحإضذالإاٍ ُ:

 مايدٌايل اَدْال ىددإ  اً هاَثودإايفاؼددح ااااؼد ًتّاتٌزَدىال ثحددإيالةد  ماًلبا اددااا
اي ٌهالبقإبباًتمن َاىايٌا هفل ى.

 فَدد البقددلةاًنخددإتّايل اَددثو ;اًالبددعاادد اعددللاتؽددامالةقدد تلحالبفتليددَْاااا 
ا  ٓا  صقْاتفتٍحَْاتااإلا  ٓاضف ااإسثو .

 لاهثاددإيالوددإتلحااددإاًتلٕالةا  ددْ اًلبااددإلا  ددٓاتمناَثوددإابددفٔالبقددلةايددٌلٕايفااا
اسَإحالبثفتٍنا ًالبث( َفإحاًلبٌلزحإحا  .ليللتَ

 منإٕالةق تلحالبفتليْايفاؼٌٕا يناًاوإتلحااإاًتلٕالبفل اَْ;احبَذاتااإلا  ٓا 
تمناَددْالبددٌ ُاًلبثخقددَ اًلة لسحددْاًلبثقددٌٍ ابددفٔالبقددلةااايددَاإايفاا ض ددْااااا

البدإ ٌٍْ.
 لبف  َدْااتٌزَىال ثحإيالبا اماًلة  مايٌاافوٌيالبا إٕالبمنإز اًلبدا إٕلحاا

لبددا إٕال  ددفل ُ(;اةددإابددىا-لبددا إٕلباا ُ-لةثؽددا ا إ لبددا إٕالبثط َددإل
اا ا هاَْايفاضَإّالبقلةاايَاإاسُاهايالة ض ْالةواْ.

 تؽددامالةقدد تلحالبفتليددَْا  صددقْا ا َددْاًتددفتٍحإحاتثؽددا البااددإلا  ددٓاتمناَددْا
اد ال ا(دإساااالبا إٕالبمنإز ا أ اإييالبف  َْابفٔاالةالة ض ْالبدإ ٌِ;اةدإابدىاا

انٌإ ُايفاضَإتو ا َاإا اف.

 :البخوخ املستكبمية 
يفاؼدٌٕااددإطا  ؼددىاادد ايتليددإحاًُ ادد ا   ٍددْ اًاددإا يددف حا منددىا ثددإٖشالبحطددذااا

اللإبُ امي( السللطاحبٌراا ثقح َْا اإاٍ ُ:
 اإبَدددْا   دددإاشاتدددفتٍعاسدددإٖ ا  دددٓااودددإتلحاادددإاًتلٕالةا  دددْايفا ٍدددإيّالبفل اَدددْاااا 

اامنخفؽُالبثطعَإل.بإلىإ ابفٔالبقلةا
 اإبَدددْا   دددإاشاتدددفتٍعاسدددإٖ ا  دددٓااودددإتلحاادددإاًتلٕالةا  دددْايفاتمناَدددْالبدددا إٕااا 

ًَإ. البمنإز ابفٔا َمنْاا االةالة ض ْالبدإ ٌٍْالةثفٌسما عَ 
 .ٌٍْ ا لسْااإاًتلٕالبال  ّاًااثقفلحالبفل اَْابفٔاالةالة ض ْالبدإ
 اوددإتلحااددإاًتلٕالةا  ددْاًلبددا إٕااا منددإٕالددٌالصاب السددإحالب ددححَْا ددما ددإلاادد اااا

الازثاإ ُاًلختإالالبق لتابفٔاالةال إااْ.

 املسادع:     
ايكاٖض٠: املؤعغ١ املضض١ٜ ايعا١َ يًتأيٝف  .يغإ ايعضب، ادتظ٤ ايجاْٞ عؾض(. 711ابٔ َٓظٛص. ) -

 ٚايٓؾض.

ا. ايكاٖض٠: َهتب١ رافع١ٝ اإلصتاط ٚقٝاع٘(. 1979إبضاِٖٝ قؾكٛش ٚطًعت َٓضٛص. ) -

 األصتًٛاملضض١ٜ. 
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(. ايزافع١ٝ يإلصتاط ٚعالقتٗا ببعض َتػريات 1992أمحز عبز ارتايل َٚاٜغ١ ايٓٝاٍ. ) -

زت١ً َضنظ ايؾدض١ٝ يز٣ ع١ٓٝ َٔ تالَٝش املزاصؼ االبتزا١ٝ٥ ٚتًُٝشاتٗا بزٚي١ قطض، 

 (.2ايبشٛخ ايرتب١ٜٛ ظاَع١ قطض،)

 َا ٚصا٤ َعضيف ع٢ً ت١ُٝٓ َٗاصات (. فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب2007أمحز فالح، ٚختاّ ايػظٚ. ) -

 .38-11، 13زت١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، ايتفهري ايٓاقز يز٣ طًب١ ادتاَع١. 

(. َغت٣ٛ تفهري َا ٚصا٤ املعضف١ يز٣ طًب١ داَع١ سا٥ٌ يف املًُه١ 2016أص٣ٚ خايز عُاٟٚ. ) -

 . 43-1 ،(107)17زت١ً ايجكاف١ ٚايت١ُٝٓ، ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ، 

(. أثض ايرباَر اإلثضا١ٝ٥ ايضٝف١ٝ يًُٖٛٛبني ع٢ً أعايٝب ايعظٚ ايغبيب 2008أعا١َ عبز اجملٝز. ) -

 2زت١ً رصاعات تضب١ٜٛ ٚادتُاع١ٝ، َٚٗاصات اختاس ايكضاص يز٣ ايطالب املٖٛٛبني ايغعٛرٜني. 

(4 .)173 -212. 

بريز ثالث١ٝ األبعار. (. ايبٓا٤ ايعاًَٞ يًشنا٤ طبًكا يٓظض١ٜ عتري2004ْأمسا٤ عبز اذتُٝز. ) -

 قغِ عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ املٓٝا.  صعاي١ رنتٛصاٙ غري َٓؾٛص٠،

(. فاع١ًٝ بضْاَر يت١ُٝٓ 2014أؽضف أمحز ستُز، ٚدابض عبز اذتُٝز دابض، ٚ ٢َٓ سغٔ ايغٝز ) -

املضس١ً  رافع١ٝ اإلصتاط باعتدزاّ االعرتاتٝذٝات املعضف١ٝ َٚا ٚصا٤ املعضف١ٝ يز٣ طالب

 .414-367(، 2)22زت١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ داَع١ ايكاٖض٠، اإلعزار١ٜ، 

املفاِٖٝ  (. فاع١ًٝ اعرتاتٝذٝات َا ٚصا٤ املعضف١ يف ت١ُٝٓ بعض2007أؽضف عبز املٓعِ سغني. ) -

اجمل١ً يإلصتاط يز٣ تالَٝش ايضف ايجاْٞ اإلعزارٟ،  ع١ٝايع١ًُٝ َٚٗاصات ايتفهري ايعًُٞ ٚايزاف

 .161-100، 23داَع١ عٖٛاز،  ايرتب١ٜٛ

(. ايعالق١ بني َا ٚصا٤ املعضيف ٚاذتٌ اإلبزاعٞ يًُؾهالت ٚأُٖٝتٗا 2011آْزٟ ستُز سذاطٟ. ) -

 .100-66 ،(47)12زت١ً ايطفٛي١ ايعضب١ٝ، ايرتب١ٜٛ: اعرتاتٝذ١ٝ َكرتس١ يف تعًِٝ األطفاٍ، 

(، 11)3اجمل١ً ايرتب١ٜٛ بايهٜٛت، (. أ١ُٖٝ ايزافع١ٝ يإلصتاط يف اإلصؽار ايرتبٟٛ.1986بزص عُض. ) -

38-54. 

(. ايعالق١ بني َٗاصات َا ٚصا٤ املعضف١ ٚرافع١ٝ ايتعًِ يز٣ 2014بضاُٖٝٞ بضاِٖٝ، ٚفاصؼ عًٞ. ) -

 . 210-191 ،5زت١ً ايبشٛخ ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ، تالَٝش َضس١ً ايتعًِٝ املتٛعط: رصاع١ َٝزا١ْٝ. 

ًٝا ٚعالقت٘ بايشنا٤ ايٓادح يز٣ ايطًب١ (. َغت٣ٛ ايتع2018ًبالٍ عارٍ ارتطٝب. ) - ِ املٓظِ سات

 .453-426(، 1)179زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ األطٖض،  املٖٛٛبني يف األصرٕ، 

اعرتاتٝذٝات ايتزصٜػ ٚايتعًِ عًغ١ً املضادع يف ايرتب١ٝ ٚعًِ (. 1999دابض عبز اذتُٝز دابض. ) -

 عضبٞ.، ايكاٖض٠: راص ايفهض اي1. طايٓفػ، ايهتاب ايعاؽض

(. َا ٚصا٤ املعضف١ ٚعالقتٗا مبضنظ ايضبط يز٣ طايبات 2017دعفض ناٌَ، ٚعال١َ عكٌٝ. ) -

زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ أعٝٛط، ن١ًٝ ايرتب١ٝ يف داَع١ األَري عطاّ بٔ عبز ايعظٜظ، 

33(2 ،)228-259. 

ايٝب ايتفهري ع٢ً (، أثض ايتفاعٌ بني َغتٜٛات َا ٚصا٤ املعضف١ ٚأع2010د١ًًٝ عبز املٓعِ َضعٞ. ) -

 (،66)20اجمل١ً املضض١ٜ يًزصاعات ايٓفغ١ٝ، ايتشضٌٝ األنارميٞ يز٣ طًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ، 

163-224. 

(.تضُِٝ األْؾط١ األيهرت١ْٝٚ ٚفل ْظض١ٜ ايشنا٤ات املتعزر٠ 2014مجاٍ ايزٜٔ ستُز ايؾاَٞ) -

يف َكضص تضب١ٝ املٖٛٛبني ٚأثضٖا عًٞ ايتشضٌٝ املعضيف ٚايزافع١ٝ ضتٛ ايتعًِ َٚٛارٙ يزٟ طًب١ 

 .117-108(، 3)15زت١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ،داَع١ ارتًٝر ايعضبٞ، 

(. تأثري اختالف َغتٜٛات َٗاصات َا ٚصا٤ املعضف١ ٚجتٗٝظ املعًَٛات ع٢ً 2006مجاٍ ستُز عًٞ. ) -

 .66-9(، 3)30زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ، سٌ املؾهالت االعتزالي١ٝ يز٣ طالب ادتاَع١، 

(. تزصٜب تالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥ ع٢ً َٗاصات املٝتاقضا١ٝ٥، منٛسز 2004محزٟ عًٞ ايفضَاٟٚ. ) -

 .43-1، (42)14اجمل١ً املضض١ٜ يًزصاعات ايٓفغ١ٝ، ٥ٞ َكرتح يًُٝتاقضا١ٝ٥، إدضا

 (. أثض ايتزصٜب عًٞ بعض اعرتاتٝذٝات َا ٚصا٤ ايشانض٠ ف2013٢سٓإ عبز ايفتاح املالس١. ) -

حتغني ايشانض٠ ايعا١ًَ ٚاالْتباٙ يزٟ سٟٚ اضطضاب ْكط االْتباٙ املضشٛب بٓؾاط سضنٞ 

 .330-275 ،(80)23زصاعات ايٓفغ١ٝ، املضض١ٜ يً اجمل١ًطا٥ز، 
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 . عُإ: راص ايؾضٚم.عًِ ايٓفػ املعضيف(. 2003صافع ايٓضري ايظغٍٛ، عُار عبز ايضسِٝ ايظغٍٛ. ) -

 . ايكاٖض٠: راص ايٓٗض١ ايعضب١ٝ.عًِ ايٓفػ ايزافعٞ (.1994) .صؽار عبز ايعظٜظ َٛع٢ -

ت املتعزر٠ ٚايتٛدٗات ايزافع١ٝ أعايٝب ايتعًِ ٚعالقتٗا بايشنا٤ا (.2002). طٜٓب عبز ايعًِٝ -

 .79-9 ،(53)12زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ بٓٗا، ٚايتدضط ايزصاعٞ، 

سٟٚ صعٛبات  ٣َٗاصات َاٚصا٤ ايشانض٠ ٚعارات االعتشناص يز (.2016) طٜٓب ستُز أبٛ ايعال. -

 .220-197(، 1)17زت١ً ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ، ايتعًِ، 

٠ ايتٓبؤ١ٜ يًشنا٤ ايجالثٞ مبٗاص٠ اختاس ايكضاص يز٣ طًب١ ن١ًٝ (. ايكزص2016عامل عًٞ عامل. ) -

 .19-1(، 4)5اجمل١ً ايرتب١ٜٛ ايزٚي١ٝ املتدضض١، ايرتب١ٝ داَع١ ايكضِٝ، 

(. أثض بضْاَر 2018ععار ستُز أمحز، خضض شتُٝض أبٛ طٜز،  ٚإميإ صالح ايزٜٔ ايؾضٜف. ) -

تزصٜيب َغتٓز إىل ْظض١ٜ ايشنا٤ ايٓادح يغتريْبريز يف ت١ُٝٓ َٗاصات ايتفهري َا ٚصا٤ املعضيف 

زت١ً يز٣ ع١ٓٝ َٔ تالَٝش ايضف ارتاَػ االبتزا٥ٞ سٟٚ ايتفهري َا ٚصا٤ املعضيف املٓدفض، 

 .128-86 ،2ات يف اإلصؽار ايٓفغٞ ٚايرتبٟٛ ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ أعٝٛط، رصاع

راص عُإ: ،  3ط .عٝهٛيٛد١ٝ ايفضٚم ايفضر١ٜ يف ايشنا٤ (.2011). عًُٝإ ارتضضٟ ايؾٝخ -

 .املغري٠ يًٓؾض ٚايتٛطٜع

(. ايشنا٤ ايٛدزاْٞ ٚعالقت٘ بايزافع١ٝ يًتعًِ يز٣ طالب ايتعًِٝ 2016عٗا ساَز ستُز. ) -

 .738-695(، 1)22زت١ً رصاعات تضب١ٜٛ ٚادتُاع١ٝ، ْٟٛ ايفين، ايجا

(. فاع١ًٝ اعتدزاّ اعرتاتٝذ١ٝ َا ٚصا٤ املعضف١ ع٢ً ت١ُٝٓ ايتفهري يز٣ 2012ؽضٜف عًٞ محار. ) -

زت١ً ايكضا٠٤ ٚاملعضف١ داَع١ عني طالب ايضف ايعاؽض َٔ خالٍ َبشح ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ، 

 .226-205، 134مشػ، 

(. أثض ايزعا٥ِ ايتع١ًُٝٝ يف ت١ُٝٓ َٗاصات ايتٛاصٌ ٚحتغني َٗاصات َا 2014ًٞ. )ؽُٝا٤ ستُز ع -

زت١ً تضبٜٛات ٚصا٤ املعضف١ يز٣ ايتالَٝش سٟٚ صعٛبات تعًِ ايضٜاضٝات باملضس١ً اإلعزار١ٜ، 

 .228-155(، 1)17ايضٜاضٝات، 

ِ ايشاتٞ يًتعًِ يز٣ (. َاٚصا٤ املعضف١ ٚايزافع١ٝ ٚاعرتاتٝذٝات ايتٓظ2002ٝعارٍ ستُز ستُٛر. ) -

 .78-9(، 1)26زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ عني مشػ، ايعارٜني ٚسٟٚ صعٛبات ايتعًِ، 

 . ايكاٖض٠: راص غضٜب يًٓؾض.رافع١ٝ اإلصتاط(.  2000عبز ايًطٝف خًٝف١. ) -

2010ًٝعبز ايٓاصض ادتضاح. ) - ٚايتشضٌٝ األنارميٞ يزٟ ع١ٓٝ َٔ  ا(. ايعالق١ بني ايتعًِ املٓظِ سات

 .348-333(، 4)6اجمل١ً األصر١ْٝ يف ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، ب داَع١ ايريَٛى، طال

زت١ً (. رافع١ٝ اإلصتاط يف عالقتٗا بايشنا٤ات ايغبع يف ض٤ٛ منٛسز داصرْض، 2007عبزاهلل عٝز) -

 .74-31(، 76)20عًِ ايٓفػ، 

ع١ٓٝ َٔ (. َٗاصات َا ٚصا٤ املعضف١ ٚأعايٝب ايتفهري يز٣ 2015عزْإ بٔ ؽضٜف بٔ سغني. ) -

اجمل١ً ايرتب١ٜٛ طالب داَع١ أّ ايكض٣ ٚداَع١ املًو عبز ايعظٜظ باملًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ، 

 .410-359 ، 40داَع١ عٖٛاز، 

. ت١ُٝٓ َٗاصات ايتفهري: مناسز (2011عزْإ ٜٛعف ايعتّٛ، عبز ايٓاصض ادتضاح، ٚ َٛفل بؾاص٠. ) -

 ، عُإ: راص املغري3.٠ط .ْظض١ٜ ٚتطبٝكات ع١ًُٝ

(. املهْٛات ايعا١ًَٝ يًشنا٤ ايٓادح يف ض٤ٛ ْظض١ٜ عتريْربز ٚعالقت٘ 2015ضاّ عًٞ ايطٝب. )ع -

بهٌ َٔ ايهُاي١ٝ األنارمي١ٝ ٚايتٛافل ايٓفغٞ ٚايكزص٠ ع٢ً اختاس ايكضاص يز٣ ايطًب١ املٖٛٛبني 

 .247-175(، 87)25اجمل١ً املضض١ٜ يًزصاعات ايٓفغ١ٝ، باملضس١ً ايجا١ْٜٛ، 

(. عًِ ايٓفػ املعضيف ٚتطبٝكات٘. ايضٜاض: راص ايظٖضا٤ يًٓؾض 2013ٚستُز عًٞ. )عًٞ  َضطف٢،  -

 ٚايطباع١.

(. َا ٚصا٤ املعضف١ ٚاعرتاتٝذٝات ايتشنض 2004عُار أمحز سغٔ، ٚعًٞ َضطف٢ عًٞ اذتاصْٚٞ. ) -

طالب ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايعاّ،  ٣ٚايزافع١ٝ يًتعًِ نُتػريات تٓبؤ١ٜ يًتشضٌٝ األنارميٞ يز

 .54-1(، 2)20ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ أعٝٛط، زت١ً 
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ايكاٖض٠: َهتب١  .َكٝاؼ رافع١ٝ اإلصتاط: نضاع١ ايتعًُٝات(. 1987فاصٚم عبز ايفتاح َٛع٢. ) -

 األصتًٛ املضض١ٜ.

راص  ، عُإ:1. طايشنا٤ ايٓادح ٚايكزصات ايتش١ًًٝٝ اإلبزاع١ٝ(. 2010فاط١ُ أمحز ادتاعِ. ) -

 ٚايتٛطٜع.رٜبْٛٛ يًطباع١ ٚايٓؾض 

(. 2019فاط١ُ ستُز فٝاض، عبز ايعظٜظ ايؾدط، أَني ستُز صربٟ، ٚرعا٤ ستُٛر طنٞ. ) -

 .253-181، 57زت١ً اإلصؽار ايٓفغٞ، َكٝاؼ عًُٝات َا ٚصا٤ املعضف١. 

 ، ايكاٖض٠:  راص ايفهض.8. طتعًِٝ ايتفهري: َفاِٖٝ ٚتطبٝكات(. 2015فتشٞ عبز ايضمحٔ دضٚإ. ) -

املعضف١،  األعػ ايبٝٛيٛد١ٝ ٚايٓفغ١ٝ يًٓؾاط ايعكًٞ املعضيف: (.1998) فتشٞ َضطفٞ ايظٜات. -

 ايكاٖض٠ : راص ايٓؾض يًذاَعات. ،1ط. ايشانض٠، االبتهاص

(. اعرتاتٝذ١ٝ َكرتس١ قا١ُ٥ ع٢ً ْظض١ٜ ايشنا٤ ايٓادح يت١ُٝٓ 2019فٛق١ٝ صدب عبز ايعظٜظ. ) -

اجمل١ً ١ َعًُٞ ايعًّٛ به١ًٝ ايرتب١ٝ، ايهفاٜات ايتزصٜغ١ٝ ٚايتٓظِٝ ايشاتٞ يًتعًِ يز٣ ايطًب

 .205-161(، 12)22املضض١ٜ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ، 

 ايكاٖض٠: َهتب١ األصتًٛ املضض١ٜ. ، 5ط .ايكزصات ايعك١ًٝ (.1996فؤار أبٛسطب) -

ْظضٜات ايتعًِ املعاصض٠ ٚتطبٝكاتٗا (. 1988يطف٢ ستُز فطِٝ ٚأبٛ ايعظاِٜ عبز املٓعِ. ) -

 ب١ ايٓٗض١ املضض١ٜ. . ايكاٖض٠: َهتايرتب١ٜٛ

 ايؾدض١ٝ ايزافع١ٝ ٚاالْفعاٍيٝٓزا رافٝزٚف )َؤيف١(. تضمج١ عٝز ايطٛاب ٚستُٛر عُض،  -

 (، ايكاٖض٠: ايزاص ايزٚي١ٝ يالعتجُاصات ايجكاف١ٝ.2000)

. عُإ: راص ايضفا٤ ايتفهري: أْٛاع٘ َٚٗاصات٘ ٚاعرتاتٝذٝات تعًُٝ٘(. 2015ستغٔ عًٞ عط١ٝ. ) -

 يًٓؾض ٚايتٛطٜع.

 . ايكاٖض٠: راص قبا٤ يًٓؾض ٚايتٛطٜع.ْظضٜات ايؾدض١ٝ(. 2007ُز ايغٝز عبز ايضمحٔ. )ست -

(. َٗاصات َا ٚصا٤ املعضف١ يز٣ َضتفعٞ َٚٓدفضٞ ايفاع١ًٝ 2006ستُز بٔ عًُٝإ ايٛطبإ. ) -

 .380-335، 27ادتُع١ٝ ايغعٛر١ٜ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ، ايشات١ٝ َٔ طالب داَع١ ايكضِٝ، 

، عُإ: 5. طتعًِٝ ايتفهري: ايٓظض١ٜ ٚايتطبٝل(. 2015ستُز صاحل أبٛ دارٚ ٚستُز بهض ْٛفٌ. ) -

 راص املغري٠ يًٓؾض ٚايتٛطٜع.

(. رصد١ اَتالى طًب١ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ 2011ستُز عبز ايفتاح ؽاٖني، ٚعارٍ عط١ٝ صٜإ. ) -

 .223-195(، 1)6زت١ً داَع١ ارتًٌٝ يًبشٛخ، ملٗاصات َا ٚصا٤ املعضف١، 

(. املضاقب١ ايشات١ٝ ٚعالقتٗا بايزافع١ٝ ايزاخ١ًٝ ٚارتاصد١ٝ يزٟ 2012). ستُز نُاٍ سغني -

 ، داَع١ ايريَٛى، األصرٕ.صعاي١ َادغتري غري َٓؾٛص٠طًب١ داَع١ ايريَٛى، 

 . األعهٓزص١ٜ:  راص املعاصف  عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ يًُعًُني(. 1991ستُٛر عبز اذتًِٝ َٓغٞ. ) -

. ْظض١ٜ ايشنا٤ ايٓادح: ايشنا٤ ايتشًًٝٞ ٚاإلبزاعٞ ٚايعًُٞ (.2006ٛ دارٚ. )ستُٛر ستُز أب -

 ، عُإ: راص رٜبْٛٛ يًطباع١ ٚايٓؾض ٚايتٛطٜع.1ط

َهْٛات ايزافع١ٝ ٚاعرتاتٝذٝات ايتعًِ ساتٞ ايتٓظِٝ املضتبط١ باألرا٤  (.1993َضطٚم عبز اجملٝز. ) -

 .130-92(، 1)6ايرتب١ٝ باألعهٓزص١ٜ،  زت١ً ن١ًٝ األنارميٞ يًطايب راخٌ ايفضٌ املزصعٞ.

(. ايعالق١ بني َا ٚصا٤ ايشانض٠ ٚرافع١ٝ اإلصتاط ايهارميٞ يزٟ طًب١ 2007َعا١ٜٚ أبٛ غظاٍ. ) -

 .105-89(، 1)3اجمل١ً األصر١ْٝ يف ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، داَع١ ايريَٛى، 

ػ ايعًّٛ ع٢ً َا ٚصا٤ (. أثض اعتدزاّ َزخٌ ايشنا٤ات املتعزر٠ يف تزص٢َٓ2011ٜ أبٛبهض طٜتٕٛ. ) -

زت١ً رصاعات ْفغ١ٝ ٚتضب١ٜٛ ايشانض٠ َٚهْٛاتٗا يز٣ تًُٝشات ايضف ايجاْٞ اإلعزارٟ، 

 .189-123(، 2)71داَع١ ايظقاطٜل، 

(. فعاي١ٝ بضْاَر ٢َٓ2020 ستُز عبز ايضمحٔ، عبز ايضبٛص َٓضٛص ستُز، ٖٚب١ نُاٍ َهٞ. ) -

ًٝا سٟٚ صعٛبات قا٥ِ ع٢ً ْظض١ٜ ايشنا٤ ايٓادح يف ت١ُٝٓ ايزافع ١ٝ يز٣ ايتالَٝش املتفٛقني عكً

 .376-357، 29زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ بٛصععٝز، ايتعًِ، 

(. َاٚصا٤ ايشانض٠ ٚاملض١ْٚ املعضف١ٝ يزٟ طًب١ ايغ١ٓ ادتاَع١ٝ األٚىل، 2013ْافظ أمحز عبز. ) -

 .358-329(، 3)14زت١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ، عح َٓؾٛص، 
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(. َٗاصات َا ٚصا٤ املعضف١ ٚعالقتٗا بايكزص٠ ع٢ً سٌ املؾهالت 2014ْبٌٝ عضٟ، ٚعًٞ فاصؼ. ) -

 .52-31 ،41زت١ً ايعًّٛ اإلْغا١ْٝ، يز٣ تالَٝش ايغ١ٓ ايجايج١ ثاْٟٛ، 

(. عالق١ إعرتاتٝذٝات َاٚصا٤ املعضف١ ٚايشانض٠ ايعا١ًَ باذتٌ 2018ْضض٠ ستُز عبز اجملٝز) -

ٟٚ صعٛبات ايتعًِ ٚايعارٜني َٔ تالَٝش ايضف ارتاَػ اإلبتزا٥ٞ، اإلبزاعٞ يًُؾهالت يش

 .32-1 (،2)18زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ نفض ايؾٝخ، 

(. أثض ايتفاعٌ بني َغتٜٛات َا ٚصا٤ املعضف١ ٚأعايٝب ايتعًِ ع٢ً 2008ْضض٠ ستُز عبز اجملٝز. ) -

 ،(58)18يًزصاعات ايٓفغ١ٝ، اجمل١ً املضض١ٜ ايتشضٌٝ األنارميٞ يز٣ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ، 

329-384. 

(. عالق١ َٗاصات َا ٚصا٤ املعضف١ 2004ٖامن أبٛ ارتري ايؾضبٝين، ٚايفضساتٞ ايغٝز ستُٛر. ) -

رصاعات يف ايتعًِٝ ادتاَعٞ، زت١ً بأٖزاف اإلصتاط ٚأعًٛب عظٚ ايفؾٌ يز٣ طالب ادتاَع١، 

7 ،100-148. 

ٚصا٤ املعضيف يز٣ طًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ األعاع١ٝ  (. َغت٣ٛ ايتفهري َا2014ٖٝفا٤ عًٞ ايٝٛعف. ) -

 .559-529 ،(84)24اجمل١ً املضض١ٜ يًزصاعات ايٓفغ١ٝ، يف ض٤ٛ بعض املتػريات، 

ًٝبأثض بضْاَر تعًُٝٞ يف ض٤ٛ  (. 2007ٚيٝز ايغٝز خًٝف١. ) - ا عض اعرتاتٝذٝات ايتعًِ املٓظِ سات

ز٣ ايتالَٝش املٖٛٛبني َٓدفضٞ ع٢ً سٌ املؾهالت ايضٜاض١ٝ ٚرافع االصتاط األنارميٞ ي

 .292 – 245 ،(2) 37زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ بطٓطا،  ايتشضٌٝ يف َار٠ ايضٜاضٝات.

(. أثض بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً 2019ٚيٝز ايغٝز خًٝف١، ٚأمحز عبز اهلارٟ نٝؾاص. ) -

ٓدفضٞ اعرتاتٝذٝات َا ٚصا٤ املعضف١ يف فعاي١ٝ ايشات االبتهاص١ٜ يز٣ ايتالَٝش املٖٛٛبني َ

 .410-345، 57زت١ً اإلصؽار ايٓفغٞ، ايتشضٌٝ، 

 .. عُإ: راص ايؾضم يًٓؾضعٝهٛيٛد١ٝ ايتعًِ ايضفٞ( . 2000). ٜٛعف قطاَٞ ْٚاٜف١ قطاَٞ -

(. فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜيب يًتغضٜع املعضيف 2015ٜٛعف ستُٛر قطاَٞ، ٚ ععار أمحز َضطف٢. ) -

زت١ً ١ٓٝ أصر١ْٝ َٔ طًب١ ايضف ارتاَػ، يف تطٜٛض ايتفهري ايٓاقز ٚايشنا٤ ايٓادح يز٣ ع

 .908-891(، 3)42ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، -رصاعات
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