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قآه علٌ التعله البيآٌ يف تينًُ الرناْ منىذز مكرتح  فاعلًُ
الىدداىٌ واالجتاه حنى املادَ لدٍ طالب شعبُ عله اليفس بهلًُ 

  الرتبًُ دامعُ قياَ السىيس
 ِبٛ ستىد حطَ غٍاٖي د.

   ودزع املٍاِج ٔطسم تدزٖظ عمي الٍفظ

 قٍاٚ الطٕٖظجاوعٛ   الرتبٗٛ باإلمساعٗمٗٛنمٗٛ 

 املستدلص: 
منٛذج َكرتح قا٥ِ عًٞ ايتعًِ ايبٓاا٥ٞ   نُٓٝا١    فاع١ًٝث اذتايٞ ايهػف عٔ اضتٗدف ايبخ

ايرنا٤ ايٛجداْٞ ٚا٫جتاٙ ضتٛ املاد٠ يادٟ الا٬ش غاعب١ عًاِ ايآلظ  هًٝا١ ايرت ٝا١ جاَعا١ قٓاا٠          
 هًٝا١  ػاعب١ عًاِ ايآلظ    ( الايًبا ٚالايبا١  ايلسقا٘ ا٭ٚب    88ايطٜٛظ، ٚنهْٛت ع١ٓٝ ايبخث َٔ )

( الايًبا 44ا٠ ايطٜٛظ، مت نكطُِٝٗ إب زتُٛعتني، جتسٜب١ٝ ٚقا ط١.  ٛاقع )ايرت ١ٝ جاَع١ قٓ
ٚالايب١ يهٌ زتُٛع١، دزضت اجملُٛع١ ايتجسٜب١ٝ  اضتخداّ منٛذج قا٥ِ عًٞ ايتعًِ ايبٓاا٥ٞ،    
حني دزضت اجملُٛع١ ايكا ط١  ايطسٜك١ املعتاد٠ "ايتكًٝد١ٜ"، ٚمت نطبٝال ددٚا  ايبخاث ايتايٝا١:    

ايٛجداْٞ يط٬ش ادتاَع١، َٚكٝاع ا٫جتاٙ ضتاٛ َااد٠ عًاِ ايآلظ، ٚ عاد  اع        َكٝاع ايرنا٤
ًٝ  ١م دايا ٚٛجد فاس ايبٝاْا  ٚحتًًٝٗا مت ايتٛؾٌ إب عد٠ ْتا٥ج َٔ دُٖٗا: ن عٓاد َطات٣ٛ    اإحؿاا٥

اجملُٛعااا١ ايكاااا ط١ ٚاجملُٛعااا١ ايتجسٜبٝااا١   ايتطبٝااال      الااا٬ش اااني َتٛضاااطٞ دزجاااا     (0.05)
ًٝ  ١م دايا ٚٛجاد فاس  نؿاا  اجملُٛعا١ ايتجسٜب١ٝ.  جاداْٞ ي ملكٝاع ايرنا٤ ايٛايبعد٣  عٓاد   اإحؿاا٥

اجملُٛعاااا١ ايكااااا ط١ ٚاجملُٛعاااا١ ايتجسٜبٝاااا١    الاااا٬ش ااااني َتٛضااااطٞ دزجااااا   (0.05َطاااات٣ٛ )
.   دٕ حجاِ  ؿاا  اجملُٛعا١ ايتجسٜبٝا١   ملكٝاع ا٫جتاٙ ضتٛ َااد٠ عًاِ ايآلظ ي   ايتطبٝل ايبعد٣ 

ٞ ناإ نابرًيا   نُٓٝا١ ناٌ َأ: ايارنا٤ ايٛجاداْٞ،        نأثري ايُٓاٛذج ايكاا٥ِ عًاٞ اياتعًِ ايبٓاا٥     
( ع٢ً ايتٛايٞ. 0.73(، )0.78ٚا٫جتاٙ ضتٛ َاد٠ عًِ ايٓلظ، حٝث  ًغت ق١ُٝ حجِ ايتأثري هلُا )

مما ٜ٪ند فاع١ًٝ اضتخداّ منٛذج َكرتح قا٥ِ عًٞ ايتعًِ ايبٓا٥ٞ   ن١ُٝٓ ايارنا٤ ايٛجاداْٞ   
 ُٛع١ ايتجسٜب١ٝ.ٚا٫جتاٙ ضتٛ عًِ ايٓلظ يد٣ دفساد اجمل

ال٬ش غعب١ عًِ  –ا٫جتاٙ ضتٛ املاد٠  –ايرنا٤ ايٛجداْٞ -ايتعًِ ايبٓا٥ٞايهًُا  امللتاح١ٝ: 
 .ايٓلظ

The Effectiveness of a Proposed Model Based on Constructive 
Learning in the Development of Emotional Intelligence and the 

Trend towards Material among Students of the Psychology 
Department, Faculty of Education, Suez Canal University 

Dr. Heba Mohamed Hassan Ghanayem 
Abstract 

The current research aimed to uncover the effectiveness of a proposed 
model based on constructive learning in developing emotional intelligence 
and the trend towards material among students of the Psychology Department 
of the Faculty of Education, Suez Canal University, and the research sample 
consisted of (88) male and female students in the first division of the 
Psychology Division of the Faculty of Education, Suez Canal University, They 
were divided into two groups, experimental and control. Of (44) male and 
female students for each group, the experimental group studied using a model 
based on constructive learning, while the control group studied in the usual 
"traditional" way, and the following research tools were applied: the 
emotional intelligence scale for university students, the measure of attitude 
towards psychology, and after collecting Data and its analysis Several results 
were reached, the most important of which are:There are statistically 
significant differences at the level (0.05) between the mean scores of the 
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control group and the experimental group students in the post application of 
the emotional intelligence scale in favor of the experimental group.There are 
statistically significant differences at the level of (0.05) between the mean 
scores of the students of the control group and the experimental group in the 
post application of the scale of attitudes towards psychology in favor of the 
experimental group.That the size of the effect of the model based on 
constructive learning was great in the development of each of: emotional 
intelligence, and the trend towards psychology, where the value of the effect 
size for them was (0.78) and (0.73), respectively. 
Key words: Constructive learning - Emotional intelligence - Tendency 
towards material - Students of the Psychology Division. 

 :ُمكدمـ 
عؿاس ايواٛز٠ املعسفٝا١     –مما ٫غو فٝا٘ دٕ املاتعًِ دٕ املاتعًِ   ايعؿاس اذتاايٞ      

  دَاظ اذتاجا١ إب ممازضا١ املٗاازا  فختًاف دغاهاهلا ٚدْٛاعٗاا،         –ٚايتهٓٛيٛج١ٝ 
ٖٚاارٙ املٗااازا  ٫ نكتؿااس فكااه عًاا٢ املٗااازا  ايعكًٝاا١ املعسفٝاا١،  ااٌ نتطااع يتػااٌُ         

)ايٛجداْٝاا١(; حٝااث عتتاجٗااا املااتعًُني  ػااهٌ عاااّ     املٗااازا  ايعكًٝاا١ ملااري املعسفٝاا١  
ٚال٬ش ادتاَع١  ػاهٌ اااف   نعاا٬َنِٗ َاع اٯااسٜٔ ٚ  حٝاانِٗ ايَٝٛٝا١ َأ         
دجااااٌ دٕ نهاااإٛ ضااااًٛنٝانِٗ َسقااااٞ عٓٗااااا، ٜٚهْٛااااٛا دنوااااس قاااادز٠ عًاااا٢ ايتٛافاااال    
ايػخؿٞ ٚا٫جتُاعٞ ٚايدزاضٞ; نٌ ٖرا صتدٙ ميهٔ دٕ ٜتخكل َٔ ا٬ٍ دزاض١ 

 عًِ ايٓلظ.

ٚعًِ ايٓلظ نُاد٠ دزاضا١ٝ ٜاانٞ   َكدَا١ املاٛاد ايكاادز٠ عًاٞ حتكٝال دٖاداف         
 يٛفس٠ َاف١ٝ َٔ ْظسٜا  ٚاجتاٖا  نتؿٌ  ٗارٙ ا٫ٖاداف،   املدزض١ ايوا١ْٜٛ ايعا١َ،

نُااا دٕ ايوكافاا١ ايٓلطاا١ٝ نجااص٤ َٗااِ َاأ ايوكافاا١ ايااا نػااهٌ ثكافاا١ ايطاياا            
  نس ٝاا١ املااٛاالٔ ايؿااا    فٗاادف ايااتعًِ  املساحااٌ املختًلاا١ ا٫ضااٗاّ     نُااٛاالٔ،

ٚإعاااداد٠ يًخٝاااا٠ ا٫جتُاعٝااا١ عًاااٞ ايٓخاااٛ ايااارٟ ٜلٝاااد ْلطااا١ ٚزتتُعااا١ )ضاااعد١ٜ  
 .(32، 2013غهسٟ، 

ٚعًِ ايٓلظ  ٛؾل١ إحدٟ ايػع  ايتخؿؿ١ٝ   املسح١ً ادتاَعٝا١ ٜا٪دٟ دًٚزا   
ًٜا   دعداد ايط٬ش املعًُني، حٝث ٜٗدف نعًِٝ عًِ ايٓلظ  املسح١ً ادتاَع١ٝ  نس ٛ

حتكٝااال ايُٓاااٛ املتهاَاااٌ يػخؿااا١ٝ ايطايااا  املعًاااِ دتعًاااٗا غخؿااا١ٝ ْافعااا١       إياااٞ 
 َٚٛاالٔ ؾا  يد١ٜ اجتاٖا  ٚاٖتُاَا  ٚقِٝ متهٓ٘ َٔ ايتلهري َٚطااٜس٠ ايتطاٛز  

ًٝ ، 2005ا يًُعازف ٚاملعًَٛا  املكد١َ إيٝ٘ )غعبإ عباد ايعظاِٝ،   املعس  ٚيٝظ َتًك
22.) 

 ْطااإ نٛاْبٗااا املختًلاا١،  فعًااِ اياآلظ ٖااٛ   ا٭ضاااع عًااِ يلٗااِ حٝااا٠ ا٫      

ٚيريو فاإٔ نعًُا١ ٜطااٟٚ نعًاِ فأ اذتٝاا٠، ٚيهاٞ ٜتخكال ذياو ٫ اد َأ نٓظاِٝ             
املٛقاٛعا  ٚارتاا ا  ايتعًُٝٝا١ املكدَاا١ يًطايا  املعًااِ  طسٜكا١ نطااِٗ   حتكٝاال     

ٚنهطاا    ا٭ٖااداف املسجاا٠ٛ ٚنطااِٗ   نُٓٝاا١ ايكاادزا ، ٚاملٗااازا  ايعكًٝاا١ يًااتعًِ،       
 ِٝ املٓاضب١.اجتاٖا  ٚاملٍٝٛ ٚايك

ٚعًااٞ ايااسملِ َاأ ذيااو نهػااف َعطٝااا  ٚاقااع ناادزٜظ َاااد٠ عًااِ اياآلظ عاأ           
جتاٌٖ ًَخاٛ  عًاٞ املطاتٟٛ ايتٓلٝارٟ يًعًُٝا١ ايتعًُٝٝا١ ملعظاِ جٛاْا  اياتعًِ          
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املُٗاا١، حٝااث ٜٓخؿااس اٱٖتُاااّ ا٭ناا    ايتخؿااٌٝ املعااس  ٚ  ددْااٞ َطااتٜٛان٘     
ايٝااا١ ٫ٜطااااعد عًاااٞ نُٓٝااا٘ عٓاااد اذتلاااذ ٚايتااارنس فكاااه ٚدٕ املااآٗج  ؿاااٛزن٘ اذت 

 (.16، 2013املٗازا  ا٫جتُاع١ٝ يدٟ ايط٬ش  املسح١ً ايوا١ْٜٛ )ضعدٜ٘ غهسٟ، 

٫ٚ غااو دٕ ايطاا٬ش  املسحًاا١ ادتاَعٝاا١ ٜلتكااسٕٚ إيااٞ  عااء َٗااازا  اياارنا٤     
فايااارنا٤ ايٛجااادا٢ْ ٜتهااإٛ َااأ ايااارنا٤ ايػخؿااا٢ ايااار٣ ظتعًٓاااا        ايٛجاااداْٞ. 

زْاااا ٚا٭حااادا  ايتااا٢ نٛاجٗٓاااا ، ٚايااارنا٤     ْطتػاااعس ايع٬قاااا  ايدااًٝااا١  اااني دفها   
ا٫جتُاااع٢ ) ااني ا٭غااخاف( اياار٣ ظتعًٓااا ْتعاَااٌ َااع اٯاااسٜٔ ْٚتٛاؾااٌ َعٗااِ   

 .(Foote, 2001) طٗٛي١ ٜٚطس 

ُٜ ايرنا٤ َٔ دنوس املٛقٛعا  ايت٢ ٜٗتِ  ٗا عًُا٤ ايٓلظ ٚايرت ٝا١ ملاا يا٘     دعٚ
ٚايطٝاض١ٝ. ٚقد ُ ٓٝت  ْعهاضا  ع٢ً نوري َٔ اجملا٫  ايرت ١ٜٛ ٚاٱجتُاع١ٝإَٔ 

ايعدٜااد َاأ ايٓظسٜااا  ايتاا٢ نلطااسٙ  ٚنلطااس د عااادٙ، ٚنطااٛز  ٖاارٙ ايٓظسٜااا  فاا٢           
َلَٗٛٗا يًرنا٤ عُا ناْت عًٝ٘ ضا كًا، حٝث ٜتِ نؿٓٝف ايرنا٤ إب ذنا٤ا  

(  ٛاضااط١ إاتبااازا  اياارنا٤ IQَعسفٝاا١ ٜااتِ قٝاضااٗا عاأ السٜاال َعاَااٌ اياارنا٤ ) 
َوااٌ اياارنا٤ اٱجتُاااع٢، ٚاياارنا٤ ايعًُاا٢،    ايتكًٝدٜاا١، ٚذنااا٤ا  ملااري َعسفٝاا١    

 .(2007)ضاب حطٔ،  ٚايرنا٤ ايٛجدا٢ْ

ف٢ ايطٓٛا  ا٭اري٠ د( إب دْ٘  2010ٚ  ٖرا ايؿدد ٜػري ُضًُٝإ عبد ايٛاحد )
فااا٢ زتااااٍ ذاااٛ  ايااارنا٤ ٚايكااادزا    َُٗااا١حااادثت حتااا٫ٛ   اقااا٢َااأ ايكاااسٕ امل

١ ايبعاد يًارنا٤ اٱْطاا٢ْ    ايعك١ًٝ، ؾااحبٗا  ٗاٛز ْظسٜاا  َغااٜس٠ يًٓظاس٠ دحادٜا      
عاَاااً ٜلطااس ايكاادزا  اٱْطااا١ْٝ املختًلاا١ َٚعظااِ ديااٛإ ايطااًٛى          إعتبااازٙ عااا٬ًَ 

امل٪دٜاااا١ إب ايتلااااٛم ٚاملٖٛباااا١ ٚايٓجاااااح فاااا٢ اذتٝااااا٠  ػااااهٌ عاااااّ ، فهاْاااات ْظسٜاااا١     
 ٔ ثااِ ايٓظسٜااا  ايتاا٢ ؾاااحبتٗا ٚنًتٗااا نٓظسٜاا١ اياارنا٤    اياارنا٤ا  املتعاادد٠ َٚاا

 ْ ٙ غاهًٗا  ٩ايتا٢ دعطاٖاا داْٝااٍ جٛملاإ ٚشَٚا٬      Emotional Intelligenceٞ ايٛجادا
 .املتعازف عًٝ٘ ف٢ ايٛقت ايسأٖ

  ٞ ُٜعااد اياارنا٤ ايٛجااداْ ٚ* Emotional Intelligence     دحااد دْااٛاذ اياارنا٤ا
املتعااادد٠ حٝاااث ٜتهااإٛ َااأ زتُٛعااا١ د ٓٝااا١ َعسفٝااا١ ٚٚجداْٝااا١ ٚضاااًٛن١ٝ نٛجااا٘       

ادميٝااا١ ٚاذتٝانٝااا١، ٚفااا٢ ٖااارا  ا٫ْلعاااا٫   طسٜكااا١ نطاااِٗ   نطاااٜٛس املٗاااازا  ا٭ن 
احملتااا٣ٛ دغااااز  حتًااا٬ٝ  ايهتا اااا  ايٓظسٜااا١ ٚايدزاضاااا  ايطاااا ك١ دَوااااٍ ضاااايٛف٢  

، َااإَٔٛ (Goleman, 1995 a, b)، جٛملااإ (Salovey & Mayer, 1990)َٚاااٜس 
 ,.Nancy et al)د، ش(، ْاْطا٢ ٚخااسٜٔ    2012(، ُضًُٝإ عباد ايٛاحاد )  2003َبٝء )

(، ُضًُٝإ ستُد ُٚضًُٝإ 2014(، اري٣ حطني )2013جاز )، ع٤٬ ايدٜٔ ايٓ(2012
(، ٖٚاي١ 2017(، ٚزْٚاى عوُإ ٚخاسٜٔ )2016(، شٜٓ  ارتلاج٢ )2015عبد ايٛاحد )

(، ُٚضاًُٝإ عباد ايٛاحاد    2019(، ٚستُد ايعتٝب٢ ٚي٪ٟ د ٛيطٝلا١ ) 2018مشبٛي١ٝ )
نتُواٌ  : ايكادز٠    ( دٕ ا٫ْلعاا٫  نٓباع َأ دز عا١ د ٓٝا١ دضاضا١ٝ      2020ٚدٌَ ملٓااِٜ ) 

                                                           
فةٜ ِةرٓ الدزاضةٛ،    ذناٞ املػاعس وؿطمخات ورتادفةٛ  ٔ، الرناٞ العاطفٜ، االٌفعال٘، الرناٞ الٕجداٌ٘الرناٞ )*(  

ِٕ أدم املؿطمخات الطابكٛ، ٔأنجسِا ازتباطًا ألفهاز ٔثكافةٛ اتمىة     الٕجداٌ٘وؿطمح الرناٞ ٔتسٝ الباحجٛ أُ  

 .ز حٕلْ فهسٚ املفًّٕ، ٔلرا تبٍمْ الباحجٛ اذتالٗٛالرٝ تدٔ
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عًاا٢ ايلٗااِ ٚايتكاادٜس ٚايتعاابري اياادقٝل عاأ ا٫ْلعاااٍ، ٚايكاادز٠ عًاا٢ نٛيٝااد املػاااعس   
حطااا  ايطًااا  عٓااادَا ُنطاااٌٗ فٗاااِ ايلاااسد يٓلطااا٘ دٚ يٰااااسٜٔ، ٚايكااادز٠ عًااا٢ فٗاااِ  
ا٫ْلعا٫  ٚاملعسف١ ايا نٓتج عٓٗا، ٚايكدز٠ ع٢ً نٓظِٝ ا٫ْلعاا٫  يتطاٜٛس ايُٓاٛ    

 ٚ نااٌ ٚاحااد َاأ ٖاارٙ ا٭ ٓٝاا١ ايطااا ك١ ٜطاااعد عًاا٢ نطااٜٛس         ا٫ْلعاااب ٚايلهااسٟ. 
 املٗازا  ايا نػهٌ َعًا َا ٜط٢ُ  ايرنا٤ ايٛجداْٞ.

ايكاادز٠  ٖااٛ (Goleman, 1998, 317)ٚاياارنا٤ ايٛجااداْٞ نُااا حااددٙ جٛملااإ 
ع٢ً إدزاى َػااعسْا َٚػااعس اٯااسٜٔ، ٚحلاص دافعٝتٓاا، َٚعادتا١ ٚإداز٠ اْلعا٫نٓاا        

 ا ٚف٢ ع٬قانٓا َع اٯاسٜٔ. ػهٌ جٝد، دااٌ دْلطٓ

فكااد عسفااا اياارنا٤    (Mayer & Salovey, 1997, 8)َاااٜري ٚضااايٛف٢  دَااا 
قاادز٠ ايلااسد عًاا٢ إدزاى عٛااللاا٘ ٚاْلعا٫ناا٘ ٚايطااُاح هلااا  ايتٛيااد      ايٛجااداْٞ  أْاا٘  

ٚاضاااتخداَٗا نعاَاااٌ َطااااعد فاااا٢ اياااتلهري، ٚناااريو قاااادز٠ ايلاااسد عًااا٢ فٗااااِ        
عٛاالاف اٯااسٜٔ  ايؿاٛز٠ ايتا٢ نعاصش مناٛٙ       اْلعا٫ن٘ ٚنٓظُٝٗاا، ٚقدزنا٘ عًا٢ فٗاِ     

 .ايعك٢ً ٚايٛجدا٢ْ

َااأ اااا٬ٍ  الااا٬ش املسحًااا١ ادتاَعٝااا١ ٚميهااأ نُٓٝااا١ ايااارنا٤ ايٛجااادا٢ْ ياااد٣  
زتُٛعااااا  ايااااتعًِ ايٓػااااط١  اضااااتخداّ ايااااتعًِ ايبٓااااا٥ٞ. فكااااد دنااااد ٚضااااتٛٚد        

(Westwood, 1997)  ممازضا١  عاء ا٭ْػاط١ ٚاملٗااّ      يًط٬شدٕ إناح١ ايلسؾ١  
تٓاض  َع قدزانِٗ ٚإَهاْانِٗ، ٚصتاحِٗ ف٢ ددا٤ ٖرٙ املٗاّ ٜا٪د٣ إب نُٓٝا١   ايا ن

اجتاٙ إظتا ٞ ضتٛ ذٚانِٗ ٜٚكًٌ َٔ ضاًٛنِٗ ايعادٚا٢ْ ضتاٛ اٯااسٜٔ. ٚناريو      
َعاا داااٌ زتُٛعاا  ؾاغري٠      ايطا٬ش ( إب دٕ عُاٌ  56، 2002)ٜػري نُااٍ شٜتإٛ   

ٚنااريو فااإٕ نلاعااٌ    ٜعُااٌ عًاا٢ ز ااه ايلااسد  أقساْاا٘ دااااٌ اجملُٛعاا١ ايٛاحااد٠،       
اجملُٛعا  املختًلا١ َاع  عكاٗا ايابعء ٜا٪د٣ إب نهاٜٛٔ ع٬قاا  َأ اياٛد ٚاذتا            
ٚايتعإٚ  ني ايت٬َٝر  د٫ َٔ ايهساٖٝا١ ٚايتٓاافظ، نُاا ُٜٓا٢ اجتاٖاا  إظتا ٝا١       
ضتاااٛ ايعُاااٌ ادتُااااعٞ. دٟ دٕ اضاااتخداّ اياااتعًِ ايبٓاااا٥ٞ داااااٌ زتُٛعاااا  ايعُاااٌ 

َٔ ٚحدن٘ ٜٚهطس حاجص ايعصيا١ ا٫جتُاعٝا١ َأ    ميهٔ دٕ غتًؿ٘  ايط٬شايٓػط١ 
حٛي٘ نُا دٕ نػجٝع٘ عًا٢ ايتعابري عأ َػااعسٙ ميٓاع ناسانِ ايتاٛنسا  ايٓلطا١ٝ         

ٜٚع  اجتاٙ ايط٬ش ضتاٛ َااد٠ عًاِ ايآلظ عأ املٛقاف ايارٟ ٜتخارٙ املاتعًِ           .يدٜ٘
 اجتاٙ دزاض١ عًِ ايٓلظ َٔ حٝث ا٫ضتعداد دٚ عدّ ا٫ضتعداد يًتلاعاٌ ٚا٫ْادَاج  

 ٚاملػازن١ ايلعاي١ دثٓا٤ نعًِ َاد٠ عًِ ايٓلظ.

ٜٚػري ا٭دش ايرت ٟٛ ٚايطٝهٛيٛجٞ إب زتُٛع١ َأ ارتؿاا٥ـ اياا نتؿاف     
 ٗااااا ا٫جتاٖااااا ، حٝااااث ٜااااسٟ دٕ ا٫جتاٖااااا  َتعًُاااا١ َٚهتطااااب١ ٚقا ًاااا١ يًتعاااادٌٜ   
ٚايتػهٌٝ ٜٚسجع ذيو ٫ْٗاا ذا  ثباا  ْطاك، نُاا دٕ ا٫جتاٖاا  نٓبا٧  ايطاًٛى        

يتأثس ا٫جتُاعٞ يٰاسٜٔ، ٚحتلص ٚن٧ٝٗ ي٬ضتجا ١، ٖٚٞ قا ًا١ يًكٝااع   ٚنتأثس  ا
 (. 31، 2000)َؿطلٞ ايػسقاٟٚ، 

ٚي٬جتاااٙ َهْٛااا  ث٬ثاا١ ز٥ٝطاا١ٝ، املهاإٛ املعااس  ٜٚتُوااٌ   َااا ياادٟ ايلااسد َاأ       
َعسف١ حٍٛ َٛقٛذ ا٫جتاٙ، ٚاملهٕٛ ايٛجداْٞ ٜٚتُوٌ   ايػعٛز ايعااّ ياد٣ ايلاسد    
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تجا ١ َٛقٛذ ا٫جتاٙ دٚ زفك٘، ٚاملهٕٛ ايطاًٛنٞ ٜٚتُواٌ   َاا    ٚايرٟ ٜ٪ثس   اض
ًٓاااا ٚفًكاااا إب دمناااا  ستااادد٠      ياااد٣ ايلاااسد َااأ ْاااصٚذ إب دٕ ٜطاااًو ضاااًًٛنا َعٝ

)ْٗاااد قا ٝااٌ، َٛقااٛذ َعااني، ٚنتبااأٜ ٖاارٙ ادتٛاْاا  َاأ حٝااث قٛنٗااا ٚاضااتك٬يٝتٗا 
2018 ،277.) 

س٠ ايطايااا  يًُااااد٠  ٜٚعاااد ا٫جتااااٙ ستاااسى دٚ َطاااب  يًخًاااٌ ايع٥٬كاااٞ   ْظااا     
ايتعًُٝٝاا١ َٚٛقلاا٘ َٓٗااا يٝتطااٛز ٖاارا املٛقااف ٜٚؿاابا َٛقًلااا يهااٌ َااا ٜتؿااٌ  املاااد٠  
ًٝا َٓٗا، يريو ٜهاسٙ املس اٞ ايارٟ     ٜٚسنبه  ٗا، ٖٚٛ قد ٜهسٙ املاد٠ ٜٚتخر َٛقًلا ضًب
ٜدزضٗا، ٜٚهسٙ ايهتااش ايارٟ  ٜاتعًِ َٓا٘ ٖارٙ املااد٠ مماا ٜهإٛ يا٘ َأ دثاس ضا٤٢ٝ               

 ْلظ املتعًِ.

 – 109، 2013ٚنتعاادد ٚ ااا٥ف ا٫جتاٖااا ; فكااد حااددٖا ُضااًُٝإ عبااد ايٛاحااد )      
 ( فُٝا ًٜٞ: 110
 .ٙحتدد السٜل ايطًٛى ٚنلطس 
        ناآعهظ عًاا٢ ضااًٛى ايلااسد   دقٛاياا٘ ٚدفعاياا٘ ٚنلاعًاا٘ َااع ايعًُٝااا  ايدفاعٝاا١

ٚا٫ْلعاي١ٝ ٚاٱدزان١ٝ ٚاملعسف١ٝ حاٍٛ  عاء ايٓاٛاحٞ املٛجاٛد٠   اجملااٍ ايارٟ       
 ٘ ايلسد.ٜعٝؼ فٝ

          نٝطس يًلسد ايكادز٠ عًا٢ ايطاًٛى، ٚاختااذ ايكاسازا    املٛاقاف ايٓلطا١ٝ املتعادد٠
  غ٤ٞ َٔ اٱنطام ٚايتٛحٝاد، َأ دٕٚ ناسدد اٚ نلهاري   ناٌ َٛقاف، ٚ  ناٌ        

 َس٠ ٜلهس نلهرًيا َطتكًًا.
 .ٞنٛقا ؾٛز٠ ايع٬ق١  ني ايلسد ٚعامل٘ ا٫جتُاع 
     ٝا٤ ٚاملٛقااٛعا   طسٜكاا١ نهاااد نهاإٛ    نٛجاا٘ اضااتجا ا  ايلااسد يٮغااخاف ٚا٭غاا

 ثا ت١.
    نػجع ايلسد ع٢ً دٕ ٜػعس ٜٚدزى ٜٚلهس  طسٜك١ ستدد٠ إشا٤ َٛقاٛعا  ايب٦ٝا١

 ارتازج١ٝ.
    ِٝنعاا  ا٫جتاٖااا  املعًٓاا١ عاأ َطاااٜس٠ ايلااسد ملااا ٜطااٛد زتتُعاا٘ َاأ َعاااٜري ٚقاا

 َٚعتكدا .

 زاسُ مادَ عله اليفس:االجتاَ حنى د 
طاا٬ش ضتااٛ َاااد٠ عًااِ اياآلظ َاأ دٖااِ املٗااازا        يكااد اؾاابا نُٓٝاا١ اجتاٖااا  اي   

 :ا٬ٍ ا  اظتا ١ٝ ضتَٛاد٠ عًِ ايٓلظ َٔا٭ضاض١ٝ يتدزٜط٘، ٚميهٔ نهٜٛٔ اجتاٖ
 . ٓا٤ ثس٠ٚ َٔ املعسف١ ايٓلط١ٝ َتُو١ً   امللاِٖٝ، ٚاذتكا٥ل، ٚايٓظسٜا  
     كادز٠  نكدِٜ املعًِ يًُعًَٛا   طسٜك٘ نتطِ  ايلاعًٝا١ ٚاملطا٦ٛي١ٝ َأ جٗا١، ٚاي

 ع٢ً ا٭دا٤ ٚنعدٌٜ ايطًٛى َٔ ج١ٗ داسٟ.

َااادٙ  ضتااٛٚن٪نااد ايعدٜااد َاأ ايدزاضااا  عًااٞ قااسٚز٠ نُٓٝاا١ اجتاٖااا  ايطاا٬ش   
 عًِ ايٓلظ َٚٓٗا:

س الااسم ايتاادزٜظ عًاا٢ دثااايتعااسف  إب( ايااا ٖاادفت 1995)  طااْٝٛٞ دزاضاا١ َاآري
ًااِ ٚاجتاااِٖٗ ضتااٛ َاااد٠ ع  دزاضااٞ ياادٟ الاا٬ش املسحًاا١ ايواْٜٛاا١    عًااٞ ايتخؿااٌٝ اي 
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تدزٜظ عًٞ شٜااد٠ ايتخؿاٌٝ   فاع١ًٝ ايتٓٛذ   السم اي إبايٓلظ ٚنٛؾًت ايدزاض١ 
 ال٬ش ايؿف ايوايث ايواْٟٛ. يد٣ضتٛ َاد٠ عًِ ايٓلظ  ٚا٫جتاٙ

ايتخكل َٔ فاع١ًٝ اسا٥ه امللااِٖٝ   إبٖدفت ( ايا 2003ٚدزاض١ ًَه١ ؾا س )
 جتاااٙ ضتااٛٙ يااد٣ امللاااِٖٝ ٚنُٓٝاا١ ا٫  ناادزٜظ عًااِ اياآلظ عًااٞ انتطاااش  عااء   

فاع١ًٝ اسا٥ه امللااِٖٝ   إبالايبا  ايط١ٓ ايوا١ْٝ ايوا١ْٜٛ ٚنٛؾًت ْتا٥ج ايدزاض١ 
 امللاااِٖٝ ٚنُٓٝاا١ ا٫جتاااٙ ضتااٛٙ يااد٣   ناادزٜظ عًااِ اياآلظ عًااٞ انتطاااش  عااء   

 .ع١ٓٝ ايدزاض١ دفساد

قٝاااااع فاعًٝاااا١ اضاااارتانٝج١ٝ  إبٖاااادفت ايااااا ( 2006دزاضاااا١ ضااااعد١ٜ غااااهسٟ )ٚ
ضتااٛ َاااد٠  ٙسفاا١ ٚا٫جتاااملٛجاا٘   نُٓٝاا١  عااء َٗااازا  َاااٚزا٤ املع ايتطااا٩ٍ اياارانٞ ا

عًاااِ ايااآلظ يااادٟ الااا٬ش املسحًااا١ ايواْٜٛااا١ ٚنٛؾاااًت ْتاااا٥ج ايدزاضااا١ إياااٞ فاعًٝااا١   
اضرتانٝج١ٝ ايتطا٩ٍ ايرانٞ املٛج٘   ن١ُٝٓ  عاء َٗاازا  َااٚزا٤ املعسفا١ ٚا٫جتاا٠      

 ضتٛ َاد٠ عًِ ايٓلظ.

ا٤ ٖتُاااّ  تُٓٝاا١ د عاااد اياارن ف ا٫ناادزٜظ عًااِ اياآلظ ٜتكااا قااع   َٚاأ ٚاقااع
ملاا يادِٜٗ َأ اجتاٖاا  ضاًب١ٝ       املاتعًُني ٚايعاصٚف عأ ااتٝااز املااد٠      ايٛجداْٞ يد٣

نابري عًاٞ اذتلاذ ٚا٫ضاتظٗاز دٕٚ      إب حاد دزاضتٗا    ْٗا نعتُددزاضتٗا ٭ ضتٛ
عًاااِ ايااآلظ  ملااآٗجٚإذا ناااإ احملتاااٟٛ ايعًُاااٞ  .َِساعاااا٠ عكًٝااا١ ايطااا٬ش َٚٝاااٛهل

ْ٘ َٔ ايكسٚزٟ دٕ ٜتِ ايبخث عأ  َعًَٛا  ن١ُٝ ٚداسٟ ٚؾل١ٝ، فإ عتتٟٛ عًٞ
 َدااٌ نٓاض  نعًِ نٌ ْٛذ َٔ املعازف، حٝث حتكل ا٭ٖداف املسج٠ٛ يهٌ َٓٗا.

ٚعًاا٢ ذيااو نااإ ٫ ااد َاأ ايبخااث عاأ اضاارتانٝجٝا  ٚمناااذج ناادزٜظ جدٜااد٠    
ٜ    دٕ حتكال ْػااا  املاتعًِ َٚػااازنت٘    ميهأ   ظ َاااد٠ املٛقاف ايتعًُٝا٢ دثٓااا٤ نادز

سٜا١ ايبٓا٥ٝا١   عًِ ايٓلظ يًط٬ش. ٚف٢ ٖرا ايؿادد نعاد منااذج ٚاضارتانٝجٝا  ايٓظ    
يًُاتعًُني َٚػاازنتِٗ ايلهسٜا١    ن٪ناد عًا٢ ايادٚز ايٓػاه      َٔ دِٖ ايُٓاذج اياا 

ٜكَٛاإٛ  ٗااا قاأُ زتُٛعااا  دٚ فااسم يبٓااا٤ َلاااُِٖٝٗ   ايلعًٝاا١   ا٭ْػااط١ ايااا
 ايٓلط١ٝ.

إذا حتاااٍٛ  ،عاااسف َااأ َٓااااي   ايتااادزٜظ  ايبٓاااا٥ٞ َااأ دحاااد  َاااا  ٜٚعاااد املٓخااا٢
ايرتنٝااص َاأ ايعٛاَااٌ ارتازجٝاا١ ايااا ناا٪ثس   نعًااِ ايطاا٬ش َوااٌ َااتغري املعًااِ            

ايعٛاَاااٌ  ضتاااٖٛااارا ايرتنٝاااص  يٝتجااا٘ٚاملاااتعًِ ٚاملااآٗج ٚملاااري ذياااو َااأ ايعٛاَاااٌ،   
ظتاسٟ  ادااٌ    ايداا١ًٝ ايا ن٪ثس   ٖرا ايتعًِ، دٟ دار ايرتنٝص ٜٓؿ  عًاٞ َاا  

ٌ   حُٝٓا ٜتعاس   عكٌ املتعًِ  تا٘ ايطاا ك١، َٚاٜٛجاد    َعسف :إب َٛاقاف نعًُٝٝا١ َوا
دتااا١ ، ٚايكااادز٠ عًاااٞ َعاسٚايكااادز٠ عًاااٞ ايتااارن  ،ا ل يًُلااااَِٖٝااأ فٗاااِ ضااا  يدٜااا٘

 ،ظتعااٌ ايااتعًِ ذا َعاا    منااا  ايااتلهري ٚنااٌ َااا   ٚدٚايدافعٝاا١ يًااتعًِ،   ،املعًَٛااا 
با ذا َعا ،   ٛاضاط١ ايطايا  ٜؿا    ٜبٓا٢  ايتطاًِٝ  اإٔ ناٌ َاا     ٚنسنهص ايبٓا١ٝ٥ عًا٢ 

ػااه١ً    ااٌ َٛاقااف ٚضااٝاقا  ملاَكاا١ فايبٓا٥ٝاا١ نسنهااص عًااٞ إعااداد املااتعًِ ذتااٌ امل
ٓظسٜااا  ايااا نٗااتِ    زتُٛعاا١ َاأ اي  ايبٓا٥ٝاا١ إب ٚنعااٛد   (.98، 2004 ،)َٓاا٢ غااٗاش 

، ٚايؿاال١ املػاارتن١  ااني ٖاار٠ ايٓظسٜااا  ٖااٛ ا٫عتكاااد  ااإٔ املعسفاا١      طبٝعاا١ املعسفاا١
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دانِٗ ٚثكاافتِٗ عهاظ ايطاًٛن١ٝ اياا نعتُاد      نتٛيد َٔ ا٭غخاف ٚنتأثس فعتكا 
ا٥ٝااا١ نُاااا نػاااٌُ ايبٓ ،اجاااد ااااازج ايلاااسد ٚملاااري َعتُاااد٠ عًٝااا٘عًاااٞ دٕ املعسفااا١ نتٛ

فٗاٞ نعتُاد عًاٞ دضاضاني َُٗاني ُٖاا اياتعًِ ايارٟ          ،ْظسٜا  ايتعًِ ٚايتعًِٝ ًَعاا 
٘ عتاد  دااااٌ عكاٌ املااتعًِ )ْظسٜاا  ايااتعًِ(،     املٛقااف املعًاِ َاأ ددا٤     َٚااٜكّٛ  اا

 (.7، 2007 ،حطٔ ض١َ٬) (يتعًُٝٞ )ْظسٜا  ايتعًِٝا

املعًَٛاا١ دفكااٌ َاأ   يٓظسٜاا١ ايبٓا٥ٝاا١ نكااّٛ عًااٞ عااد٠ َطااًُا  َٓٗااا دٕ  ٓااا٤    فا
 ،دنا  َأ َعًَٛاا  ناٌ فاسد عًاٞ حادٙ        ٕ َعًَٛاا  اجملُٛعا١  ٚد ،نكدميٗا جاٖص٠

 .ٚدٕ ايتعًِ ٫ د دٕ ٜهٕٛ إظتا ٞ َٔ جاْ  ايط٬ش

دٚز املعًااِ ٚاملااتعًِ ْتٝجاا١ املػااازن١ اٱظتا ٝاا١       ا ٚقااد دحاادثت ايبٓا٥ٝاا١ نغااريً   
يًت٬َٝااار، فااادٚز املعًاااِ ٜسناااص عًااا٢ اًااال  ٦ٝااا١ َٓاضاااب١ ٜاااتِ ايعُاااٌ فٝٗاااا داااااٌ      
زتُٛعا  ؾغري٠ ٜتٓافظ فٝٗا ايت٬َٝر َع  عكِٗ ايبعء، ٜٚبخوإٛ عأ حًاٍٛ    

َٓٝاااا١ ٜٚتلاااااعًٕٛ َااااع اجملُٛعااااا  ا٭اااااس٣ )د  يًُػااااه٬  دٚ املُٗااااا  اذتكٝكٝاااا١،  
(، نُا دٕ ايبٓا١ٝ٥ نػجع ايت٬َٝر ع٢ً ؾٓع ايكاسازا   أْلطاِٗ   9، 2003 دٟ،ادتٓ

َع ايبعء ٚايتٛاؾٌ ايلهس٣  ِٝٓٗ; مما ٚحتلٝصِٖ ع٢ً املٓاقػ١ ٚانؿاٍ  عكِٗ 
ٜطااااعد عًااا٢ حتكٝااال دٖاااداف  ا دٕ ايبٓا٥ٝااا١ قاااد نهااإٛ زتاًياااا اؿاااًبا َ٪غاااًس ٜعطاااٞ

 ندزٜظ َاد٠ عًِ ايٓلظ  ػهٌ فعاٍ.

; Schulte, 1996, 25ذنسٖاا ناٌ َأ )   د٠ افرتاقاا   ٚنسناص ايبٓا٥ٝا١ عًا٢ عا    
 ع٢ً ايٓخٛ ايتايٞ: (105 - 96 ،2003 ،ٚحطٔ شٜتٕٛ ٚنُاٍ شٜتٕٛ

 ٘ايتعًِ ع١ًُٝ  ٓا١ٝ٥ ْػط١ َٚطتُس٠ ٚملسق١ٝ ايتٛج.  
 نتٗٝأ يًُتعًِ دفكٌ  سٚف يًتعًِ عٓدَا ٜٛاج٘ فػه١ً دٚ ١َُٗ حكٝك١ٝ.  
  ًِملعسفتااا٘ َااأ اااا٬ٍ عًُٝااا١ نلااااٚ  نتكااأُ عًُٝااا١ اياااتعًِ إعااااد٠  ٓاااا٤ املاااتع

  .اجتُاعٞ َع اٯاسٜٔ
 املعسف١ ايكب١ًٝ يًُتعًِ غس  دضاضٞ يبٓا٤ ايتعًِ ذٟ املع٢ٓ.  
    اهلاادف ادتااٖٛسٟ َاأ عًُٝاا١ ايااتعًِ ٖااٛ إحاادا  ايتهٝااف َااع ايكااغٛ  املعسفٝاا١

  .ايت٢ ٜتعس  هلا املتعًِ

ٜظ ايبٓا٥ٝاا١ ا َأ ٖارٙ ا٫فرتاقاا  نعتُااد اضارتانٝجٝا  ٚمنااذج ايتادز      ٚاْط٬ًقا 
عًاا٢ َٛاجٗاا١ ايت٬َٝاار فُٗاا١ حكٝكٝاا١ دٚ فٛقااف َػااهٌ حكٝكااٞ ذٟ ؾاا١ً ذٝااا٠  
ايت٬َٝار ٚٚاقعٗاِ، ٚعتاااٍٚ ايت٬َٝار إظتااد حًااٍٛ يا٘ َأ ااا٬ٍ ايبخاث ٚايتٓكٝاا         
َٚاأ ااا٬ٍ امللاٚقاا١ ا٫جتُاعٝاا١، حٝااث ٜعااد ايتًُٝاار ستااٛز ايعًُٝاا١ ايتعًُٝٝاا١        

ًٝااا١ انتػااااف اذتًاااٍٛ املٓاضاااب١  عُ ب  َعسفتااا٘  ٓلطااا٘ َااأ اااا٬ٍ ْػااااال٘   فٝااا
 .(67، 2003 ،)حطٔ شٜتٕٛ ٚنُاٍ شٜتٕٛ يًُػه٬ 

ٍ   ٚن٪ناد ايبٓا٥ٝا١ عًا٢ دٕ املعسفاا١ ٚايلٗاِ هل     ، ُاا ؾاال١ اجتُاعٝا١ فا٢ املكاااّ ا٭ٚ
حٝث نتِ ع١ًُٝ ايلِٗ َٔ ا٬ٍ نلاعًٓا َع اٯاسٜٔ حٝث ٜتِ ايتعًِ ايبٓا٥ٞ َٔ 

حاٌ املػاه٬  ٚنٛيٝاد ا٭فهااز      ا٬ٍ زتُٛعا  عُاٌ ؾاغري٠ نػاجع ايت٬َٝار عًا٢     
 َٚٗاّ ندفع ايت٬َٝر إب ايتلهري.ٚ ٓا٤ املع٢ٓ ٜٚتِ ذيو َٔ ا٬ٍ ددا٤ دْػط١ 
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   ُ ٛعااا  ايااتعًِ ممااا ٜاا٪د٣   فااايتعًِ ادتٝااد ٜٓااتج عاأ ادتاادٍ ٚاذتااٛاز دااااٌ زت
   زتُٛعاااا  ؾاااغري٠ عتاااد  حتااادٟا فعٓااادَا ٜعُاااٌ ايت٬َٝااار ًَعااايلٗاااِ دفكاااٌ، 

 اٱقاف١ إب انتطا ِٗ املٗازا  ا٫جتُاع١ٝ ٚايتٛاؾاٌ  ٭فهازِٖ ٚإثاز٠ يتلهريِٖ 
Beneze, 2000, 487 ;(Trenholm & Jense, 2004, 354). 

ًٝ     دَااا عاأ دٚز املعًااِ     ا ضتااٛ فٗااِ  ايااتعًِ ايبٓااا٥ٞ فٗااٛ ٜٛجاا٘ املااتعًُني ناادزظت
ٍه ممااا ٜطاااعدِٖ عًاا٢        ٚإنكااإ املُٗاا١  ، ٚنااريو ٜااٛجِٗٗ إب ايااتلهري  ؿااٛ  عااا

)عبااد ايطاا٬ّ    اا٘ قاادزانِٗ ٚعتلااص يعًُٝاا١ ايااتلهري    دقؿاا٢ َااا نطااُا    ايٛؾااٍٛ إب
ايرتنٝاص َأ ايعٛاَاٌ ارتازجٝا١ اياا      حٝث حٛيت ايبٓا١ٝ٥ ; (109، 2002 ،َؿطل٢
اياااتعًِ إب ايرتنٝاااص عًااا٢ ايعٛاَاااٌ ايدااًٝااا١، دٟ َاااا ظتاااس٣ داااااٌ عكاااٌ   نااا٪ثس  

      ٚ قدزناا٘ عًاا٢  املااتعًِ عٓاادَا ٜتعااس  يًُٛاقااف ايتعًُٝٝاا١ َوااٌ َعسفتاا٘ ايطااا ك١، 
ا ٜا٪د٣ إب جعاٌ اياتعًِ ذٟ َعٓا٢ )دلاد ايٓجادٟ ٚخااسٜٔ،        َعادت١ املعًَٛاا  مما  

2003 ،203 .) 

ٜٚعتُد ايُٓٛذج املكرتح   ايدزاض١ اذتاي١ٝ عًٞ َباد٨ ايتعًِ ايبٓا٥ٞ ٚفل ضت 
َساحااااٌ دضاضاااا١ٝ ٖااااٞ: )اٱْاااادَاج، ٚا٫ضتهػاااااف، ٚايػااااسح "ايتلطااااري"، ٚايتٛضااااع،    

ٜتِ َٔ ا٬ٍ َطاعد٠ ايط٬ش عًٞ  ٓا٤ املعسف١  أْلطِٗ َٔ ٚايتكِٜٛ، ٚاٱثسا٤(، ٚ
اااا٬ٍ ايكٝااااّ  طًطااا١ً َااأ ا٭ْػاااط١ ايتعًُٝٝااا١ ٚايتعًُٝااا١ املتٓٛعااا١، ٚاضاااتخداّ       
قادزانِٗ ايعكًٝاا١ ارتاؾا١ َٚعااسفتِٗ ايطاا ك١، ممااا ٜكالٞ دُٖٝاا١ ياتعًُِٗ، ا٭َااس      

د٠ عًاِ  ايرٟ قد ٜ٪دٟ إيٞ ن١ُٝٓ ذنا٥ِٗ ايٛجداْٞ، ٚنريو اجتاٖاانِٗ ضتاٛ َاا   
 ايٓلظ ٖٚٛ َا نؿبٛا إيٝ٘ ايباحو١.

  ُالبشحمصهل: 
ايا قاَت  ٗا  يكد ْبع ايػعٛز فػه١ً ايبخث َٔ ا٬ٍ ايدزاض١ ا٫ضتط٬ع١ٝ

ٚجٛد قؿٛز ف٢ ٚاقع ندزٜظ عًِ ايآلظ يًطا٬ش  املسحًا١     ايباحو١; حٝث نبني هلا
ٍ        ، نُاااادتاَعٝاا١  دياات إجا ااا  ايطاا٬ش ٚنااريو ٬َحظااا  ايباحواا١ َاأ ااا٬

 ; حٝث ٫حظت َا ًٜٞ:يتدزٜظ عًِ ايٓلظ ستاقسا حكٛز  عء 

   ٖتُاااّ ٕ اايطسٜكاا١ ايطااا٥د٠   ناادزٜظ عًااِ اياآلظ ٖااٞ ايطسٜكاا١ ايتكًٝدٜاا١، ٚد
املعًاااِ َٓؿااا  عًاااٞ ادتاْااا  ايٓظاااسٟ ٚحػاااٛ املعًَٛاااا    دذٖاااإ ايطااا٬ش دٕٚ   

اياارنا٤ ايٛجااداْٞ املطااتٗدف١ َاأ ناادزٜظ  َٗااازا  دٚ َهْٛااا  ا٫ٖتُاااّ  تُٓٝاا١ 
 نطاعد ايط٬ش ع٢ً حتكٝل ايتهٝف ٚايتٛافل. ٚايا ًِ ايٓلظع
 نُعٝاز يًخهِ عًٞ صتااحِٗ   ايط٬شضتخداّ اذتلذ ٚا٫ضتظٗاز َٔ جاْ  ا

غااعٛزِٖ  عاادّ دُٖٝاا١ ممازضاا١ عًُٝااا  عكًٝاا١ عًٝااا      إبٚنلااٛقِٗ ممااا ٜااٛدٟ  
ًٝا   دضترناز املاد٠ َا ظ س ايعااّ مماا ٜآعه   اا ا٫اتبااز خ جتٝااش  ا ٫داّ حلظٗاا ناف
 ضًك ضتٛ نعًُٗا. اجتاٙفِٗ املاد٠ ٚن١ُٝٓ  عًٞ قدزنِٗ ع٢ً

   ًِ٦ٝاا١ نعًااِ ٜٓػااه ٜٚػااازى فٝٗااا، ٜٚااتعًِ َاأ   قااعف اٱٖتُاااّ  ٛقااع املااتع 
ا٬ٍ املُازض١، حٝث ٜؿ  املعًِ ناٌ اٖتُاَا٘ عًا٢ احملتا٣ٛ  غاء ايٓظاس عأ        

 ايطسٜك١ املطتخد١َ ف٢ ايتدزٜظ.
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ٗاادف ايٛقااٛف عًااٞ اياادٚز ايلعًااٞ      نُااا قاَاات ايباحواا١  دزاضاا١ إضااتط٬ع١ٝ     
 ٞ ٚذيااو ; ملٓاااٖج عًااِ اياآلظ  املسحًاا١ ادتاَعٝاا١   نُٓٝاا١ د عاااد اياارنا٤ ايٛجااداْ

ضاانر٠ عًاِ ايآلظ  ايهًٝا١،     دَٔ ا٬ٍ إجسا٤ ايعدٜاد َأ املكاا ٬  ايػخؿا١ٝ َاع      
ٖ    ٚقد دغاز  ْتا٥ج نًو املكا ٬  ج عًاِ ايآلظ   حتكٝال ٖارٙ     إياٞ قؿاٛز   َٓاا

َأ  ٭ْٗاا قاد نهإٛ غاب٘ اايٝا١       نطِٗ   ن١ُٝٓ ادتٛاْ  ايٛجداْٝا١  ٫، ٚدْٗا ايغا١ٜ
ًَااا ادت نُاااا قاَااات ايباحوااا١  اااا٫ال٬ذ عًاااٞ ا٭دش ايرت اااٟٛ    .اٛاْااا  ايٛجداْٝااا١ متا

ْٚتا٥ج ٚنٛؾاٝا   عاء ايبخاٛ  ٚايدزاضاا  ايطاا ك١ اياا دٖتُات  تُٓٝا١ ايارنا٤          
  إيٞ قاسٚز٠ إنطااش   ايٛجداْٞ يدٟ ال٬ش املساحٌ ايتع١ًُٝٝ املختًل١ ٚايا دغاز

طااعد   ٜحٝاث   املتعًُني د عااد ايارنا٤ ايٛجاداْٞ عًاٞ إاات٬ف املساحاٌ ايتعًُٝٝا١;       
 ٜ٪دٟحتكٝل ايتٛافل ٚا٫ضتك٬ٍ ايرانٞ ٚا٫عتُاد عًٞ ايٓلظ، نُا دْ٘    ذيو

; (Goleman, 1995 a, b, 2000)جٛملاإ   ًُاا   ا٭دا٤ ا٭ناادميٞ،: َٚٓٗاا:   َٗ دًٚزا
ٔ ٚ; (Bar-On, 2001)ٕٚ د - ااازٚ ; (Petrides et al., 2004)  ٝرتٜاادع ٚخاااسٜ

عباد  ُضاًُٝإ  ٚ ;(Hamarta et al., 2009)(; ٖٚاَازناا ٚخااسٜٔ   2006ٚصت٤٬ زض٬ٕ )
د، ش(;  2012) عباااد ايٛاحااادُضاااًُٝإ (; 2011ٚضاااا١َٝ ؾاااا س )ٚد، ش(،  2010) ايٛاحاااد

(; ٚصتاا٤٬ 2013ايٓجاااز )اياادٜٔ عاا٤٬ ٚ ;(Nancy et al., 2012)ْٚاْطاا٢ ٚخاااسٜٔ 
(; ٚدلاااد حٓكاااٌ 2015) عبااد ايٛاحاااد ُضاااًُٝإ ستُاااد ٚضاااًُٝإ (; 2014ٚايهًٝاا١ ) 

(، 2019ٛيطٝلااااا١ ) (; ٚستُاااااد ايعتٝبااااا٢ ٚيااااا٪ٟ د 2018(، ٖٚايااااا١ مشبٛيٝااااا١ ) 2017)
 (.2020ُٚضًُٝإ عبد ايٛاحد ٚدٌَ ملٓاِٜ )

ْٚتاا٥ج ايبخاٛ     ،َٚكاا ٬  غخؿا١ٝ   ٚ ٓا٤ عًٞ َاضبل َٔ ٬َحظا  َٝداْٝا١، 
نُٓٝا١   غاعس  ايباحوا١  أُٖٝا١    ٓلظ،ايٚٚاقع ندزٜظ َاد٠ عًِ  ضا  ايطا ك١،ٚايدزا

اضاااتخداّ َااأ اااا٬ٍ   املسحًااا١ ادتاَعٝااا١يااادٟ ايطااا٬ش د عااااد ايااارنا٤ ايٛجاااداْٞ 
منٛذج ايتعًِ ايبٓا٥ٞ املكرتح   نُٓٝا١ ايارنا٤ ايٛجاداْٞ ٚا٫جتااٙ ضتاٛ َااد٠ عًاِ        

; ٖٚااٛ َعاا١ قٓااا٠ ايطااٜٛظ الاا٬ش غااعب١ عًااِ اياآلظ  هًٝاا١ ايرت ٝاا١ جا  اياآلظ ياادٟ 
ستاٚياا١ اٱجا اا١   ستااٛز اٖتُاااّ ايبخااث اذتااايٞ ايااا نااتًخـ ٚنتخاادد َػااهًت٘  

منٛذج ايتعًِ ايبٓا٥ٞ   ن١ُٝٓ ايرنا٤ ايٛجداْٞ فاع١ًٝ "َا  :ايس٥ٝظ عٔ ايط٪اٍ
 ه١ًٝ ايرت ١ٝ جاَع١ قٓا٠  ٚبا٭ ايلسق١يدٟ ال٬ش ٚا٫جتاٙ ضتٛ َاد٠ عًِ ايٓلظ 

  ايطٜٛظ؟".
 :ايط٪ايني ايلسعٝني ايتايٝني ٜٚتلسذ َٔ ايط٪اٍ ايس٥ٝظ ايطا ل

  يااد٣  يااد٣د عاااد اياارنا٤ ايٛجااداْٞ  َااا فاعًٝاا١ منااٛذج ايااتعًِ ايبٓااا٥ٞ   نُٓٝاا١
 ؟.ا٭ٚب  ه١ًٝ ايرت ١ٝ جاَع١ قٓا٠ ايطٜٛظ ايلسق١ ال٬ش غعب١ عًِ ايٓلظ 

         ياد٣  ٠ عًاِ ايآلظ   َا فاع١ًٝ مناٛذج اياتعًِ ايبٓاا٥ٞ   نُٓٝا١ ا٫جتااٙ ضتاٛ َااد
 ؟.ا٭ٚب  ه١ًٝ ايرت ١ٝ جاَع١ قٓا٠ ايطٜٛظ ايلسق١ ال٬ش غعب١ عًِ ايٓلظ 

 أهداف البشح: 
 َا ًٜٞ:إب  اذتايٞ ايبخثٗدف ٜ
  منااٛذج ايتخكاال َاأ فاعًٝاا١  ٞ  عاااد اياارنا٤ ايٛجااداْٞ  د   نُٓٝاا١ ايااتعًِ ايبٓااا٥

قٓاااا٠  ا٭ٚب  هًٝااا١ ايرت ٝااا١ جاَعااا١     ايلسقااا١ ياااد٣ الااا٬ش غاااعب١ عًاااِ ايااآلظ     
 .ايطٜٛظ
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        ا٫جتاااٙ ضتااٛ َاااد٠ عًاااِ     ايتخكاال َاأ فاعًٝاا١ منااٛذج ايااتعًِ ايبٓااا٥ٞ   نُٓٝاا١
ا٭ٚب  هًٝا١ ايرت ٝا١ جاَعا١ قٓاا٠      ايلسقا١  يد٣ ال٬ش غعب١ عًِ ايٓلظ ايٓلظ 

 .ايطٜٛظ

  ًُالبشحأهن: 
 ف٢ ايٓكا  ايتاي١ٝ: اذتايٞ ايبخثنتخدد د١ُٖٝ 

  اٖج ايدزاضااا١ٝ يتطاااٜٛس ايعًُٝااا١     املٓااااضااارتانٝجٝا  اياااتعًِ ايبٓاااا٥ٞ  نكاااُني
 .ايتع١ًُٝٝ

    نٛ ٝااف   ٢سحًاا١ ايواْٜٛاا١ َاأ دجااٌ ناادزٜبِٗ عًاا      عكااد دٚزا  ندزٜبٝاا٘ ملعًُااٞ امل
 عااااد ايااارنا٤ ايٛجاااداْٞ يااادٟ داضاارتانٝجٝا   ٚمنااااذج اياااتعًِ ايبٓاااا٥ٞ يتُٓٝاا١   

 .ال٬ش املساحٌ ايتع١ًُٝٝ املختًل١
 د ت١ُٝٓ قسٚز٠ ا٫ٖتُاّ  نٛجٝ٘ دْظاز املعًُني إب   ٟ  عاد ايرنا٤ ايٛجاداْٞ ياد

 .املساحٌ ايتع١ًُٝٝ املختًل١ال٬ش 
      ٍٛٚايتادزش  اضارتانٝجٝا  اياتعًِ ايبٓاا٥ٞ    إَداد َعًُٞ عًاِ ايآلظ فؿاادز حا

 .عًٞ نطبٝكانٗا   زتاٍ عًِ ايٓلظ

 البشح ميهر: 
املآٗج  ضاتخداّ  ١ عًاٞ ا اذتايٝ ايباحو١  اعتُد ٚفسٚق٘   ق٤ٛ البٝع١ ايبخث

اياارٟ ٜبخااث دثااس َااتغري َطااتكٌ دٚ دنوااس   Quasi- Experimental غااب٘ ايتجااسٜك
ملاري  ايتجسٜب١ٝ  إنباذ نؿُِٝ اجملُٛع١ ٚذيو َٔ ا٬ٍ ع٢ً َتغري نا ع دٚ دنوس، 

ايعػاااٛا١ٝ٥ ايااارٟ ٜكاااّٛ عًااا٢ اضاااتخداّ زتُاااٛعتني إحاااداُٖا جتسٜبٝااا١ ٚا٭ااااس٣    
١ تني قبااٌ ٚ عاااد املعادتااا قااا ط١   إالااااز ايكٝاااع ايكبًاااٞ ٚايبعاادٟ ٭دا٤ اجملُاااٛع   

 .(161، 2002)ع٢ً َاٖس اطاش،  ايتجسٜب١ٝ

 التصنًه التذسييب للبشح: 
يكاا ط١ ذٚ ايكٝااع   ُاٛعتني ايتجسٜبٝا١ ٚا  اجملٜطتخدّ ايبخث اذتايٞ نؿاُِٝ  

ايتؿاااُِٝ ( 1غاااهٌ ) ( ٜٚٛقاااا 161، ٢2002 َااااٖس اطااااش،  )عًاااايكبًاااٞ ٚايبعااادٟ  
 ايتجسٜك:

اتباز ) ( يًعٝٓتني املطتكًتني ٫ظتااد د٫يا١   ٖٛ ا ،ؿا٥ٞ املٓاض ٚا٫اتباز ا٫ح
 .ا  اجملُٛعتني ايتجسٜب١ٝ ٚايكا ط١ايلسٚم  ني َتٛضطٞ دزج

 البشح: متغريات 
 ( ٌمنٛذج ايتعًِ ايبٓا٥ٞ ٜتُوٌ  املتغري املطتك). 
 (ا٫جتاٙ ضتٛ املاد٠ -ايرنا٤ ايٛجداْٞ) نيايتا ع ٜٔاملتغري. 

 البشح سدود: 
  : اٯنٞ ايبخث اذتايٞتخدد ٜ

   غاعب١ عًاِ ايآلظ  ايلسقا١ ا٭ٚب     اذتدٚد ايبػس١ٜ: ٚنتُوٌ ف٢ ع١ٓٝ َٔ الا٬ش
   ه١ًٝ ايرت ١ٝ جاَع١ قٓا٠ ايطٜٛظ.

  ن١ًٝ ايرت ١ٝ جاَع١ قٓا٠ ايطٜٛظ  ا٫مساع١ًٝٝاذتدٚد املها١ْٝ: ٚنتُوٌ ف٢. 
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 لمبخح( المؿىٗي المجسٖيب 1غهن )

 البشح أدوات: 
 ايبٓا٥ٞ إعداد ايباحو١(.ددا٠ املعادت١ ايتجسٜب١ٝ ٚنتُوٌ  : )منٛذج ايتع ًِ 
      ٛددا٠ ايكٝااع ٚنكااِٜٛ ٚنػاٌُ عًاا٢ َكٝاضاٞ: )اياارنا٤ ايٛجاداْٞ; ٚا٫جتاااٙ ضتاا

 .(إعداد/ ايباحو١املاد٠ ُٖٚا َٔ 

  البشحمصطلشات: 
   منىذز التدزيسTeaching Model: 

حٝاث عاسف    نتعسٜاف إجسا٥ا٢   (122، 1998) ُٞاد عًا  ست نتب٢ٓ ايباحو١ نعسٜاف 
ْطال نطبٝكاٞ يٓظسٜاا  ايعًاِ داااٌ ملسفا١        ٘٘ ايعُاّٛ  أْا  عًا٢ ٚجا  منٛذج ايتدزٜظ 
نوااس نلؿاا٬ًٝ ٜعااسف  أْاا٘ شتطااه إزغااادٟ ٜعتُااد عًااا٢        داااس٣  ايؿااف ٚ عباااز٠ د  

ْظسٜاا١ نعًااِ َعٝٓاا١، ٜكاارتح زتُٛعاا١ َاأ اٱجااسا٤ا  احملاادد٠ ٚاملٓظُاا١ ايتاا٢ َاأ        
غأْٗا نٛجٝ٘ ع١ًُٝ نٓلٝر ْػاالا  ايتعًِ ٚايتعًِٝ فا ٜطاٌٗ يًعًُٝا١ ايتعًُٝٝا١    

 كٝل دٖدافٗا املعسف١ٝ ٚايٓلظ حسن١ٝ ٚايٛجدا١ْٝ.حت

 ٌٓالتعله البيا: 
ّ  ْظسٜا١ "  أْ٘( 381 ،2003) شٜتٕٛحطٔ  عسف٘ ِ  عًُٝا١  دٕ دضااع  عًا٢  نكاٛ  اياتعً

ًٝ يااٝظ املااتعًِ دٚز ٚدٕ ْػااط١ عًُٝاا١ ٖااٞ  عًُٝاا١   ناابري  اادٚز ٜكااّٛ ٚإمنااا اضااًب
٘  َاا  دضاع ع٢ً ٜكّٛ ايتعًِ دٕ حٝث، ايتعًِ  ٚدٕ ضاا ك١  اا ا   َٔا  ايطايا   عتًُا
 عكااٌ   ايطااا ك١ ٚارتاا ا  امللاااِٖٝ ؾااٝامل١  إعاااد٠ نهاإٛ إمنااا ٖٓااا ايااتعًِ عًُٝاا١
  ."املتعًِ

ًٝا  أْ٘ "زتُٛعا١ َأ املُازضاا  ٚاٱجاسا٤ا  اياا       ٜٚعسف ايُٓٛذج ايبٓا٥ٞ إجسا٥
ٜتبعٗا املعًاِ   املٛقاف ايتعًُٝاٞ ٜٚاتِ ا٬هلاا َطااعد٠ ايطا٬ش    ٓاا٤ َعاازفِٗ          

 ،ٚاط١ ايطري ٚفًكا هلرا ايُٓٛذج ناتِ ٚفًكاا يطات١ اطاٛا  ٖٚاٞ اٱْادَاج         أْلطِٗ
 ". ثسا٤اٱٚ ٚايتكِٜٛ،ٚ ايتٛضع،ٚ ،ٚايػسح "ايتلطري" ا٫ضتهػاف،ٚ
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  ٌالرناْ الىدداىEmotional Intelligence: 

ُٜعاااسف ايااارنا٤ ايٛجاااداْٞ  أْااا٘ "قااادز٠ ايلاااسد عًااا٢ اياااتلِٗ ايٛجاااداْٞ ملػااااعس    
ِٗ َٔ ا٬ٍ اٱدزاى ايعُٝل ٫ْلعا٫نِٗ يًداٍٛ َعِٗ   اٯاسٜٔ، ٚايتٛاؾٌ َع

ع٬قاااا  اجتُاعٝااا١ إظتا ٝااا١، ٚإداز٠ ا٫ْلعاااا٫   ػاااهٌ جٝاااد ذٝاااث ميهااأ يًلاااسد       
اضاااتدعا٤ ا٫ْلعاااا٫  اٱظتا ٝااا١  طاااٗٛي١ ٜٚطاااس، َٚكاَٚااا١ ا٫ْلعاااا٫  ايطاااًب١ٝ     

ًٝاا   ٚ(. 127، ش 2012، عباد ايٛاحاد  املٛاقف اذتٝان١ٝ ايكاملط١" )ُضًُٝإ  ُٜعاسف إجسا٥
  ايبخث اذتايٞ  أْا٘ "زتُاٛذ ايادزجا  اياا عتؿاٌ عًٝٗاا املاتعًِ عًا٢ َكٝااع          

 .ايرنا٤ ا٫ْلعاب امُلعد هلرا ايبخث"

 االجتاه: 
عباااز٠ عاأ اضااتعداد ْلطااٞ دٚ ن٦ٝٗااٛ عكًااٞ    أْاا٘  (72، 2003حاَااد شٖااسإ ) عسفاا٘

٤ دٚ َٛقاٛعا   عؿك َتعًِ ي٬ضاتجا ١ املٛجبا١ دٚ ايطاايب١ ضتاٛ دغاخاف دٚ اغاٝا      
ًٝاا   ايبخاث     دَٚٛاقف دٚ زَٛش   ايب١٦ٝ ايا نطتوري ٖرٙ ا٫ضتجا ١. ُٜعسف إجسا٥ ٚ

ضاتجا ا  ايطا٬ش  اايكبٍٛ دٚ اياسفء دٚ احملاٜاد٠ يًعباازا         أْ٘ "ستؿا١ً ا  اذتايٞ
 ٛ س عٓٗاااا ايطايااا  عب اااَُٜااااد٠ عًاااِ ايااآلظ ٚاياااا   املااارنٛز٠   َكٝااااع ا٫جتااااٙ ضتااا

ؿاٌ عًٝٗاا   َكٝااع ا٫جتااٙ ضتَٛااد٠ عًاِ ايآلظ املعاد         عت ايدزج١ ايهًٝا١ اياا   
 هلرا ايبخث".

 :ُاإلطاز اليظسٍ والدزاسات السابك 
ْتٓاااٍٚ   ٖاارا ادتااص٤ عااس  ملااتغريا  ايبخااث، حٝااث نعااس  ايباحواا١ يٮد ٝااا     
ايرت ٜٛااا١ املتؿاااا١ً فاااتغريا  ايدزاضاااا١ املختًلااا١ ٚاملتُوًاااا١  : ايٓظسٜااا١ ايبٓا٥ٝاااا١،     

 ا٫جتاٙ ضتٛ َاد٠ عًِ ايٓلظ، ٚذيو ع٢ً ايٓخٛ ايتايٞ:ايرنا٤ ايٛجداْٞ، ٚ

 :ًُٓاليظسيُ البيا 
 نعد ايٓظس١ٜ ايبٓا١ٝ٥ َٔ ايٓظسٜاا  اذتدٜوا١   ايتادزٜظ ٚاياا نًكاٞ اٖتُاَااً      

املااتعًِ ٖااٛ ستااٛز    د  ايلهااس ايرت ااٟٛ ٚايتاادزٜظ املعاؾااس ٚذيااو ٭ْٗااا نعاا      ٚاضااعًا
١ ٚايدزاضاا١ ايعًُٝا١ حاٍٛ نٝلٝاا١   عًاٞ امل٬حظا   ًاايعًُٝا١ ايتعًُٝٝا١ ٚنطاتٓد دضاضاا   

نعًِ ايت٬َٝر فاملتعًِ ٖٓا ٜب  َعسفت٘  ٓلط٘ دٟ دٕ ايتادزٜظ ايبٓاا٥ٞ قاا٥ِ عًاٞ     
ِ    دَا املعًِ فٗٛ ، َبدد دٕ ايتًُٝر َتعًِ ْػه ٚإظتا ٞ )ملااد٠   َٛجا٘ َٚسغاد يًاتعً

 (.18، 2016غًك، 

    ٍ  دٜااٟٛ  ٚقااد  ٗااس  ايبٓا٥ٝاا١ نٓظسٜاا١  ااازش٠   ايعكااد املاقااٞ ْتٝجاا٘ ٭عُااا

Dewey ٘ٝاجٝاا ٚPiagetسْٚااس ٚ ، Bruner ٞٚفٝجٛنطااه ،Vygotsky ٚاياارٜٔ قاادَٛا ،
ْتكاااٍ َاأ ايرت ٝاا١ ايااا  ٲضااٛا ل نازغتٝاا١ يًٓظسٜاا١ ايبٓا٥ٝاا١ ، ٚايااا متوااٌ منااٛذج ي 

 نطااتٓد عًااٞ ايٓظسٜاا١ ايطااًٛن١ٝ إيااٞ ايرت ٝاا١ ايااا نطااتٓد عًااٞ ايٓظسٜاا١ املعسفٝاا١    
(Kim, 2001, 35) ٕ عًااٞ ْظااسٜا ايبٓا٥ٝاا١ املعسفٝاا١   نكااّٛ  ٝاا١ايبٓا٥ . َٚاأ ثااِ فااإ

 .يبٝاجٝ٘ ٚايبٓا١ٝ٥ ا٫جتُاع١ٝ يلٝجٛنطهٞ

ٞ عًُٝاا١  ٓااا٤  ( إياا15، 2002)نُاااٍ شٜتاإٛ  ٜاارنس  ٚنػااري نًُاا١  ٓا٥ٝاا١ نُااا  
ٜٚعت ٖااا ايعًُااا٤ ٚايل٬ضاال١ ٚعًُااا٤ ا٫جتُاااذ ٚعًُااا٤ عًااِ    ،املعسفاا١ َاأ ارتاا ٠ 
 حٛيٓا.ْتعسف  ٗا عًٞ ايعامل َٔ  ْلظ ،ايهٝل١ٝ ايا
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جااسا٤ا  ايااا متهاأ ايطاياا  َاأ  أْٗااا اٱ( 15، 2003نُااا عسفٗااا زجاا  املٝٗااٞ ) 
ايكٝااااّ  ايعدٜاااد َااأ املٓاغاااه ايتعًُٝٝااا١ دثٓاااا٤ نعًُااا١ ،ٚن٪ناااد عًاااٞ َػاااازنت٘      
ايلعًٝاا١   نًااو املٓاغااه ،ذٝااث ٜطااتٓتج املعسفاا١  ٓلطاا١ ،ٚعتااد  عٓااد٠ ايااتعًِ         

عسفٝاا١ عاااد٠ نٓظااِٝ ايبٓٝاا١ امل  ايكااا٥ِ عًااٞ ايلٗااِ ٚفطااتٜٛا  َتكدَاا١ ناا٪دٟ إيااٞ إ     
 .يًطاي  َٚافٝٗا َٔ َعًَٛا 

 ٓااا٤ ايلااسد يًُعسفاا١ ايااا ٜهتطاابٗا     إب دْٗااا (29، 2013ٚنػااري ضااعد١ٜ غااهسٟ )  
 ٓلط١ َٔ ا٬ٍ َػازنت١ ايلعاي١   ع١ًُٝ ايتعًِ ،ٜٚتِ ذيو َٔ اا٬ٍ اياس ه   

اياتعًِ ايكاا٥ِ     ني ايب١ٝٓ املعسف١ٝ يًُتعًِ ٚ ني ا ا  ايتعًِ ادتدٜد٠ ،فا عتكل
عًٞ املع  ،ٜٚ٪دٟ ذيو إيٞ إعاد٠ نػاهٌٝ ايبٓٝا١ املعسفٝا١ يًُاتعًِ ذٝاث نتكأُ       

 ا ا  ايتعًِ ادتدٜد٠ .

عًُٝاا١ عكًٝاا١ ٜكااّٛ َاأ ا٬هلااا املااتعًِ      ( دْٗااا "12، 2016ٚناارنس ملاااد٠ غااًك )  
 ااس ه ارتاا ا  ايطااا ك١  ااارت ا  اذتايٝاا١   قاا٤ٛ املٛاقااف ايتعًُٝٝاا١ ادتدٜااد٠      

 ".نلطري َكٓع  ايٓطب١ يًُتعًِ حا ميهٓ٘ نلطري َا عتد  ٚإظتاد

 ٚ ايٓظس يًتعسٜلا  ايطا ك١ صتدٖا ٚ سملِ نعددٖا نتلل   ايٓكا  ايتاي١ٝ :
 نٝد عًٞ اظتا ١ٝ املتعًِ ْٚػاال١   ع١ًُٝ ايتعًِ.ايتأ 
 ًِا٫ٖتُاّ  ايعًُٝا  ايعك١ًٝ ايا حتد  دااٌ عكٌ املتع 
 ا دٚز اضاضٞ    ٓا٤ املع  ملاد٠ ايتعًِ ادتدٜدايب١ٝٓ املعسف١ٝ يًُتعًِ هل. 
         ٫ٜكتؿااس دٚز املعًااِ عًااٞ ْكااٌ املعًَٛااا  ، ااٌ ٖااٛ َٛجاا١ َٚٝطااس   عًُٝاا١  ٓااا٤

 املعسف١ ايلسد١ٜ يًُتعًِ 
 . ًِايتعًِ عتد  ْتج١ يًتلاعٌ  ني املتعًِ ٚ ٦ٝت٘ ايتع 

  (التعله البيآالبيآًُ )افرتاضات ومالمحٌ:       
 ً َأ حٝاث نْٛٗاا ْظسٜا١     نسنهاص  ايبٓا٥ٝا١  ( دٕ 26 – 24، 2016ك )نرنس ملاد٠ غا

 :ِ املعس  عًٞ فسقني دضاضٝني ُٖا  ايتعً
   ٚفٝا٘ ٜاب  ايلاسد َعسفتا٘ عًاٞ ا نا٘ املعسفٝا١         : ا٭ٍٚ: ااف  انتطااش املعسفا١

  ٔ ،  ، مماا ٜ٪ناد دٕ ايعكاٌ ياٝظ ؾالخ١  ٝكاا٤       ٫ٚ ٜطتكبًٗا ضًب١ٝ َأ اٯااسٜ
،  ٚنريو ايب١ٝٓ املعسفٝا١   ًا ٚفعا٫ً ا٬ٍ ع١ًُٝ ايتعًِٚيهٔ املتعًِ ٜهٕٛ ْػط

نامللاِٖٝ ٚا٭فهاز ٫نٓتكٌ َٔ فسد ٯااس  آلظ املعا  ْتٝجا١ ٫اات٬ف اا ٠       
 ا٭فساد .

  ٝلااا١ املعسفااا١ ٖاااٞ : ايوااااْٞ : غتاااتـ  ٛ ٝلااا١ املعسفااا١ )ملسقاااٝتٗا ( ٚؾاااختٗا ٚ
ٝكااا١ ايتهٝاااف َاااع نٓظاااِٝ ايعاااامل ارتاااازجٞ ايتجاااسٜك; ٚياااٝظ انتػااااف اذتك    

 ايٛجٛد١ٜ املطًك١.  

ٚ تخًٝاااٌ ٖااارٜٔ ايلسقاااني صتاااد دٕ ا٫فرتاقاااا  اياااا نسنهاااص عًٝٗاااا ايٓظسٜااا١      
 ايبٓا١ٝ٥ ٖٞ :

 ايتعًِ ع١ًُٝ  ٓا١ٝ٥:Constructive Process      ْ٘ػط١ َٚطاتُس٠ ملسقا١ٝ ايتٛجا
Goal Oriented :ٚذيو يٮضباش اٯن١ٝ: 
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  ٓ ٝا  جدٜاد٠ نآظِ    حٝاث دٕ اياتعًِ عًُٝا١  ٓاا٤ نسان    : ا٥ٝا١ ايتعًِ عًُٝا١  
 .  ق٤ٛ َعطٝا  ايعامل احملٝه  ٘ ٚنلطس ا ا  ايلسد

  عكًٝاااًا ًاحٝاااث ٜبااارٍ فٝااا٘ املاااتعًِ جٗاااد  : اياااتعًِ عًُٝااا١ ْػاااط١ َٚطاااتُس٠ 
 .٫نتػاف املعسف١  ٓلط٘

  ٘ حٝاث ٜطاعٞ ايلاسد اا٬ٍ اياتعًِ يتخكٝال        :ايتعًِ ع١ًُٝ ملسق١ٝ ايتٛجٝا
  عٔ دض١ً٦ ستاري٠  دملسا  َع١ٓٝ نطِٗ   حٌ َػه١ً َا ٜٛاجٗٗا دٚ جتٝ

يدٜا٘ ضتاٛ نعًاِ َٛقاٛذ َاا ، ٖٚارٙ        ، دٚ نسقاٞ ْصعا١ ذانٝا١ دااًٝا١       ذٖٓ٘
ا٭ملااسا  ايااا نٛجاا٘ دْػااط١ املااتعًِ نهاإٛ فوا اا١ قاا٠ٛ اياادفع اياارانٞ ياا٘          

   حتكٝل دٖداف٘ . ًاٚجتعً٘ َوا س
   املعسفا١ ايكبًٝا١:Prior Knowledge   ًايًُاتعًِ غااسال  ٝ يبٓاا٤ ايااتعًِ ذٟ   ًادضاضا

ٖاارٙ املعسفاا١ ايكبًٝاا١ قااد نهاإٛ فوا اا١ ادتطااس اياارٟ نعاا  عًٝاا٘ املعسفاا١         :املعاا 
ادتٝااد٠ إيااٞ عكااٌ املااتعًِ، ٚقااد نهاإٛ عهااظ ذيااو إذا نااإ ٖٓاااى فٗااِ ااااال٤ٞ    

ااا٬ٍ نلاعًااِٗ َااع  ًاياابعء امللاااِٖٝ دٚ ايتؿااٛزا  ايااا ٜهتطاابٗا ا٭اللاااٍ ذانٝاا 
 كب١ًٝ يًُتعًِ.ايب١٦ٝ، فٝتِ نلطري ايظاٖس ٚا٭حدا   ٓا٤ً عًٞ املعسف١ اي

  املااتعًِ فػااه١ً دٚ َُٗاا١ حكٝكٝاا١نتٗٝااأ دفكااٌ ايظااسٚف يًااتعًِ عٓاادَا ٜٛاجاا ٘ :
          ٘ ،  حٝااث ٜطاااعد ٖاارا ايٓااٛذ َاأ ايااتعًِ ايت٬َٝاار عًااٞ  ٓااا٤ املعاا  ملااا ٜتعًُْٛاا

. نُاا دٕ ايبٓاا٥ٝني ٜ٪نادٕٚ     ُٜٚٓٞ ايوك١يدِٜٗ   قدزانِٗ عًٞ حٌ املػه٬ 
، دٟ ذا  ع٬ق١  تعًِ دٚ َػه٬  ايتعًِ حكٝك١عًٞ د١ُٖٝ دٕ نهٕٛ َٗاّ امل دا٥ًُا

  ارت ا  اذتٝان١ٝ نٞ ٜسٟ املتعًِ ع٬ق١ املعسف١ ذٝان٘ .
       ٚنتكااأُ عًُٝااا١ اياااتعًِ إعااااد٠  ٓاااا٤ ايلاااسد ملعسفتااا٘ َااأ اااا٬ٍ عًُٝااا١ نلاااا

دٟ دٕ ايلاااسد ٫ ٜاااب  َعسفتااا٘ عااأ َعطٝاااا  ايعاااامل       اجتُااااعٞ َاااع اٯااااسٜٔ:  
ٍ دْػطت٘ َٚٓاقػ١ َا ٚؾٌ إيٝا٘ َأ َعاإ َاع     ايتجسٜك احملٝه  ٘ إ٫ َٔ ا٬

. ٖٚٓاا فكاد ٜعادٍ ايلاسد ايٛاحاد ٖارٙ املعااْٞ َأ اا٬ٍ َٓاقػا١ َعا              اٯاسٜٔ
 ٖرٙ ايظٛاٖس .

    اهلااادف َااأ عًُٝااا١ اياااتعًِ ٖاااٛ إحااادا  نهٝلاااا  نتاااٛا٤ّ َاااع ايكاااغٛ  املعسفٝااا١
ياا  ٚفٝ٘ ٜكّٛ ايلسد  ايتهٝف َاع ايكاغٛ  املعسفٝا١ ا    :املُازض١ عًٞ ا ٠ ايلسد

، ناإٔ ٜطٛزٖاا دٚ    ٜتعس  هلا عأ السٜال إحادا  نغاريا    ايرتانٝا  املعسفٝا١      
. ٚايكاغٛ  املعسفٝا١ ٖاٞ     ٜٛضعٗا يتتٛا٤ّ َاع ٖارٙ ايكاغٛ  املعسفٝا١ دٚ ًُٜٗاٗا     

عٓاؾس ارت ٠ ايا ميس  ٗا ايلسد، ٚايا ٫ نتٛافل َع نٛقعانٓاا َٚأ ثاِ نعٝكٓاا     
 (.43، 2006، حٌٜٛ)حطٔ  اذتؿٍٛ عًٞ ايٓتا٥ج ايا نسٜدٖاعٔ 

ميهااأ ٚقاااع امل٬َاااا  ايطاااا ك١ َااأ اااا٬ٍ زناااا٥ص ٚافرتاقاااا  اياااتعًِ ايبٓاااا٥ٞٚ
 ايعا١َ يًبٓا١ٝ٥ فُٝا ٢ًٜ:

 املعسف١ نب٢ٓ َٔ ا٬ٍ املتعًِ ٫ٚ نٓكٌ إيٝ٘  ػهٌ ضًك 
 ٓا٤ املعسف١ ٜتطً  ْػاالًا ٖادفًا َٚكؿٛدًا  
 ظت  دٕ ٜتِ ايتعًِ    ٦ٝا  ٚاقع١ٝ ٚ أدا٤ َُٗا  ٚاقع١ٝ 
       ًِايب١ٝٓ املعسف١ٝ يًُتعًُني ٚايا ٖٞ دضاع اياتعًِ ادتدٜاد ، ختتًاف َأ َاتع

 إب خاس  
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        اياااتعًِ عتاااد   ٓاااا٤ عًااا٢ ايتلطاااري ايااارانٞ يًخااا ٠ ادتدٜاااد٠ ٚيهااأ   ْطاااام
ايطٝاقا  ادتُاع١ٝ ٚذياو ٜتطًا  نادعِٝ ايبٓاا٤ ايتعااْٚٞ يًُعسفا١ َأ اا٬ٍ         

 ايتلاٚ  ا٫جتُاعٞ.
  ع ايعاامل ارتاازجٞ، دٟ دٕ املاتعًِ ٜطاتخدّ حٛاضا٘      ٚ ٝل١ املعسف١ ٖٞ ايتهٝف َا

 ٚاْتباٖ٘ يهٞ ٜطتطٝع املٛا١َ٤  ني املعسف١ ايا ٜهتطبٗا ٚايٛاقع َٔ حٛي٘

 ٌٓبًُٔ التعله البيا:   
املتعًُني ن٪ند ع٢ً دٕ ٜهٕٛ يًط٬ش ايتخٍٛ َٔ ايٓظس١ٜ ايطًٛن١ٝ ايا إٕ  

ب ايٓظسٜاا١ املعسفٝاا١ إ بطاا١  طااًٛى قا ااٌ ي٬ًُحظاا١ ٚايكٝاااع دٖااداف ستااددٙ َٚسن
ِ  ايا  ٘ ، ٚعًا٢ ايعٛاَاٌ املتدااًا١      ن٪ند َا ظتس٣ دااٌ عكاٌ املاتعً ب إ، ضاًٛن

 ٚ اياا ن٪ناد  ٓاا٤ املاتعًِ يًُعسفا١  ٓلطا١ ٚنٛ ٝلٗاا مماا ظتعاٌ          ايٓظس١ٜ ايبٓا٥ٝا١ 
، حٝث نسن  ع٢ً ذيو ا٫ْتكاٍ حت٫ٛ  ٚنٛجٗاا  َُٗا١   املٓااٖج    ذا َع٢ٓ ٘نعًُ

   (54 - 53 ،2007) عاااٜؼ شٜتاإٛ َااا ذنااسٙ سشٖااا دٗا يعااٌ ٚاضاارتانٝجٝا  ندزٜطاا
 :  ايٓكا  ايتاي١ٝ

      فٝا٘ ، فاا   ذياو    ايرتنٝص ع٢ً عكٌ املتعًِ ذان٘ ٚا ان٘ ايطاا ك١ َٚاا عتاد
 د٫ َٔ ايرتنٝاص عًا٢ ايعٛاَاٌ     ٞٚدافعٝت٘ ٚ فكٛي٘ ايطبٝعدَامل٘ َٚدزنان٘، 

 .ازج١ٝ امل٪ثس٠   ايتعًِارت
  نااا    ا٫ اااداذ، ٚاياااتلهري ايٓاقاااد دايعكًٝااا١ ايعًٝاااا  ػاااهٌ  ا٫ٖتُااااّ  املٗاااازا ،

 .ٝا  ايعك١ًٝ ا٫ضتكؿا١ٝ٥ًايعُ، ٚٞٚايتلهري ايتأًَ
 ايط٬ش ٚاٖتُاَانِٗ ٞب ايدااًإ ٞايتخٍٛ َٔ اذتٝص ارتازج ٍَٛٝٚ. 
 نكدٜس املعسف١ ايطا ك١ يًط٬ش. 
 ٞب ايتعاْٚإ ْٟتكاٍ َٔ ايتعًِ ايلسدا٫. 
  دٚز املعًااِ املٝطااس يًااتعًِ   ٟد -ايهاَااٌ عًاا٢ املعًااِ   ا٫ْتكاااٍ َاأ ا٫عتُاااد- 

 .٘فأؾبا املتعًِ َط٪٫ٚ عٔ نعًُ
  ًِدٚاز عدٙ َٓٗاد، ذٝث ميازع ٞدٚاز جدٜد٠ ٚقلًا يًتعًِ ايبٓا٥ديًُع: 

    َُؿااادز يًُعًَٛاااا  نًُاااا اقتكااا٢   َااآظِ يًب٦ٝااا١ ايتعًُٝٝااا١ ايبٓا٥ٝااا١ ٚ .
 َس.٭ا
    ٚدجٗااص٠ َٚااٛاد نعًُٝٝاا١ َهتٛ اا١ َسنااص ملؿااادز ايااتعًِ املختًلاا١ َاأ ددٚا

 يهرت١ْٝٚ شتتًل١.إٚ
   ايتعًِ ٚنكُٝٝ٘ حكٝكًٝا ٚٚاقعًٝا إداز٠َػازى   ع١ًُٝ. 

املهااإ  ٞدٕ  ٦ٝاا١ ايااتعًِ ايبٓااا٥ ( 193، 2008) شٜتاإٛنُاااٍ ٚ  ٖاارا ايؿاادد ٜااس٣  
، ٜٚػجع  عكِٗ ايبعء ، َطاتخدَني    اتٌُ دٕ ٜعٌُ فٝ٘ املتعًُٕٛ ًَعاير٣ عت

، ٖٚا٢  ٦ٝا١ َسْا١ نطااعد املاتعًِ      ختًل١ َٚؿاادز املعًَٛاا  املتعادد٠   املذيو ا٭دٚا  
٬ََاا  ٦ٝا١   ( 2ٜٚٛقاا غاهٌ )   .املع٢ٓ ايكا٥ِ ع٢ً دْػاط١ حكٝكٝا١   ٟع٢ً ايتعًِ ذ
ايرت ٜٛإٛ  ٟ ٚقع ٞ ايرنؿُِٝ ايتعًِ ٚفكا يًلهس ايبٓا٥ٚ  ق٤ٛ   .ٞايتعًِ ايبٓا٥

ُٔ زتُٛعا١ َأ   ، نتكا ايتادزٜظ ب ْظسٜا١    إٖاا  دَاّ حتدٜا  حاٍٛ نس ا١ دفهاز  
 ١ اااااااااااااملٛجٗ عًٞ ددٚاز املعًِ ٚاملتعًِ ، َٚٔ دِٖ ٖرٙ ايكٛاعدنسنص  ايكٛاعد ايا
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 (.193، 2008)نىاه شٖمُٕ،  ( والوح ب٠ٗٛ المعمي البٍا2ٟ٘غهن )

، ا٫ٖتُااااّ  تُٓٝااا١ قااادز٠ املاااتعًِ عًااا٢ حسٜااا١ ااتٝااااز  ايتااادزٜظايٓظسٜااا١    يتًاااو
ااسٜٔ  ٚايتعاإٚ َاع ا٭   ٞٗازانا٘ املتعًكا١  ايعُاٌ اياران    ايتع١ًُٝٝ ، ٚن١ُٝٓ َ ٘دضايٝب

َٔ دجٌ ايتعًِ ، َٚٔ ٖٓا ْطتٓتج دٕ ايبٓا١ٝ٥ قد فسقات فًطال١ جدٜادٙ يًتادزٜظ     
َاأ ااا٬ٍ  دٚاز املعًُااني ٚنتطًاا  ضاعِٝٗ املطااتُس يًُٓااٛ املٗا   دٚاياتعًِ ، نغااري َأ   

َأ ايُٓااذج   يٝا١  اذتااضاتلاد  ايباحوا١    ، َٚٔ ٖرا املٓطًال فُِٗٗ ملطًُا  ايبٓا١ٝ٥
ايبٓا٥ٝاا١ فاا٢ إعااداد ٚنؿااُِٝ ايُٓااٛذج ايبٓااا٢٥ املكاارتح حٝااث مت نؿااُُٝ٘ فاا٢ قاا٤ٛ   

َااع َساعااا٠ اؿااا٥ـ ايل٦اا١ ايتاا٢ ؾااُِ َاأ دجًااٗا، َٚااع دااار           ايبٓا٥ٝاا١  ايُٓاااذج  
 املتغريا  ايت٢ ٜٗدف ايبخث إب نُٓٝتٗا ف٢ ا٫عتباز.

رتح   مخااظ ٚعًااٞ قاا٤ٛ َاضاابل حاادد  ايباحواا١ َساحااٌ ايُٓااٛذج ايبٓااا٥ٞ املكاا  
، َسحًاا١ ايتلطااري َسحًاا١ ا٫ضتهػاااف)َسحًاا١ ا٫ْاادَاج "ا٫غاارتاى"،  َساحااٌ ٖااٞ:

 (.ثسا٤، َٚسح١ً اٱَسح١ً ايتكِٜٛ، َسح١ً ايتٛضع"ايػسح"، 

 ٌالرناْ الىدداى: 
ٜعااااد اياااارنا٤ ايٛجااااداْٞ ناْاااا  ايكاااادزا  ايعكًٝاااا١ ا٭اااااس٣ دحااااد ايسنااااا٥ص    

فايعك١ًٝ ايا نا٪َٔ  تعادد ا٭ عااد     ا٭ضاض١ٝ   نٓٛذ اذتًٍٛ يًعدٜد َٔ املػه٬ .
ٚايااس٣٩ ٚنتطااٛز ٚفاال ٖاارا ايتعاادد ٖااٞ ايعكًٝاا١ ايااا نُٓااٛ ٚنتطااٛز   َٓاااي ؾااخٞ،    
ٚنطِٗ   نسضٝخ ايكِٝ اٱْطا١ْٝ ايعًٝا، ٚايرنا٤ ايٛجداْٞ ٜطاعد ع٢ً ا٫ تهااز،  
اذتااا ، املطاااا٦ٛي١ٝ، ا٫ٖتُاااااّ  اااااٯاسٜٔ،  اٱقاااااف١ إب نهااااٜٛٔ دفكااااٌ ايؿااااداقا   

 (.54 - 53، 2006ا  ا٫جتُاع١ٝ )دٌَ حط١ْٛ ٢َٓٚ د ْٛاغٞ، ٚايع٬ق

 :ٌمفهىو الرناْ الىدداى 
حظااٞ َلٗااّٛ اياارنا٤ ايٛجااداْٞ  اٖتُاااّ ايعدٜااد َاأ ايباااحوني ٚقااد اْكطااِ         
ٖ٪٤٫ املٗتُٕٛ  دزاضات٘ إياٞ فاسٜكني: فسٜال ٜاس٣ دٕ ايارنا٤ ايٛجاداْٞ ٜتهإٛ َأ          

ػخؿا١ٝ ٚايلسٜال ا٭ااس ٜاس٣     زتُٛع١ َٔ ايكدزا  ايعك١ًٝ َٚٓلؿٌ عٔ مسا  اي
دْاا٘ ٜتهاإٛ َاأ زتُٛعاا١ َاأ املٗااازا  ٚارتؿااا٥ـ ملااري املعسفٝاا١ ٚملااري َطااتكٌ عاأ   
مسا  ايػخؿ١ٝ. ْٚتٝج١ يريو نعدد  نعسٜلاا  ايارنا٤ ايٛجاداْٞ عًاٞ دضااع      

 دْ٘ قدزا  دٚ َٗازا  دٚ مسا  غخؿ١ٝ.



 (ASEP)دزاسات عسبًُ يف الرتبًُ وعله اليفس 

 

 

 

 

 

 

409 
 

 أْا٘  ايارنا٤ ايٛجاداْٞ     (Salovey & Mayer, 1990)ضاايٛ  َٚااٜس   فٝعاسف 
"ايكاادز٠ عًااٞ َساقباا١ املػاااعس ٚا٫ْلعااا٫  ياادٟ اياارا  ٚاٯاااسٜٔ ٚذيااو َاأ دجااٌ      

 ايتُٝٝص  ِٝٓٗ ٚاضتخداّ ذيو نُسغد يتلهريْا ٚدفعايٓا". 

نٓظاِٝ َأ   دٕ ايارنا٤ ايٛجاداْٞ ٖاٛ "     (Bar-on, 1997)دٕٚ - ُٝٓاا ٜاسٟ  ااز   
ز٠ ايلاسد  ٚا٫جتُاع١ٝ اياا نا٪ثس عًا٢ قاد     ٚايٛجدا١ْٝايػخؿ١ٝ  ٚايهلاٜا  املٗازا 

 ".ٚايكغٛ  ايا نٛاجٗ٘ ايب١٦ٝ  ايتعاٌَ  ٓجاح َع َتطًبا  

ٞ  ٚنػاري   قادز٠ ايلاسد عًاٞ    ٖاٛ " يارنا٤ ايٛجاداْٞ   ا إب دٕ (2010) زغاا ايدٜاضاط
ايٛعٞ  ران٘ َٚػاعسٙ َٚػاعس اٯاسٜٔ ٚنلُٗ٘ هلا، نًو ايدافع١ٝ ايا نتخهِ   

١ ْاجخا١ َاع ا٭فاساد ممااا    يا٘ إقاَا١ ع٬قاا  اجتُاعٝاا    ضاًٛى ايلاسد، ٚندعُا٘ ٚنٝطااس   
 ".ٜ٪ًٖ٘ إب إداز٠ ٚقبه اْلعا٫ن٘

ش( نعسًٜلاا يًارنا٤ ايٛجاداْٞ ٜآـ عًا٢ دْا٘        2012) عبد ايٛاحدٚقدّ ُضًُٝإ 
"قدز٠ ايلسد ع٢ً إدزاى َػاعسٙ ٚعٛاالل٘ ٚاْلعا٫ن٘  ػهٌ جٝد ٚفُٗٗا ٚنٓظُٝٗاا  

ايارا ، ٚايتعااالف    ٚإدازنٗا ٚايتخهِ فٝٗا، ٚايكدز٠ ع٢ً نٛجٝا٘ ا٫ْلعاا٫  يتخلٝاص   
َع اٯااسٜٔ ٚنلٗاِ َػااعسِٖ َأ اا٬ٍ اٱدزاى ايادقٝل ٫ْلعاا٫نِٗ، مماا ٜطاٌٗ          
ايتٛاؾٌ ايلعاٍ َعِٗ ٚنهٜٛٔ ع٬قا  اجتُاع١ٝ ْاجخ١ فا عتكل يًلاسد ايتهٝاف   

 َع ايظسٚف احملٝط١ ٚايٓجاح   زتا٫  اذتٝا٠ املختًل١".

ْ  2018ٚقدّ ؾ٬ح ستُد ) ٞ ٜآـ عًا٢ دْا٘ "فأ إداز٠     ( نعسًٜلا يًارنا٤ ايٛجادا
ايااارا  ٚاياااتخهِ   ا٫ْلعاااا٫ ، ٚقااابطٗا ٚايطاااٝطس٠ عًااا٢ املػااااعس ذلاااص ايااارا ،   
َٚٛاجٗاا١ املػااه٬ ، ٚايكاادز عًاا٢ نػخٝؿااٗا ٚع٬جٗااا، ٚاضااتكسا٤ َػاااعس اٯاااسٜٔ   

 ٚفِٗ اْلعا٫نِٗ، ٚايتعاالف َعِٗ  ٗدف َطاعدنِٗ".

ْ٘ "قدز٠ ايلسد ع٢ً إدزاى ( ايرنا٤ ايٛجداْٞ  أ2019ٚنعسف دَاْٞ عبدايعصٜص )
َػاااعسٙ َٚػاااعس اٯاااسٜٔ، ٚقدزناا٘ عًاا٢ حتلٝااص دافعٝتاا٘  طسٜكاا١ جٝااد٠، ٚنعاًَاا٘     

  ٓجاح َع ايكغٛ  ٚاملتطًبا  ايب١ٝ٦ٝ".

 :ٌاليناذز املفسسَ للرناْ الىدداى 
ٚجٗاااا  ايٓظاااس حاااٍٛ َٛقاااٛذ ايااارنا٤ ايٛجااادا٢ْ ٜػاااري إب ْػاااا         إٕ نعااادد

ملٛقٛذ، حٝث ختتًف دٚج٘ ايٓظس ٚاياس٣٩ حاٍٛ   حٍٛ دزاض١ ٖرا اايباحوني ٚاٖتُاّ 
( ثاا٬  َٓاااحٞ ْظسٜاا١ يُٓاااذج اياارنا٤ ايٛجاادا٢ْ  3ٖٚٓاااى )ٖاارٙ ايظاااٖس٠. دزاضاا١ 

: ايتا٢ ناس٣ ازنباا  ايارنا٤ فجُٛعا١ َأ       مناذج ايكدز٠ٜؿٓف ع٢ً دضاضٗا ٖٞ: )
; ٚمنااذج   Mayer & Saloveyايكادزا  ايٓلطا١ٝ ا٫ْلعايٝا١، َواٌ: َااٜس ٚضاايٛف٢       

 –ايتاا٢ نعااسف اياارنا٤ ايٛجاادا٢ْ  أْاا٘ زتُٛعاا١ َاأ ايطااُا  ا٫ْلعايٝاا١     ايطاا١ُ: 
; ٚمنااذج ايهلاا٠٤:    Mayer & Saloveyَااٜس ٚضاايٛ  "  ا٫جتُاعٝا١ َواٌ اٱؾاساز )   

ايت٢ نتأيف َٔ زتُٛع١ َٔ ايهلا٤ا  ا٫ْلعايٝا١ ، ٚنعاسف نُٗاازا  َتعًُا١ فا٢      
" ، ٚ ااز  Golemanٛملإ "َٚٔ زٚادٖا ج ايرنا٤ ايٛجدا٢ْ ، ٚمتوٌ ايُٓاذج املختًط١

 .Bar-onدٕٚ " –
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 :ٌمهىىات الرناْ الىدداى 
يًدزاضاا  ٚايبخاٛ  اياا متات   زتااٍ ايارنا٤        ايباحوا١ َٔ ا٬ٍ اضتعسا  

 (، ٚع2003ًٞدْٛز عبدايغلاز )(، 2001ٚفازٚم عوُإ ٚستُد زشم )دَواٍ: ايٛجداْٞ 
(، 2018ُاااد )ؾااا٬ح ست، ٚ(2010فااااٜص٠ ٜٛضاااف ٚستُاااد ايااابخريٟ )(، 2004َلتااااح )

( 2020، ُٚضًُٝإ عبد ايٛاحد ٚدٌَ ملٓاِٜ )(2019ستُد ايعتٝك ٚي٪ٟ د ٛيطٝل١ )ٚ
دٕ نٌ  احث َٔ ايرٜٔ اٖتُٛا  دزاض١ ايرنا٤ ايٛجداْٞ قد ٚقاع نعسٜلاًا     ٚجد

اضا١ٝ ٜطاتٓد إيٝٗاا    ي٘ َٔ ٚج١ٗ ْظسٙ ٚاغتل َأ ٖارا ايتعسٜاف َهْٛاا  دٚ د عااد دض     
دٕ ٖااارٙ ايدزاضاااا  ٚايبخاااٛ  ايطاااا ك١ قاااد  ايٝااا١ اذت ايباحوااا١س٣ ٖااارا ايتعسٜاااف. ٚنااا

ٝٓٗااا   د عاات عًاا٢ دٕ اياارنا٤ ايٛجااداْٞ ٜتهاإٛ َاأ عااد٠ د عاااد نتػااا ٘ فُٝااا         
دٕ ٖٓااى نػاا ًٗا فا٢ ا٭ضااع      اضاتٓتجت ايباحوا١  ايعدد ٚامللّٗٛ ٚايد٫يا١. َٚأ ثاِ    

 ايٓظس٣ اير٣ اْطًل َٓ٘ ايباحوٕٛ ايطا كٕٛ ف٢ حتدٜد د عاد ايرنا٤ ايٛجادا٢ْ ، 
ٚ  ، Self-Awarenessفهًااِٗ اعتاا ٚا: )ايااٛع٢  ايااارا  :      دازنٗااااإنٓظااِٝ ا٫ْلعااا٫  

Managing Emotions اياااارا   دافعٝاااا١ Motivation ،ايتعاااااالف  ٔ  َااااع اٯاااااسٜ
Empathy ،  املٗااازا  ا٫جتُاعٝاا١Social Skills   د عاااد َٚهْٛااا  ز٥ٝطاا١ٝ يًاارنا٤ ،
 ٚفُٝا ًٜٞ عس  َبطه هلرٙ ا٭ عاد: ايٛجدا٢ْ.

 ٜٞٚػاااري إب ثكااا١ ايلاااسد  ٓلطااا٘، ٚقدزنااا٘ عًااا٢ إدازنٗاااا، َٚعسفااا١       ايااارا : اياااٛع
اْلعا٫ن٘، ٚاْلعا٫  اٯاسٜٔ، َٚساقبتٗا َأ ٚقات ٯااس، َٚعسفا١ َاٛاالٔ ايكا٠ٛ       

 ٚايكعف فٝٗا. 
   :دفعايااا٘   ٖٚااا٢ قااادز٠ ايلاااسد عًااا٢ اياااتخهِ   زدٚد     نٓظاااِٝ ا٫ْلعاااا٫  ٚإدازنٗاااا

 ٘ عٛز، ٚنطاااا  ايٛقاااات يكاااابه  ، ٚفٗااااِ َاااااٚزا٤ ايػاااا ا٫ْلعايٝاااا١ ٚقاااابه دٚافعاااا
ا٫ْلعااا٫  ايطااايب١ ٚحتًٜٛااٗا إب اْلعااا٫  َٛجباا١، ٚاختاااذ الااسم يًتهٝااف َااع     

 َتطًبا  اذتٝا٠.
 ٚنعٓاااا٢ نٛجٝاااا٘ ا٫ْلعااااا٫  ياااادفع اياااارا  يتخكٝاااال ٖاااادف َااااا،   :اياااارا  دافعٝاااا١

ٚاضتخداّ ا٫ْلعا٫  ذتػد ايطاق١ يبًٛمل٘، ٚ رٍ ادتٗد ٚاملوا س٠ َٔ دجٌ  ًٛغ 
 ايغاٜا .

 ٜٚكؿاااد  ااا٘ َٗااااز٠ ايلاااسد   فٗاااِ َٚعسفااا١ اْلعاااا٫       الف َاااع اٯااااسٜٔ: ايتعاااا
َٚػاعس اٯاسٜٔ َٔ نعبريا  ٚجاِٖٛٗ دٚ َأ ْا ا  دؾاٛانِٗ، ٚايتعاَاٌ َعٗاِ       

  ؿٛز٠ إظتا ١ٝ َٔ ا٬ٍ إ ٗاز اذت  ٚاملٛد٠ ٚا٫ٖتُاّ  ِٗ.
 :ٚنػري إب قدز٠ ايلسد ع٢ً ايتٛاؾٌ ايًلظٞ ٚملري ايًلظاٞ   املٗازا  ا٫جتُاع١ٝ

َع اٯاسٜٔ   املٛاقف ا٫جتُاع١ٝ املختًل١، َٚػازنتِٗ ا٫جتُاعٝا١، ٚحطأ   
 ا٫ضتُاذ إيِٝٗ، ٚايتخلٝف عِٓٗ.

  مادَ عله اليفسالرناْ الىدداىِ وتطبًكاته الرتبىيُ فِ تعلًه وتعله: 
إٕ صتاح ايتعًِٝ ف٢ امل٪ضطا  ايرت ٜٛا١ ٚايتعًُٝٝا١ ٜعتُاد  ؿاٛز٠ نابري٠ عًا٢       

نا٤ املختًل١ ٚ طسٜك١ َتٛاشْا١، ٚمماا ٫غاو فٝا٘ دٕ ا٫ٖتُااّ      ا٫ٖتُاّ  أ عاد اير
 تُٓٝاا١ د عاااد اياارنا٤ ايٛجاادا٢ْ يااد٣ املااتعًُني ٜطااِٗ  ؿااٛز٠ ناابري٠ فاا٢ نُٓٝاا١      
نلهريِٖ ٚقدزنِٗ ع٢ً انتطاش ايعدٜد َٔ املٗازا  ٚالسم ايتٛاؾٌ َع اٯااسٜٔ ،  

      ٚ زٙ ٜاادفع نُااا ٜطاااعد ذيااو فاا٢  ٓااا٤ ايػخؿاا١ٝ املتهاًَاا١ يًُااتعًُني، ٖٚاارا  ااد
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ايرت ٜٕٛٛ إب د١ُٖٝ َساعا٠ ذيو فا٢ إعاداد املٓااٖج ايتعًُٝٝا١ ، ٚناريو قاسٚز٠       
  ندزٜ  املعًُني ع٢ً السم ٚاضرتانٝجٝا  ن١ُٝٓ ايرنا٤ ايٛجدا٢ْ عٓد املتعًُني.

إ٫ دٕ  ٦ٝاا١  عًااِ اياآلظ ٚعًاا٢ ايااسملِ َاأ ايااصاِ اياار٣ ٜكدَاا٘ ستتاا٣ٛ َاآٗج      
  ٝ ٌ ا٭ناادميٞ ايكاا٥ِ عًا٢ ايتكباٌ     ايتعًِ  ؿل١ عا١َ نسنص ع٢ً حتطاني ايتخؿا

ٚا٫ضااتدعا٤ َاأ قبااٌ املااتعًِ اياار٣ ٜتًكاا٢  طااًب١ٝ إيكااا٤ ٚضااسد املعًااِ دٕٚ ستاٚياا١    
ز ه ٖرا احملت٣ٛ ذٝان٘ دٚ َا ٜٛاجٗ٘ َٔ َػانٌ ذان١ٝ نتعًل  ٛعٝ٘ جتااٙ ْلطا٘   

 .ٚجتاٙ اٯاسٜٔ ٚنٝل١ٝ ايتعاٌَ َعٗا ف٢ ضٝام َٔ ايهلا٠٤ ايٛجدا١ْٝ ٚايعك١ًٝ

ايتعاَااٌ َااع ٖاارا ايٓااٛذ َاأ اياارنا٤ دنوااس َاأ       عًااِ اياآلظ َعًااِ  ٜٚطااتطٝع
َعًُاا٢ املااٛاد ايدزاضاا١ٝ ا٭اااس٣ ٭ٕ ستتاا٣ٛ املاااد٠ ايتاا٢ ٜدزضااٗا ملتعًُٝاا٘ ذااااس٠          
 اااملٛاقف ايتعًُٝٝاا١ املتٓٛعاا١ املتهاًَاا١ ادتٛاْاا  ايٓلطاا١ٝ ٚا٫جتُاعٝاا١ ٚايطٝاضاا١ٝ   

عًاا٢  ٓااا٤ ايػخؿاا١ٝ   ٚا٫قتؿاااد١ٜ ٚارتًكٝاا١ ٚايلًطاال١ٝ ٚإب ملااري ٖاارا َااا ٜعااني       
ايكااادز٠ عًاا٢ ايتهٝااف ٚايتعاااٜؼ فاا٢ اجملتُااع عًاا٢ دضاااع َاأ فٗااِ ٚنكاادٜس اياارا        
ٚقسا٠٤ َػاعس اٯاسٜٔ ٚا٫ضاتجا ١ هلاا عا  َٗاازا  اجتُاعٝا١ اظتا ٝا١ ميهأ َأ         
ا٬هلا نٛقع ايهلا٠٤ ايران١ٝ  ياد٣ املاتعًِ عا  َطاازا  ايكاِٝ ايتا٢ ٜا٪َٔ  ٗاا ٖارا          

 (.45، 2001 ملِٓٝ،ستُد عاالف ٚا٫يتصاّ  ٗا ضًٛنٝا )ايتاجملتُع ع٢ً دضاع َٔ 

 االجتاه حنى مادَ عله اليفس: 
ًَااا ٜعاا  عاأ ا٭فهاااز اٱظتا ٝاا١ دٚ ايطااًب١ٝ ايعاَاا١ حااٍٛ          ُنعااد ا٫جتاٖااا  َلٗٛ

 ٖاٞ: )املهإٛ املعاس :   غخـ َا دٚ غ٤ٞ َا دٚ َٛقٛذ َا، ٚنتهٕٛ َٔ ث٬ث١ َهْٛاا   
; ٚاملهإٛ ايٛجاداْٞ: ٖٚاٛ غاعٛز عااّ ٜا٪ثس         ٜٚتكُٔ َعتكدا  ايلسد ضتاٛ ا٫غاٝا٤  

دضااتجا ١ ايكبااٍٛ دٚ ايااسفء ملٛقااٛذ ا٫جتاااٙ; ٚاملهاإٛ ايطااًٛنٞ: ٜٚتكاأُ  ٝااع    
 ,Kowalska & Winnicka, 2013) ا٫ضتعدادا  ايطًٛن١ٝ ايا نسنبه  ا٫جتاٙ(

، َٚٔ ثِ ٜ٪ثس نٌ َهٕٛ َٔ املهْٛا  ايو٬ث١ ي٬جتاٖاا  عًا٢ اٯااس; حٝاث إٕ     (40
فس املعًَٛا  يد٣ فاسد حاٍٛ َٛقاٛذ َعاني "املهإٛ املعاس " قاد ٜغاري زملبتا٘ جتااٙ           نٛا

ٖارا املٛقااٛذ "املهاإٛ ا٫ْلعااايٞ" فتاا٪دٟ  اا٘ إب اختاااذ قااساز  ااإجسا٤ َعااني جتاااٙ ٖاارا   
 (.   277، 2018املٛقٛذ "املهٕٛ ايطًٛنٞ" )ْٗاد قا ٌٝ، 

ايوباا  ٚا٫ضاتُساز   ( إب دٕ ا٫جتاٖا  هلا ؾال١  18، 2005ٚدغاز زتدٟ حٓاٟٚ )
ايٓطاك، ٚيهأ ميهاأ نعدًٜاٗا ٚنغٝريٖااا    اٌ  اسٚف َعٝٓاا١; حٝاث إٕ ا٫جتاٖااا        
دمنااا  ضااًٛن١ٝ ميهاأ انتطااا ٗا ٚنعدًٜااٗا  ااايتعًِ، حٝااث نعتُااد دضااايٝ  نغااٝري   
ا٫جتاٖااا  عًااا٢ ادتاْااا  املعاااس  ٚغااسح املعًَٛاااا  ٚاذتكاااا٥ل املٛقاااٛع١ٝ ارتاؾااا١   

 فٛقٛذ ا٫جتاٙ.

٘ ا٫جتااٙ   (162 – 161، 2000) ١ملعاٜطا ااًٌٝ ف عس ٚ حايا١ َأ ا٫ضاتعداد دٚ    "  أْا
ايتأٖ  ايعؿك ٚايٓلطٞ ايا نٓتظِ َٔ ا٬ٍ ا ٠ ايلسد ٚاياا نهإٛ ذا  ناأثري    
نٛجٝٗٞ دٚ دٜٓاَٞ ع٢ً اضتجا ١ ايلسد دتُٝع املٛقٛعا  ٚاملٛاقف اياا نطاتوريٖا   

إب دْ٘ "غعٛز إظتاا ٞ دٚ ضاًك    (Nitko, 2001, 450)ٚدغاز ْٝتهٛ . "ٖرٙ ا٫ضتجا ١
 ضتٛ َٛقٛذ دٚ غخـ دٚ ٚقع دٚ فهس٠ َع١ٓٝ".
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( دْا٘ "َلٗاّٛ ٜػاري إب زتُٛعا١     105 – 104، 2013ٜٚس٣ ُضاًُٝإ عباد ايٛاحاد )   
َاأ ا٭فهاااز ٚاملػاااعس ٚاٱدزانااا  ٚاملعتكاادا  ناادٚز حااٍٛ َٛقااٛذ َااا، نٛجاا٘ ضااًٛى   

 ايلسد ٚحتدد َٛقل٘ َٔ ذيو املٛقٛذ". 

نعسًٜلااا ي٬جتاٖااا  ٜاآـ عًاا٢ دْٗااا     (2020ا قاادّ ُضااًُٝإ عبااد ايٛاحااد )  ٚدااارًي
نٓظُٝااا  َعٝٓاا١ ملػاااعس دٚ دفهاااز فااسد َااا ٚاضااتعدادٙ دٚ نأٖباا٘ ايعؿااك ٚايٓلطااٞ        "

ٱؾداز فعٌ َا ضتٛ جاْ  َٔ جٛاْ   ٦ٝت٘، ْٚصعا  ايطًٛى املٛج١ٗ ضتاٛ دفاساد دٚ   
 دٜٓاَٞ ع٢ً اضتجا ت٘".  دفهاز دٚ دغٝا٤  عٝٓٗا ٚنهٕٛ ذا  نأثري نٛجٝٗٞ دٚ

ضتٛ َاد٠ عًِ ايٓلظ   ايبخث  ف ا٫جتاٙٚ  ق٤ٛامللاِٖٝ ايطا ك١ ميهٔ نعسٜ
ضاتجا ا  ايطا٬ش  اايكبٍٛ دٚ اياسفء دٚ احملاٜاد٠ يًعباازا        استؿا١ً  " اذتايٞ  أْ٘

املرنٛز٠   َكٝاع ا٫جتاٙ ضتَٛاد٠ عًِ ايٓلظ ٚايا ع  عٓٗا ايطاي   ايدزج١ 
 ".ؿٌ عًٝٗا   َكٝاع ا٫جتاٙ ضتَٛاد٠ عًِ ايٓلظ املعد يريوايه١ًٝ ايا ح

 :أهنًُ دزاسُ االجتاه حنى مادَ عله اليفس 
نعد ا٫جتاٖا  ايا ٜهتطبٗا ايط٬ش َٔ ا٬ٍ دزاضا١ َااد٠ عًاِ ايآلظ دُٖٝا١      
نااابري٠   حٝاااانِٗ، حٝاااث دْٗاااا نٛجااا١ ضاااًٛنِٗ ضتاااٛ ايدقااا١ ٚايتٓظاااِٝ، ٚايوكااا١        

ٌ املػاااه٬ ، ٚاملٛقااااٛع١ٝ   اذتهااااِ عًااااٞ املٛاقااااف  ٚا٫عتُااااد عًااااٞ اياااآلظ   حاااا 
 ٚا٭غٝا٤، ٚح  ا٫ضتط٬ذ ٚنهٜٛٔ ايدافع١ٝ ٚايسملب١   َٛاؾ١ً ايدزاض١ ٚايتعًِ.

ٚنتكاا دُٖٝاا١ ايتعااسف عًااٞ اجتاٖااا  ايطاا٬ش ضتااٛ َاااد٠ عًااِ اياآلظ ٚقٝاضااٗا  
 فُٝا ًٜٞ:

 .ايعٌُ عًٞ حتطني ا٫جتاٖا  ايطًب١ٝ يدٟ ايط٬ش 
  طااًٛى ايطايبااا  جتااا٠ َٛقااٛعا  عًااِ اياآلظ   املساحااٌ   نطاااعد عًااٞ ايتٓباا  ٪

 ايدزاض١ٝ اي٬حك١.
        نٛقع َدٟ اضتُساز١ٜ ايط٬ش   دزاضا١ َااد٠ عًاِ ايآلظ   ايطآٛا  ايدزاضا١ٝ

 ا٭عًٞ.
   نطاعد عًٞ نٛقع َطتٜٛا  حتؿٌٝ ايط٬ش   َاد٠ عًِ ايٓلظ   ق٤ٛ ْٛعٝا١

 اجتاِٖٗ ضتٖٛا.
     ٝ   ايتاادزٜظ ،ٚنااريو ا٭ْػااط١ ايتعًُٝٝاا١    نطاااعد عًااٞ داتٝاااز الااسم ٚدضاااي

 املٓاضب١ ايا نعٌُ عًٞ ن١ُٝٓ دجتاٖتِٗ اٱظتا ١ٝ ضتٛ َاد٠ عًِ ايٓلظ.

ٚدند  ايعدٜد َٔ ايدزاضا  عًٞ قسٚز٠ ن١ُٝٓ ا٫جتاٙ ضتاٛ َااد٠ عًاِ ايآلظ     
( اياا ٖادفت إب ايتخكاال َأ دثااس    1995يادٟ ايطا٬ش َٚٓٗااا دزاضا١ َآري  طااْٝٛٞ )    

ٜظ عًااااٞ ايتخؿااااٌٝ ايدزاضااااٞ ياااادٟ الاااا٬ش املسحًاااا١ ايواْٜٛاااا١   نٓااااٛذ الااااسم ايتاااادز 
ٚاجتاٖاااانِٗ ضتاااٛ َااااد٠ عًاااِ ايااآلظ ٚاناااد  ايدزاضااا١ عًاااٞ فاعًٝااا١ نٓاااٛذ الاااسم       
ايتادزٜظ   نُٓٝا١ ايتخؿاٌٝ ٚا٫جتااٙ ضتاٛ َااد٠ عًاِ ايآلظ يادٟ الا٬ش املسحًا١            

( ايااا ٖاادفت إيااٞ ايتأنااد َاأ دثااس اضااتخداّ   2003ٚدزاضاا١ ًَهاا١ ؾااا س )  ايواْٜٛاا١.
رتانٝج١ٝ اسا٥ه امللاِٖٝ   ندزٜظ عًِ ايٓلظ عًاٞ انتطااش  عاء امللااِٖٝ     اض

ٚن١ُٝٓ ا٫جتاٙ ضتٛٙ يدٟ الايباا  ايطا١ٓ ايواْٝا١ ايواْٜٛا١ ٚنٛؾاًت ْتاا٥ج ايدزاضا١        
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إياااٞ فاعًٝااا١ اضااارتانٝج١ٝ ااااسا٥ه امللااااِٖٝ   انتطااااش  عاااء امللااااِٖٝ ٚنُٓٝااا١      
 .ا١ْٝ ايوا١ْٜٛيدٟ الايبا  ايط١ٓ ايوا٫جتاٙ ضتٛ َاد٠ عًِ ايٓلظ 

( اياااا ٖااادفت إياااٞ قٝااااع فاعًٝااا١ اضااارتانٝج١ٝ     2006ٚدزاضااا١ ضاااعد١ٜ غاااهسٟ )  
ايتطااا٩ٍ اياارانٞ املٛجاا٘   نُٓٝاا١  عااء َٗااازا  َاااٚزا٤ املعسفاا١ ٚا٫جتااا٠ ضتااٛ َاااد٠    
عًاااِ ايااآلظ يااادٟ الااا٬ش املسحًااا١ ايواْٜٛااا١ ٚنٛؾاااًت ْتاااا٥ج ايدزاضااا١ إياااٞ فاعًٝااا١   

 عاء َٗاازا  َااٚزا٤ املعسفا١ ٚا٫جتاا٠      ن١ُٝٓ  اضرتانٝج١ٝ ايتطا٩ٍ ايرانٞ املٛج٘  
 .ضتٛ َاد٠ عًِ ايٓلظ

َاتغريا  ايدزاضا١ اذتايٝا١   إالااز نكادِٜ مناٛذج       مما ضبل ٜتكا د١ُٖٝ دزاضا١  
َكرتح قا٥ِ عًٞ اياتعًِ ايبٓاا٥ٞ َأ دجاٌ نُٓٝا١ ايارنا٤ ايٛجاداْٞ ٚا٫جتااٙ ضتاٛ          

ٓااا٠ ايطااٜٛظ، ٖٚااٛ َااا املاااد٠ ياادٟ الاا٬ش غااعب١ عًااِ اياآلظ  هًٝاا١ ايرت ٝاا١ جاَعاا١ ق 
 ٜٗدف إيٝ٘ ايبخث اذتايٞ.

 البشح افسض: 
ايدزاضاا١ ٚدٖاادافٗا َٚااا ٜػااري إيٝاا٘ اٱالاااز ايٓظااسٟ ٚايدزاضااا          دضاا١ً٦  قاا٤ٛ 

 :نيايتايٝ نيقايلس ايطا ك١ ميهٔ السح

 ١م دايااٚٛجااد فااس ن ًٝ  الاا٬ش ااني َتٛضااطٞ دزجااا     (0.05) عٓااد َطاات٣ٛ  اإحؿااا٥
ملكٝااع ايارنا٤   ٝا١   ايتطبٝال ايبعاد٣    اجملُٛع١ ايكا ط١ ٚاجملُٛعا١ ايتجسٜب 

 .ؿا  اجملُٛع١ ايتجسٜب١ٝيايٛجداْٞ 
 ١م دايااٚٛجااد فااس ن ًٝ  الاا٬شَتٛضااطٞ دزجااا    ااني  (0.05َطاات٣ٛ )عٓااد  اإحؿااا٥

ا٫جتاااٙ ملكٝاااع اجملُٛعاا١ ايكااا ط١ ٚاجملُٛعاا١ ايتجسٜبٝاا١   ايتطبٝاال ايبعااد٣ 
 .ؿا  اجملُٛع١ ايتجسٜب١ٝعًِ ايٓلظ ي َاد٠ضتٛ 

  البشحإدساْات: 
يٲجا ١ عٔ دضا١ً٦ ايبخاث اذتاايٞ، ٚايتخكال َأ ؾاخ١ فسٚقا٘ قاَات ايباحاث          

  انباذ اٱجسا٤ا  ايتاي١ٝ:

   :ٌأواًل: اختًاز احملتىّ العلن 
يتدزٜطاٗا يطا٬ش    )َلّٗٛ ايتادزٜظ ٚع٬قتا٘  ااملٓٗج املدزضاٞ(    مت ااتٝاز ٚحد٠ 

 : ١يٮضباش ايتايٝ غعب١ عًِ ايٓلظ  ه١ًٝ ايرت ١ٝ  ا٫مساع١ًٝٝ
   ايؿاااا١ً  اذتٝااااا٠ نتكاااأُ ايٛحااااد٠  عااااء ادتٛاْاااا  املٛقااااٛعا  ٚايككاااااٜا ذا

 متوٌ نطبٝكانٗا املتعدد٠ د١ُٖٝ قؿ٣ٛ   حٝان٘ اي١َٝٛٝ. اي١َٝٛٝ يًطاي ، ٚ
  َٗاااازا  )د عااااد( َٛقاااٛعا  ايٛحاااد٠ ايلسؾااا١ يًطااا٬ش ٫ضاااتخداّ  نتاااٝا  عاااء

 . ايرنا٤ ايٛجداْٞ املختًل١
 ًٝا ، ايرنا٤ ايٛجداْٞ، مما قد ٜطاعد ع٢ً ن١ُٝٓ شَٔ ندزٜظ ايٛحد٠ نبري ْطب

 . عًِ ايٓلظٚا٫جتاٙ ضتٛ َاد٠ 
        عاااء َٛقاااٛعا  ايٛحاااد٠ قاااد نطاااتوري ايتطاااا٫٩  ٚاملٓاقػاااا  املطاااتُس٠ ياااد٣ 

 )د عااااد( ايطااا٬ش ا٭َاااس ايااارٟ َااأ غاااأْ٘ نػاااجٝعِٗ عًااا٢ نُٓٝااا١  عاااء َٗاااازا  
 . عًِ ايٓلظ، ٚا٫جتاٙ ضتٛ ايرنا٤ ايٛجداْٞ
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  َصًاغُ تيظًه حمتىّ الىسدَ:  ثاىًًا: إعاد 
َأ حٝاث دٖادافٗا ايعاَا١ ٚستتٛاٖاا      إعاد٠ ؾٝامل١ نٓظِٝ ستت٣ٛ ايٛحد٠ متت 

 . منٛذج ايتعًِ ايبٓا٥ٞٚاضرتانٝج١ٝ ندزٜطٗا   ق٤ٛ 

 املعله ثالجًا: إعداد نتاب الطالب  : 
منٛذج فا ٥٬ِٜ ندزٜظ ايٛحد٠  اضتخداّ املعًِ نتاش ايطاي   ١ايباحو  دعد
: َكد١َ، اهلدف ايعاّ َٔ ايديٌٝ، املعًِ ، ٚقد نكُٔ نتاش ايطاي ايبٓا٥ٞ ايتعًِ

مناااٛذج اياااتعًِ  عاااء اٱزغاااادا  املُٗااا١، دْػاااط١ عًُٝااا١ يهاااٌ َسحًااا١ َااأ َساحاااٌ   
 ، قا١ُ٥  املساجع املطتخد١َ. ارتُط١ايبٓا٥ٞ 

مت عسقاا٘ عًاا٢ زتُٛعاا١ َاأ ا٭ضااانر٠ احملهُااني       :املعًااِ ؾاادم نتاااش ايطاياا   
 غاس  ايتأناد َأ    َٓاٖج ٚالسم ندزٜظ عًِ ايٓلظ، ٚذياو  اٍ   زت (1)ًَخل 

اياااديٌٝ  دؾااابايتعاااد٬ٜ  ؾااا٬حٝت٘، ٚإجاااسا٤ ايتعاااد٬ٜ  املٓاضاااب١، ٚ عاااد إجاااسا٤ ا   
 . (4)ًَخل ي٬ضتخداّ   ؾٛزن٘ ايٓٗا١ٝ٥  ؾاذًتا

   :ُزابًعا: إعداد أدوات الدزاس 
 ُمكًاس الرناْ الىدداىٌ لطالب اجلامعُ إعداد/ الباسج  : 

اذتاااايٞ  اااارتطٛا   َكٝااااع ايااارنا٤ ايٛجاااداْٞ يطااا٬ش ادتاَعااا١    د َاااس إعااادا 
 ايتاي١ٝ:

 :حتديد هلدف مً املكًاس 
 َاأ اياارنا٤ ايٛجااداْٞ، ادتاَعاا١ الاا٬شٖاادف املكٝاااع إيااٞ قٝاااع َاادٟ متهاأ  

ٚحتدٜد ْكا  ايك٠ٛ ٚايكعف يدِٜٗ   ٖرٙ ا٭ عاد قُٔ ايُٓٛذج املكارتح يتُٓٝا١   
يط٬ش، ٚايتخكل َٔ فاعًٝا١ ايُٓاٛذج املكارتح    د عاد ايرنا٤ ايٛجداْٞ يدٟ ٖ٪٤٫ ا

    نُٓٝتٗا.

   :مصادز إعداد املكًاس 
 مت ايسجٛذ إيٞ َؿادز عد٠   إعداد املكٝاع َٔ دُٖٗا:

 .قا٥ُ٘ د عاد ايرنا٤ ايٛجداْٞ ايا انلل عًٝٗا احملهُني 
  املكاٜٝظ ايعس ١ٝ ٚا٭جٓب١ٝ املتعًك١  ايرنا٤ ايٛجداْٞ، َٓٗا: َكٝاع ايرنا٤

 ٚضايٛ  ملاٜس Multi factor emotional intelligenceٛجداْٞ َتعدد ايعٛاٌَ اي
(Mayer & Salovey, 1997)، ٚ   ( إمساعٝاٌ  ادز   1999َكااٜٝظ: ستُاد جاٛد٠ ،)

 Bar-Onدٕٚ -(، ٚقا١ُ٥ ْطب١ ايرنا٤ ا٫ْلعايٞ يباز2003( ٚشٜٓ  زشم )2002)

Emotional Quoient Inventory    (، ١2005 ايػآاٟٚ ) نس ١: إهلااّ اًٝاٌ ٚدَٓٝا
(، 2011(، ٖٚٓا٤ غًك )2010(، ٚدمسا٤ علٝلٞ )2009َٚكاٜٝظ: ضا١َٝ ايكطإ )

(، ٚإ ااساِٖٝ قػااكٛؽ ٖٚٝاااّ عااصاّ   2015(، ٚصتاا٤٬ اذتطااٝ  ) 2013ُٚيبٓاا٢ عُااس ) 
 (.2020ٚدٌَ ملٓاِٜ ) عبد ايٛاحد(، ُٚضًُٝإ 2018(، ٖٚاي١ مشبٛي١ٝ )2017)
    ٚاملساجااع ايعس ٝاا١ ٚا٭جٓبٝاا١ ايااا نٓاٚياات    ايبخااٛ  ٚايدزاضااا  ايطااا ك١ ٚايهتاا

 د عاد ايرنا٤ ايٛجداْٞ.
 .ٞاٱالاز ايٓظسٟ ايرٟ مت إعدادٙ يًبخث اذتاي 
 .البٝع١ ال٬ش املسح١ً ادتاَع١ٝ 
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 :ًُإعداد املكًاس يف صىزته األول 
 عد حتدٜد ٖدف املكٝاع، ٚايسجٛذ إيٞ املؿادز ضايل١ ايارنس، مت ٚقاع ايبٓاٛد    

( َلااسد٠ 50نا٤ ايٛجااداْٞ   ؾااٛزنٗا ا٭ٚيٝاا١، ٚ ًاا) عااددٖا )  املتعًكاا١ َكٝاااع اياار 
د عاااد ٖاا٢: )ايااٛعٞ  اياارا ، نٓظااِٝ ا٫ْلعااا٫  ٚإدازانٗااا،   َٛشعاا١ عًاا٢ مخااظ د عاااد  

دافع١ٝ ايرا ، ايتعاالف َع اٯاسٜٔ، ٚاملٗازا  ا٫جتُاع١ٝ( ٜػتٌُ ناٌ  عاد عًا٢    
ذٝث نهٕٛ  يٛجداْٞا( َلسدا   اعتبازٖا ايؿٛز٠ ا٭ٚي١ٝ ملكٝاع ايرنا٤ 10عػس )

جااااٖص٠ يًعاااس  عًااا٢ ايطااااد٠ احملهُاااني. ٚنااارتاٚح اٱجا ااا١ عًاااٞ املكٝااااع   ثااا٬     
ًُااا   ًْااا  – اَطاااتٜٛا  )دا٥ عبااااازا  ( ٚ ٝعٗاااا  1 - 2 - 3( ٚايدزجااا١ ) اْااااادًز –ا دحٝا

     ٞ ، ثاِ جتُاع دزجاا     نكسٜس١ٜ يًهػف عٔ َدٟ متهآِٗ َأ د عااد ايارنا٤ ايٛجاداْ
ٱ ايٝااا١ هلاااا عااأ دزجااا١ ايلاااسد فااا٢ ايااارنا٤     امللاااسدا  ايتااا٢ نعااا  عااأ ايدزجااا١ ا   

( ٚنااادٍ ايدزجااا١  150 – 50، ٚ اااريو نااارتاٚح دزجاااا  املكٝااااع َاااا  اااني )     ايٛجاااداْٞ
ٞ املسنلع١ ع٢ً َطت٣ٛ َسنلاع َأ ذناا٤ ايلاسد      ، ٚنادٍ ايدزجا١ املٓخلكا١    ايٛجاداْ

 .يًلسد ايٛجداْٞع٢ً اطتلا  َطت٣ٛ ايرنا٤ 

   :تصشًح املكًاس 
 ملكٝاع ايرنا٤ ايٛجداْٞ اذتايٞ. دعد  ايباحو١ َلتاح  نؿخٝا

 نتابُ تعلًنات املكًاس: 
داد ؾالخ١ ااؾا١  تعًُٝاا     يبٝإ نٝل١ٝ اٱجا ١ عًاٞ عباازا  املكٝااع مت إعا    

 :ُٝا  عًٞ ايٓكا  ايتاي١ٝٚقد زاعت ايباحو١ دٕ نسنص ٖرٙ ايتعًاملكٝاع، 
 .ٚقٛح اهلدف َٔ املكٝاع 
 اٱجا ١. نتا ١ ايبٝاْا    ايٛقت املخؿـ هلا   ٚزق١ 
 .اٱجا ١  هٌ دق١ عٔ املطًٛش  عد قسا٠٤ زدع املٛقٛذ جًٝدا 
 .ايتٓبٝ٘  إٔ اٱجا ا  ضتهٕٛ ٭ملسا  ايبخث ايعًُٞ فكه 

 ٌاخلصآص السًهىمرتيُ مكًاس الرناْ الىدداى: 
 املكًاس صدم: 

 :ايطسٜكتني ايتايٝتنيمت ايتخكل َٔ ؾدم املكٝاع  اضتخداّ 

   :ٍصدم احملتى 
ملكٝاااااع   ؾااااٛزن٘ ا٭ٚيٝاااا١ عًااااٞ زتُٛعاااا٘ َاااأ ايطاااااد٠ احملهُااااني مت عااااس  ا

ٚ   املتخؿؿااني   زتااا٫ َٓاااٖج ٚالااسم عًااِ اياآلظ ايرت ااٟٛ، ٚايؿااخ١ ايٓلطاا١ٝ، 
قرتاحاانِٗ املٓاضاب١   يٲضتلاد٠ َٔ دزا٥ِٗ ايعًُٝا١ ٚا  (1)ًَخل  ندزٜظ عًِ ايٓلظ

 :ٚذيو َٔ ا٬ٍ
       ايٛجااداْٞ يادٟ الاا٬ش   اذتهاِ عًاٞ َاادٟ َٓاضاب١ ا٫ عااد يكٝاااع ا عااد ايارنا٤

 غعب١ عًِ ايٓلظ.
   ٟدفاساد عٝٓا١   اذتهِ عًٞ َدٟ َٓاضب١ ايتعًُٝا  يكٝاع ايرنا٤ ايٛجداْٞ ياد

 .ايدزاض١
      ٟاذتهاااِ عًاااٞ َااادٟ َٓاضاااب١ ايتعًُٝاااا  املكدَااا١   املكٝااااع ٚنلاٜتٗاااا َٚاااد

 ٤٬ََتٗا
 .ٌاذتهِ عًٞ ٚقٛح ؾٝامل١ املكٝاع نه 



 (ASEP)دزاسات عسبًُ يف الرتبًُ وعله اليفس 

 

 

 

 

 

 

416 
 

 . حرف دٚ إقاف١ دٚ نعدٌٜ َاٜسْٚ٘ َٓاض 

 الداخلٌ االتسام:   
ٌ ا٫زنباا   َا اعش َحطاا مت ايتخكل َٔ ا٫نطام ايادااًٞ يًُكٝااع َأ اا٬ٍ     

 َ ٌ ا٫زنبااا   ااني دزجاا١ ايبعااد َاااع ااني دزجاا١ امللااسد٠ ٚدزجاا١ املكٝاااع نهااٌ، ٚناارا 
 الايًبا ٚالايبا١  40)ٕ=  ا٫ضتط٬ع١ٝ ٚدزج١ املكٝاع نهٌ، ٚذيو ع٢ً دفساد ايع١ٓٝ

( ٚادتادٚيني  ٓلظ  ه١ًٝ ايرت ١ٝ جاَعا١ قٓاا٠ ايطاٜٛظ    ػعب١ عًِ اي ايلسق١ ا٭ٚب 
 ٜٛقخا ذيو. (2(، )1)

 ( وعاوالت االزتباط بني دزجٛ املفسدٚ ٔالدزجٛ الهمٗٛ لمىكٗاع 1جدٔه )

زقي 

 املفسدٚ

وعاوالت 

  االزتباط

زقي 

 املفسدٚ

وعاوالت 

  االزتباط

زقي 

 املفسدٚ

وعاوالت 

  االزتباط

زقي 

 املفسدٚ

وعاوالت 

  االزتباط

ي زق

 املفسدٚ

وعاوالت 

  االزتباط

1 0.79 11 0.81 21 0.61 31 0.65 41 0.74 

2 0.88 12 0.68 22 0.86 32 0.80 42 0.56 

3 0.78 13 0.59 23 0.70 33 0.82 43 0.87 

4 0.60 14 0.87 24 0.75 34 0.89 44 0.89 

5 0.87 15 0.80 25 0.88 35 0.77 45 0.76 

6 0.68 16 0.75 26 0.72 36 0.64 46 0.64 
7 0.59 17 0.70 27 0.83 37 0.65 47 0.71 
8 0.72 18 0.68 28 0.68 38 0.66 48 0.52 
9 0.67 19 0.59 29 0.42 39 0.80 49 0.63 
10 0.83 20 0.52 30 0.85 40 0.66 50 0.89 
ٓ(0.01وطمٕٝ )عٍد الكٗي دالٛ  ِر 

 الهمٗٛ لمىكٗاع بعد ٔالدزجٛ ن( وعاوالت االزتباط بني دزجٛ ن2جدٔه )

 وعاوالت االزتباط  أبعاد املكٗاع زقي البعد

 0.80 الٕع٘ بالرات 1

 0.83 تٍظٗي االٌفعاالت ٔإدازتّا 2

 0.79 دافعٗٛ الرات 3

 0.88 المعاطف و  اآلخسَٖ 4

 0.82 املّازات االجمىاعٗٛ 5

    ٓ(0.01وطمٕٝ )عٍد الكٗي دالٛ  ِر  

( دٕ  ٝع قاِٝ َعاا٬َ  ا٫زنباا  ) اني     2(، )1)ٚمما ضبل ٜتكا َٔ ادتدٚيني 
 ٌَلاسد٠ ٚايدزجا١ ايهًٝا١ يًبعاد ايارٟ نٓتُاٞ إيٝا٘، ٚدٜكاًا  اني دزجا١ نا            ٌدزج١ ن

(، مماا ٜادٍ   0.01 عد ٚايدزج١ ايه١ًٝ يًُكٝاع( داي١ إحؿاا٥ًٝا عٓاد َطات٣ٛ د٫يا١ )    
 ع٢ً جتاْظ املكٝاع.

 :)الصدم التالشمٌ )صدم احملو 
ُكٝاااع اذتااايٞ َاأ ااا٬ٍ حطاااش َعاَااٌ ا٫زنبااا  مت حطاااش ؾاادم احملااو يً
ٞ ( َٚكٝاع ايرنا٤ 2018) هلاي١ مشبٛي١ٝ ني َكٝاع ايرنا٤ ايٛجدا٢ْ   ايٛجاداْ

 ايلسق١ الايًبا ٚالايب١  40)ٕ=  اذتايٞ، ايًرإ البكا ع٢ً دفساد ايع١ٓٝ ا٫ضتط٬ع١ٝ
عاا٬َ   ، ٚقد  ًغت َ ػعب١ عًِ ايٓلظ  ه١ًٝ ايرت ١ٝ جاَع١ قٓا٠ ايطٜٛظ(ا٭ٚب 

(. ٚ ايتايٞ 01,0( ٖٚٛ َعاٌَ ازنبا  داٍ عٓد َطت٣ٛ د٫ي١ )81,0ا٫زنبا   ُٝٓٗا )
 ايبخث اذتايٞ.ٜتُتع  دزج١ َٓاضب١ َٔ ايؿدم ظتعً٘ ؾاذتًا ي٬ضتخداّ   

 ثبات املكًاس: 
ٚذياو عًا٢ دفاساد    ذطاش ثبا  املكٝااع  طسٜكا١ ديلاا نسْٚبااي      ١ايباحو تقاَ

 ػاااعب١ عًاااِ ايااآلظ   ايلسقااا١ ا٭ٚب الايًباااا ٚالايبااا١  40 ايعٝٓااا١ ا٫ضاااتط٬ع١ٝ )ٕ=
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; 0.80; 0.86، ٚقاد  ًغات قُٝا١ َعاَاٌ ايوباا  )      ه١ًٝ ايرت ١ٝ جاَعا١ قٓاا٠ ايطاٜٛظ(   
( ٭ عاد )ايٛعٞ  ايرا ، نٓظِٝ ا٫ْلعاا٫  ٚإدازنٗاا، دافعٝا١    0.82; 0.79; 0.81; 0.87

ج١ ايه١ًٝ( عًا٢ ايرتنٝا ،   ايرا ، ايتعاالف َع اٯاسٜٔ، املٗازا  ا٫جتُاع١ٝ، ٚايدز
 (.0.01داي١ عٓد ) قِٝ ٚ ٝعٗا

 الصىزَ اليهآًُ للنكًاس: 
 عااد ايتأنااد َاأ ارتؿااا٥ـ ايطااٝهَٛرت١ٜ يًُكٝاااع َاأ َاأ حٝااث ايؿاادم          

، ٚثبااا  املكٝاااع  ٚاٱنطااام اياادااًٞ، ٚايت٬شَاا٢ )احملااو(  ، احملتاا٣ٛ طااسم: ؾاادم: 
َاأ ٜتهاإٛ  (2)ًَخاال ٝاا١   ؾااٛزن٘ ايٓٗا٥ املكٝاااع  طسٜكاا١ ديلااا نسْٚباااي، دؾاابا 

ايرنا٤ ايٛجاداْٞ  ؾاذت١ يكٝاع  ( د عاد ز٥ٝط5١ٝ) مخظ َٛشع١ ع٢ًَلسد٠ ( 50)
غعب١ عًِ ايٓلظ  ه١ًٝ ايرت ١ٝ جاَع١ قٓا٠ ايبخث اذتايٞ )ال٬ش  يد٣ دفساد ع١ٓٝ

 :(3) جدٍٚ، نُا ٜٛقا ايطٜٛظ(

 هن بعد( أبعاد وكٗاع الرناٞ الٕجداٌ٘ ٔأزقاً املفسدات املٍمىٗٛ ل3جدٔه )

 اتىٕع أزقاً املفسدات )املٕاقف( البعد

 10 46، 41، 36، 31، 26، 21، 16، 11، 6، 1 الٕع٘ بالرات

 10 47، 42، 37، 32، 27، 22، 17، 12، 7، 2 تٍظٗي االٌفعاالت ٔإدازتّا

 10 48، 43، 38، 33، 28، 23، 18، 13، 8، 3 دافعٗٛ الرات

 10 49، 44، 39، 34، 29، 24، 19، 14، 9، 4 المعاطف و  اآلخسَٖ

 10 50، 45، 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5 املّازات االجمىاعٗٛ

 50 اتىٕع

  إعداد/ الباسجُ:   االجتاه حنى مادَ عله اليفسمكًاس 
 اذتايٞ  ارتطٛا  ايتاي١ٝ: ا٫جتاٙ ضتٛ َاد٠ عًِ ايٓلظَس إعداد َكٝاع 

 :حتديد هلدف مً املكًاس 
غاعب١ عًاِ   يادٟ الا٬ش    ا٫جتااٙ ضتاٛ َااد٠ عًاِ ايآلظ     قٝاع  ٖدف املكٝاع إيٞ

منٛذج ايتعًِ ايبٓا٥ٞ املكارتح   نُٓٝا١ ا٫جتااٙ    ، ٚذيو يًتخكل َٔ فاع١ًٝ ايٓلظ
 .جاَع١ قٓا٠ ايطٜٛظ يدٟ ال٬ش غعب١ عًِ ايٓلظ  ه١ًٝ ايرت ١ٝ  ا٫مساع١ًٝٝ

 :حتديد أبعاد املكًاس 

عًٞ ايعدٜد َٔ ا٭د ٝاا  ٚاملساجاع ٚاملكااٜٝظ    يتخدٜد د عاد املكٝاع مت ا٫ال٬ذ 
(، 2011(، ٚعًااٞ ؾااادم ) 2009ؾااا  ستُااد ) دزاضااا :  َٓٗااا ،ا٫جتاااٙايااا نٓاٚياات  

ٙ ٚفا٢ قا٤ٛ َاا ضابل مت حتدٜاد د عااد َكٝااع         ،(2015ٚض٢ًُ د ٛ ايٝصٜد )    ا٫جتاا
ِ )د عاااد ٖااٞ:  ١ضاات  ا٫ضااتُتاذ  دزاضاا١ َاااد٠ عًااِ اياآلظ، ٚايدافعٝاا١ يااتعًِ َاااد٠ عًاا

ايٓلظ، ٚد١ُٖٝ نعًِ َاد٠ عًِ ايآلظ، َٚعًاِ َااد٠ عًاِ ايآلظ، ٚالبٝعا١ ستتاٟٛ        
 .َاد٠ عًِ ايٓلظ(

 صًاغُ مفسدات املكًاس: 

ٚنااريو ايدزاضااا   ا٫جتاٖااا مت اٱضااتعا١ْ  اااملساجع ٚا٭د ٝااا  ايااا نٓاٚياات   
  ؾاااٝامل١   ي٬جتااااٙ ضتاااٛ املاااادٙايطاااا ك١ ايااارنس ٚاياااا اٖتُااات  إعاااداد َكااااٜٝظ  

سدا  املكٝاع، ٚقد ٚجد  ايباحوا١ دٕ ٖارٙ املكااٜٝظ مت إعادادٖا ٚنطبٝكٗاا عًاٞ       َل
عٝٓاااا  َااأ َساحاااٌ عُسٜااا١ شتتًلااا١، ٚفااا٢ قااا٤ٛ ايدزاضاااا  ٚاملكااااٜٝظ ايطاااا ك١،      

،  ٚاؿااا٥ـ ادتاَعٝاا١ٚالبٝعاا١ زتُٛعاا١ ايبخااث اذتااايٞ ٖٚاا٢ َاأ الاا٬ش املسحًاا١  
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ايتكسٜاااس ايااارانٞ املسحًااا١ ايعُسٜااا١ جملُٛعااا١ ايبخاااث ٚاياااا نتٓاضااا  َعٗاااا عباااازا    
ااتااااز  ايباحوااا١ دٕ ٜهااإٛ املكٝااااع   ؾاااٛز٠ عباااازا  نكسٜسٜااا١ ٜطاااٌٗ عًااا٢ الااا٬ش   

 فُٗٗا ٚايتعاٌَ َعٗا ٚاٱضتجا ١ هلا.  ادتاَع١ٝاملسح١ً 

 (25)َاأ ااا٬ٍ ؾااٝامل١   ا٫جتاااٙ ضتااٛ َاااد٠ عًااِ اياآلظ  ٚقااد مت إعااداد َكٝاااع  
 عاااد ايلسعٝاا١ يهااٌ  عااد َاأ ا٭ ( عبااازا 5)عباااز٠ َاأ عبااازا  ايتكسٜااس اياارانٞ  ٛاقااع 

ايبدٌٜ املٓاض  َٔ ٚج١ٗ  َٓٗا ايطاي ، ًٜٚٞ نٌ عباز٠ ث٬   دا٥ٌ غتتاز ي٬جتاٙ
ْظسٙ، ٚنع  ٖرٙ ايبدا٥ٌ عٔ اضتجا ١ ضًب١ٝ ٚداسٟ ستاٜد٠ ٚداسٟ إظتا ١ٝ. ٚقد 
زاعاات ايباحواا١ ايتٛشٜااع ايعػااٛا٥ٞ يًباادا٥ٌ حااا ٫ ٜهاإٛ ٖٓاااى ْااٛذ َاأ اٱعتااا٤           

 :يباحو١ َا ًٜٞ عٓد إعداد عبازا  املكٝاعٚقد زاعت ا  اٱظتا ١ٝ.

 .دٕ نهٕٛ ايعبازا  ض١ًٗ ٚٚاقخ١ ٚستدد٠ ذٝث نػتٌُ عًٞ فهس٠ ٚاحد٠ 
  .دٕ نهٕٛ ايعبازا  َأيٛف١  ايٓطب١ يًط٬ش 
 .ؾٝامل١ ايعبازا   ًغ١ ض١ًٗ  طٝط١ نٓاض  زتُٛع١ ايبخث 
 .دٕ نهٕٛ ايعبازا  َسنبط١  ايبعد املساد قٝاض١ 

 ُتعلًنات املكًاس: صًاغ 

زاعت ايباحوا١ عٓاد ؾاٝامل١ ايتعًُٝاا  دٕ نهإٛ ضا١ًٗ ٚٚاقاخ١ َٚباغاس٠، نُاا          
مت ايتأنٝد عًٞ ايط٬ش  دْا٘ ٫ نٛجاد إجا ا١ ؾاخٝخ١ ٚإجا ا١ ااال٦ا١ ٚعًاِٝٗ دٕ        
غتتازٚا اٱجا ١ ايا نع  عٔ ٚج١ٗ ْظاسِٖ، ٚناريو نٛقاٝا دٕ املكٝااع ٜتهإٛ      

دٕ ٜتعس  هلا ايط٬ش    حٝاانِٗ ايَٝٛٝا١،  اٱقااف١    َٔ عبازا   افرتاق١ٝ ميهٔ 
 إيٞ نٛقٝا نٝل١ٝ اٱجا ١ َٔ ا٬ٍ نكدِٜ َواٍ ستًٍٛ.

  ُاالجتاه حنى املادَ:كًاس ملاخلصآص السًهىمرتي 
 املكًاس صدم: 

 :ايطسٜكتني ايتايٝتنيمت ايتخكل َٔ ؾدم املكٝاع  اضتخداّ 

   :ٍصدم احملتى 
عاااا٘ َاااأ ايطاااااد٠ احملهُااااني ٚيٝاااا١ عًااااٞ زتُٛمت عااااس  املكٝاااااع   ؾااااٛزن٘ ا٭

ٚ     زتااا٫املتخؿؿااني  َٓاااٖج ٚالااسم عًااِ اياآلظ ايرت ااٟٛ، ٚايؿااخ١ ايٓلطاا١ٝ، 
قرتاحاانِٗ املٓاضاب١   يٲضتلاد٠ َٔ دزا٥ِٗ ايعًُٝا١ ٚا  (1)ًَخل  ندزٜظ عًِ ايٓلظ

 :ٚذيو َٔ ا٬ٍ

 .ض١َ٬ ايتعًُٝا  ٚٚقٛحٗا 
 ًُكٝاع.ض١َ٬ ايؿٝامل١ ايًغ١ٜٛ يًعبازا  امله١ْٛ ي 
 .َٓاضب١ نٌ عباز٠ َٔ ايعبازا  املساد قٝاضٗا 
 .َ٘ٓاضب١ نٌ عباز٠ َٔ ايعبازا  يًبعد ايرٟ ٚقع يكٝاض 
   يط٬ش املسح١ً ادتاَع١ُ٥٬َ١ٝ ايعبازا . 
 . إقاف١ دٟ نعد٬ٜ  دٚ َكرتحا 

ٚ  ق٤ٛ خزا٤ ايطاد٠ احملهُاني مت إجاسا٤  عاء ايتعاد٬ٜ  عًا٢  عاء ايعباازا         
 و َ٪غسًا يًؿدم.َٚٔ ثِ اعت  ذي
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 الداخلٌ االتسام:   
ٌ ا٫زنباا   َا اعش َحطاا مت ايتخكل َٔ ا٫نطام ايادااًٞ يًُكٝااع َأ اا٬ٍ     

 َ ٌ ا٫زنبااا   ااني دزجاا١ ايبعااد َاااع ااني دزجاا١ امللااسد٠ ٚدزجاا١ املكٝاااع نهااٌ، ٚناارا 
 الايًبا ٚالايبا١  40)ٕ=  ا٫ضتط٬ع١ٝ ٚدزج١ املكٝاع نهٌ، ٚذيو ع٢ً دفساد ايع١ٓٝ

( ٚادتادٚيني   ػعب١ عًِ ايٓلظ  ه١ًٝ ايرت ١ٝ جاَعا١ قٓاا٠ ايطاٜٛظ   ٚب  ايلسق١ ا٭
 ٜٛقخا ذيو. (5(، )4)

 ( وعاوالت االزتباط بني دزجٛ املفسدٚ ٔالدزجٛ الهمٗٛ لمىكٗاع 4جدٔه )

زقي 

 املفسدٚ

وعاوالت 

 االزتباط 

زقي 

 املفسدٚ

وعاوالت 

 االزتباط 

زقي 

 املفسدٚ

وعاوالت 

 االزتباط 

الت وعاو زقي املفسدٚ

 االزتباط 

زقي 

 املفسدٚ

وعاوالت 

 االزتباط 

1 0.83 6 0.59 11 0.73 16 0.87 21 0.66 
2 0.77 7 0.63 12 0.89 17 0.74 22 0.59 

3 0.68 8 0.70 13 0.49 18 0.79 23 0.70 

4 0.74 9 0.80 14 0.76 19 0.60 24 0.79 

5 0.80 10 0.78 15 0.69 20 0.89 25 0.69 

ٓ(0.01وطمٕٝ )عٍد  الكٗي دالٛ ِر 

 بعد ٔالدزجٛ الهمٗٛ لمىكٗاع ن( وعاوالت االزتباط بني دزجٛ ن5جدٔه )

 وعاوالت االزتباط  أبعاد املكٗاع زقي البعد

 0.85 االضمىماع بدزاضٛ وادٚ عمي الٍفظ 1

 0.78 الدافعٗٛ لمعمي وادٚ عمي الٍفظ 2

 0.83 أِىٗٛ تعمي وادٚ عمي الٍفظ 3

 0.80 لٍفظوعمي وادٚ عمي ا 4

 0.81 طبٗعٛ ستمٕٙ وادٚ عمي الٍفظ 5

                                               ٓ(0.01وطمٕٝ )عٍد الكٗي دالٛ  ِر 

( دٕ  ٝع قاِٝ َعاا٬َ  ا٫زنباا  ) اني     5(، )4ٚمما ضبل ٜتكا َٔ ادتدٚيني )
 ٌ اني دزجا١ نا   َلاسد٠ ٚايدزجا١ ايهًٝا١ يًبعاد ايارٟ نٓتُاٞ إيٝا٘، ٚدٜكاًا          ٌدزج١ ن

(، مماا ٜادٍ   0.01 عد ٚايدزج١ ايه١ًٝ يًُكٝاع( داي١ إحؿاا٥ًٝا عٓاد َطات٣ٛ د٫يا١ )    
 ع٢ً جتاْظ املكٝاع.

 ثبات املكًاس: 
ٚذياو عًا٢ دفاساد    ذطاش ثبا  املكٝااع  طسٜكا١ ديلاا نسْٚبااي      ١ايباحو تقاَ

ظ  ػاااعب١ عًاااِ ايااآل  ايلسقااا١ ا٫ٚب الايًباااا ٚالايبااا١  40ايعٝٓااا١ ا٫ضاااتط٬ع١ٝ )ٕ= 
; 0.85; 0.77، ٚقاد  ًغات قُٝا١ َعاَاٌ ايوباا  )      ه١ًٝ ايرت ١ٝ جاَعا١ قٓاا٠ ايطاٜٛظ(   

ا٫ضااتُتاذ  دزاضاا١ َاااد٠ عًااِ اياآلظ، ٚايدافعٝاا١     )( ٭ عاااد 0.80; 0.82; 0.81; 0.79
يتعًِ َاد٠ عًِ ايآلظ، ٚدُٖٝا١ نعًاِ َااد٠ عًاِ ايآلظ، َٚعًاِ َااد٠ عًاِ ايآلظ،           

ِ  زجا١ ايهًٝا١( عًا٢ ايرتنٝا ، ٚ ٝعٗاا     ٚالبٝع١ ستتاٟٛ َااد٠ عًاِ ايآلظ، ٚايد      قاٝ
 (.0.01داي١ عٓد )

 الصىزَ اليهآًُ للنكًاس: 
 عااد ايتأنااد َاأ ارتؿااا٥ـ ايطااٝهَٛرت١ٜ يًُكٝاااع َاأ َاأ حٝااث ايؿاادم          

ٚثبا  املكٝااع  طسٜكا١ ديلاا نسْٚبااي،     ٚاٱنطام ايدااًٞ، ، احملت٣ٛ طسم: ؾدم: 
 َٛشعاا١ عًاا٢َلااسد٠ ( 25َاأ )ٜتهاإٛ  (3)ًَخاال   ؾااٛزن٘ ايٓٗا٥ٝاا١  املكٝاااع دؾاابا
ياد٣ دفاساد    ا٫جتااٙ ضتاٛ َااد٠ عًاِ ايآلظ     ؾااذت١ يكٝااع    ( د عاد ز٥ٝطا١ٝ 5) مخظ
غااااعب١ عًااااِ اياااآلظ  هًٝاااا١ ايرت ٝاااا١ جاَعاااا١ قٓااااا٠ ايبخااااث اذتااااايٞ )الاااا٬ش  عٝٓاااا١

 :(6)جدٍٚ ، نُا ٜٛقا ايطٜٛظ(
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 ٗٛ لهن بعد( أبعاد وكٗاع االجتآ حنٕ وادٚ عمي الٍفظ ٔأزقاً املفسدات املٍمى6جدٔه )

 اتىٕع أزقاً املفسدات )املٕاقف( البعد

 5 21، 16، 11، 6، 1 االضمىماع بدزاضٛ وادٚ عمي الٍفظ

 5 22، 17، 12، 7، 2 الدافعٗٛ لمعمي وادٚ عمي الٍفظ

 5 2348، 18، 13، 8، 3 أِىٗٛ تعمي وادٚ عمي الٍفظ

 5 24، 19، 14، 9، 4 وعمي وادٚ عمي الٍفظ

 5 25، 20، 15، 10، 5 ٚ عمي الٍفظطبٗعٛ ستمٕٙ واد

 25 اتىٕع

   :ًُخامًسا: إدساْات الدزاسُ التذسيب 
 اختًاز جمنىعُ البشح: 

مت ااتٝاز زتُٛع١ ايبخث ٚاملتُو١ً   ال٬ش غعب١ عًاِ ايآلظ  هًٝا١ ايرت ٝا١     
ػاعب١ عًاِ     ا٫مساع١ًٝ جاَع١ قٓا٠ ايطٜٛظ، ٚقاد  ًا) عادد الا٬ش ايلسقا٘ ا٭ٚب      

( الايًبااا ٚالايباا١ حٝااث مت نطبٝاال   88ايرت ٝاا١ جاَعاا١ قٓااا٠ ايطااٜٛظ )   هًٝاا١ اياآلظ 
ايتجس ١ ا٭ضاضا١ٝ ٭دٚا  ايبخاث عًٝٗاا، ثاِ مت نكطاُِٝٗ إياٞ زتُاٛعتني ا٭ٚياٞ         

( الاي  ٚالايب١ َوًت اجملُٛع١ ايكا ط١ ٚايا دزضت ايٛحد٠ 44ٚايا نهْٛت َٔ )
( الايًباا  44نهْٛات َأ )  َٛقع ايدزاض١  ايطسٜكا١ املعتااد٠ ٚاجملُٛعا١ ايواْٝا١ ٚاياا      

 ٚالايب١ َوًت اجملُٛع١ ايتجسٜب١ٝ ٚايا دزضت ايٛحد٠  ُٓٛذج ايتعًِ ايبٓا٥ٞ.

  ُالبشح:تطبًل أدوات الدزاسُ قبلًا علٌ جمنىع   
   ٞ ، َٚكٝاااع ا٫جتاااٙ ضتااٛ  مت نطبٝاال ددٚا  ايدزاضاا١ )َكٝاااع اياارنا٤ ايٛجااداْ

 ط١ قبااٌ ايبااد٤  ( عًاا٢ نااٌ َاأ اجملُااٛعتني ايتجسٜبٝاا١ ٚايكااا     عًااِ اياآلظ َاااد٠ 
، ٚقااد دياات ايٓتااا٥ج  ٗاادف ايتأنااد َاأ نهاااف٪ اجملُااٛعتني تاادزٜظ ايٛحااد٠ ٚذيااو 

عًا٢ عاادّ ٚجاٛد فااسٚم داياا١  اني َتٛضااطا  دزجااا  الا٬ش اجملُااٛعتني   ايتطبٝاال     
ا٥ج نطبٝاال ٜٛقااخإ ْتاا ( 8(، )7)ايكبًااٞ ممااا ٜاادٍ نهاااف٪ اجملُااٛعتني، ٚادتاادٚيني    

ًٝا:  ددٚا  ايدزاض١ قبً

 ٛ الفسٔم بني ومٕضطٜ دزجات أفساد اتىٕعمني المجسٖبٗٛ ٔالضابطٛ ( دالل7جدٔه )

 .الرناٞ الٕجداٌ٘ يف الكبم٘فٜ الكٗاع 

ٛ "ت" دزجات اذتسٖٛ ع ً ُ اتىٕعٛ الرناٞ الٕجداٌ٘ ٝ الداللٛ قٗى  وطمٕ

 غري دالٛ 0.432 86 1.904 14.840 44 المجسٖبٗٛ الٕع٘ بالرات

 2.496 15.045 44 الضابطٛ

 غري دالٛ 0.617 86 4.300 16.863 44 المجسٖبٗٛ ٍظٗي االٌفعاالت ٔإدازتّات

 3.623 17.386 44 الضابطٛ

 غري دالٛ 0.603 86 3.328 14.386 44 المجسٖبٗٛ دافعٗٛ الرات

 3.384 14.818 44 الضابطٛ

 غري دالٛ 0.266 86 2.793 16.909 44 المجسٖبٗٛ المعاطف و  اآلخسَٖ

 2.806 17.068 44 طٛالضاب

 غري دالٛ 0.834 86 1.859 18.272 44 المجسٖبٗٛ املّازات االجمىاعٗٛ

 1.716 18.590 44 الضابطٛ

 غري دالٛ 1.184 86 6.690 81.272 44 المجسٖبٗٛ الدزجٛ الهمٗٛ

 6.264 82.909 44 الضابطٛ

 .نيلداللٛ الطسف 1.988( = 0.05); 2.635( = 0.01" ادتدٔلٗٛ عٍد وطمٕٝ )ت* قٗىٛ "
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 ( داللٛ الفسٔم بني ومٕضطٜ دزجات أفساد اتىٕعمني المجسٖبٗٛ ٔالضابطٛ 8جدٔه )

 .االجتآ حنٕ وادٚ عمي الٍفظ يف الكبم٘فٜ الكٗاع 

ٛ "ت" دزجات اذتسٖٛ ع ً ُ اتىٕعٛ االجتآ حنٕ وادٚ عمي الٍفظ ٝ الداللٛ قٗى  وطمٕ

ٚ عمي ا ٛ واد  غري دالٛ 0.325 86 1.373 8.295 44 المجسٖبٗٛ لٍفظاالضمىماع بدزاض

 1.249 8.204 44 الضابطٛ

 غري دالٛ 0.915 86 1.818 7.750 44 المجسٖبٗٛ الدافعٗٛ لمعمي وادٚ عمي الٍفظ

 1.907 7.386 44 الضابطٛ

 غري دالٛ 0.546 86 2.162 8.204 44 المجسٖبٗٛ أِىٗٛ تعمي وادٚ عمي الٍفظ

 2.134 7.954 44 ٛالضابط

 غري دالٛ 0.693 86 2.525 9.250 44 المجسٖبٗٛ وعمي وادٚ عمي الٍفظ

 2.698 8.863 44 الضابطٛ

 غري دالٛ 0.613 86 2.526 8.886 44 المجسٖبٗٛ طبٗعٛ ستمٕٙ وادٚ عمي الٍفظ

 2.688 8.545 44 الضابطٛ

 غري دالٛ 1.357 86 4.914 42.386 44 المجسٖبٗٛ الدزجٛ الهمٗٛ

 4.983 40.954 44 الضابطٛ

 .نيلداللٛ الطسف 1.988( = 0.05); 2.635( = 0.01" ادتدٔلٗٛ عٍد وطمٕٝ )ت* قٗىٛ "

  الىسدَتدزيس: 
قاَااات ايباحوااا١  تااادزٜظ ٚحاااد٠ )َلٗاااّٛ ايتااادزٜظ ٚع٬قتااا٘  ااااملٓٗج املدزضاااٞ(    

قا  ديٌٝ ايطايا   يًُجُٛع١ ايتجسٜب١ٝ ٚفًكا يُٓٛذج ايتعًِ ايبٓا٥ٞ نُا ٖٛ َٛ
املعًااِ   قاا٤ٛ َساحااٌ ايتاادزٜظ  ٗاارا ايُٓااٛذج ٚ  قاا٤ٛ فًطاال١ ايااتعًِ ايبٓااا٥ٞ         

، دَاااا  ايٓطاااب١ يًُجُٛعاا١ ايكاااا ط١ فكاااد مت ايتاادزٜظ هلاااِ  ايطسٜكااا١   (4)ًَخاال  
املعتااااد٠ )ايتكًٝدٜااا١(، ٚقاااد مت ا٫يتاااصاّ  ايٛقااات احملااادد يتااادزٜظ ايٛحاااد٠  ايٓطاااب١   

( ستاقااس٠ )يكااا٤( َاأ   20حٝااث  ًاا) ذيااو )   يًُجُااٛعتني ايتجسٜبٝاا١ ٚايكااا ط١  
 ٛاقاااع  ،(Zoom)اااا٬ٍ ايتااادزٜ  عااأ  عاااد عااا  ا٫ْرتْااات  اضاااتخداّ نكٓٝااا١ شّٚٚ      

ضاااعتإ يهااٌ ستاقااس٠ )يكااا٤(،  اٱقاااف١ إب ستاقااس٠ )يكااا٤(   ْٗاٜاا١ ايٛحااد٠         
 .يًُجُٛعتني

 البشح:ا علٌ جمنىعُ تطبًل أدوات الدزاسُ  بعدًي   
ددٚا  ايدزاض١ )َكٝااع   تطبٝل  ١ايباحو تد٠ قاَ عد ا٫ْتٗا٤ َٔ ندزٜظ ايٛح

        ٔ  ايااارنا٤ ايٛجاااداْٞ، َٚكٝااااع ا٫جتااااٙ ضتاااٛ َااااد٠ عًاااِ ايااآلظ( عًااا٢ ناااٌ َااا
ٱجاااسا٤ املعادتااا١ اٱحؿاااا١ٝ٥ املٓاضاااب١  اجملُاااٛعتني ايتجسٜبٝااا١ ٚايكاااا ط١ متٗٝاااًدا

 .يًٓتا٥ج

 :ُاألسالًب اإلسصآًُ املستددم   
، مت حتًٝااٌ ايبٝاْااا   ١ فسٚقاا٘ايبخااث ٚايتخكاال َاأ ؾااخ  يٲجا اا١ عًاا٢ دضاا١ً٦  

خداّ ا٭ضااايٝ   اضاات (SPSS) اضاتخداّ اي ْاااَج اٱحؿااا٥ٞ يًعًااّٛ ا٫جتُاعٝاا١  
 : اٱحؿا١ٝ٥ ايتاي١ٝ

  ) ( ااتباااااز(T-Test)     يكٝاااااع نهاااااف٪ اجملُااااٛعتني ايتجسٜبٝاااا١ ٚايكااااا ط١ : 
 . ايتطبٝل ايكبًٞ ٭دٚا  ايدزاض١

   حجاااِ ا٭ثاااس(Effect Size)  ايتااادزٜظ املاااتغري املطاااتكٌ )  :  يكٝااااع حجاااِ دثاااس
ٞ  )  اضتخداّ منٛذج اياتعًِ ايبٓاا٥ٞ( عًا٢ املاتغرئٜ ايتاا عني      ، ايارنا٤ ايٛجاداْ

( حٝث ٜتخدد حجِ ايتأثري  ٓا٤ ع٢ً قُٝا١ َس اع إٜتاا    عًِ ايٓلظجتاٙ ضتٛ ٚا٫
(2)  : ٞنايتاي 
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 ٕٛق١ُٝ َس ع إٜتا  عٓدَا نه(2)  ٟٚؾغريمتوٌ حجِ دثس  فإْٗا( 0.01)نطا. 
 َا نهٕٛ ق١ُٝ َس ع إٜتا عٓد(2) ( ٟٚفإْٗا متوٌ حجِ دثس 0.06نطا )َتٛضه . 
     عٓدَا نهٕٛ قُٝا١ َس اع إٜتاا(2)  ( ٟٚفإْٗاا متواٌ حجاِ دثاس     0.14نطاا ) نابري .

 (.664، 2009)عًٞ َاٖس اطاش، 

 وتفسريها ىتآر البشح: 
 :ىتآر الفسض األول 

ًٝ ١م دايٚٛجد فسنٜٓـ ايلس  ا٭ٍٚ ع٢ً دْ٘ "  ني  (0.05عٓد َطت٣ٛ ) اإحؿا٥
اجملُٛعااا١ ايكاااا ط١ ٚاجملُٛعااا١ ايتجسٜبٝااا١   ايتطبٝااال  الااا٬شَتٛضاااطٞ دزجاااا  

 ".ؿا  اجملُٛع١ ايتجسٜب١ٝملكٝاع ايرنا٤ ايٛجداْٞ يايبعد٣ 

ايباازاَرت٣   T- Testااتبااز " "  ٚيًتخكل َأ ؾاخ١ ٖارا ايلاس  مت اضاتخداّ      
 389، 2009اطاااش، َاااٖس  عًاا٢) ذتطاااش د٫ياا١ ايلااسٚم  ااني زتُااٛعتني َطااتكًتني 

 :(9)جدٍٚ ( َٔ ا٬ٍ 390 -

 ( داللٛ الفسٔم بني ومٕضطٜ دزجات أفساد اتىٕعمني المجسٖبٗٛ ٔالضابطٛ 9جدٔه )

 .الرناٞ الٕجداٌ٘ فٜ الكٗاع البعدٝ يف

دزجةةةةةةةةةةةةةةةةةات   ع ً ُ اتىٕعٛ الرناٞ الٕجداٌ٘

 اذتسٖٛ

قٗىةةةةةةةةةٛ 

 "ت"

وطةةةةةةةةةةةةةةةةةمٕٝ 

 الداللٛ

حجةةةةةةةةةةةةةةةةي 

 المأثري

 0.64 دالٛ 12.547 86 2.622 22.090 44 جسٖبٗٛالم الٕع٘ بالرات

 2.560 15.159 44 الضابطٛ 

تٍظةةةةةةةةٗي االٌفعةةةةةةةةاالت 

 ٔإدازتّا

 0.48 دالٛ 8.967 86 2.665 23.681 44 المجسٖبٗٛ

 3.569 17.659 44 الضابطٛ

 0.53 دالٛ 9.974 86 2.243 21.113 44 المجسٖبٗٛ دافعٗٛ الرات

 3.354 15.045 44 الضابطٛ

 0.31 دالٛ 6.304 86 2.690 20.863 44 المجسٖبٗٛ المعاطف و  اآلخسَٖ

 2.653 17.272 44 الضابطٛ

 0.27 دالٛ 5.773 86 1.426 20.681 44 المجسٖبٗٛ املّازات االجمىاعٗٛ

 1.801 18.681 44 الضابطٛ

 0.78 دالٛ 17.870 86 6.413 108.432 44 المجسٖبٗٛ الدزجٛ الهمٗٛ

 6.506 83.818 44 الضابطٛ

 لداللٛ الطسف الٕاحد. 1.663( = 0.05" ادتدٔلٗٛ عٍد وطمٕٝ )ت* قٗىٛ "

اجملُٛعا١ ايتجسٜبٝا١،    دفاساد ( ٚجٛد فسٚم داي١  اني دزجاا    9ٜتكا َٔ ادتدٍٚ )
يؿا   ايٛجداْٞايرنا٤ اجملُٛع١ ايكا ط١   ايكٝاع ايبعدٟ ف٢  دفسادٚدزجا  

ًٝ  " " ٛع١ ايتجسٜب١ٝ، حٝث إٕ ق١ُٝدفساد اجملُ ٛ  احملطٛ ١ داي١ إحؿاا٥  ٣ا عٓاد َطات
كا٥ِ عًاٞ اياتعًِ ايبٓاا٥ٞ    ايُٓٛذج ايتدزٜظ  اي فاع١ًٝ إب فعاي١ٝ( مما ٜػري 0.05)

ياااد٣ دفاااساد اجملُٛعااا١ ايتجسٜبٝااا١ ٚجعًاااِٗ   حايااا١     نُٓٝااا١ ايااارنا٤ ايٛجاااداْٞ
، ٚمل عتاد  ذياو َاع دفاساد     حاملكرت ايُٓٛذج  ايتدزٜظدفكٌ مما ناْٛا عًٝ٘ قبٌ 

 .دزضٛا  ايطسٜك١ ايتكًٝد١ٜاجملُٛع١ ايكا ط١ ايرٜٔ 

ع٢ً ) ف٢ حاي١ اضتخداّ ااتباز " " Effect Sizeنُا مت حطاش حجِ ايتأثري 
ايتاااادزٜظ ; حٝااااث جااااا٤  قُٝاااا١ حجااااِ نااااأثري   (664 - 663، 2009، َاااااٖس اطاااااش

; 0.48; 0.64يٛجااداْٞ )ايبٓااا٥ٞ   نُٓٝاا١ اياارنا٤ ا   ااايُٓٛذج ايكااا٥ِ عًااٞ ايااتعًِ    
( ٭ عاد )ايٛعٞ  ايرا ، نٓظِٝ ا٫ْلعاا٫  ٚإدازنٗاا، دافعٝا١    0.78; 0.27; 0.31; 0.53
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ا٫جتُاع١ٝ، ٚايدزج١ ايه١ًٝ( عًا٢ ايرتنٝا ،    ايرا ، ايتعاالف َع اٯاسٜٔ، املٗازا 
اجملُٛع١  دفسادنأثري نبري مما ٜػري إب حتطٔ ددا٤  ندٍ ع٢ً حجِ قِٝ ٚ ٝعٗا

ايتاادزٜظ  ااايُٓٛذج ايكااا٥ِ عًااٞ   ٜ٪نااد عًاا٢ دثااس ٚفعايٝاا١    ا٭َااس اياار٣ ٜبٝاا١ ايتجس
َٚأ  . ياد٣ دفاساد اجملُٛعا١ ايتجسٜبٝا١    ايتعًِ ايبٓا٥ٞ   نُٓٝا١ ايارنا٤ ايٛجاداْٞ    

 .يًبخث ا٭ٍٚايلس   ْكبٌ ثِ

 جداٌ٘( ومٕضط٘ دزجات طالب اتىٕعمني الضابطٛ ٔالمجسٖبٗٛ يف المطبٗل البعدٙ يف الرناٞ ال3ٕغهن )

َاع ْتااا٥ج ايعدٜاد َاأ ايدزاضاا  ايااا دثبتات فاعًٝاا١      ٖارا ايلااس  ٚنتلال ْتااا٥ج  
اياا اَج ايكا٥ُاا١ عًاا٢ ْػااا  املااتعًِ ٚإظتا ٝتاا٘   َٛقااف ايااتعًِ، ٚنااريو عًاا٢   
نٛفري ايلسؾ١ يًُتعًِ يًتعبري عٔ اْلعا٫ن٘ َٚػاعسٙ  ػهٌ حس دٕٚ اٛف دٚ ْكاد  

   ايطاا٬شياارنا٤ ايٛجااداْٞ( يااد٣    نُٓٝاا١ َااتغريا  شتتًلاا١ )نعااد َاأ د عاااد ا   
ٚعاااالف ا٭قااسذ (، 2001) عاا٬ّ: ضااخس َساحااٌ دزاضاا١ٝ شتتًلاا١ َٚاأ ٖاارٙ ايدزاضااا  

، (2015ُضًُٝإ عبد ايٛاحد )ضًُٝإ ستُد  ٚٚ(، 2003) عبد ايغ لد ٚد (،2002)
 .(2020ُٚضًُٝإ عبد ايٛاحد ٚدٌَ ملٓاِٜ )

نٝجٝا  اياتعًِ  دزضات  اضارتا  ٚميهٔ نلطري دثس نلٛم اجملُٛع٘ ايتجسٜبٝا١ اياا   
  َكٝاع ا عاد ايرنا٤ ايٛجداْٞ َكاز١ْ  اجملُٛع٘ ايكا ط١ ايا دزضت ايبٓا٥ٞ 

  ايطسٜك١ ا٫عتٝاد١ٜ إيٞ اٯنٞ:
  ايتعًِ َٔ ا٬ٍ ايُٓٛذج ايبٓاا٥ٞ املكارتح عًا٢ ْػاا  املاتعًِ ٚإظتا ٝتا٘       اعتُاد

ّ ذيو َأ اا٬ٍ    حٝث مت  َٛاقف ايتعًِ  ا٭ْػاط١ ٚاملٗااّ    ايعدٜاد َأ    ايكٝاا
ع٢ً ايٓجااح   ددا٤   ايط٬شايا نتٓاض  َع قدزان٘ َٚطت٣ٛ ْكج٘ مما ضاعد 

ٖرٙ املُٗا ،  اٱقاف١ إب نصٜٚدِٖ  ايدعا٥ِ ايتع١ًُٝٝ َٔ جاْ  املعًِ عٓدَا 
ٜتعواااسٕٚ   ددا٤  عاااء املٗااااّ مماااا ضااااعدِٖ عًااا٢ ختطاااٞ ايؿاااعٛ ا  ٚحتكٝااال   

  ٛ اياارنا٤ ش. ٚقااد ضاااعد ذيااو عًاا٢ نُٓٝاا١   ايٓجاااح ٚددا٤ املُٗااا   ايػااهٌ املطًاا
 . ايٛجداْٞ يدِٜٗ

   يًتعاابري عاأ خزا٥ٗااِ َٚػاااعسِٖ ٚاْلعااا٫نِٗ  ػااهٌ حااس     يًطاا٬شإعطااا٤ فسؾاا١
َٚلتااٛح َاأ ااا٬ٍ  عااء املٛاقااف ا٫فرتاقاا١ٝ املسنبطاا١ فٛقااف ايااتعًِ ضاااعد        

عًاا٢ ايتعااسف عًاا٢ َػااااعسِٖ ٚحتدٜااد دضاابا ٗا ٚ ايتااايٞ منااٛ اياااٛعٞ         ايطاا٬ش 
 َٔ ا٬ٍ َسح١ً ندعِٝ ايرنا٤ ايٛجداْٞ.  ايرا  يدِٜٗ
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  ايلعايااا١    ايطااا٬شَساحًااا٘ املختًلااا١ عًااا٢ َػاااازن١  اااا٬ٍنأنٝاااد ايُٓاااٛذج
عًُٝاا١ ايااتعًِ َاأ ااا٬ٍ اٱجا اا١ عاأ ا٭ضاا١ً٦ ٚاملػااازن١ ايلعاياا١   املٓاقػاا١       
ٚاذتٛاز ضاعد ايت٬َٝر ع٢ً انتػاف إَهاْانِٗ ٚقدزانِٗ ٚ ايتايٞ ضاعد عًا٢  

ٜلكًٕٛ  ١٦ٝ ايتعًِ ايبٓا٥ٞ ٭ْٗا  ايط٬شدٕ ; حٝث إٕ يرٚانِٗن١ُٝٓ نكدٜسِٖ 
نطاااُا هلاااِ  كااادز نااابري َااأ اذتسٜااا١   َٓاقػااا١ دفهاااازِٖ  طسٜكااا١ َلتٛحااا١       

 ٚجتعًِٗ دنوس اعتُادًا ع٢ً دْلطِٗ   ع١ًُٝ ايتعًِ.
  َاأ ااا٬ٍ عًُٝاا١ ايااتعًِ ٚنااريو نٜٓٛااع املااوريا      يًطاا٬شايتػااجٝع املطااتُس

عُااٌ عًاا٢  َااع ايطاا٬شضااايٝ  ايتاادزٜظ ايااا نٓاضاا   َٚؿااادز ايااتعًِ ٚالااسم ٚد 
ضتااٛ ايااتعًِ ٚايسملباا١   حتكٝاال ا٭ٖااداف.  ايطاا٬شاًاال ايدافعٝاا١ ايرانٝاا١ يااد٣ 

  حتكٝاال َطاات٣ٛ َعااني َاأ ايٓجاااح نااإ حااافصًا هلااِ    ايطاا٬شنُااا دٕ صتاااح 
ٜااادفعِٗ ضتاااٛ حتكٝااال َطاااتٜٛا  دعًااا٢ َااأ ايٓجااااح ٜٚهطااابِٗ ايػاااعٛز  ا٭َاااٌ   

خُااااٌ ٚنااااريٌٝ ايعٛا٥اااال َاااأ دجااااٌ ايٛؾااااٍٛ يتخكٝاااال  ٚظتعًااااِٗ َطااااتعدٜٔ يت
 ا٭ٖداف.

        عًا٢ نؿاخٝا    ايطا٬ش ايتكِٜٛ املطاتُس اا٬ٍ املساحاٌ املختًلا١ يًُٓاٛذج ضااعد
ٚعااِٝٗ  اارٚانِٗ، ا٭اطااا٤ ٚشاد َاأ قاادزنِٗ عًاا٢ اٱصتاااش ممااا ضاااعد عًاا٢ شٜاااد٠   

 ٚإدازانٗااِ ٱْلعااا٫نِٗ، ٚايتعاااالف َااع اٯاااسٜٔ، ٚشٜاااد٠ َٗااازانِٗ ا٫جتُاعٝاا١      
ًٝاااا   نُٓٝااا١ ايااارنا٤ ايٛجاااداْٞ ياااد٣ دفاااساد     ٚدافعٝاااتِٗ، ا٫َاااس ايااارٟ  ٗاااس جً

 اجملُٛع١ ايتجسٜب١ٝ َكاز١ْ  أقساِْٗ   اجملُٛع١ ايكا ط١. 

  الجاىٌىتآر الفسض: 
ًٝ ١م دايااٚٛجااد فااسن ٜآـ ايلااس  ا٭ٍٚ عًاا٢ دْاا٘ "   (0.05عٓااد َطاات٣ٛ ) اإحؿااا٥

ُٛعا١ ايتجسٜبٝا١   ايتطبٝال    اجملُٛع١ ايكاا ط١ ٚاجمل  ال٬ش ني َتٛضطٞ دزجا  
 ".ؿا  اجملُٛع١ ايتجسٜب١ٝملكٝاع ا٫جتاٙ ضتٛ َاد٠ عًِ ايٓلظ يايبعد٣ 

ايباازاَرت٣   T- Testااتبااز " "  ٚيًتخكل َأ ؾاخ١ ٖارا ايلاس  مت اضاتخداّ      
 389، 2009اطاااش، عًاا٢ َاااٖس ) ذتطاااش د٫ياا١ ايلااسٚم  ااني زتُااٛعتني َطااتكًتني 

 :(10)جدٍٚ َٔ ا٬ٍ  (390 -

 ( داللٛ الفسٔم بني ومٕضطٜ دزجات أفساد اتىٕعمني المجسٖبٗٛ ٔالضابطٛ 10دٔه )ج

 .االجتآ حنٕ وادٚ عمي الٍفظ فٜ الكٗاع البعدٝ يف

االجتةةةةآ حنةةةةٕ وةةةةادٚ عمةةةةي    

 الٍفظ

دزجةةةةةةةةةةةةةةةات  ع ً ُ اتىٕعٛ

 اذتسٖٛ

قٗىةةةةةةةةٛ 

 "ت"

وطةةةةةةةةةةةةةةمٕٝ 

 الداللٛ

حجةةةةةةةةةةةةةةي 

 المأثري

االضمىماع بدزاضٛ وادٚ عمي 

 الٍفظ

 0.50 دالٛ 9.438 86 1.528 11.113 44 المجسٖبٗٛ

 1.183 8.363 44 الضابطٛ 

الدافعٗةةٛ لةةمعمي وةةادٚ عمةةي    

 الٍفظ

 0.40 دالٛ 7.639 86 3.073 11.750 44 المجسٖبٗٛ

 1.896 7.590 44 الضابطٛ

أِىٗةةةةٛ تعمةةةةي وةةةةادٚ عمةةةةي    

 الٍفظ

 0.40 دالٛ 7.730 86 2.263 11.750 44 المجسٖبٗٛ

 2.119 8.136 44 الضابطٛ

 0.24 دالٛ 5.257 86 2.943 12.181 44 المجسٖبٗٛ وعمي وادٚ عمي الٍفظ

 2.559 9.090 44 الضابطٛ

طبٗعةةٛ ستمةةٕٙ وةةادٚ عمةةي   

 الٍفظ

 0.43 دالٛ 8.220 86 1.872 12.568 44 المجسٖبٗٛ

 2.492 8.704 44 الضابطٛ

 0.73 دالٛ 15.587 86 5.570 59.363 44 المجسٖبٗٛ الدزجٛ الهمٗٛ

 4.928 41.886 44 الضابطٛ

 لداللٛ الطسف الٕاحد. 1.663( = 0.05" ادتدٔلٗٛ عٍد وطمٕٝ )ت* قٗىٛ "
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اجملُٛع١ ايتجسٜبٝا١،   دفساد( ٚجٛد فسٚم داي١  ني دزجا  10ٜتكا َٔ ادتدٍٚ )
ِ اجملُٛعاا١ ايكااا ط١   ايكٝاااع ايبعاادٟ فاا٢   دفااسادٚدزجااا    ا٫جتاااٙ ضتااٛ َاااد٠ عًاا
احملطاااٛ ١ دايااا١   " " يؿاااا  دفاااساد اجملُٛعااا١ ايتجسٜبٝااا١، حٝاااث إٕ قُٝااا١      ايااآلظ

ًٝ ٛ  إحؿااا٥ ُٓٛذج ايتاادزٜظ  اااي   فاعًٝاا١  إب فعايٝاا١ ( ممااا ٜػااري   0.05) ٣ا عٓااد َطاات
يااد٣ دفااساد  ا٫جتاااٙ ضتااٛ َاااد٠ عًااِ اياآلظ  حتطاانيكااا٥ِ عًااٞ ايااتعًِ ايبٓااا٥ٞ    اي

 ايتااادزٜظْٛا عًٝااا٘ قباااٌ اجملُٛعااا١ ايتجسٜبٝااا١ ٚجعًاااِٗ   حايااا١ دفكاااٌ مماااا ناااا  
دزضااٛا  ، ٚمل عتااد  ذيااو َااع دفااساد اجملُٛعاا١ ايكااا ط١ اياارٜٔ        املكاارتح  ااايُٓٛذج 

 . ايطسٜك١ ايتكًٝد١ٜ

ع٢ً )ف٢ حاي١ اضتخداّ ااتباز " "  Effect Sizeنُا مت حطاش حجِ ايتأثري 
ايتاااادزٜظ (; حٝااااث جااااا٤  قُٝاااا١ حجااااِ نااااأثري   664 - 663، 2009، َاااااٖس اطاااااش

; 0.40; 0.50ًااٞ ايااتعًِ ايبٓااا٥ٞ   نُٓٝاا١ اياارنا٤ ايٛجااداْٞ )      ااايُٓٛذج ايكااا٥ِ ع 
ا٫ضااتُتاذ  دزاضاا١ َاااد٠ عًااِ اياآلظ، ٚايدافعٝاا١     )( ٭ عاااد 0.73; 0.43; 0.24; 0.40

يتعًِ َاد٠ عًِ ايآلظ، ٚدُٖٝا١ نعًاِ َااد٠ عًاِ ايآلظ، َٚعًاِ َااد٠ عًاِ ايآلظ،           
ِ  نٝا ، ٚ ٝعٗاا  ٚالبٝع١ ستتاٟٛ َااد٠ عًاِ ايآلظ، ٚايدزجا١ ايهًٝا١( عًا٢ ايرت         قاٝ

اجملُٛعا١ ايتجسٜبٝا١    دفاساد ندٍ عًا٢ حجاِ ناأثري نابري مماا ٜػاري إب حتطأ ددا٤        
ايتدزٜظ  ايُٓٛذج ايكاا٥ِ عًاٞ اياتعًِ ايبٓاا٥ٞ     ٜ٪ند ع٢ً دثس ٚفعاي١ٝ  ا٭َس اير٣

َٚأ  ياد٣ دفاساد اجملُٛعا١ ايتجسٜبٝا١.          حتطني ا٫جتاٙ ضتٛ َااد٠ عًاِ ايآلظ   
 .يًبخث ايواْٞايلس   ثِ ْكبٌ

( ومٕضط٘ دزجات طالب اتىٕعمني الضابطٛ ٔالمجسٖبٗٛ يف المطبٗل البعدٙ يف يف االجتآ حنٕ 4غهن )

 وادٚ عمي الٍفظ

فُٝا غتتـ  ا٭ثس اٱظتا ٞ يًتعًِ ايبٓا٥ٞ   ن١ُٝٓ ٖرا ايلس  ٚنتلل ْتا٥ج 
 اياا ا  اجتاٖا  ايط٬ش ضتٛ دزاض١ َاد٠ عًِ ايٓلظ َع ْتا٥ج ايعدٜد َأ ايدزاضا  

دثبتاات فاعًٝاا١ ايبٓا٥ٝاا١   نُٓٝاا١ ا٫جتاٖااا  يااد٣ املااتعًُني   املساحااٌ ايدزاضاا١ٝ         
ٚضا٢ًُ  (، 2011(، ٚعًاٞ ؾاادم )  2009): ؾاا  ستُاد   املختًل١ َٚٔ ٖارٙ ايدزاضاا   

 (.2015د ٛ ايٝصٜد )
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نٝجٝا  اياتعًِ  ٚميهٔ نلطري دثس نلٛم اجملُٛع٘ ايتجسٜبٝا١ اياا دزضات  اضارتا    
َكازْا١  اجملُٛعا٘ ايكاا ط١ اياا      ا٫جتاٙ ضتٛ َاد٠ عًِ ايٓلظع   َكٝاايبٓا٥ٞ 

 دزضت  ايطسٜك١ ا٫عتٝاد١ٜ إيٞ اٯنٞ:

 ا يًُٓٛذج ايبٓا٥ٞ ضاعد ايط٬ش عًٞ املػازن١  لاعًٝا١   َُٗااّ   ايتدزٜظ ٚفًك
زنباا  نابري مماا ضااِٖ       اايتعًِ ٚممازضا١ دْػاط١ ناسنبه ذٝاانِٗ ايٛاقعٝا١      

 اٱقااف١ إياٞ اعتُااد ايطا٬ش عًاٞ دْلطاِٗ        ٟ ايطا٬ش، نهٜٛٔ اجتاٙ إظتا ٞ ياد 
   ٓا٤ َعازفِٗ  ؿٛز٠ ذان١ٝ دٚ  اع١ٝ َٔ ا٬ٍ دزٚع عًِ ايٓلظ مما ضاعد 

 جتاٙ اظتا ٞ ضتٛ َاد٠ عًِ ايٓلظ يدِٜٗ. اعًٞ نهٜٛٔ 
     مت ايتعًِ َٔ ا٬ٍ ايُٓٛذج املكرتح عٔ السٜل حٌ املػاه٬  حٝاث مت انتطااش

١ َسنبط١ ذٝانا٘  ا٬ٍ ٚقع املتعًِ دَاّ َػه١ً حكٝكٝ ارت ا  ايتع١ًُٝٝ َٔ
ٚقاااد قااااّ ايطااا٬ش  أْلطاااِٗ ذاااٌ ٖااارٙ املػاااه٬  مماااا ضااااعد   ٚ ٦ٝتااا٘ احملٝطااا١.

 ايط٬ش عًٞ شٜاد٠ دافعٝتِٗ يدزاض١ َكسز َاد٠ عًِ ايٓلظ.
   مت نؿُِٝ َٛاقف ايتعًِ ذٝث نعس  املتعًِ َٔ ا٬هلا إب َػه٬  َٓاضاب١

ا َأ ايتخادٟ ياتلهري    ٚ ريو َوًات ٖارٙ املػاه٬  ًْٛعا     ملطت٣ٛ ْكج٘ ايعكًٞ،
ايطاا٬ش ٚشاد  دافعٝااتِٗ ٚزملبااتِٗ   ايٛؾااٍٛ يًخااٌ ممااا غااجعِٗ عًاا٢ دزاضاا١     

 املاد٠ ٚنهٜٛٔ إجتا٠ اظتا ٞ ضتٖٛا.
           ايااتعًِ َاأ ااا٬ٍ ايُٓااٛذج ايبٓااا٢٥ املكاارتح قااا٥ِ عًاا٢ اياادٚز ايلعاااٍ ٚايٓػااه

٫ضتكؿا٤ ٚ ع املعًَٛاا  دٟ  يًُتعًِ َٔ ا٬ٍ قٝاَ٘  عًُٝا  ا٫نتػاف ٚا
  ٚ نااٌ ٖاارٙ املُازضااا    حٝااث ضاااعد دٕ املااتعًِ ٜطااًو ضااًٛى ايعااامل ايؿااغري. 

 .٘ع٢ً ن١ُٝٓ اجتاٙ اظتا ٞ ضتٛ املاد٠ يدٜ
      َااأ اااا٬ٍ َاااسحًا ايتطبٝااال ٚاٱثاااسا٤ مت نطبٝااال ايٓتاااا٥ج اياااا نٛؾاااٌ إيٝٗاااا

دمشاٌ   ايط٬ش   َٛاقف جدٜد٠ مما ضاعد ايط٬ش ع٢ً ايٛؾاٍٛ إب نعُُٝاا   
 ٚدعِ.

          ايتعًِ  اضتخداّ ايُٓٛذج ايبٓاا٥ٞ املكارتح ٚفاس  ٦ٝا١ نعًاِ ْػاط١ ممتعا١ مياازع
ايطاا٬ش َاأ ا٬هلااا عًُٝااا  ا٫ضتكؿااا٤ ٚا٫نتػاااف َاأ ااا٬ٍ ايعُااٌ ٚحااٌ      
املػاااه٬  ٚددا٤ املُٗاااا  داااااٌ اجملُٛعاااا  ايؿاااغري٠ ٚقاااد دد٣ ذياااو إب نُٓٝااا١   

 ا٫جتاٙ ا٫ظتا ٞ ضتٛ َاد٠ عًِ ايٓلظ يدِٜٗ.
       ِٚفااس ايُٓااٛذج ايبٓااا٥ٞ املكاارتح  ٦ٝاا١ نعًااِ ثسٜاا١ نتٓااٛذ فٝٗااا ددٚاز نااٌ َاأ املعًاا

ٚاملااتعًِ ٚنااٛفس َٓاااي دميكساالٝااًا َلتٛحااًا ٜطاااعد عًاا٢ نُٓٝاا١ اجتاٖااا  اظتا ٝاا١   
يدِٜٗ ، ٚنػجع ددا٤ا   ايط٬ش ٚنكباٌ دفهاازِٖ ٚخزا٥ٗاِ ، ٚنعطاٞ ايٛقات ايهاا        

ٓاقػاا١ ٚاذتااٛاز ممااا دد٣ إب نُٓٝاا١ يًااتعًِ ايٓػااه ٚايكٝاااّ  عًُٝااا  ايااتلهري ٚامل
 اجتاٖا  اظتا ١ٝ  يد٣ ايط٬ش ضتٛ املاد٠.

    ٜٗاااتِ ايُٓاااٛذج ايبٓاااا٥ٞ املكااارتح  اااس ه َااااد٠ اياااتعًِ ادتدٜاااد٠  ايبٓٝااا١ املعسفٝااا١
املطاابك١ ايطاا٬ش ممااا ٜطاااعد عًاا٢ دَااج ارتاا ا  ايتعًُٝٝاا١ ادتدٜااد٠   ْطااٝج     

 ااني ايااتعًِ ايطااا ل ٚايااتعًِ   ايبٓٝاا١ املعسفٝاا١ يًُااتعًِ ٚقااد ضاااعد ٖاارا ايتهاَااٌ    
       اي٬حاااال عًاااا٢ نُٓٝاااا١ اجتاٖااااانِٗ ا٫ظتا ٝاااا١ ضتااااٛ دزاضاااا١ َاااااد٠ عًااااِ اياااآلظ     

 يدِٜٗ.
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 :ُتىصًات تسبىيُ وحبىخ مكرتس 
 :التىصًات 

   ا٫ٖتُاااااّ  تاااادزٜظ َٓاااااٖج عًااااِ اياااآلظ فختًااااف َساحااااٌ ايتعًااااِٝ   قاااا٤ٛ
 اضرتانٝجٝا  ٚمناذج  ايتعًِ ايبٓا٥ٞ.

 ٚنطٜٛس نت  عًِ ايٓلظ ايٞ اضتخداّ ايُٓاذج  نٛج١ٝ ْظس ايكا٥ُني عًٞ  ٓا٤
 ٗااا  ٜكااّٛعاأ السٜاال ا٫ْػااط١ ايتعًُٝٝاا١ ايااا   ايبٓا٥ٝاا١   عااس  املاااد٠ ايعًُٝاا١
 ايط٬ش يبٓا٤ املعسف١  أْلطِٗ.

          قسٚز٠ اٖتُاّ نًٝاا  ايرت ٝا١  اعاداد  اساَج فعايا١ َٚا٪ثس٠   زتااٍ ايتادزٜظ
 ٤ ايٛجداْٞ  يدِٜٗ.ٚذيو يًطًب١ ٚاملعًُني ٚذيو يسفع َٗازا  ايرنا

 يتبؿريِٖ  أ عاد ايرنا٤ٝ٘ ملعًُٞ عًِ ايٓلظ دثٓا٤ ارتد١َعكد دٚزا  ندزٜب ، 
 ٗاا عٓاد   حا ٜٓعهظ ذيو عًٞ اٖتُاَِٗ  ،ايٛجداْٞ ٚندزٜبِٗ عًٝٗا ٚؾكًٗا

 .جرا ١ َٚتٓٛع١،  اضتخداّ دضايٝ  ندزٜظ عًِ ايٓلظ يط٬ ِٗ

 :ًُمكرتسات بإدساْ حبىخ مستكبل 
 َج قاا٥ِ عًاٞ ايٓظسٜا٘ ايبٓا٥ٝا١ يتُٓٝا١ ا عااد ايارنا٤ ايٛجاداْٞ         فاع١ًٝ  سْا  

 َساحٌ نع١ًُٝٝ شتتًل١.
 ياتعًِ  ضاتخداّ َعًُاٞ عًاِ ايآلظ ٫ضارتانٝجٝا  ا     دزاض١ نكٛمي١ٝ حٍٛ َدٟ ا

 .ايبٓا٥ٞ  املسح١ً ايوا١ْٜٛ
  ٟفاع١ًٝ  سْاَج  قا٥ِ عًٞ ايٓظسٜ٘ ايبٓا١ٝ٥ يت١ُٝٓ ا عاد ايرنا٤ ايٛجداْٞ يد

 .تلٛقني دزاضٝا  املسح١ً ايوا١ْٜٛاملايط٬ش 
   ق٤ٛاضرتانٝجٝا  ايتعًِ ايبٓا٥ٞ نطٜٛس َٓٗج عًِ ايٓلظ. 

        :املسادـــع                       
. الكاِسٚ: إخمباز الرناٞ الٕجداٌٜ لمىساِكني ٔالساغدَٖ(. 2017إبساِٗي قػكٕؽ، ِٔٗاً عصاً ) -

 وهمبٛ األجنمٕ املؿسٖٛ.

(. فاعمٗٛ نن وَ الطٗهٕدزاوا ٔجدأه الٍػاط املؿٕز يف اذتد 2003إبساِٗي )أمحد عبد الػين  -

، نمٗٛ الرتبٗٛ بطِٕاج، جاوعٛ اتمٛ الرتبٕٖٛوَ الطمٕك العدٔاٌ٘ لدٙ األطفاه الؿي. 

 .206 – 171، 18جٍٕب الٕادٙ، 

طسم ٔأضالٗب  .(2003)، ٔوٍٜ عبد اهلادٙ ضعٕدٙ، ٔعم٘ زاغد الٍجدٙ عبد السمحَ أمحد -

 .داز الفهس العسب٘ :الكاِسٚ .ٔاضرتاتٗجٗات حدٖجٛ يف تدزٖظ العمًٕ

بسٌاوج تدزٖبٜ لمٍىٗٛ وّازات الرناٞ الٕجداٌٜ ٔحتطني المفاعن (. 2017أمحد غخات حٍضن ) -

، نمٗٛ الرتبٗٛ، جاوعٛ عني زضالٛ واجطمري. االجمىاعٜ لدٝ األطفاه ذٔٝ ومالشوٛ أضربجس

 مشظ.

فاعمٗٛ بسٌاوج إزغادٙ لمٍىٗٛ الرناٞ الٕجداٌ٘ ٔأثسٓ يف ختفٗف  (.2010أمساٞ فازٔم عفٗف٘ ) -

 ، نمٗٛ الرتبٗٛ، جاوعٛ عني مشظ.زضالٛ دنمٕزآضمٕك العٍف لدٝ املساِكني. 

(. بسٌاوج إزغادٙ لمخطني وطمٕٙ الرناٞ االٌفعال٘ لدٙ الطالب 2002إمساعٗن إبساِٗي بدز ) -

 10(، 51) 12، جاوعٛ الصقاشٖل، ٛ الرتبٗٛ ببٍّازتمةٛ نمٗاملِٕٕبني وٍدفض٘ المخؿٗن الدزاض٘. 

– 67. 

(. اإلضّاً الٍطيب ملهٌٕات قاٟىٛ باز أُٔ 2005إهلاً عبدالسمحَ خمٗن، ٔأوٍٗٛ إبساِٗي الػٍأٝ ) -

 15، دزاضات ٌفطٗٛلٍطبٛ الرناٞ الٕجداٌ٘ فٜ المٍبؤ بأضالٗب اتابّٛ لدٝ طمبٛ ادتاوعٛ. 

(1 ،)99 – 161. 
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اإلثساٟٗٛ املكرتحٛ يف تدزٖظ  3Rs-EASA(. اضرتاتٗجٗٛ 2019إبسِٗي )أواٌ٘ عبدالعصٖص  -

ًٗا ٔالرناٞ الٕجداٌ٘ لدٝ  العمًٕ لمٍىٗٛ وّازات تفٍٗد اإلدعاٞات غري العمىٗٛ املٍػٕزٚ إلهرتٌٔ

 .46 – 1(، 6) 22، اتمٛ املؿسٖٛ لمرتبٗٛ العمىٗٛتالوٗر اذتمكٛ اإلعدادٖٛ. 

. الكاِسٚ: الداز العاملٗٛ لمٍػس الرناٞ الٕجداٌ٘(. 2006ٌاغ٘ )أون ستىد حطٌٕٛ، ٔوٍٜ ضعٗد أبٕ  -

 ٔالمٕشٖ .

أثس اضمدداً منٕذج ٖٔمم٘ يف تٍىٗٛ المخؿٗن ٔوّازات العمي  .(2003أوٍٗٛ الطٗد ادتٍدٙ ) -

املؿسٖٛ مٛ ات .األضاضٗٛ ٔالمفهري العمى٘ لمالوٗر الؿف ارتاوظ االبمداٟ٘ يف وادٚ العمًٕ

 .36 – 1(، 1) 6، مرتبٗٛ العمىٗٛل

(. الرناٞ الٕجداٌ٘ ٔإدازٚ الرات ٔعالقمّىا بالمعمي املٕجْ ذاتًٗا لدٙ 2003إٌٔز فمخ٘ عبد الػفاز ) -

 .165 – 135، 2، 53، جاوعٛ املٍؿٕزٚ، زتمٛ نمٗٛ الرتبٗٛطالب الدزاضات العمٗا. 

 همب.(. الكاِسٚ: عامل ال6)ط  عمي الٍفظ االجمىاع٘(. 2003حاود عبد الطالً شِساُ ) -

. اضرتاتٗجٗات المدزٖظ "زؤٖٛ وعاؾسٚ لطسم المعمٗي ٔالمعمي" .(2003شٖمُٕ )حطني حطَ  -

 .عامل الهمب :الكاِسٚ

المعمٗي ٔالمدزٖظ وَ وٍظٕز الٍظسٖٛ  .(2003) ، ٔنىاه عبد اذتىٗد شٍُٖٕشٖمُٕحطني حطَ  -

 .عامل الهمب :الكاِسٚ .البٍاٟٗٛ

، نمٗٛ الرتبٗٛ اتمٛ الرتبٕٖٛ . المٍظري ٔالمطبٗلبٍاٟٗٛ املعسفٛ بني .(2003ضالوٛ ) عم٘ حطَ -

 .17 – 3، 18بطِٕاج، جاوعٛ جٍٕب الٕادٙ، 
أثس اضمدداً منٕذج المعمي البٍاٟ٘ يف تدزٖظ تهٍٕلٕجٗا الهّسباٞ (. 2006حطَ ستىد حٕٖن ) -

عم٘ المخؿٗن ٔبكاٞ أثس المعمي ٔتٍىٗٛ المفهري االضمدالل٘ لدٙ طالب الؿف الجاٌ٘ الجإٌٙ 

، نمٗٛ الرتبٗٛ املؤمتس العمى٘ األٔه "المعمٗي ٔالمٍىٗٛ يف اتمىعات ادتدٖدٚ"الؿٍاع٘. 

 .228 – 209بأضٕٗط، جاوعٛ أضٕٗط، 

 .داز الفهس :اُ. عّىعمي الٍفظ الرتبٕٙ .(2000)خمٗن املعاٖطٛ  -

دٝ (. اضطةةةساب اهلٕٖةةٛ ادتٍطٗةةٛ ٔأبعةةاد الرنةةاٞ العاطفةة٘ ل2014خريٝ أمحد حطني ) -

 25، جاوعٛ بٍّا، زتمٛ نمٗٛ الرتبٗٛباملعاِد اذتهٕوٗٛ ارتاؾٛ.  وضطسب٘ اهلٕٖٛ ادتٍطٗٛ

(99 ،)1 – 46. 
أثس اخمالف منط ممازضٛ األٌػطٛ المعمٗىٗٛ يف منٕذج تدزٖط٘ . (2003املّٗ٘ )الطٗد زجب  -

ّازات وكرتح قاٟي عمٜ املطمخدثات المهٍٕلٕجٗٛ ٔالٍظسٖٛ البٍاٟٗٛ عمٜ المخؿٗن ٔتٍىٗٛ و

قساٞٚ الؿٕز ٔالمفهري االبمهازٙ يف العمًٕ لدٝ طالب املسحمٛ الجإٌٖٛ ذٔٙ وسنص المخهي 

 .493 – 378 (،3) 6، زتمٛ الرتبٗٛ العمىٗٛ. الداخم٘ ٔارتازج٘

دزاضٛ بعٍٕاُ الرناٞ الٕجداٌ٘ ٔعالقمْ بالمٕافل الٍفط٘ . (2010) زغا باِس الدٖاضط٘ -

وعّد ، زضالٛ دنمٕزآدزاضٛ ٔؾفٗٛ. ( ضٍٛ 16-12) ٔاالجمىاع٘ لدٙ عٍٗٛ وَ األطفاه

 .جاوعٛ عني مشظ ،الدزاضات العمٗا لمطفٕلٛ

(. اضرتاتٗجٗٛ وكرتحٛ 2017زٌٔاك محٗد عجىاُ، أوني ستىد ضمٗىاُ، ٔأمساٞ تٕفٗل وربٔك ) -

قاٟىٛ عمٜ وّازات الرناٞ الٕجداٌٜ لمٍىٗٛ وّازات الؿالبٛ الٍفطٗٛ لدٝ طمبٛ ادتاوعٛ فٜ 

 .72 – 47، 186، زتمٛ الكساٞٚ ٔاملعسفٛ. العسام

(. الرناٞ الٕجداٌٜ ٔالؿالبٛ الٍفطٗٛ ٔعالقمّىا باإلٌّاك 2016شٍٖب حٗأٝ ارتفاجٜ ) -

، جاوعٛ زتمٛ نمٗٛ الرتبٗٛالٍفطٜ لمىعمىني ٔاملعمىات فٜ بعض ودازع ستافظٛ البؿسٚ. 

 .368 – 312، 1، 40عني مشظ، 

زضالٛ  .ٌفعال٘ املفًّٕ، الكٗاع "دزاضٛ اضمطالعٗٛ"الرناٞ اال .(2003شٍٖب غعباُ زشم ) -

 .، نمٗٛ الرتبٗٛ، جاوعٛ عني مشظواجطمري

داز املعسفٛ : األضهٍدزٖٛ .الرناٞ الٕجداٌٜ ملعمىات زٖاض األطفاه(. 2007ضاىل عمٜ حطَ ) -

 .ادتاوعٗٛ
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ألجنمٕ (. الكاِسٚ:  وهمبٛ ا2)ط  تؿٕز جدٖد لمرناٞ الٕجداٌ٘(. 2009ضاوٗٛ عباع الكطاُ ) -

 املؿسٖٛ.

(. الرناٞ االٌفعال٘ ٔعالقمْ ظٕدٚ الؿداقٛ لدٙ عٍٗٛ وَ طالب 2011ضاوٗٛ ستىد ؾابس ) -

 .261 – 200، 43، جاوعٛ طٍطا، زتمٛ نمٗٛ الرتبٗٛٔطالبات ادتاوعٛ. 

تكٗٗي فاعمٗٛ بسٌاوج تدزٖيب لمٍىٗٛ الرناٞ الٕجداٌ٘ لدٝ عٍٗٛ وَ (. 2001ضخس فازٔم عالً ) -

 .، نمٗٛ البٍات، جاوعٛ عني مشظزضالٛ دنمٕزاٚ .عٛطالبات ادتاو

. فاعمٗٛ اضرتاتٗجٗٛ المطاؤه الرات٘ املٕجْ يف تٍىٗٛ بعض (2006)عبد الفماح  غهسٙ ٛضعدٖ -

زضالٛ وّازات وا ٔزاٞ املعسفٛ ٔاالجتآ حنٕ وادٚ عمي الٍفظ لدٝ طالب املسحمٛ الجإٌٖٛ. 

 ، نمٗٛ البٍات، جاوعٛ عني مشظ.واجطمري

ٛ ٗٔزاٞ املعسف وا ٛاجتاِات تعمٗي عمي الٍفظ يف ضٕٞ ٌظسٖ. (2013)عبد الفماح  غهسٙ ٛضعدٖ -

 .اهل٠ٗٛ املؿسٖٛ العاوٛ لمهماب: الكاِسٚ. ٔالبٍاٟٗٛ

(. أثس اضمدداً ارتساٟط  الرٍِٗٛ يف تدزٖظ وادٚ عمي الٍفظ عم٘ 2015ضمى٘ ستىد أبٕ الٗصٖد ) -

، جاوعٛ طٍطا،  زتمٛ نمٗٛ الرتبٗٛالجإٌٙ.  تٍىٗٛ الفّي ٔاالجتآ لدٙ طالب الؿف الجالح

57 (1 ،)1 ،461 – 495. 

. الرناٞات املمعددٚ "ٌافرٚ عمٜ املِٕبٛ ٔالمفٕم ٔاإلبداع" .(أ 2010عبد الٕاحد ٖٕضف ) ُضمٗىاُ -

 املٍؿٕزٚ: املهمبٛ العؿسٖٛ لمٍػس ٔالمٕشٖ .
داٌٜ "زؤٖٛ جدٖدٚ فٜ إطاز املخ اإلٌطاٌٜ ٔالرناٞ الٕج .(ب 2010الٕاحد ٖٕضف ) عبد ُضمٗىاُ -

 . اإلضهٍدزٖٛ: داز الٕفاٞ لدٌٗا الطباعٛ ٔالٍػس ٔالمٕشٖ .ٌظسٖٛ الرناٞات املمعددٚ"

الرناٞ الٕجداٌ٘ لطفن السٔضٛ املِٕٕب وَ وٍظٕز  .(أ 2012) إبساِٗيالٕاحد  عبد ُضمٗىاُ -

 . عّىاُ: وؤضطٛ الٕزام لمٍػس ٔالمٕشٖ .تٍىٕٙ

 لدٝ باملخ الهسٖٔني لمٍؿفني املعمٕوات وعادتٛ (. أمناطب 2012 ُضمٗىاُ عبد الٕاحد ُٖٕضف ) -
 الجإٌٙ المعمٗي طالب وَ املعسفٛ ٔزاٞ وا ٔوّازات الٕجداٌ٘ الرناٞ ٔوٍدفض٘ وستفع٘
 .168 – 119(، 75) 22 ،الٍفطٗٛ لمدزاضات ٛاملؿسٖ اتمٛ .الصزاع٘ الفين

ٗى٘ "مناذج المعمي ٔتطبٗكاتْ يف حجسٚ عمي الٍفظ المعم(. 2013 ُضمٗىاُ عبد الٕاحد ُٖٕضف ) -

 . عّىاُ: داز أضاوٛ لمٍػس ٔالمٕشٖ .الدزاضٛ"

: املعمكدات عٍْ (Covid-19)فرئع نٕزٌٔا املطمجد (. 2020ُضمٗىاُ عبد الٕاحد ُٖٕضف ) -

ٔاالجتاِات حنٕ املسٖض املؿاب بْ لدٝ عٍٗات ومباٍٖٛ وَ أفساد الػعب املؿسٙ "دزاضٛ 

 .1105 – 1071، 3، 75، نمٗٛ الرتبٗٛ، جاوعٛ ضِٕاج، الرتبٕٖٛ اتمٛضٗهٕورتٖٛ". 

(. أثس المدزٖب الكاٟي عمٜ وهٌٕات الرناٞ 2020ُضمٗىاُ عبد الٕاحد ُٖٕضف، ٔأون ستىد غٍاٖي ) -

فٜ تٍىٗٛ الطمٕك االجمىاع٘ اإلجياب٘ لرٔٝ ؾعٕبات المعمي غري المفظٗٛ باملسحمٛ  االٌفعال٘

 .256 – 201(، 1) 36، جاوعٛ أضٕٗط، زتمٛ نمٗٛ الرتبٗٛ". جتسٖبٗٛ –دزاضٛ تٍبؤٖٛ اإلبمداٟٗٛ "

فعالٗٛ بسٌاوج تدزٖبٜ فٜ تٍىٗٛ (. 2015ُضمٗىاُ عبد الٕاحد ُٖٕضف )ضمٗىاُ ستىد ضمٗىاُ، ٔ -

الرناٞ االٌفعاىل لدٝ تالوٗر املسحمٛ اإلعدادٖٛ ذٔٝ ؾعٕبات المعمي ٔأثسٓ فٜ حتؿٗمّي 

 .261 – 223، 10نمٗٛ الرتبٗٛ، جاوعٛ الصقاشٖل،  ،زتمٛ الرتبٗٛ ارتاؾٛالدزاضٜ. 

ٔزاٞ املعسفٛ يف تٍىٗٛ املفاِٗي الٍفطٗٛ  فعالٗٛ اضرتاتٗجٗات وا. (2005)ضٗد غعباُ عبد العظٗي  -

نمٗٛ  ،زضالٛ واجطمري. ٔبعض وّازات المفهري العمى٘ لدٙ طالب املسحمٛ الجإٌٖٛ المجازٖٛ

 .جاوعٛ أضٕٗطالرتبٗٛ بأضٕٗط، 

(. فاعمٗٛ اٌػطٛ الدزاوا اإلبداعٗٛ يف تٍىٗٛ املفاِٗي العمىٗٛ ٔاالجتآ 2009د ؾاحل )ؾاحل ستى -

(، 1) 3، دزاضات عسبٗٛ يف الرتبٗٛ ٔعمي الٍفظحنٕ وادٚ العمًٕ لدٝ تالوٗر املسحمٛ اإلبمداٟٗٛ. 

133 – 165. 

٘ يف (. الرناٞ الٕجداٌ٘ ٔعالقمْ بالسضا املّين لمىسغد الٍفط2018ؾالح ستىد ستىٕد ) -

 .444 – 381(، 101) 28، اتمٛ املؿسٖٛ لمدزاضات الٍفطٗٛوساحن المعمٗي وا قبن ادتاوع٘. 
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فعالٗٛ بسٌاوج إزغادٙ لمخطني وفًّٕ الرات لمطالب الؿي . (2002عاطف ستىد األقسع ) -

 .، جاوعٛ عني مشظالرتبٗٛ، نمٗٛ دنمٕزاٚ زضالٛ .باملسحمٛ اإلعدادٖٛ

. عّىاُ: داز الػسٔم لٍظسٖٛ البٍاٟٗٛ ٔاضرتاتٗجٗات تدزٖظ العمًٕا(. 2007عاٖؼ ستىٕد شٖمُٕ ) -

 لمٍػس ٔالمٕشٖ .

. الكاِسٚ: داز االجتاِات اذتدٖجٛ يف تدزٖظ العمًٕ(. 2002عبد الطالً وؿطفٜ عبد الطالً ) -

 الفهس العسب٘.

ٜ (. الٍىٕذج البٍاٟٜ لمعالقٛ بني نن وَ الرناٞ الٕجدا2013ٌعالٞ الدَٖ الطعٗد الٍجاز ) -

ٔتكدٖس الرات ٔاملطاٌدٚ االجمىاعٗٛ يف المٍبؤ بالػعٕز باألوَ الٍفطٜ لدٝ طمبٛ ادتاوعٛ. 

 .285 – 251، 2(، 94) 24، جاوعٛ بٍّا، زتمٛ نمٗٛ الرتبٗٛ

(. المدزٖظ المبادل٘ ٔأثسٓ يف تٍىٗٛ بعض املّازات الكساٟٗٛ ٔاالجتآ حنٕ 2011عم٘ ضٗد ؾادم ) -

ف الطادع اإلبمداٟ٘ مبخافظٛ الطاٟف باملىمهٛ العسبٗٛ املادٚ المعمٗىٗٛ لمالوٗر الؿ

 ، نمٗٛ الرتبٗٛ، جاوعٛ أً دزواُ، الطٕداُ.زضالٛ واجطمريالطعٕدٖٛ. 

زتمٛ (. الرناٞ الٕجداٌ٘ ٔالرناٞ المفظ٘ لدٙ الػباب ادتاوع٘. 2004عمة٘ عمة٘ وفمةاح ) -

 .152 – 91(، 1) 1مشظ، ، وسنص ارتدوٛ الٍفطٗٛ، نمٗٛ اآلداب، جاوعٛ عني ارتدوٛ الٍفطٗٛ

الكةاِسٚ:   وٍةاِج البخةح فةٜ العمةًٕ الٍفطةٗٛ ٔالرتبٕٖةٛ ٔاالجمىاعٗةٛ.       (. 2002واِس خطاب ) ٘عم -

 وهمبٛ األجنمٕ املؿسٖٛ.

ٛ      .(2009)عمةة٘ وةةاِس خطةةاب    - . اإلحؿةةاٞ االضةةمدالىل يف العمةةًٕ الٍفطةةٗٛ ٔالرتبٕٖةةٛ ٔاالجمىاعٗةة

 الكاِسٚ: وهمبٛ األجنمٕ املؿسٖٛ.

(. فاعمٗةةٛ منةةٕذج الةةمعمي البٍةةاٟ٘ االجمىةةاع٘ يف تةةدزٖظ وةةادٚ الدزاضةةات        2016 )غةةادٚ عةةٕاد غةةميب   -

االجمىاعٗةٛ لمٍىٗةةٛ وّةةازات حةةن املػةةهالت ٔاختةةاذ الكةةساز لةةدٙ تالوٗةةر الؿةةف الجةةاٌ٘ اإلعةةدادٙ.   

 ، نمٗٛ الرتبٗٛ، جاوعٛ عني مشظ. زضالٛ واجطمري

زتمةٛ  الٌفعال٘ وفّٕوْ ٔقٗاضْ. (. الرناٞ ا2001فازٔم الطٗد عجىاُ، ٔستىد عبد الطىٗ  زشم ) -

 .50 – 32، 58، 15، اهل٠ٗٛ املضسٖٛ العاوٛ لمهماب، عمي الٍفظ
(. الةةرناٞ الٕجةةداٌ٘ ٔعالقمةةْ بةةالمٕافل    2010فةةاٖصٚ ٖٕضةةف عبةةد اتٗةةد، ٔستىةةد زشم الةةبخريٙ )     -

ٛ   ( ضٍٛ. 16 -12الٍفط٘ ٔاالجمىاع٘ لدٙ عٍٗٛ وَ أطفاه)  – 201(، 49) 13، زتمةٛ دزاضةات الطفٕلة
220. 

 .عامل الهمب: الكاِسٚ .تدزٖظ العمًٕ لمفّي "زؤٖٛ بٍاٟٗٛ" (. 2002نىاه عبد اذتىٗد شٖمُٕ ) -

ٛ بفهس البٍاٟٗٛ تأؾٗن فهسٙ ٔعح (. 2008نىاه عبد اذتىٗد شٖمُٕ ) - تؿىٗي الرباوج المعمٗىٗ

 . الكاِسٚ: عامل الهمب.إوربٖك٘

جكافٗةٛ بةني وةدٍٖل الكةاِسٚ ٔاألقؿةس      دزاضٛ وكازٌةٛ لةبعض املةمػريات ال   (. 2013ُلبٍٜ عبدٓ عىس ) -

 ، نمٗٛ الرتبٗٛ، جاوعٛ عني مشظ.زضالٛ واجطمري. ٔعالقمّا بالرناٞ الٕجداٌ٘

 . برئت: املهمب اإلضالو٘.الرناٞ العاطف٘ ٔالؿخٛ العاطفٗٛ(. 2003وأوُٕ وبٗض ) -
نادميٗني حنٕ االٌرتٌت اجتاِات املػسفني األ(. 2005) حٍأٙزتدٙ "ستىد زغٗد"  -

نمٗٛ ، زضالٛ واجطمري .مدداواتّا يف المعمٗي يف جاوعٛ الكدع املفمٕحٛ يف فمططنئاض

 .جاوعٛ الٍجاح الٕطٍٗٛ، فمططنيالدزاضات العمٗا، 

دزاضٛ لبعض وهٌٕات الرناٞ الٕجداٌٜ يف عالقمّا مبسنص  .(1999ستىد إبساِٗي جٕدٚ )  -

 .143 – 53 (،40) 10الصقاشٖل،  ، جاوعٛزتمٛ نمٗٛ الرتبٗٛ ببٍّا .المخهي لدٙ طالب ادتاوعٛ

(. الرناٞ الٕجداٌٜ ٔاملّازات االجمىاعٗٛ ٔتكدٖس الرات ٔتٕق  الهفاٞٚ 2001ستىد أمحد غٍٗي ) -

 .77 – 44(، 47) 12، جاوعٛ بٍّا، زتمٛ نمٗٛ الرتبٗٛ بالصقاشٖلدزاضٛ عاومٗٛ،  –الراتٗٛ 

قٛ بني الرناٞ الٕجداٌ٘ ٔاختاذ (. العال2019ستىد عبٗد اهلل العمٗيب، ٔلؤٙ حطَ أبٕ لطٗفٛ ) -

(، 2) 35، جاوعٛ أضٕٗط، زتمٛ نمٗٛ الرتبٗٛالكساز لدٝ طالب املسحمٛ الجإٌٖٛ مبهٛ املهسوٛ. 

1 – 52. 
 .عاوس لمطباعٛ ٔالٍػس :املٍؿٕزٚ .وؿطمخات يف املٍاِج ٔطسم المدزٖظ .(1998ستىد عم٘ ) -
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 .وطاب  األشِس: لكاِسٚا. عمي الٍفظ االجمىاع٘. (2000الػسقأٙ )خمٗن وؿطف٘  -

(. أثس اضمدداً اضرتاتٗجٗٛ خساٟط املفاِٗي يف تدزٖظ عمي الٍفظ عم٘ 2003ومهٛ حطني ؾابس ) -

زتمٛ انمطاب بعض املفاِٗي ٔتٍىٗٛ االجتآ حنٕٓ لدٙ طالبات الطٍٛ الجاٌٗٛ الجإٌٖٛ. 

 .153 - 105، 22، الكساٞٚ ٔاملعسفٛ

ؿٕزات البدٖمٛ لبعض املفاِٗي العمىٗٛ باضمدداً تؿخٗح الم .(2004) غّاب وٍٜ عبد الؿبٕز -

لطالب الؿف األٔه الجإٌٙ يف وادٚ الفٗصٖاٞ ٔاجتاِاتّي  "V" منٕذج٘ المعمي البٍاٟ٘ ٔالػهن

 ،املؤمتس العمى٘ الجالح: وٍاِج العمًٕ لمكسُ اذتادٙ ٔالعػسَٖ "زؤٖٛ وطمكبمٗٛ" .حنِٕا

 .2ٖٕلٕٗ،  28 – 25 ٚ وَ، خاله الفرتادتىعٗٛ املؿسٖٛ لمرتبٗٛ العمىٗٛ

(. أثس تٍٕع طسم المدزٖظ عمٜ المخؿٗن الدزاض٘ لدٙ طالب 1995وٍري بطٌٕٗ٘ العٕض٘ ) -

، نمٗٛ الرتبٗٛ ببٍّا، زضالٛ واجطمرياملسحمٛ الجإٌٖٛ ٔاجتاِاتّي حنٕ وادٚ عمي الٍفظ. 

 جاوعٛ الصقاشٖل.

ٔقدزتّا  Dunnٞ منٕذج دُ (. تفضٗالت أضالٗب المعمي فٜ ض2014ٕجنالٞ عبد اهلل الهمٗٛ ) -

. اتمٛ المٍبؤٖٛ بالمخؿٗن الدزاضٜ لدٝ طالب املسحمٛ اإلعدادٖٛ ومفأتٜ الرناٞ االٌفعاىل

 .280 – 249، 38، نمٗٛ الرتبٗٛ، جاوعٛ ضِٕاج، الرتبٕٖٛ

اتمٛ (. الرناٞ الٕجداٌ٘ لمىسأٚ ٔعالقمْ بمٕافكّا الصٔاج٘. 2006جنالٞ ستىد زضالُ ) -

 .492 – 455(، 51) 16، ضات الٍفطٗٛاملؿسٖٛ لمدزا

(. فاعمٗٛ بسٌاوج إزغادٙ تهاوم٘ يف حتطني وّازات الرناٞ 2015جنالٞ ٌؿس اهلل اذتطٗين ) -

 ، نمٗٛ الرتبٗٛ، جاوعٛ عني مشظ.زضالٛ دنمٕزآالٕجداٌ٘ لدٝ عٍٗٛ وَ املمفٕقني دزاضًٗا. 

حنٕ دوج الؿي بالمعمٗي ادتاوع٘ (. الرناٞ الجكايف ٔعالقمْ باالجتآ 2018ٌّاد وسشٔم قابٗن ) -

 .318 – 265، 2(، 114) 29، جاوعٛ بٍّا، زتمٛ نمٗٛ الرتبٗٛلدٝ عٍٗٛ وَ طالب ادتاوعٛ. 

(. أثس تٍىٗٛ الرناٞ االٌفعاىل فٜ خفض حدٚ الممهؤ األنادميٜ 2018ِالٛ ستىد مشبٕلٗٛ ) -

 .360 – 323(، 98) 28، اتمٛ املؿسٖٛ لمدزاضات الٍفطٗٛلدٝ طالب ادتاوعٛ. 

(. بسٌاوج وكرتح يف الدزاضات االجمىاعٗٛ قاٟي عمٜ األٌػطٛ 2011ٍِاٞ عبد الػفاز غميب ) -

، زضالٛ واجطمرئالالؾفٗٛ لمٍىٗٛ الرناٞ الٕجداٌ٘ لدٝ تالوٗر املسحمٛ االبمداٟٗٛ.  ٛالؿفٗ

 نمٗٛ الرتبٗٛ، جاوعٛ عني مشظ.
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