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 البشح: وطتدمص

 الزةفثؾقيؽ الليثة الةربيثة لظلبثةلالةسبث  االةجذثيا اادثاي ز  إلث   الجثال  البجث  ىدف        
مثثؽ  البجثث تكؾنثثع عيسثثة ع ، مثثؽ لثثتغ مة يثثري التنثثة اثثالسفس عالحثثدا  العلزثث  جامعثثة أسثثيؾط

ملؾنثة عيسة اسثةظتيية عطالبات كلية الةربية مؾزعيؽ كزا يل : طلبة طالب عطالبة مؽ  033
سثثسة  01.12 عيسثثة أساسثثية، ازةؾسثث  عزثثري  طالبثثاو عطالبثثةو  53، عطالبثثاو عطالبثثةو  013مثثؽ 

عجثثؾي وثثرعت دات يإلثثة إ ذثثا ية  ثثيؽ  عثثؽ  البجثث عأسثثفرت نةثثا   ، 3.44عانجثثراف مايثثاري 
مةؾسظ  يرجات دكؾر عإناث عيسة البج  لذالح اإناث و  كثت مثؽ التنثة اثالسفس عالةجذثيا 

عجثؾي عتقثة إرتباطيثة اإداي ز  علذالح الذكؾر و  الحدا  العلزث ، كزثا أسثفرت السةثا   عثؽ 
عيسة الدراسة و  كثت مثؽ أاعثاي معثدج الثثر ة ظلبة الة إ ذا ياو  يؽ مةؾسظ  يرجات السالبة ي

العلزية عالحؾف مؽ الزخثةنبا، الحثؾف مثؽ ننثص النثدرات عالزعثارف، الدثػ وث  تكثرار السثثاح 
التنثة اثالسفس عالةجذثيا عالةفثؾت، مقيثاس الحثدا  العلزث   ع مذثدايية السثثاح عثدج مخةقبتو، 

، كزثثا أعيثثرت نةثثا   البجثث  عجثثؾي عتقثثة 3.31عدلثثػ عسثثد مخثثةؾ  يإلثثة  ظلبثثةاإدثثاي ز  لل
عيسثة الدراسثثة وث  كثثت مثؽ أاعثثاي ظلبثة إرتباطيثة مؾجبثة يالثثة إ ذثا ياو  ثثيؽ مةؾسثظ  يرجثثات ال

، وث   ثيؽ 3.31عدلػ عسثد مخثةؾ  يإلثة ظلبة عمقياس التنة االسفس عالةجذيا ااداي ز  لل
عىثث  نخثثبة إسثثياج مقياسثث  التنثثة اثثالسفس  3.423جثث   لثثم معامثثا الةجديثثد  ثثيؽ مة يثثرات الب

عالحثثدا  العلزثث  وثث  الةجذثثيا اادثثاي ز ، عبالةثثال   زلثثؽ اسثثةحداج كثثت مثثؽ مقياسثث  التنثثة 
الزةفثؾقيؽ الليثة الةربيثة جامعثة ظلبثة االسفس عالحدا  العلزث  كزسباثات االةجذثيا اإدثاي ز  لل

 أسيؾط.
 

 .الةجذيا ااداي ز  ،االسفس التنة ،الحدا  العلز : الهمىات املفتاسٗٛ
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Abstract 

    The current research aimed to predict the academic 

achievement of  Superior students in the faculty of education 

through the variables of self-confidence and Imposter Phenomenon. 

The research sample consisted of  211 male and female students of 

the faculty of education distributed as follows: A survey sample 

consisting of 101 male and female students nd 21 male and female 

students a basic sample, the mean of their ages was 10.45 year and 

standarad deviation was 1...,  The results indicated that there were 

statistically significant differences between the mean scores of males 

and females of the research sample in favor of females in both self -

confidence and academic achievement and in favor of males in  

Imposter Phenomenon. The results also showed a negative 

correlation between the mean scores of  the study sample in both 

dimensions (lack of scientific courage and fear of the future, fear of 

lack of capacity and knowledge ,doubt about the future success, lack 

of credibility of success and excellence, measure of  imposter 

phenomenon) and self-confidence and academic achievement of 

students, at the level of 1.10,  The results also showed a positive 

correlation between the mean scores of the study sample in both 

dimensions and measure of self-confidence and academic 

achievement of students at the level of 1.10, while the coefficient of  

determining the variables between the research variables was 1..51 , 

that percent for self and imposter phenomenon in academic 

achievement, and therefore can be used both measures of self-

confidence and imposter phenomenon as predictors of academic 

achievement of superior university  

students. 

Keywords: imposter phenomenon, self-confidence, academic 

achievement. 
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 وكدوٛ البشح:   -أٔاًل 

إن مؽ  ظلع عل  لذا ص عسزات الزةفؾقيؽ عالزؾىؾبيؽ عما يةزيزعن او مؽ 
قدرات عمؾاىب,  عةند أنيؼ جزيعاو لدييؼ مؽ الندرة عالزيارة ما ي ىليؼ عيزلسيؼ مؽ الةعرف 
عل  مدادليؼ عإ ثاي الجلؾغ ليا عالة لب علييا, عتجنيق الةكيف مع مجيظيؼ سؾاء و  

ة أع الزدرسة أع  الثامعة أع مجي  العزا أع و  الزثةزع كلا أع أي ملان كان. عقد ااسر 
 عةبر البعض أن اإلرشاي عالةؾجيو لي إء الزةفؾقيؽ عالزؾىؾبيؽ إ  دلا ضرعرة أع عامتو 

يسب   مراعاتو عدلػ لزا يةزيزعن او مؽ قدرات عالية. علكؽ اااجاث عالدراسات أثبةع  ميزاو 
 زنؾلة.علس ىذه ال

عاىرة إل  أن  Clance, P., & Stober, R., (1551م عسةؾبر عتدير كتنس
تّةذا اثذعٍر تنع و  ااطر اإجةزايية، وند تّزع يراسة الرسا ا الة   عالحدا  الةزييف

تندميا اُاَسر عالزثةزع عبر الةسزي  اإجةزاع  الثسخ  كز شراٍت لزداعر الحدا ، كزا تّؼ 
حدج ، علند اسةُ اح عالةرّق  اإجةزاع  لد  أوراي الزثةزع  و  ضؾء السثتساعغ مداعر الحدا

عؽ لبرة ياللية مؽ الزيف العنلّ  الذي يبدع عاسع اإنةدار  مذظلح عاىرة الحدا  للةعبير
 عملّتف لذيذاو  يؽ عيسة مسةناة مؽ ااوراي مرتفع  اإلنثاز عالةجذيا.

نخثثان إ خثاس اذنثو دع ييزثة عاليثثة عالتنثة اثالسفس ىث  دلثثػ الدثعؾر الثذ   عظث  ل  
عمرمؾقة  يؽ اآللريؽ، ويسعلس ىذا الدعؾر عل  اإلنخان عبالةال  يةذثرف  تنثة  ثدعن لثؾف 
مؽ ريعي أوعاغ مؽ  ؾلو تثاة الةذرف الذ  قاج او، كزا أن تلثػ التنثة اثالسفس تغيثر وث  كثا 

ذه التنة تعظيثة شثعؾر تذرواتو أع كلزاتو أع تجركاتو  دعن أن  لةرث لزؽ  ؾلو مؽ الساس وي
  .0335مدارعغ،  أنو سيد نفخو  دعن مساز 

 

عمثثؽ لثثتغ عزثثا البا ثث  وثث  مثثثاغ الةثثدريس االثامعثثة، لثثؾ ن أن ىسثثا  كتيثثراو مثثؽ 
الفثثا نيؽ  دثثعرعن افثثثؾة  ثثيؽ قثثدراتيؼ العاليثثة وثث  الةجذثثيا الدراسثث  عالزيثثف العنلثث  ظلبثثة ال

علعثا عثاىرة  ،يؼنفخثثنثةيؼ اذعضثاف  يثةلدييؼ عشثعؾرىؼ االخثلبية تثثاه اعثض الزؾايثف العزل
عربظيثثا  الحثثدا  العلزثث  عثثاىرة  ديتثثة لثثؼ يةظثثرت ليثثا الكتيثثر مثثؽ البثثا تيؽ وثث  الثثؾطؽ العربثث 

للةسبثثث  مزثثثا يوثثثع البا ثثث  إلجثثثراء ىثثثذا البجثثث   ،ازة يثثثري الةجذثثثيا اادثثثاي ز  عالتنثثثة اثثثالسفس
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زثث  عالتنثثة اثثالسفس لثثد  الزةفثثؾقيؽ مثثؽ لثثتغ معروثثة الحثثدا  العلظلبثثة االةجذثثيا اادثثاي ز  لل
   .ى إء الظتب

 

علكثث   جنثثق البجثث  دلثثػ وخيخةنذثث  ااي يثثات الةثث  كةبثثع وثث  ىثثذا الزثثثاغ، عسثثيةؼ 
كز سخثة را ثدة عمةزيثزة وث  شثة  الزثثاإت، عتدثزا ىثذه  اثامعثة أسثيؾط الةيار كلية الةربية

فس عالةجذثثيا عربظيثثا الثثا مثثؽ التنثثة اثثالس عثثاىرة الحثثدا  العلزثث  ااي يثثات كثثا مثثا تثثؾاور عثثؽ 
 عطالبات كلية الةربية.طلبة ااداي ز  لد  

 

 وشهمٛ البشح: -ثاًٌٗا
عالة  تؾجب عل  الزحةذيؽ   عان  مسيا الفا نؾن تير مؽ الزدلتت الة  ىسا  الك

ة "إن وكيف إ عنخزع كتيرا ىذه الزنؾل ، يذه الزدلتت عألذىا اعيؽ اإعةباراإىةزاج 
الزةفؾقيؽ عالزؾىؾبيؽ ظلبة الن إ ةداف مسثؼ مؽ الذىب"،دأدةداف طفا مؾىؾب أورا مؽ إ

ةيؼ ااعلية عما يراسة الزبلرة أع لتغ مرا ا نزؾىؼ ع مسذ ادةداويؼ سؾاء كانؾا و  الظفؾل
عىؼ أدتر عرضة  ،نفعاإتيؼإلجاجة إل  الةعرف عل  مدادليؼ, ع ىؼ اذمس ا يلييا مؽ مرا ا

 ةزية عجؾي  رام  الةؾجيو عاإلرشاي, عدلػ  للزدادا السفخية عاإجةزايية, مزا  خةدع 
للة لب عل  تلػ الزدادا سؾاء كانع معرفية أع اجةزايية أع نفخية, ناتثة مؽ الزجيظيؽ 

  ي إء الزةفؾقيؽ عالزؾىؾبيؽ أع نااعة مؽ صراعاتيؼ الداللية.
عالزيف مدللة الحدا  العلز   الزدلتت الة  يةعرض ليا ى إء الظلبةأىؼ عمؽ  

، وي إء غير و  صؾرة سلبية نفخية تةدالا مع قدرتيؼ عل  العزا الفاءة  عالذي ،نل الع
ؽ عل  اسةدلاغ لبرات نثا يؼ عجعليا جزء مةكاما مؽ شحذيةيؼ، عىؼ ي غير قايريااورا

 زةلكؾن مؾهبة  قيقية علدييؼ تفؾت يراس  علكسيؼ غير عاثنيؽ مؽ ملانةيؼ، عيغيرعن 
ة االسفس، عاإدةااب، عاإل باط الراجع إل  عدج الندرة عل  منا لة النلق الزعزؼ، عننص التن

معايير تجذيليؼ، عبالرغؼ مؽ عجؾي أيلة لارجية مؾضؾيية عل  نثا يؼ عمؾىبةيؼ، إإ أن 
لدييؼ اعةناي مخةزر ادذن عدج كفاءتيؼ، عالحؾف مؽ عدج قدرتيؼ عل  تجنيق السثاح 

نذيؼ الزيارة أع الذكاء، علعا عيؾر ىذه الزدللة اذنيؼ يس الخا ق مرة ألر ، عاعةناي يا ؼ
إعداي ىذا البج  لك   جنق العتقة أعإ  عل  الخا ة العالزية يوع البا   أن  فكر اثد ة و 

ثؼ إملانية الةسب    يؽ مة يري التنة االسفس عالحدا  العلز   مع مة ير الةجذيا اإداي ز 
  . يذه الزة يرات
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اذنفخيؼ مزا ظلبة ة الحدا  قد ت ثر  سخبة كبيرة عل  ثنة العبظبيعة الجاغ وإن عاىر 
ي يي إل  ضاف تجذيليؼ الدراس  وند أشارت العديد مؽ الدراسات عالبجؾث إل  العتقة 

عمؽ ىذه الدراسات يراسة الفؾيري ظلبة النؾية  يؽ التنة االسفس عالةجذيا الدراس  لد  ال
جؾي ورعت  يؽ الحثا عالتنة االسفس إل  عدج ع عالة  أشارت   0313معبد الر زؽع 

  عالة  تؾصلع إل  ارتفا  التنة االسفس لد  0312عالةجذيا الدراس ، عيراسة عتزان م
  إل  عجؾي العديد مؽ العؾاما الة  ت يي إل  0312دمحمم يراسة الزؾىؾبيؽ، أ راو أشارت

البعض، انحفاض ضاف التنة االسفس مسيا الزنارنات اإجةزايية  يؽ الزراىنيؽ عبعريؼ 
  إل  عجؾي عتقة 0312الةجذيا الدراس  عغير دلػ مؽ العؾاما، عأشارت يراسة ناصرم

ارتباطية مؾجبة  يؽ التنة االسفس عالةجذيا الدراس  ععتقة سالبة  يؽ التنة االسفس 
عالخلؾ  العدعان  لد  طلبة الزر لة التانؾية، كزا أشارت يراسة كت مؽ العسزي 

إل  عجؾي إرتباط جؾىري ياغ  يؽ التنة االسفس عالةجذيا الدراس  و    0311عالعسزيم
عيسات الذكؾر عاإناث عالعيسة الكلية، كزا كدفع الدراسة عؽ عجؾي عتقة  يؽ الظتقة عالتنة 
االسفس و   يؽ إ تؾجد عتقة  يؽ ااصالة عالتنة االسفس، عأجر  كت مؽ  اسيؽ ععبد 

الزةفؾقيؽ عنلياو ظلبة ة تؾصلع إل  عجؾي ورعت  يؽ يرجات ال  يراس0313الجخيس مع الرازت 
عالعايييؽ و  مقياس التنة االسفس عمقياس ضب  الذات، عكدفع الدراسة عؽ إملانية الةسب  

الزةفؾقيؽ عنلياو، عأعيرت يراسة ظلبة االتنة االسفس مؽ لتغ ملؾنات ضب  الذات لد  ال
سزة التنة االسفس عل  اإناث و  نغاج الزنررات    تفؾت الذكؾر و 0332الكسدري مع العسزي 

الدراسية عنغاج الفذليؽ، كزا أعيرت الدراسة عجؾي عتقة ارتباطية  يؽ سزة التنة االسفس 
  إل  عجؾي ارتباط مؾجب  يؽ التنة االسفس 0332عالةجذيا الدراس ، عأشارت يراسة عل م

 ااقخاج العلزية.  طلبةعالزعدغ الةرادز م الةجذيا الدراس   لد  جزيع 
أوريت عمؽ لتغ ما عري و  الدراسات عالبجؾث الخاانة يةبيؽ قلة الدراسات الة  

  العلز  االةجذيا عرب  مة يري التنة االسفس عالحدا ، الزة يرات مثةزعةالجدي  عؽ ىذه 
   علعا دلػ مزا يوع البا   إل  إجراء متا ىذا البج . الفا نيؽظلبة اإداي ز  لل

 

 :لؽ تلحيص مدللة البج  و  الخ اغ الر يس الةال عيز
مؽ لتغ  اللية الةربية الزةفؾقيؽظلبة ىا  زلؽ الةسب  االةجذيا ااداي ز  لل -

 عالذي يةفر  مسو اإسالة الةالية: ؟مة يري التنة االسفس عالحدا  العلز 
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 ،لعلز الحدا  ا عاىرةالفرعت  يؽ يرجات دكؾر عإناث عيسة البج  و  كت مؽ ما  -1
 للية الةربية جامعة أسيؾط؟الزةفؾقيؽ اظلبة للالتنة االسفس، عالةجذيا اإداي ز  

 مخةؾ  التنة االسفسكت مؽ عاىرة الحدا  العلز  ع ما ى  العتقة اإرتباطية  يؽ  -0
 ؟ للية الةربية جامعة أسيؾطالزةفؾقيؽ اظلبة لل عالةجذيا اإداي ز 

الزةفؾقيؽ اللية الةربية مؽ لتغ ظلبة   للىا  زلؽ الةسب  االةجذيا ااداي ز -0
 مة يري التنة االسفس عالحدا  العلز ؟

 أِداف البشح: ّٖدف البشح احلال٘ إىل: -ثالجًا

عاىرة الكدف عؽ الفرعت  يؽ مةؾس  يرجات دكؾر عإناث عيسة البج  و  كت مؽ  -1
للية ةفؾقيؽ االز ، التنة االسفس، عالةجذيا اإداي ز  للظلبةللظلبةالحدا  العلز  

 . الةربية جامعة أسيؾط
تجديد العتقة اإرتباطية  يؽ يرجات الظلبة عيسة البج  و  كت مؽ عاىرة الحدا   -0

للية الةربية جامعة الزةفؾقيؽ ا العلز ، التنة االسفس، عالةجذيا اإداي ز  للظلبة
 . أسيؾط

لتغ مة يري التنة  الزةفؾقيؽ اللية الةربية مؽ للظلبةالةسب  االةجذيا ااداي ز   -0
  االسفس عالحدا  العلز .

 أِىٗٛ البشح:  -زابعًا

 تةرح أىزية البج  الجال  مؽ لتغ ما يل : 
 .للزةفؾقيؽ اللية الةربية للظلبةللتنة االسفس إعداي مقياس  -
تجديد أىؼ الزدلتت الة   عان  مسيا  زلؽ اإسةفاية مؽ نةا   ىذا البج  و   -

 .ةقبتو الفا نؾن لةثسب دلػ مخ
عاىرة مؽ اااجاث النليلة الة  تساعلع  -عل   د معروة البا   - عد ىذا البج  -

عربظيا ازة يري التنة االسفس  و  جزيؾرية مذر العربية الحدا  العلز  للفا نيؽ
 .عالةجذيا اإداي ز 
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 وصطمشات البشح:  -ًاخاوط

 يةساعغ البج  الزذظلجات اإلجرا ية الةالية:
 Imposter Phenomenon: عظاِسٚ اخلدا -1

الزةفؾقيؽ، عىذه الغاىرة مرتبظة ظلبة العنل  لد  ال ياللية مؽ الزيفعى  لبرة 
اااشحاص الذيؽ يةزةعؾن ازخةؾ  تعليز  مرتفع منارنة اااشحاص اآللريؽ و  أسرىؼ، 
فري عتنديرىؼ لذعاتيؼ سلب ، عمةفرييؽ و   يااتيؼ، عى   الة نفخية سلبية تةدالا مع قدرة ال

 (Clance, P., 0310) عل  العزا الفاءة.
الفاءة نةيثة للجالة الخثلبية  الزذادرة عالةجذياعل   الظلبةاعدج قدرة  إجرا ياو  عتعرف

 الظلبثةالدرجثة الةث   جذثا علييثا  ، عىث عل  اإنثثاز تيؼنفخياو عدىسياو عالة  تةدالا مع قدر 
 .مؽ لتغ اسةثاااتيؼ عل  مقياس عاىرة الحدا  العلز 

 املتفٕقني:  الطمبٛ  -2

عالزةفؾقثثؾن ىثثؼ أعلاثثػ الظلبثثة البثثارزعن الثثذيؽ يةزةعثثؾن  ثثذكاء عثثاغ عقثثدرات مرتفعثثة، 
  ،عيزةثثثازعن عثثثؽ أقثثثرانيؼ ازخثثثةؾ  أياء مرتفثثثع  ذثثثلؾن إليثثثو وثثث  الزثثثثاإت الزحةلفثثثة للجيثثثاة

 .يؼ عمخةؾ  الةجذيا الدراس  أ راو عيرتب  ىذا الزخةؾ  االذكاء العاج ل
 بالٍفظ: الجكٛ   -3

ىثث  إ زثثان اإنخثثان عاطزاسانثثو الزثثدرعس إلثث  قدراتثثو عإملاناتثثو علثث  تجنيثثق أىداوثثو، 
عاتحاد قراراتو عالثةجلؼ وث  أقؾالثو عأوعالثو عقساعاتثو، عمؾاجيثة الزؾايثف الجيايةثة الذثابة عىث  

  .0312زيع مثاإت الجياةمىارعن، جمفةاح السثاح و  
اتحثاد قراراتثو عالثةجلؼ وث  كثا أعزالثو ع أىداوثو تجنيق اندرة الفري عل  إجرا ياو عتعرف 

 مؽ لتغ اسةثاااتيؼ عل  مقياس التنة االسفس.ظلبة الدرجة الة   جذا علييا العى  
 التشصٗن االنادمي٘:   -4

الدرجات الة   جذا علييا الظلبة و  جزيع الزنثررات الدراسثية لثتغ العثاج الثثامع  
 ج. 0315/ 0314
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  : البشحذلددات  -ضًاضاد

 :ٌٛٗذلددات وها 

جامعة أسيؾط. –تؼ تظبيق أيعات الدراسة و  معاما عوذؾغ عمدرجات كلية الةربية 
  
 :ٌٛٗذلددات شوا 

 ج.0315/ 0314مؽ العاج الثامع   التان تؼ تظبيق أيعات الدراسة و  الفذا الدراس  
 :ٛٗذلددات وٕضٕع 

لعاج ة جامعة أسيؾط لكلية الةربيطلبة الفا نيؽ مؽ ظلبة عيسة ال نةذر البج  عل  
 ج.0315/ 0314الثامع  

  :البشحعٍٗٛ  -ًابعضا
اللية الةربية جامعة الفا نيؽ ظلبة المؽ اخيظة عل  عيسة عدؾا ية ا البج  ىذ اقةذر

 البا  قاج  ي   ، ج0315/ 0314االعاج الثامع   التان أسيؾط للفذا الدراس  
 01.12ازةؾس  عزري اللية الةربية الزحةلفة الدعب عالفرت طلبة االةيار العيسة مؽ 

  1عجدعغ م مة ير الثسس خب ظلبة ، عتؼ تذسيف ال3.44ة عانجراف ماياري سس
 .يؾضح دلػ

 

 (0جذٚي )

 رٛص٠غ ػ١ٕخ اٌجذش دغت ِزغ١ش اٌجٕظ

 اٌّجّٛع اٌىٍٝ إٔبس روٛس اٌؼ١ٕخ

 % ن % ن % ن

 %011 101 %12 055 %10 33 االعزطالػ١خ

 %011 21 %51 43 %31 25 األعبع١خ

 %011 211 %12 111 %11 1. االجّبٌٟ
 

 أدٔات البشح:  -ًاثاوٍ 

  0315معبد الزجخؽ إعداي                     . مقياس الحدا  العلز  -
 البا   إعداي             مقياس التنة االسفس.           -
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 ٔالدزاضات ذات الصمٛ اإلطاز الٍظسٙ
 

  تفٕقني:ظاِسٚ اخلداع العمى٘ لمى -أٔاًل

االرغؼ مؽ تفؾقيؼ ظلبة العنل  لد  ال ياللية مؽ الزيفلبرة  عاىرة الحدا تعد 
الدراس ، عىذه الغاىرة مرتبظة اااشحاص الذيؽ يةزةعؾن ازخةؾ  تعليز  مرتفع منارنة 
اااشحاص اآللريؽ و  أسرىؼ، عتنديرىؼ لذعاتيؼ سلب ، عمةفرييؽ و   يااتيؼ، عى   الة 

الا مع قدرة الفري عل  العزا الفاءة. عى إء ااوراي غير قايرعن عل  نفخية سلبية تةد
اسةدلاغ لبرات نثا يؼ عجعليا جزء مةكاما مؽ شحذيةيؼ، عىؼ  زةلكؾن مؾهبة  قيقية 
علدييؼ تفؾت يراس  علكسيؼ غير عاثنيؽ مؽ ملانةيؼ، عيغيرعن النلق الزعزؼ، عننص التنة 

ع إل  عدج الندرة عل  منا لة معايير تجذيليؼ، عبالرغؼ االسفس، عاإدةااب، عاإل باط الراج
مؽ عجؾي أيلة لارجية مؾضؾيية عل  نثا يؼ عمؾىبةيؼ، إإ أن لدييؼ اعةناي مخةزر ادذن 
عدج كفاءتيؼ، عالحؾف مؽ عدج قدرتيؼ عل  تجنيق السثاح الخا ق مرة ألر ، عاعةناي يا ؼ 

 .(Clance, P., 0310) اذنيؼ يسنذيؼ الزيارة أع الذكاء
 مبذىٕعٛ وَ الصفات ِ٘:طمبٛ لدى ال ظاِسٚ اخلداع Clance, P., (1895)صف ٔت

الدحص الةباراو أع مدرععاو أع ميزة، عيخاعره الدػ أع الحؾف يؾاجو  :دائسٚ  اخلداع -
، عقد  خاعره النلق، عااعراض أج إ الدديد، عيةخاءغ ما إن كان سيسثح ىذه الزرة

كؾا يس عغيرىا، فيعزا اثّد عيبالم و  اإلعداي، أع ي ّجا السفخية/الخيلؾماتية، عال
العزا فينؾج ااإلعداي إ ناو اظرينٍة ىؾجاء، عيسثح عيةلّن  ت ذ ة مرتدة إ ثا ية ويةؼ 
تعزيز الدا رة اذسرىا، عربزا  لؾن لد و اإعةناي التمسظنّ  اذنو  ثب أن  عان  ك  

 يسثح، كزا يةّؼ تعزيز الدّػ.
الزجةزا أن يةزةع ااشحاص الزسظؾعن ازخةؾياٍت عاليٍة مؽ عاىرة  مؽ :االٌطٕاء  -

 الحدا .
  فةرض دلػ الدحص أّن اآللريؽ سيعروؾن كّا ما إ  عروو ىؾ. :وَ التكٕٖي اخلٕف  -
 حاف دلػ الدحص ادّدة مؽ الحزي عاإل راج الزرتبظان "ازغير  .السعب وَ الفشن  -

 الُجزق". 
 ةساعغ الدحص ىذا الدعؾر اإنكار نثا و.ي :الشعٕز بالرٌب جتآ الٍذاح  -
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لد  دلػ الدحص مدللة و   .شدٖدٚ يف غسع التػرٖٛ املستدٚ اإلجيابٗٛالصعٕبٛ ال  -
الدعؾر ااإلثارة الزرتبظة  ةنّبا متا تلػ الة ذ ة الزرتدة، عىؾ يروض اإلثارة الة  قد تسة  

ة عاإلثارة عيحد  ؾر االجيؾيععؽ تنّبليا للزدح، علد و صعؾبة و  الةعاما مع الد
 العؾاقب.

الزبال ة و  تندير اآللريؽ مع الج  مؽ شذن الذات. إّن لد  دلػ الدحص : عىمياملكمل ال  -
ا ةراماو اال او لعنلية اآللريؽ عنزعة نجؾ منارنة نناط ضعفو  سناط قؾة اآللريؽ، لذلػ ويؾ 

  جّ  مؽ قدراتو عيبالم و  تندير اآللريؽ.
-   ٍٛ  لدحص أساطير مةعدية ادذن الذكاءلد  دلػ ا :ومتٕٖٛتعسٖف الرناء بطسٖك

 :عملؾناتو
يةلن  متا ىذا الدحص رسا ا أسرية تساقض  ،  ي أسرية لظذ عغير  نيسية رسا ا 

رسا ا اآللريؽ فيزا يةعلق الفاءتو، مع روض لف  أع عاىر مؽ جانب ااسرة اإيرا  
 مذايره الحاصة.  

يراسة عل  السخاء مرتفع  اإنثاز   Clance, P., & Imes, S. (02..) أجر  عقد 
لزجاداة الدعر الثسخ   إ قٍ عاسةيعاٍب ييساميات أسرية معيسة أن عتؾصت إل   عالةجذيا

ثازات الباىرة أداي زياو اإلنفبالرغؼ مؽ  اإجةزاع  تخيؼ ادلٍا م ثٍر و  نزّؾ عاىرة الحدا ،
اإعةناي و   ؽناعم  إإ أنيؽ ة الحدا الة  تةعّرض لغاىر الة   ننيا ى إء السخاء  عميسياو 

دؾنيّؽ نا ياٍت عأنيّؽ قد لدعؽ أّي ورٍي  فكر و  غير دلػ، عإ يبدع أّن العديد مؽ اإلنثازات 
ت ّثر عل  اإعةناي و   الة  قد يةؾقع أن تنّدج يليتو مؾضؾيياو عويراو لألياء العنلّ  الفا ق

  اإلاناء عل  مداعر الحدا  ازرعر الزمؽ، الحدا ، عتّؼ الكدف عؽ أربعة عؾاما تخيؼ و
عتّؼ عصف اإتثاىات العتجية الة  ثبةع واعليةيا و  مخاعدة السخاء عل  ت يير مفيؾج 

 الذات الحايعة.      
 :الجكٛ بالٍفظ -ثاًٌٗا

إ زان اإلنخان  عى التنة االسفس ى  ثنة اإلنخان و  صفاتو عقدراتو عتنييزو لألمؾر، 
تو عبندراتو عإملاناتو، أي اإل زان  ذاتو، عيعرف اإلنخان الؾاثق مؽ نفخو و  اذىداوو عقرارا

علؼ السفس اذنو الدحص الذي  جةرج عيندر داتو، عيجب نفخو عإ  عرضيا لألد ، عيتق 
اندراتو عل  اتحاد النرارات الذا بة عيدر  كفاءاتو، كزا يةخؼ الدحص الؾاثق  سفخو 
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عل  تجنيق ااىداف، عتنييؼ ااشحاص عالعتقات ادلا صجيح ااإطزاسان عالةفاؤغ عالندرة 
 ساءو عل  نغرتو لسفخو عتنديره لذاتو، عتبدأ التنة االسفس االةكؾن عل  مدار الخسؾات ا ةداءو 
مؽ الؾإية  ة  الزرعر اذعغ الةثارب عاإنظباعات عتثارب الجياة و  الدعا ر ااسرية، 

 التنة االسفس ى  طريق السثاح و  الجياة، ع عااصدقاء عالزدرسة، عالثامعة، عمع الزعلزيؽ
 . 0335، دارعغم

  ل ؾيوا اذنيا مدةنة مؽ الفعا التتث  عثق عى  كلزة 52، 0332العيد م  عيعرويا أ ؾ
تدغ عل  العنا عاإل لاج،  عس  عل  الرب   عالنؾة عالةزلؽ، ع عثنع الد ء أ لزةو ع 

او عاإسةفاية مسو عاإعةزاي عليو عالبساء عليو، عأما اامر اطزذنسع إليو اجي  أملسػ اإنةفا  
 الذي إ  لؾن مجلزوا  وإنػ إ تخةظيع أن تعةزد عليو.

فاءتو كالفري  ذاتو عقدراتو عمياراتو، ع أنيا عع  إل     400، 0335أشار البجيريمدزا 
ا  يؽ طزؾ اتو عإملاناو  مؾاجية مؾايف الجياة ع  ا تؾازنو ا لةنبا مذاعبيا، مجننو تو، مدركو

ا اإ ثا ية مع الآللريؽ عمع الجياة ااداي زية، راضيوا  اآللريؽ لو، مةقبتو لذاتو، مرنوا مداركو
 عؽ داتو، مةزةعوا اذجة نفخية جيدة.

ذنيا  اجة الظفا إلثبات داتو ع معروةو عإيرادو ا  10، 0335معلؾان يسزا تعرويا 
اتو الزحةلفة اندر اسةظاعةو عتفاعلو مع الزثةزع لندراتو عاعةزايه عل  نفخو و  إشبا   اج

الزجي  او ععدج شعؾره االسنص أع الحثا أع الحؾف و  الزؾيف الذي إ  خةؾجب عيؾر 
 متا ىذه اإنفعاإت.

تعس  رؤية الفري اإل ثا ية عل  أن التنة االسفس   0313ممجزؾي يسزا ت كد يراسة 
عل  تجنيق أىداوو، وعدج التنة االسفس إ يرتب   سنص عالؾاقاية لذاتو عقدراتو عإ زانو اندرتو 

و  الندرات  ا عل  العلس ىؾ نةيثة للةؾقعات غير الؾاقاية عالز ال  وييا، وت يؾجد أ د 
داما، وكا مسا لد و نقيذة أع ننظة ضاف، علكؽ ىذا إ يدعؾ أن نفند التنة اذنفخسا، كزا إ 

لسرجخ  أع تندير الذات الخظج  الغاىري، علكسيا  عس  ىسا أن التنة االسفس ى   ب الذات ا
سفس إل ثا ية عالخلبية عٌتسز  التنة االشلا عزيق مؽ ا ةراج الذات النا ؼ عل  إيرا  الخزات ا

عتسنخؼ التنة بؾغ الذات، ع اإعةزاي عل  الذات، عل  ثتث مرا ا ى  : إيرا  الذات، ع ق
 .التنة الزجدية االسفس، ع التنة الزظلنة االسفسا ؽ ىزينؾعاالسفس إل  
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 أِىٗٛ الجكٛ بالٍفظ:

و  تزاسػ الدحذية عترتب  اعدي مؽ الخزات  ميزاو تلعب سزة التنة االسفس يعروا     
عالعؾاما البارزة كزفيؾج الذات عتندير الذات عالكفا ة اإجةزايية عالةجلؼ االذات عتؾكيد الذات 

اوراي الؾاثنيؽ مؽ أنفخيؼ ىؼ أدتر وعالية عمركز الرب . عقد أددت يراسات عديدة عل  أن ا
و  مؾاجية الغرعف الظار ة، عأدتر قدرة عل   ا الزدلتت، عأدتر مداركة و  ااندظة 

ا عل  اآللريؽ.   اإجةزايية، عأدتر انفةا و
 مسات ٔوظاِس الجكٛ بالٍفظ:

 الدعؾر االكفا ة. -0                           الدعؾر ااامؽ. -1
 اإل زان االسفس. -2                   عؾر  ةنبا اآللريؽ.الد -0
 البعد عؽ الةزركز  ؾغ الذات. -2                        اإتزان اإجةزاع . -1
 . 140، 0332صؾالجة، ملبعد عؽ اانانية عالدعؾر االذنب ا-3

 وهٌٕات الجكٛ بالٍفظ:

اىداف الة  يريدىا وث  كتيثر مثؽ التنة االسفس ى  اعةناي الزرء اندرتو عل  تجنيق ا
 و :الزؾايف أع و  مؾيف معيؽ، ع للتنة االسفس ملؾنات  ديىا ااجري ع مادس 

 السغر إل  الذات عل  أنيا قايرة عاإل زان اندرتيا عل  عزا ااشياء كاآللريؽ. - أ
 الدعؾر ااإنةزاء عاإل زان اذنو جزء مةكاما مع اآللريؽ. - ب
  ثا ية للجياة.الةفاؤغ االزخةنبا عالسغرة اإل - ت
 مؾاجية الفدا مؽ لتغ السغر إل  لبرات الفدا عل  أنيا ورصة للةعلؼ عالسزؾ. - ث
 . 0333مجؾية، مؽ الةعزيز مؽ لتغ نزادج الدعرامةت  مذاير مساسبة  - ج

 

 أدسٖت العدٖد وَ الدزاضات ٔالبشٕخ سٕه وٕضٕع الجكٛ بالٍفظ ٔوٍّا:ٔلكد 

ىثثدوع إلثث  الةعثثرف علثث  أثثثر عالةثث    Blomgran, N  0332يراسثثة  لثثؾمثران م
 رنام  ملتف لةسزية التنة االسفس، عتكؾنع عيسثة الدراسثة مثؽ مثزثؾعةيؽ مثؽ ااطفثاغ تةثراعح 

عاموا إ داىزا مؽ الذكؾر عاالر  مؽ اإلناث، عاسةحدج البا   الزثسي   11-10أعزارىؼ  يؽ 
زيثارات اإجةزاييثة ليثا يعر الةثريب ، عأسفرت السةا   عؽ أن تسزية الندرات الل ؾية عبعض ال

 دبير و  تسزية التنة االسفس لد  الزثزؾعةيؽ.
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   إلثث  معروثثة وعاليثثة  رنثثام  إرشثثايي معروثث  سثثلؾك  0334م دمحمدزثثا ىثثدوع يراسثثة 
لةسزيثثة التنثثة اثثالسفس علفثثض اضثثظرااات اللثلثثثة وثث  الكثثتج لثثد  ااطفثثاغ االذثثف الخثثايس، 

الذثثف الخثثايس اإ ةثثدا    تتميثثذ عثثدي العيسثثة مثثؽعاسثثةحدج البا ثث  الزثثسي  الةثريبثث ، ع  لثثم 
  طالبوا مثؽ الثذكؾر عاإلنثاث طبثق علثييؼ مقيثاس التنثة اثالسفس، عكثان مثؽ أىثؼ السةثا   420م

عجؾي أثر للبرنام  عل  تجنيق يرجة مثؽ التنثة اثالسفس عتح يثف  الثة اللثلثثة اثالكتج عدلثػ 
 لذالح الزثزؾعة الةثريبة و  اإلةبار البعدي.

الكدثف عثؽ وعاليثة  رنثام  إرشثايي معروث  ونثد اسثةيدوع   0335م علث اسثة ير  أما
سلؾك  لةسزية التنة االسفس لد  طالبات الثامعة اإلستمية ا زة، عالةعرف علث  مخثةؾ  التنثة 
االسفس لد  أوراي العيسة، ع كثذلػ الكدثف عزثا إدا كثان ىسثا  وثرعت دات يإلثة إ ذثا ية  ثيؽ 

الةثريبية عل  اإلةبار النبل  عمةؾس  يرجاتيؼ علث  اإلةبثار  مةؾس  يرجات أوراي الزثزؾعة
البعدي للتنة االسفس، اسةحدمع الدراسثة الزثسي  شثبو الةثريبث ،  ييث  تكؾنثع عيسثة الدراسثة 

  طالبوا عطالبة مؽ كلية الةربية عالثامعة اإلستمية، كزا اسةحدمع الدراسثة اإسثةبانة 43مؽ م
ي العيسثة، عتؾصثلع الدراسثة إلث  عجثؾي وثرعت دات يإلثة إ ذثا ية دذياة لثزع البيانات مؽ أورا

 يؽ القياسيؽ النبلث  عالبعثدي لذثالح البعثدي،مزا  عسث  وعاليثة البرنثام  الزنةثرح لةسزيثة التنثة 
 االسفس.

  إل  إعداي  رنام  إرشثايي معروث  سثلؾك  لةسزيثة 0310يراسة العسزي مىدوع   يسزا
  مثؽ الةتميثذ 20زر لة الزةؾسظة، عقد شزلع عيسثة الدراسثة مالتنة االسفس لد  اايةاج و  ال

اايةثثاج، عتثثؼ تظبيثثق مقيثثاس التنثثة اثثالسفس، عقثثد تؾصثثا البا ثث  إلثث  عجثثؾي وثثرعت دات يإلثثة 
إ ذا ية  يؽ مةؾس  رتب يرجثات أوثراي الزثزثؾعةيؽ الةثريبيثة عالرثااظة اعثد تظبيثق مقيثاس 

البرنثام  اإلرشثايي النثا ؼ عأعيثر الةثريبيثة، التنة االسفس، عجاءت الفرعت لذثالح الزثزؾعثة 
 لد  اايةاج و  الزر لة الزةؾسظة وعاليةو.عل  الذؾر و  تسزية التنة االسفس 

 إدـــــساءات البشح 

 وٍّر البشح:   -أٔاًل

الحدا  العلز  عالتنة االسفس كزسباات االةجذيا ااداي ز  يدعر البج  الجال   ؾغ 
كت لقياس  يؽمقياس، عو  سبيا دلػ تؼ إعداي جامعة أسيؾط -الةربيةالزةفؾقيؽ اللية ظلبة لل



 .......................................املتفوقني اخلداع العلمي والثقة ابلنفس كمنبئات  ابلتحصيل األكادميي للطلبة

05 

، عىؾ الزسي  الؾصف  اإرتباط ؛ لذلػ تؼ اتبا  ت  الحدا  العلز  عالتنة االسفسعاىر مؽ 
 الزسي  الزت ؼ اىداف البج  الجالية.

 دلتىع ٔعٍٗٛ البشح: -ثاًٌٗا

 البشح:ٔعٍٗٛ دلتىع )أ( 

/ 0314كلية الةربية اثامعة أسيؾط للعاج الثامع  طلبة تكؾن مثةزع البج  مؽ 
،  ي   لم الةربية لليةا الرااعة ةاالفرق الزةفؾقيؽظلبة الج، عاقةذرت العيسة عل  0315
 . طالبة 003ب،طال 43مطالب عطالبة  033 عديىؼ

 : االضتطالعٗٛعٍٗٛ ال)ب(  

 –الزةفثثؾقيؽ ة ظلبثثالطالبثثاو عطالبثثةو مثثؽ  013تثثؼ اشثثةنات عيسثثة عدثثؾا ية ملؾنثثة مثثؽ 
 -ؽ عل  جيد جداو وذدتر لتغ الخسؾات التتثثة الخثاانةزا العيسة ون  عل  الظلبة الجاصليتدة
الذثثؾرة ج، عتثثؼ تظبيثثق علثثييؼ  0315/ 0314لليثثة الةربيثثة الفرقثثة الرااعثثة للعثثاج الثثثامع  ا

 يؾضح تذسيف العيسة.   1عجدعغ م، للةجنق مؽ الذدت عالتبات لأليعاتااعلية 
  : األضاضٗٛعٍٗٛ لا( ز)

لليثة الزةفثؾقيؽ اظلبثة الطالبثاو عطالبثةو مثؽ  53تؼ اشةنات عيسثة عدثؾا ية ملؾنثة مثؽ 
عدلثثثػ للةذدثثثد مثثثؽ تفثثثؾقيؼ الدراسثثث  لثثثتغ ااعثثثؾاج  -جامعثثثة أسثثثيؾط  الةربيثثثة الفرقثثثة الرااعثثثة 
سثثسة  01.12ازةؾسثث  عزثثري ج،  0315/ 0314للعثثاج الثثثامع   -الدراسثثية التتثثثة الخثثاانة

   .صجة ورعضوللةجنق مؽ  أيعات البج  عدلػعتؼ تظبيق علييؼ  3.44اف ماياري عانجر 
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 :البشح أدٔات -ثالجًا

    .0315معبد الزجخؽإعداي    مقياس عاىرة الحدا  العلز .                       

 إعداي البا  .   مقياس التنة االسفس.                                
 طٗهٕورتٖٛ ألدٔات البشح:اخلصائص ال -زابعًا

 . 0315معبد الزجخؽمقياس عاىرة الحدا  العلز .                          إعداي 

  اتبع الباسح عدٚ خطٕات إلعداد ٔتكٍني املكٗاع ِٔ٘:

ظلبثثثة عثثثاىرة الزيثثثف العنلثثث  لثثثد  التجديثثثد الزقيثثثاس مثثثؽ لثثثتغ قثثاج البا ثثث  اإعثثثداي 
تثرتب  ازخثةؾ  علث  عؾامثا   ثوعةزثد وث   سا أن  قيثاسالزمثؽ يعاعث   سثاء ع الزةفؾقيؽ يراسياو 

 الةالية: ظؾاتلاباراتو, عقد مر  ساء الزقياس االحظلبة التنبا 
 سثثؾات  الةثث  اىةزثثع  اإلطثثت  علثث  اعثثض الكةااثثات السغريثثة عالدراسثثات العربيثثة عاإلنثليزيثثة -

 ععتقةيا  بعض الزة يرات االري.عالةجذيا الدراس  للزةفؾقيؽ الةعلؼ 
العربيثثة عاإلنثليزيثثة البياثة  الدراسثثات الةث  قسسثثع منثثاييس محةلفثة علثث اإلطثت  علثث  اعثض  -

  0313قثثراييش مع الخثثرطاعي ع   عيراسثثة الدثثزري 0330الثعفثثريمع عمسيثثا يراسثثة الخثثليزان  
 ععبثثد الزجخثثؽ عأ زثثد  عيراسثثة  خثثؽ 0310  عيراسثثة العزثثريم0311عيراسثثة عبثثد الؾىثثاب م

عيراسثة عبثد   0311م عالز ربث  ععثدعي  عيد  عيراسة 0311منعاليرا  عيراسة قاسؼ 0310م
شثثسد عيراسثثة   0311مصثثالح ع رامثثز ع  وثث اي  عيراسثثة 0311  عيراسثثة سثثعيد م0311الجلثثيؼ م

 عمجزثثؾي عيثثد  عيراسثثة 0311معغلثثؾش ع ثثاونعيراسثثة مسذثثؾر   0311م عسثثعيد مجزثثؾيع 
  عيراسثة عبثد 0311م إ راهيؼع و اي ع   عيراسة ااشؾغ 0311  عيراسة واطزة م0311ورج مع 

  عيراسثثثة 0312م ععتزثثثان  عيراسثثثة إ ثثثراهيؼ 0312معبثثثد الؾىثثثاب  عيراسثثثة 0312الزثثثسعؼم
لظفثث  ع   عيراسثثة وثث اي 0312مرسثث  مع سثثام  ع   عيراسثثة عثثزب 0312إمثثاج مع ىيبثثة ع ااشثثؾغ 

رامثثثز ع   عيراسثثثة وثثث اي 0313عبثثثد الفةثثثاح مع عبثثثد الجلثثثيؼ ع   عيراسثثثة عثثثزب 0312 خثثثيؽ مع 
  .  0313معسعيد  عيراسة قاسؼ 0313معل ة   عيراس0313مغجزاع 
ظلبثثة اثثالزيف العنلثث  لثثد  العبعثثض الزة يثثرات االثثر  الزرتبظثثة وثث  ضثثؾء اإلطثثار السغثثري  -

وث  صثثؾرتو  الزقيثثاستثؼ صثثياغة ونثرات  –، عطبيعثة علذثثا ص أوثراي العيسثثة الزةفثؾقيؽ يراسثثياو 
وثث  صثثؾرتو  الزقيثثاس ،  يثث  تزتثثا عثثدي يبثثاراتعطبيعثثة تفكيثثر الظثثتبااعليثثة ازثثا يةساسثثب 

تسظبثق علث   -تسظبثق علث  كتيثراو  -تسظبق عل  تزاماو : م  دا ا لزخةليا  ونرة  04مااعلية 
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  ثرة علثثثات كثثا ونثثثؾن يرجثثث  أن تكثثثعلثثإ تسظبثثق علثث  إطتقثثاو   -تسظبثثق علثث  قلثثيتو  -أ يانثثاو 
رات للابثثثثثثا  1 -2 -0 – 0 – 1  للابثثثثثثارات اإل ثا يثثثثثثة، ع م 1– 0– 0 -2 -1م الةرتيثثثثثثب
 الخلبية.

 :املكٗاعٔصف 

ونثرة مثؾزعيؽ علث  أربعثة أاعثاي ىثؼ ُاعثد  02الزقياس و  صؾرتو السيا ية مثؽ ةكؾن ي  
الحثؾف مثؽ الزخثةنبا، الحثؾف مثؽ ننثص النثدرات عالزعثارف، الدثػ وث  ع الثر ة العلزيثة عدج م

ذثثيل  قثيس ادثلا تفعقثد أعثد لكث     مذثدايية السثثاح عالةفثؾت ػدذَ تكثرار السثثاح مخثةقبتو، 
أدتثر وا ثدة وث  مر لثة  الزقيثاس يلثؾن ع  اثالرغؼ مثؽ تفثؾقيؼ الدراسث ظلبة العنل  لد  ال الزيف

 الةعليؼ الثامع .
 :املكٗاعأٔدْ اضتدداً  

ذثثلح لتسثثةحداج مثثع الزةفثثؾقيؽ، كزثثا  ظلبثثة الأساسثثاو لتسثثةحداج مثثع  الزقيثثاس أعثثد  
اثالرغؼ ظلبثة زيثف العنلث  لثد  الال، عىؾ  جدي  دقة مندار مةؾسظ  الذكاء عأعل  مؽ الزةؾس 

مؽ تفؾقيؼ الدراس ، عىذه الغاىرة مرتبظة اااشحاص الذيؽ يةزةعؾن ازخثةؾ  تعليزث  مرتفثع 
 .منارنة اااشحاص اآللريؽ و  أسرىؼ، عتنديرىؼ لذعاتيؼ سلب ، عمةفرييؽ و   يااتيؼ

 

 :املكٗاعتعمٗىات تطبٗل 

يراسثثياو، مثثع الةذديثثد علثث  أن ىثثذه الزقيثثاس جزاييثثاو علثث  ااوثثراي الزةفثثؾقيؽ ظبثثق  
مفرية كا مسيا تذف جانباو ميزاو مثؽ شحذثيةػ، نرجثؾ  02مؽ  تةكؾن  لنا زة الة   يؽ يد ػا

الةث  تعبثر عثؽ رأ ثػ اذثرا ة، علزثاو اذنثو إ  فا اإلجااثةأس   (قراءة كا مسيا ععضع عتمة 
ؽ عجيثثة نغثثر  الذثثجيجة ىثث  الةثث  تعبثثر عثث واإلجااثثةصثثجيجة عألثثر  لاطاثثة،  إجااثثةتؾجثثد 

االخثرية الةامثة عإ  ظلثع علييثا سثؾ   إجا ةثػ، عسثةجاط اإلجااثةاذدت، إ تخثة رت عقةثاو وث  
 البج  العلز . أغراضالبا   إسةحداميا و  

  :املكٗاعطسٖكٛ تصشٗح    

قبثثا أن يبثثدأ الفثثثا ص وثث  عزليثثة الةذثثثجيح عليثثو أن يراجثثع عرقثثثة اإلجااثثة للةذدثثد مثثثؽ      
، عأن اإلجااثات مخثثلة وث  أمادسيثا، عإ يؾجثد مثا  دثير لحاصثة اثالزفجؾصةيفاء البيانثات ااس

 أع عدج ويزو للةعليزات. هإل  إىزاغ الزفجؾص أع اسةيةار 
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 ثي ٖتبع طسٖكٛ التصشٗح سطب اجلدٔه التال٘:      

ال رٕطجك ػٍٝ  اٌجذ٠ً

 إطاللب  

رٕطجك 

 ػٍٝ ل١ٍال  
 رٕطجك ػٍٝ وض١شا   رٕطجك ػٍٝ أد١بٔب  

رٕطجك ػٍٝ 

 بِب  رّ

 4 3 2 1 0 اٌذسجخ

  اخلصائص الطٗهٕورتٖٛ لمىكٗاع:

اعةزد البا   و  إجراءات صدت عثبات الزقياس عل  تنسيسو و  اجث  سثا ق اعسثؾان 
، الحذثثا ص الخثثيلؾمةرية لزقيثثاس عثثاىرة الحثثدا  العلزثث  للظثثت ب الزةفثثؾقيؽ الليثثة الةربيثثة

 يل :، عيزلؽ إ ثاز م شرات الذدت عالتبات كزا جامعة أسيؾط
 صدم املكٗاع: -أ

 :املكٗاعالتشمٗن العاوم٘ لبٍٕد صدم  -

عل   اٌخذاع اٌؼٍّٟ ظب٘شح ٌّم١بط اإسةكداو  الةجليا العامل  البا   أجر  
 Component ، عدلػ اظرينة الزلؾنات ااساسية 213أوراي العيسة اإسةظتيية من = 

Analysis اقا للعؾاما الة  يةؼ مع اسةحداج مجػ الثذر الكامؽ عا د صجيح عل  ا
عاعةبار الةدبع الزت ؼ أع الداغ ىؾ   Promaxاسةحراجيا، ثؼ إجراء الةدعير الزا ا اظرينة 

تؼ اإ ةفاظ أربعة عؾاما  اإسةكداو  نةا   الةجليا العامل  عأعيرت ،  3.0الذي يبلم 
ة ونرات كانع عتؼ  ذف أربع  3.0االابارات الة  تدبعع عل  ىذه العؾاما  ةدبع أعل  مؽ 

ونرة،  02اعد الةدعير الزا ا  الحدا  العلز عبلم عدي ونرات مقياس 3.0تدبعاتيا أقا مؽ 
 عكانع نةا   الةجليا العامل  كاآلت : 

 (1جذٚي)

 ٌٍؼٛاًِ االسثؼخ  ِصفٛفخ اٌّىٛٔبد األعبع١خ

 (301اٌجشِٚىظ)ْ = ثطش٠مخ  اٌّبئًثؼذ اٌزذ٠ٚش  ٌّم١بط ظبسح اٌخذاع اٌؼٍّٟ

اٌجزس  اًِ األسثؼخاٌؼٛ

 اٌىبِٓ

ٔغجخ 

 اٌزجب٠ٓ

 25.05 03.35 ػذَ اٌجشآح اٌؼ١ٍّخ ٚاٌخٛف ِٓ اٌّغزمجً

 5.21 1.45 اٌخٛف ِٓ ٔمص اٌمذساد ٚاٌّؼبسف

 3.21 0.12 اٌشه فٟ رىشاس إٌجبح ِغزمجال  

 2.55 0.31 ِصذال١خ إٌجبح ٚاٌزفٛقػذَ 
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 :املكٗاعثبات   -ب

ألفثا كرعنبثا  عىث   معايلثةمثؽ طثرت التبثات عمسيثا  طرينثةأدتر مثؽ  اسةحدج البا   
عتراعا ثثع يثثيؼ ألفثثا  ثثيؽ  ، ات عالزنثثاييسمعايلثثة تخثثةحدج إل رثثاح الزسظثثق العثثاج لتبثثات اإلةبثثار 

اعثد تظبينثو  الزقيثاسلجخاب ثبثات  ، عتؼ اسةحداج طرينة إعاية الةظبيق 3.434ع  3.423
يق ااعغ عالةظبيق التان ، عتؼ  خثاب  يؽ الةظب شيرعل  العيسة اإسةظتيية، افاصا زمس  

علثث  وثث  الةظبيثثق ااعغ عيرجثثاتيؼ وثث  الةظبيثثق التثثان   الظلبثثةمعامثثا اإرتبثثاط  ثثيؽ يرجثثات 
عىثثث  يثثثيؼ كبيثثثرة ت كثثثد علثثث  ثبثثثات  3.511ع  3.533عتراع ثثثع القثثثيؼ  ثثثيؽ ، الزقيثثثاس كلثثثا

بيرمان  ثثيؽ معامثثا سثث، أ رثثاو تثثؼ اسثثةحداج معايلثثة الةثز ثثة السذثث ية عتراع ثثع يثثيؼ الزقيثثاس
 .3.513ع  3.443

 

 إعداي البا  .                                                .   التنة االسفسمقياس 

  اتبع الباسح عدٚ خطٕات إلعداد ٔتكٍني املكٗاع ِٔ٘:

ظلبثثثة لثثثد  ال التنثثثة اثثثالسفسالزقيثثثاس مثثثؽ لثثثتغ تجديثثثد عثثثاىرة قثثثاج البا ثثث  اإعثثثداي 
تثرتب  ازخثةؾ  علث  عؾامثا   ثوعةزثد وث   سا أن  الزقيثاسعث   سثاء مثؽ يعاالزةفؾقيؽ يراسياو ع 

 الةالية: ظؾاتلاباراتو, عقد مر  ساء الزقياس االحظلبة تنبا ال
 سثثؾات  الةثث  اىةزثثع  اإلطثثت  علثث  اعثثض الكةااثثات السغريثثة عالدراسثثات العربيثثة عاإلنثليزيثثة -

 ت االري.الةعلؼ عالةجذيا الدراس  للزةفؾقيؽ ععتقةيا  بعض الزة يرا
العربيثثة عاإلنثليزيثثة البياثة  الدراسثثات الةث  قسسثثع منثثاييس محةلفثة علثث اإلطثت  علثث  اعثض  -

  0312 ،  عيراسثة دمحمم0312  عيراسة عتزثان م0313عبد الر زؽ مع يراسة الفؾيري عمسيا 
عبثثثد ع  ، عيراسثثثة نثثثثؼ الثثثديؽ 0312أ زثثثد مع عيراسثثثة علثثثؾن ،  0312يراسثثثة أمثثثا ناصثثثرمع 

عبثثثثثثثد الثثثثثثثرازت ع  اسثثثثثثثيؽ  ، عيراسثثثثثثثة 0311العسثثثثثثثزيمع العسثثثثثثثزي راسثثثثثثثة يع  ، 0310الجثثثثثثث م
 عيراسثثثثة  0332يراسثثثثة علثثثث م، ع  0332الكسثثثثدري مع يراسثثثثة العسثثثثزي ع  ، 0313الجخثثثثيس مع 

 .   1552الفرح مع قؾاسزة 
 االتنثة اثالسفسة، عبعض الزة يرات االثر  الزرتبظثة الجالي للدراسةو  ضؾء اإلطار السغري  -

تثؼ صثياغة ونثرات الزقيثثاس  –ياو، عطبيعثة علذثثا ص أوثراي العيسثة الزةفثؾقيؽ يراسثظلبثة لثد  ال
و  صؾرتو ااعلية ازا يةساسب عطبيعة تفكيثر الظثتب،  يث  تزتثا عثدي يبثارات الزقيثاس وث  

  أن ثعلثثغيثثر مؾاوثثق   – إلثث   ثثد مثثا -مؾاوثثق: م  ثثدا ا ثتثثثةليثثا  ونثثرة  24مصثثؾرتو ااعليثثة 
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  0 – 0 – 1م   للابثثثارات اإل ثا يثثثة، ع1– 0– 0م  الةرتيثثثبثرة علثثثثات كثثثا ونثثثثؾن يرجثثثثتكثثث
 للابارات الخلبية.
 ٔصف املكٗاع:

أاعثاي عقثد أعثد  لزخثةونثرة مثؾزعيؽ علث   14يةكؾن الزقيثاس وث  صثؾرتو السيا يثة مثؽ      
 :ى  أاعاي الزقياس، ع الفا نيؽ االكليةظلبة لد  ال التنة االسفسلك   قيس ادلا تفذيل  

: عينذثثد اثثو الرابثثة الثثثاية وثث  تجنيثثق السثثثاح،  سثثثاح عالةفثثؾت الخثثع  نجثثؾ الم البعثثد ااعغ
 يبارات. 13، عيةكؾن مؽ عالزجاعلة للؾصؾغ إل  الةفؾت عتثسب الفدا

: عينذثثد اثثو الكفثثاح عمؾاصثثلة العزثثا عاسثثة تغ الؾقثثع للؾصثثؾغ إلثث   الزتثثا رةم البعثثد التثثان 
 رة.يبا 10اإسةختج اخيؾلة، عيةكؾن مؽ  السثاح، ععدج الةراجع أع

زالثو عثؽ السثثثاح : عينذثد اثو أن يةجزثا الفثثري مخثاؾلية أع الدثعؾر االزخثثاؾليةم البعثد التالث 
 يبارة. 12عالفدا الا شثاعة، عيةكؾن مؽ 

: عينذثد اثو ثنثة الفثري اندراتثو عمياراتثو  التنة االسفس عاإل خاس اامةت  الزندرةم البعد الرااع
 يبارات. 13قرار، عيةكؾن مؽ زياج ، عقدرتو عل  اتحاد أي للقياج ادة  ال
: عينذثثثد اثثثو قثثثدرة الفثثثري علثثث  مؾاجيثثثة  الة لثثثب علثثث  العؾا ثثثق عالذثثثعؾباتم البعثثثد الحثثثامس

 10الو عتذليليا ععثدج اإسةخثتج ليثا، عيةكثؾن مثؽ الذعؾبات الة  تعةرض طرينو إلنثاز أعز
 .  يبارة

 أٔدْ اضتدداً املكٗاع: 

الزةفؾقيؽ، كزا  ذثلح لتسثةحداج مثع مةؾسثظ  بة ظلأعد الزقياس أساساو لتسةحداج مع ال    
 .لد  الظتب التنة االسفسالذكاء عأعل  مؽ الزةؾس ، عىؾ  جدي  دقة مندار 

 

 تعمٗىات تطبٗل املكٗاع:

 ظبثثق الزقيثثاس جزاييثثاو علثث  ااوثثراي الزةفثثؾقيؽ يراسثثياو، مثثع الةذديثثد علثث  أن ىثثذه 
يا تذف جانباو ميزاو مثؽ شحذثيةػ، نرجثؾ مفرية كا مس 14مؽ  تةكؾن  لنا زة الة   يؽ يد ػا

الةث  تعبثر عثؽ رأ ثػ اذثرا ة، علزثاو اذنثو إ  فا اإلجااثةأس   (قراءة كا مسيا ععضع عتمة 
الذثثجيجة ىثث  الةثث  تعبثثر عثثؽ عجيثثة نغثثر   واإلجااثثةصثثجيجة عألثثر  لاطاثثة،  إجااثثةتؾجثثد 
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إ  ظلثع علييثا سثؾ  االخثرية الةامثة ع  إجا ةثػ، عسثةجاط اإلجااثةاذدت، إ تخثة رت عقةثاو وث  
 البج  العلز . أغراضالبا   إسةحداميا و  

 طسٖكٛ تصشٗح املكٗاع:    

قبثثا أن يبثثدأ الفثثثا ص وثث  عزليثثة الةذثثثجيح عليثثو أن يراجثثع عرقثثثة اإلجااثثة للةذدثثد مثثثؽ      
اسةيفاء البيانثات الحاصثة اثالزفجؾص، عأن اإلجااثات مخثثلة وث  أمادسيثا، عإ يؾجثد مثا  دثير 

 أع عدج ويزو للةعليزات. هزفجؾص أع اسةيةار إل  إىزاغ ال
 ثؼ يةبع طرينة الةذجيح  خب الثدعغ الةال :      

 غ١ش ِٛافك إٌٝ دذ ِب ِٛافك اٌجذ٠ً

 0 1 2 اٌذسجخ
 

 اخلصائص الطٗهٕورتٖٛ لمىكٗاع: 

 صدم املكٗاع: -أ

  Logical Validityالصدم املٍطك٘ ) صدم احملهىني (  -

عل  مثزؾعة مؽ الخاية الزجلزيؽ الزةحذذيؽ للزقياس  ااعليةتؼ عرض الذؾرة  
علؼ السفس الةربؾي، عالذيؽ كانع ليؼ يراسات أع أاجاث و  ىذا الزثاغ أع أ د و  مثاغ 

 يبارة  24عقد اشةزلع تلػ الذؾرة عل  م عبلم عديىؼ سبعة مجلزيؽالزة يرات الزرتبظة او 
 الفنراتي يياسو، عتجديد غزؾض اعض للزفيؾج الزرا الابارات يدف: الةذدد مؽ مساسبة 

أع غير مساسبةيا لظبيعة  التنة االسفس غير الزرتبظة ازفيؾج الفنراتلةعديليا، ع ذف اعض 
% ع  41، عتراع ع نخب اتفات الزجزلبؽ عل  يبارات الزقياس  يؽ الظلبةعلذا ص 

133.% 
 صدم التشمٗن العاوم٘ لبٍٕد املكٗاع: -

عل  أوراي العيسة  اٌضمخ ثبٌٕفظٌّم١بط اإسةكداو  ل  أجر  البا   الةجليا العام
 Component Analysis ، عدلػ اظرينة الزلؾنات ااساسية 013اإسةظتيية من = 

مع اسةحداج مجػ الثذر الكامؽ عا د صجيح عل  ااقا للعؾاما الة  يةؼ اسةحراجيا، ثؼ 
 3.0ت ؼ أع الداغ ىؾ الذي يبلم عاعةبار الةدبع الز  Promaxإجراء الةدعير الزا ا اظرينة 

تؼ اإ ةفاظ االابارات الة  تدبعع عل  ىذه عؾاما  لزخة، عأعيرت  نةا   الةجليا العامل  
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عبلم عدي  3.0ونرات كانع تدبعاتيا أقا مؽ  13عتؼ  ذف   3.0العؾاما  ةدبع أعل  مؽ 
  الةجليا العامل  عكانع نةا ونرة،  14اعد الةدعير الزا ا  التنة االسفسونرات مقياس 
 كاآلت :اإسةكداو  

 (2جذٚي) 

 (101)ْ = ِصفٛفخ اٌّىٛٔبد األعبع١خ ثؼذ اٌزذ٠ٚش اٌّبئً ثطش٠مخ اٌجشِٚىظ

 اٌفمشاد

 اٌؼٛاًِ اٌخّغخ

اٌؼبًِ 

 األٚي

اٌؼبًِ 

 اٌضبٟٔ

اٌؼبًِ 

 اٌضبٌش

اٌؼبًِ 

 اٌشاثغ

اٌؼبًِ 

 اٌخبِظ

     1.3. أشؼش ثشغجخ وج١شح فٟ اٌزفٛق.

     121. غٟ ِشِٛلب.أرخ١ً ٔف

     102. أعؼٝ إٌٝ اٌزفٛق.

ّٟ اإلدغبط ثبٌفشً.      115. ِٓ اٌصؼت ػٍ

     111. إٌبجذْٛ ُ٘ صٕبع اٌذ١بح.

     522. اٌزفٛق صؼت ٚال ٠ذصً ػ١ٍٗ إال اٌم١ًٍ ِٓ إٌبط.

     .51. إٌجبح ٚاٌفشً ِشرجطبْ ثبٌذع ٚاٌصذفخ.

     411. ال ٠جٙشٟٔ اٌّزفٛلْٛ.

     342. أصذخ أخطبئٟ اٌزٟ ٠ذذد٘ب ٌٟ اٌّؼٍُ فٛسا.

     311. أعؼٝ ٔذٛ إٌجبح ٚاٌز١ّض فٟ وً أػّبٌٟ.

    10..  أسفض االعزغالَ ثغٌٙٛخ.

    155.  إرا ثذأد ػّال ِب فالثذ ِٓ إٔٙبئٗ.

    112.  أوبفخ ِٓ أجً اٌٛصٛي إٌٝ ٘ذفٟ.

    115.  أشؼش ثبٌشادخ د١ٓ أٟٔٙ وً أػّبٌٟ.

    111.  أعزغً وً ٚلزٟ فٟ األػّبي اٌزٟ ف١ٙب ِٕفؼخ.

    5.2.  أٚاصً اٌؼًّ اٌزٞ ثذأرٗ دزٝ ٌٛ اعزغشق ٚلزب ط٠ٛال.

    521.  ١ٌظ ٌذٞ اٌصجش إلٔٙبء األػّبي اٌط٠ٍٛخ.

    431.  أض١غ وض١شا ِٓ ٚلزٟ فٟ اٌّشح ٚاٌزغ١ٍخ.

    311.  اٌزشاجغ ٚاالعزغالَ ٠جٕجٕٟ اٌؼٕبء ٚاٌّشمخ.

    343.  أعزّش فٟ ػًّ ِب دزٝ أزٟٙ ِٕٗ ثٕجبح.

    1.301  أػًّ ػبدح أوضش ِّب لشسد ػٍّٗ.

    1.222  ٠ّىٓ أْ أػًّ فٟ شٟء ِب دْٚ رؼت ٌفزشح ط٠ٍٛخ.

   521.   أرذًّ ِغئ١ٌٛخ أػّبٌٟ.

   .51.   أشؼش ثبٌّغئ١ٌٛخ رجبٖ ا٢خش٠ٓ.

   540.   بٌؼًّ فمظ.أ٘زُ ثٕز١جخ ػٍّٟ ٚال ٠ىْٛ ا٘زّبِٟ ث

   512.   أػزشف ثبٌفشً ِضٍّب أػزشف ثبٌٕجبح.



 .......................................املتفوقني اخلداع العلمي والثقة ابلنفس كمنبئات  ابلتحصيل األكادميي للطلبة

23 

 اٌفمشاد

 اٌؼٛاًِ اٌخّغخ

اٌؼبًِ 

 األٚي

اٌؼبًِ 

 اٌضبٟٔ

اٌؼبًِ 

 اٌضبٌش

اٌؼبًِ 

 اٌشاثغ

اٌؼبًِ 

 اٌخبِظ

   421.   ٠شجغ ٔجبدٟ فٟ ػٍّٟ إٌٝ إِىب١ٔبرٟ ٚلذسارٟ ث١ّٕب ٠شجغ فشٍٟ ف١ٗ إٌٝ رأص١ش األخش٠ٓ.

   434.   اٌّغئ١ٌٛخ أِش ٠ضب٠مٕٟ.رذًّ 

   404.   ٔز١جخ ػٍّٟ ال رّٕٟٙ، اٌُّٙ أْ أػًّ فمظ.

   414.   ػٍٝ ا٢خش٠ٓ رذًّ اٌّغئ١ٌٛخ ِؼٟ فٟ وً أػّبٌٟ.

   324.   ػٕذِب ٠ىْٛ ٌذٞ اِزذبْ أعزؼذ ٌٗ ج١ذا.

   3.1.   أعزط١غ رٕظ١ُ ٚلزٟ ألداء وً ٚاججبرٟ.

   3.1.   األػّبي اٌجغ١طخ. أعزغشق ٚلزب ط٠ٛال فٟ أداء

   311.   أفضً ػذَ االٔضّبَ الرذبد اٌطالة.

   1.322   أفضً اٌم١بَ ثبٌّٙبَ اٌم١بد٠خ.

   1.302   ػٕذِب أثذأ ش١ئب فإٕٟٔ ال أ١ٙٔٗ ثٕجبح ػٍٝ اإلطالق.

  521.    أٔب ٚاصك ِٓ لذسارٟ ِٚٙبسارٟ.

ّٟ ارخبر أٞ لشاس.   550.    ِٓ اٌغًٙ ػٍ

  551.    اٌم١بَ ثبٌّٙبَ اٌصؼجخ ٚاٌىج١شح.أفضً 

  513.    أشؼش أٔٗ ثإِىبٟٔ اٌم١بَ ثأػّبي ِز١ّضح.

  4.2.    أرّغه ثشأ٠ٟ دزٝ ٌٛ اخزٍف ِؼٟ أوضش إٌبط.

  .44.    أرشدد وض١شا لجً ارخبر اٌمشاس.

  .41.    ٠مً ٔشبطٟ ٚا٘زّبِٟ ػٕذ ل١بِٟ ثبٌّٙبَ اٌصؼجخ.

  411.    ٟ إرا خبٌف سأٞ ا٢خش٠ٓ.ِٓ األفضً رغ١١ش سأ٠

  402.    أ١ًِ إٌٝ رم١ٍذ ِب ٠فؼٍٗ أغٍت إٌبط.

  3.4.    أوْٛ ٚاصمب فٟ ٔفغٟ ػٍٝ رذم١ك إٌجبح ٚإٔجبص اٌؼًّ.

 1.111     ِٛاجٙخ اٌصؼٛثبد رض٠ذ ِٓ إصشاسٞ ػٍٝ إٌجبح.

 1..5.     أؤِٓ ثأْ إٌّخ رخشط ِٓ اٌّذٓ.

 5121.     ٌؼٛائك اٌزٟ رّٕغ ٚصٌٟٛ إٌٝ أ٘ذافٟ.أثزي وً جٙذٞ ٌزز١ًٌ ا

 4211.     أػًّ ثبٌّضً اٌمبئً ) اٌضشثخ اٌزٟ ال رىغش اٌظٙش رم٠ٛٗ(.

 .41.     أرّغه ثبألًِ ِّٙب وضشد اٌصؼٛثبد.

 1.403     ١ٌظ ٕ٘بن ػًّ دْٚ ػمجبد.

 3121.     أرشاجغ ػٓ ػٍّٟ إرا ٚاجٙزٕٟ  صؼٛثبد.

 3531.     ٟ ػٍّٟ أٔغذت ٚال أس٘ك ٔفغٟ.د١ٓ رٛاجٕٟٙ ػٛائك ف

 .1.34     ِٓ األفضً أْ أػًّ ػّال خب١ٌب ِٓ اٌصؼٛثبد.

 1.325     أدت رىشاس اٌّذبٚالد دزٝ أصً إلٔجبص ػٍّٟ.

 3111.     أدبٚي وض١شا اٌزغٍت ػٍٝ اٌصؼٛثبد اٌزٟ رٛاجٕٟٙ.

 1.303     أفضً اٌم١بَ ثبألػّبي اٌجغ١طخ ألٔٙب ال رذزبط ٌجٙذ وج١ش.

 01.20 01.51 02.24 02.41 2..11 اٌجزس اٌىبِٓ

 5.43 01.. 11.03 14.01 22.11 ٔغجخ اٌزجب٠ٓ



 .......................................املتفوقني اخلداع العلمي والثقة ابلنفس كمنبئات  ابلتحصيل األكادميي للطلبة

24 

 ثبات املكٗاع:  -ب

 : Alpha Cronbach Methodطسٖكٛ ألفا نسٌٔباك  -

اسثثةحدج البا ثث  معايلثثة ألفثثا كرعنبثثا  عىثث  معايلثثة تخثثةحدج إل رثثاح الزسظثثق العثثاج 
 .  يؾضح دلػ2عجدعغ م، يسات عالزنايلتبات اإلةبار 

 (3جذٚي)

 (101)ْ=  اٌضمخ ثبٌٕفظِؼبِالد أٌفب وشٚٔجبن ألثؼبد ِٚجّٛع ِم١بط 

 ِؼبًِ أٌفب وشٚٔجبن االثؼبد

 25..1 اٌغؼٟ ٔذٛ إٌجبح ٚاٌزفٛق

 4...1 اٌّضبثشح

 34..1 اٌشؼٛس ثبٌّغئ١ٌٛخ

 12..1 اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚاإلدغبط ثبِزالن اٌّمذسح

 12..1 ائك ٚاٌصؼٛثبداٌزغٍت ػٍٝ اٌؼٛ

 53..1 اٌّم١بط

 :  Test- Retest تطبٗل املكٗاع طسٖكٛ إعادٚ -

اعد تظبينثو علث  العيسثة  الزقياساسةحدج البا   طرينة إعاية اإلةبار لجخاب ثبات 
 ثثيؽ الةظبيثثق ااعغ عالةظبيثثق التثثان ، عتثثؼ  خثثاب معامثثا  شثثيراإسثثةظتيية، افاصثثا زمسثث  

 علثث  الزقيثثاسوثث  الةظبيثثق ااعغ عيرجثثاتيؼ وثث  الةظبيثثق التثثان  لبثثة ظالاإرتبثثاط  ثثيؽ يرجثثات 
   يؾضح دلػ.1عجدعغ م، كلا 

 (4جذٚي)

 ( 101اٌضمخ ثبٌٕفظ )ْ= ث١شعْٛ إلػبدح اٌزطج١ك ألثؼبد ِٚجّٛع ِم١بط ِؼبِالد 

 ِغزٜٛ اٌذالٌخ ِؼبًِ ث١شعْٛ االثؼبد

 1.10 24..1 اٌغؼٟ ٔذٛ إٌجبح ٚاٌزفٛق

 1.10 1.204 اٌّضبثشح

 1.10 1.210 اٌشؼٛس ثبٌّغئ١ٌٛخ

 1.10 1.224 اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚاإلدغبط ثبِزالن اٌّمذسح

 1.10 1.211 اٌزغٍت ػٍٝ اٌؼٛائك ٚاٌصؼٛثبد

 1.10 .1.20 اٌّم١بط

  أن معامثثا ارتبثثاط  يرسثثؾن  ثثيؽ الةظبينثثيؽ ااعغ عالتثثان  ياغ 1يةرثثح مثثؽ جثثدعغ م
 لزقياس.، عدلػ ي كد ثبات ا3.31عسد مخةؾ  يإلة 
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 التذصئٛ الٍصفٗٛ : طسٖكٛ  -

تثز ثة الزقيثاس إلث  نذثفيؽ أسثالة وري ثة عألثر  زعجيثة اعثد اسةحدج البا   طرينثة 
، عتثثؼ  خثثاب معامثثا اإرتبثثاط  ثثيؽ يرجثثات تظبيثثق الزقيثثاس علثث  عيسثثة الدراسثثة اإسثثةظتيية

  2عغ معجثد، نذف  الزقيثاس عتذثجيح دلثػ مثؽ لثتغ معثايإت الةثز ثة السذث يةو  ظلبة ال
 يؾضح دلػ.

 (5جذٚي)

 ( 101)ْ=  اٌضمخ ثبٌٕفظِؼبِالد اٌزجضئخ إٌصف١خ ألثؼبد ِٚجّٛع ِم١بط 

 ِؼبًِ عج١شِبْ االثؼبد

 1.201 اٌغؼٟ ٔذٛ إٌجبح ٚاٌزفٛق

 1.210 اٌّضبثشح

 24..1 اٌشؼٛس ثبٌّغئ١ٌٛخ

 1.202 اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚاإلدغبط ثبِزالن اٌّمذسح

 1.212 ؼٛثبداٌزغٍت ػٍٝ اٌؼٛائك ٚاٌص

 .1.21 اٌّم١بط

، كبيثرة  أن معثامتت الةثز ثة السذث ية للزقيثاس عأاعثاية الفرييثة 2يةرح مؽ جثدعغم
 عدلػ ي كد ثبات الزقياس.

 ٌتائر البشح

ععل  ضؾء ما أسفرت عسو  البج عو  ضؾء مسي  ععيسة  البج لةجنيق أىداف 
نؾج البا   اعرضيا عل   ةا   الزعالثات اإل ذا ية، تعرض الذفجات النايمة ما تؼ مؽ ن

  السجؾ الةال :
 الفرض ااعغ: 

إ تؾجثثد وثثرعت يالثثة إ ذثثا ياو  ثثيؽ  "للةجنثثق مثثؽ صثثجة الفثثرض الثثذي يثثسص علثث  أنثثو
مقيثثاس عثثاىرة الحثثدا  وثث  كثثتو مثثؽ مةؾسثثظات يرجثثات دكثثؾر عإنثثاث طلبثثة كليثثة الةربيثثة 

 ."الةجذيا ااداي ز عالتنة االسفس ع العلز  
الةبار ت للعيسات البارامةرية لألزعاج  ذا الفرض اسةحدج البا  ؽ صجة ىللةجنق م

 ؾضح دلػ.  ت5، 4، 3عغ ماعجد Spssالزخةنلة مؽ لتغ البرنام  اإ ذا   
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 (1جذٚي)

 ِٚغزٜٛ اٌذالٌخ   اٌّزٛعظ اٌذغبثٟ ٚاالٔذشاف اٌّؼ١بسٞ ٚل١ّخ د

 ظب٘شح اٌخذاع اٌؼٍّٟ ِم١بطفٟ روٛس ٚإٔبس طٍجخ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍفشٚق ث١ٓ ِزٛعظ دسجبد 

اٌّزٛعظ  اٌؼذد اٌجٕظ األثؼبد

 اٌذغبثٟ

االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 ِغزٜٛ اٌذالٌخ Tل١ّخ 

ػذَ اٌجشآح اٌؼ١ٍّخ 

 ٚاٌخٛف ِٓ اٌّغزمجً

 1.41 2..22 25 روٛس
 1.10داي ػٕذ  01.12

 1.11 11.41 43 إٔبس

اٌخٛف ِٓ ٔمص 

 اٌمذساد ٚاٌّؼبسف

 1.22 12.33 25 روٛس
 1.10ػٕذ داي  01.10

 2.12 10.45 43 إٔبس

اٌشه فٟ رىشاس إٌجبح 

 ِغزمجال  

 1.02 12.42 25 روٛس
 1.10داي ػٕذ  .00.0

 1.53 01.41 43 إٔبس

ِصذال١خ إٌجبح ػذَ 

 ٚاٌزفٛق

 1.41 11.31 25 روٛس
 1.10داي ػٕذ  00.22

 0.22 05.52 43 إٔبس

 اٌذسجخ اٌى١ٍخ
 01.10 012.11 25 روٛس

 1.10اي ػٕذ د 00.54
 01.20 2.22. 43 إٔبس

    أنو:3يةرح مؽ جدعغ م   
و  أاعاي عمثزؾ   طلبة كلية الةربيةتؾجد ورعت يالة إ ذا ياو  يؽ مةؾسظات يرجات  -

عدلػ لذالح مةؾس  يرجات ،  3.31عسد مخةؾ  يإلة عاىرة الحدا  العلز  مقياس 
 .الذكؾر

و   00.40 الثر ة العلزية عالحؾف مؽ الزخةنبا عدج لم مةؾس  يرجات الذكؾر و  اعد  -
 يبارات، كا يبارة ليا لزخة  دا ا  13يرجة م  13 يؽ الدرجة السيا ية ليذا البعد ى  

% أما  23.22عدلػ  عس  أن نخبة الحؾف مؽ الزخةنبا ععدج الثر ة للذكؾر كانع 
لؾوا مؽ الزخةنبا  % عدلػ  عد طبيع  والذكؾر ىؼ اإدتر 11.12اإناث وكانع نخبةيؼ 

عالعزا عرغبةيؼ شديدة و  تكؾيؽ أسرة ععزا مخةنبا عكيف إ عالظبيع  أن  نع العبء 
اادبر علييؼ و  اإنفات عل  اإسرة، عليس معس  دلػ أن اإناث ليس علييؼ عبء أع 

 .قا و  ىذا البعداايرجاتيؼ عأدد دلػ مةؾس  لؾف علكؽ لؾويؼ أقا 
و   يؽ  05.22 الحؾف مؽ ننص الندرات عالزعارفؾر و  اعد  لم مةؾس  يرجات الذك -

يبارات، كا يبارة ليا لزخة  دا ا  عدلػ  13يرجة م  13الدرجة السيا ية ليذا البعد ى  
% أما اإناث  14.44 عس  أن نخبة الحؾف مؽ ننص الندرات عالزعارف للذكؾر كانع 

إدتر  رصاو عل  الزعلؾمات % عدلػ  عد طبيع  واإلناث ىؼ ا 20.10وكانع نخبةيؼ 
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عالزعارف عىؼ اإدتر تجذيتو، عأدد دلػ مةؾس  يرجاتيؼ ااقا و  ىذا البعد عالذي  لم 
01.12. 

عدج مذدايية السثاح ع،  الدػ و  تكرار السثاح مخةقبتو  ي لم مةؾس  يرجات الذكؾر و  اعد -
يرجة  01اعد ى   لكاو   يؽ الدرجة السيا ية   00.20، 00.10عل  الةرتيب  عالةفؾت 

الدػ و  تكرار السثاح يبارات، كا يبارة ليا لزخة  دا ا  عدلػ  عس  أن نخبة  3م 
 22.31، % 23.00 عل  الةرتيب للذكؾر كانع عدج مذدايية السثاح عالةفؾت ع مخةقبتو 

ي كد لدا  عدلػ  % 23.24%،  13.0عل  البعديؽ  أما اإناث وكانع نخبةيؼ %
ر عل  الرغؼ مؽ تفؾقيؼ الدراس  علكسيؼ لدييؼ شػ و  تكرار نثا يؼ اذؾرة أدبظلبة ال

اإلناث ىؼ اإدتر  رصاو و  الزخةنبا مع عدج مذدايية للسثاح الذي عصلؾا إليو، أما 
ؼ إل  التنة أدبر و  قدراتيؼ عو  إملانية تكرار دلػ يالزعروة عالةجذيا عدلػ يدوععل  

 مرات عمرات.
و    135.00 مثزؾ  أاعاي مقياس عاىرة الحدا  العلز ر و   لم مةؾس  يرجات الذكؾ  -

، كا يبارة ليا لزخة  دا ا  ارةيب 02يرجة م  133ى   للزقياس يؽ الدرجة السيا ية 
أما اإناث %،  22.02ؾية لغاىرة الحدا  العلز  للذكؾر ى  االزسخبة العدلػ  عس  أن 

اذؾرة ظلبة عدلػ ي كد لدا  ال%  25.31غاىرة أقا وند  ل ع وكانع نخبةيؼ عل  ال
لدا  عزيف عنل  تثاه مخةنبليؼ أدبر عل  الرغؼ مؽ تفؾقيؼ الدراس  علكسيؼ لدييؼ 

 .إلناثعنثا يؼ علبراتيؼ اذؾرة أدبر مؽ ا
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 (.جذٚي)

 اٌّزٛعظ اٌذغبثٟ ٚاالٔذشاف اٌّؼ١بسٞ ٚل١ّخ د ِٚغزٜٛ اٌذالٌخ  

 ٌزشث١خ فٟ ِم١بط اٌضمخ ثبٌٕفظٌٍفشٚق ث١ٓ ِزٛعظ دسجبد روٛس ٚإٔبس طٍجخ و١ٍخ ا

اٌّزٛعظ  اٌؼذد اٌجٕظ األثؼبد

 اٌذغبثٟ

االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

ِغزٜٛ   Tل١ّخ 

 اٌذالٌخ

اٌغؼٟ ٔذٛ إٌجبح 

 ٚاٌزفٛق

 1.23 11.33 25 روٛس
00.14 

داي ػٕذ 

 0.13 14.22 43 إٔبس 1.10

 0.11 15.22 25 روٛس اٌّضبثشح
01.2. 

داي ػٕذ 

 0.25 12.25 43 إٔبس 1.10

 0.33 12.03 25 روٛس اٌشؼٛس ثبٌّغئ١ٌٛخ
01.55 

داي ػٕذ 

 0.31 22.13 43 إٔبس 1.10

اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚاإلدغبط 

 ثبِزالن اٌّمذسح

 1.01 2...0 25 روٛس
2... 

داي ػٕذ 

 0.43 11.13 43 إٔبس 1.10

اٌزغٍت ػٍٝ اٌؼٛائك 

 ٚاٌصؼٛثبد

 5..0 15.02 25 روٛس
00.1. 

داي ػٕذ 

 0.05 12.15 43 إٔبس 1.10

 اٌذسجخ اٌى١ٍخ
 1.34 012.11 25 روٛس

00..3 
داي ػٕذ 

 5.43 2..031 43 إٔبس 1.10

   أنو:4يةرح مؽ جدعغ م   
تؾجد ورعت يالة إ ذا ياو  يؽ مةؾسظات يرجات طلبة كلية الةربية و  أاعاي عمثزؾ   -

 .اإلناثمةؾس  يرجات ، عدلػ لذالح  3.31عسد مخةؾ  يإلة  التنة االسفسمقياس 
 00.32 أاعاي عمثزؾ  مقياس التنة االسفس  يؽو   اإلناثيرجات  اتمةؾسظ تراع ع  -
 03مقياس التنة االسفس  يؽ ااعاي عمثزؾ  الدرجة السيا ية تراع ع و   يؽ  123.40ع
مةؾسظات يرجات اإناث كانع أعل  مؽ الذكؾر وند  ل ع  عدلػ  عس  أن نخب ، 132ع

ي كد عل  عدلػ  % 33.24أما الذكؾر وند  ل ع نخبةيؼ %،  43.50 لكلية ل ناثالسخبة ا
التنة الكبيرة لتناث عؽ الذكؾر عقد يرجع دلػ إل  سع  اإناث أدتر للةجذيا عالسثاح 

 عالزتا رة الزرتفعة عالذبر لدييؽ عتجزليؼ ض ؾط الزذادرة أدتر مؽ الذكؾر. 
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 (2جذٚي)

 اٌّؼ١بسٞ ٚل١ّخ د ِٚغزٜٛ اٌذالٌخ   اٌّزٛعظ اٌذغبثٟ ٚاالٔذشاف

 ٌٍفشٚق ث١ٓ ِزٛعظ دسجبد روٛس ٚإٔبس طٍجخ و١ٍخ اٌزشث١خ فٟ اٌزذص١ً االوبد٠ّٟ

اٌّزٛعظ  اٌؼذد اٌجٕظ اٌّزغ١شاد

 اٌذغبثٟ

االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 ِغزٜٛ اٌذالٌخ Tل١ّخ 

اٌزذص١ً 

 االوبد٠ّٟ

 0.23 3.51. 25 روٛس
 1.10داي ػٕذ  1..00

 0.30 2.... 43 إٔبس

    أنو:5يةرح مؽ جدعغ م   
الةجذثيا اادثاي ز  تؾجد ورعت يالة إ ذا ياو  يؽ مةؾسظات يرجات طلبة كلية الةربيثة وث   -

 عدلثثػ ي كثثد الخثثع  اإدبثثر، اإلنثثاث، عدلثثػ لذثثالح مةؾسثث  يرجثثات  3.31عسثثد مخثثةؾ  يإلثثة 
ؼ علث  تكثرار السثثاح أدتثر نجؾ السثاح عالزتا رة الثثاية عقلثة لثداعيؼ  ةفثؾقيؼ ع رصثي ل ناث

 مؽ الذكؾر.
 

 : الجاٌ٘الفسض 

 زلثثؽ الةسبثث  االةجذثثيا اادثثاي ز  "للةجنثثق مثثؽ صثثجة الفثثرض الثثذي يثثسص علثث  أنثثو 
تثثؼ الزةفثثؾقيؽ الليثثة الةربيثثة مثثؽ لثثتغ مة يثثري التنثثة اثثالسفس عالحثثدا  العلزثث ". ظلبثثة لل

، Spssام  اإل ذثثثا   مثثثؽ لثثثتغ البرنثثث Enterاظرينثثثة  معامثثثا اإنجثثثدار الزةعثثثدياسثثثةحداج 
عتؾضح الذفجات الةالية نةا   تجليا اإنجدار مؽ إعةدالية الةؾزيع عتثثانس العيسثة عاإرتبثاط 

الزةفثؾقيؽ الليثة الةربيثة مثؽ لثتغ ظلبثة االةجذيا اادثاي ز  لل يؽ الغؾاىر التتثة، ثؼ الةسب  
 .مة يري التنة االسفس عالحدا  العلز 
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 عيسة عل  الزناييس الزجةلفةشلا  يان  يؾضح تؾزيع ال

 
 

 انةدار مة ير الةجذيا اإداي ز  مع مة يري التنة االسفس عالحدا  العلز 

 
 

  العتقة اإرتباطية  يؽ الغؾاىر التتثة:
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 (01جذٚي)

 ِصفٛفخ ِؼبِالد االسرجبط ث١ٓ دسجبد اٌطٍجخ ػ١ٕخ 

 (21ْ=  اٌذساعخ فٟ ِم١بط ظب٘شح اٌخذاع اٌؼٍّٟ ٚاٌزذص١ً األوبد٠ّٟ)

 اٌؼبداد

ػذَ اٌجشآح 

اٌؼ١ٍّخ 

ٚاٌخٛف 

 ِٓ

 اٌّغزمجً

اٌخٛف ِٓ 

ٔمص 

اٌمذساد 

 ٚاٌّؼبسف

اٌشه فٟ 

رىشاس 

إٌجبح 

 ِغزمجال  

ػذَ 

ِصذال١خ 

إٌجبح 

 ٚاٌزفٛق

ِم١بط 

اٌخذاع 

 اٌؼٍّٟ

اٌزذص١ً 

 االوبد٠ّٟ

ػذَ اٌجشآح 

اٌؼ١ٍّخ ٚاٌخٛف 

 ِٓ اٌّغزمجً

 **1.111- **22..1 **1.232 **1.230 **1.221 ــــــــــــــ

اٌخٛف ِٓ 

ٔمص اٌمذساد 

 ٚاٌّؼبسف

 

 ــــــــــــــ

1.20.**  1..42**  1.221**  1.13.** - 

اٌشه فٟ رىشاس 

 إٌجبح ِغزمجال  
 

 ــــــــــــــ 
1.232**  1.210**  -1.134**  

ِصذال١خ ػذَ  

 إٌجبح ٚاٌزفٛق
 

 ــــــــــــــ  
1.201**  1..10** - 

ِم١بط اٌخذاع 

 اٌؼٍّٟ
 

 **1.131- ــــــــــــــ   

اٌزذص١ً 

 االوبد٠ّٟ
 

 ــــــــــــــ    

     ما يل :13يةرح مؽ جدعغ م
عيسثة الدراسثة وث  ظلبثة تؾجد عتقة إرتباطية مؾجبة يالثة إ ذثا ياو  ثيؽ مةؾسثظ  يرجثات ال -

 .3.31، عدلػ عسد مخةؾ  يإلة دت مؽ اااعاي الزحةلفة لزقياس عاىرة الحدا  العلز 
عيسثثة ظلبثثة التؾجثثد عتقثثة إرتباطيثثة سثثالبة يالثثة إ ذثثا ياو  ثثيؽ مةؾسثثظ  يرجثثات   - -

الدراسثة وثث  كثثت مثثؽ أاعثثاي معثثدج الثثثر ة العلزيثثة عالحثثؾف مثثؽ الزخثثةنبا، الحثثؾف مثثؽ 
مذثثدايية السثثثاح ععثثدج ننثثص النثثدرات عالزعثثارف، الدثثػ وثث  تكثثرار السثثثاح مخثثةقبتو، 

، عدلثثػ عسثثد مخثثةؾ  للظلبثثةا اإدثثاي ز  مقيثثاس الحثثدا  العلزثث   عالةجذثثي ،عالةفثثؾت 
 Clance, P. (5891)، عتةفق ىذه السةيثة مثع مثا أشثارت إليثو يراسثة 3.31يإلة 

 ,.Abd Allah, Jٚدساعدخ  Clance, P. L., & Imes, S. (02..) ٚدساعدخ 
 & ,.Clance, P. R., Dingman, D., Reviere, Lٚدساعددخ  (0221)

Stober, R. (0224)   ٚدساعدخAl Mansoob, M.,& Al Nood, Y.,(5001) 

 Al Agla, A., (1101)ٚدساعدخ  Hadi, F.,& Al Omar, B., (1112)ٚدساعدخ 

 ,. Low Suet Fin & Zahari Ishakٚدساعدخ  Clance, P., (1102)ٚدساعدخ 
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علث  أاعثاي ظلبثة ، عيزلؽ تفخير دلػ و  ضؾء ارتفا  مةؾسظات يرجثات ال، (1103)
  العلزثث  مثثع تفثثؾقيؼ الدراسثث ، عقثثد كثثان دلثثػ عاضثثجاو عمثزثثؾ  مقيثثاس عثثاىرة الحثثدا

أثساء الةظبيق عل  ى إء الظلبة مثؽ تذ ثذب ىث إء الظلبثة عزيفيثؼ العنلث  مثع تفثاعت 
   ىذه الغاىرة االسخبة للذكؾر عاإلناث.

 (00جذٚي)

 ػ١ٕخ طٍجخ ِصفٛفخ ِؼبِالد االسرجبط ث١ٓ دسجبد اٌ

 (21) ْ= األوبد٠ّٟ زذص١ًٚاٌاٌضمخ ثبٌٕفظ  اٌذساعخ ػٍٝ وً ِٓ ِم١بط

 األثؼبد

اٌغؼٟ 

ٔذٛ 

إٌجبح 

 ٚاٌزفٛق

 اٌّضبثشح
اٌشؼٛس 

 ثبٌّغئ١ٌٛخ

اٌضمخ 

ثبٌٕفظ 

ٚاإلدغبط 

ثبِزالن 

 اٌّمذسح

اٌزغٍت ػٍٝ 

اٌؼٛائك 

 ٚاٌصؼٛثبد

ِم١بط 

اٌضمخ 

 ثبٌٕفظ

اٌزذص١ً 

 االوبد٠ّٟ

اٌغؼٟ ٔذٛ 

إٌجبح 

 ٚاٌزفٛق

 **34..1 **1.204 **44..1 **1.231 **1.214 **1.211 ــــــــــــــ

**1.234 ــــــــــــــ  اٌّضبثشح  1.231**  1..15**  1.202**  1..11**  

اٌشؼٛس 

 ثبٌّغئ١ٌٛخ
**1.234 ــــــــــــــ    1..52**  1.213**  1..42**  

اٌضمخ 

ثبٌٕفظ 

ٚاإلدغبط 

ثبِزالن 

 اٌّمذسح

**1.221 **15..1 ــــــــــــــ     1..11**  

اٌزغٍت ػٍٝ 

اٌؼٛائك 

 ٚاٌصؼٛثبد

**15..1 **33..1 ــــــــــــــ      

ِم١بط 

اٌضمخ 

 ثبٌٕفظ

**24..1 ــــــــــــــ       

ِم١بط 

اٌطّٛح 

 األوبد٠ّٟ

 ــــــــــــــ      

     ما يل :11يةرح مؽ جدعغ م
عيسثة الدراسثة ظلبة اليالة إ ذا ياو  يؽ مةؾسظ  يرجات مؾجبة تؾجد عتقة إرتباطية  -

، عدلثثػ عسثثد للظلبثثةعالةجذثثيا اادثثاي ز  التنثثة اثثالسفس مقيثثاس عثثاي ع أاوثث  كثثت مثثؽ 
 &,.Mukallid, S يراسثثةنةثثا   ، عتةفثثق ىثثذه السةيثثثة مثثع 3.31مخثثةؾ  يإلثثة 
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Nakadi, L., (5000) عيراسة   0331أ ؾزيدم عيراسةFrancisco, J.,& María, 

D., (1112)  ٚدساعدخFrederic G.,& Herb M, Michel B. (5002)  عيراسثة
  &,.Wilma, Vعيراسثثثة  ، 0332 ، عيراسثثثة علثثث م0332الكسثثثدري مع العسثثثزي 

Patrick C.,(5002)  عيراسةOlaf, K.,& Ju¨rgen, B., (1115) سثة العسثزي عيرا
كثثت مثثؽ مجزثثؾي  عيراسثثة La Shawn., C., (1100)عيراسثثة  ، 0311العسثثزيمع 

 Soheila, Y.,& Seyed, M., & Alireza, M., (5051)عيراسثة  ،  0311مودمحم

عبثد الثر زؽ ع عيراسة الفؾيري   ،0312عيراسة ناصرم  0311أ زدمع عيراسة الظيب 
عالةثث  أشثثارت إلثث    Sandeep, K,& Rashmi, C,. (5057)عيراسثثة   0313م

ؽ التنة االسفس عالةجذثيا الدراسث ، عيزلثؽ تفخثير دلثػ عجؾي عتقة ارتباطية قؾية  ي
علث  أاعثاي عمثزثؾ  مقيثاس التنثة اثالسفس ظلبثة و  ضؾء ارتفا  مةؾسظات يرجات ال

مع تفؾقيؼ الدراس ، عقد كان دلػ عاضجاو أثساء الةظبيق عل  ى إء الظلبة مثؽ ثنثةيؼ 
   تفاعت ىذه التنة االسفس االسخبة للذكؾر عاإلناث.اذنفخيؼ مع 

 (01جذٚي) 

 ػ١ٕخ طٍجخ ِصفٛفخ ِؼبِالد االسرجبط ث١ٓ دسجبد اٌ

 (21) ْ= ِٚم١بط اٌخذاع اٌؼٍّٟاٌذساعخ ػٍٝ وً ِٓ ِم١بط اٌضمخ ثبٌٕفظ 

 األثؼبد

اٌجشآح ػذَ 

اٌؼ١ٍّخ 

اٌخٛف ٚ

 ِٓ

 اٌّغزمجً

اٌخٛف ِٓ 

ٔمص 

اٌمذساد 

 ٚاٌّؼبسف

اٌشه فٟ 

ىشاس إٌجبح ر

 ِغزمجال  

ػذَ 

ِصذال١خ 

إٌجبح 

 ٚاٌزفٛق

ِم١بط 

اٌخذاع 

 اٌؼٍّٟ

اٌغؼٟ ٔذٛ 

 إٌجبح ٚاٌزفٛق
-1.531** -1..01** -1.511** -1.55.** -1.5.2** 

**.1.53 اٌّضبثشح - 1.51.** - 1.53.** - 1.531** - 1..13** - 

اٌشؼٛس 

 ثبٌّغئ١ٌٛخ
-1.154**  -1.554**  -1.154**  -1.512**  -1.144**  

اٌضمخ ثبٌٕفظ 

ٚاإلدغبط 

 ثبِزالن اٌّمذسح

-1.1.4**  -1.524**  -1..01**  -1.521**  -1.1.5**  

اٌزغٍت ػٍٝ 

اٌؼٛائك 

 ٚاٌصؼٛثبد

-1.151** -1.121** -1.512** -1.151** -1.115** 

ِم١بط اٌضمخ 

 ثبٌٕفظ
-1.121** -1.1.1** -1.134** -1.1.1** -1..01** 

https://www.researchgate.net/profile/Frederic_Guay
https://www.researchgate.net/profile/Herb_Marsh
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     ما يل :10يةرح مؽ جدعغ م
عيسثة الدراسثة ظلبثة اليالة إ ذا ياو  يؽ مةؾسظ  يرجثات  سالبةؾجد عتقة إرتباطية ت -

ظلبثة لل عأاعاي عمقياس عثاىرة الحثدا  العلزث و  كت مؽ أاعاي عمقياس التنة االسفس 
عتةفثق ىثذه السةيثثة مثع مثا ، 3.31، عدلػ عسد مخةؾ  يإلثة الزةفؾقيؽ اللية الةربية
 ,Clance, P. L., & Imes ٚدساعدخ  Clance, P. (5891)أشثارت إليثو يراسثة 

S. (02..)  ٚدساعدخClance, P. R., Dingman, D., Reviere, L., & 

Stober, R. (0224)   ٚدساعدددخAl Zyoudi, M., (5002)   ٚدساعدددخ

عيزلثؽ   0312مالظثؾاري عيراسثة ، Clance, P., (1102)ٚدساعدخ ( .111دغ١ت)
الزقياسثيؽ علث  أاعثاي عمثزثؾ  ظلبة ت التفخير دلػ و  ضؾء ارتفا  مةؾسظات يرجا

مع تفؾقيؼ الدراس ، عقد كان دلػ عاضجاو أثساء الةظبيق عل  ى إء الظلبة مثؽ ثنثةيؼ 
االسخثبة للثذكؾر عاإلنثاث، مع تذ ذ يؼ عزيفيؼ العنل  مع تفاعت ىذه الغثاىرة اذنفخيؼ 

نيؼ يسحثدعؾن وث  عدلػ ي كد وكرة أن الظلبة الزةفؾقيؽ االرغؼ مؽ ثنةيؼ اذنفخيؼ إإ أ
 نثا يؼ عليس لدييؼ ثنة و  دلػ السثاح أع تكرار دلػ مخةقبتو.

اظرينثة  معامثا اإنجثدار الزةعثديتثؼ اسثةحداج اإنجدار تجليا بعد الةجنق مؽ شرعط ع 
Enter    مثثؽ لثثتغ البرنثثام  اإل ذثثاSpss10م ، عجثثاءت السةثثا   كزثثا يؾضثثجيا جثثدعل ،
12.  

 (02جذٚي)

 ٔذشاف اٌّؼ١بسٞ ٌّزغ١شاد اٌجذشاٌّزٛعظ اٌذغبثٟ ٚاال

 االٔذشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعظ اٌذغبثٟ اٌّزغ١شاد 

 1.53 1.11. اٌزذص١ً االوبد٠ّٟ

 0..0 .13.0 اٌغؼٟ ٔذٛ إٌجبح ٚاٌزفٛق

 1.11 42..1 اٌّضبثشح

 .1.2 .20.3 اٌشؼٛس ثبٌّغئ١ٌٛخ

 1.53 .10.0 اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚاإلدغبط ثبِزالن اٌّمذسح

 1.12 22..1 اٌؼٛائك ٚاٌصؼٛثبداٌزغٍت ػٍٝ 

 00.04 022.11 ثبٌٕفظ اٌضمخِم١بط 

 3.15 .21.1 ػذَ اٌجشآح اٌؼ١ٍّخ ٚاٌخٛف ِٓ اٌّغزمجً

 3.20 13.10 اٌخٛف ِٓ ٔمص اٌمذساد ٚاٌّؼبسف

 0..2 02.25 اٌشه فٟ رىشاس إٌجبح ِغزمجال  

 .2.4 .2..0 ِصذال١خ إٌجبح ٚاٌزفٛقػذَ 

 05.11 22.11 ِم١بط اٌخذاع اٌؼٍّٟ

 



 .......................................املتفوقني اخلداع العلمي والثقة ابلنفس كمنبئات  ابلتحصيل األكادميي للطلبة

35 

 ( 03جذٚي)

  ٚاٌخذاع اٌؼٍّٟ ٌىً ِٓ ِم١بعٟ اٌضمخ ثبٌٕفظ T ٚBetaل١ّخ 

 Beta اٌذالٌخ T اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ

 01.322 1.10داي ػٕذ  00.553 اٌضبثذ

اٌغؼٟ ٔذٛ إٌجبح 

 ٚاٌزفٛق

 1.4.4 1.10داي ػٕذ  2.55

 1.324 1.10داي ػٕذ  5.14 اٌّضبثشح

 1.232 1.10داي ػٕذ  3.33 اٌشؼٛس ثبٌّغئ١ٌٛخ

اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚاإلدغبط 

 ثبِزالن اٌّمذسح

 2..1 1.10داي ػٕذ  4.400

اٌزغٍت ػٍٝ اٌؼٛائك 

 ٚاٌصؼٛثبد

 1.1.1 1.10داي ػٕذ  4.00

 1.503 1.10داي ػٕذ  45.. ثبٌٕفظ اٌضمخِم١بط 

ػذَ اٌجشآح اٌؼ١ٍّخ 

 ٚاٌخٛف ِٓ اٌّغزمجً

 -1.355 1.10داي ػٕذ  42..

مص اٌخٛف ِٓ ٔ

 اٌمذساد ٚاٌّؼبسف

غ١ش داي ػٕذ  1.425

1.10 

1.13.- 

اٌشه فٟ رىشاس إٌجبح 

 ِغزمجال  

 -1.301 1.10داي ػٕذ  3.42

ِصذال١خ إٌجبح ػذَ 

 ٚاٌزفٛق

غ١ش داي ػٕذ  42..1

1.10 

1.12.- 

 -04..1 1.10داي ػٕذ  .1.1 ِم١بط اٌخذاع اٌؼٍّٟ

 52.31 ل١ّخ ف

 1.10داي ػٕذ  اٌذالٌخ

 51..1 ذذ٠ذِؼبًِ اٌز

 

عبالةثثال    3.31  أن ييزثثة مف  للسزثثؾدج يالثثة عسثثد مخثثةؾ  12يةرثثح مثثؽ جثثدعغم
عىثث  نخثثبة  3.423 زلثثؽ تكثثؾيؽ معايلثثة اإنجثثدار،  يثث   لثثم معامثثا الةجديثثد  ثثيؽ الزة يثثرات 

اادثاي ز ، عيزلثؽ كةااثة معايلثة  الةجذثياوث  عالحثدا  العلزث  إسياج مقياسث  التنثة اثالسفس 
 و  كثت مثؽ التنثة اثالسفسظلبة ااداي ز  مؽ لتغ معروة يرجات ال االةجذيا اإنجدار للةسب 
 و  الذؾرة:  عالحدا  العلز 
 اٌغؼٟ ٔذٛ إٌجبح ٚاٌزفٛق×  3.141+  10.250 ااداي ز  =   الةجذيا

اٌضمخ  × 3.453 اٌشؼٛس ثبٌّغئ١ٌٛخ+ ×  3.020 + اٌّضبثشح×  3.201+ 

 -مقياس التنة االسفس×  3.212 + ثبٌٕفظ ٚاإلدغبط ثبِزالن اٌّمذسح 
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اٌشه فٟ ×  3.213 - ػذَ اٌجشآح اٌؼ١ٍّخ ٚاٌخٛف ِٓ اٌّغزمجً×  3.222

 .ِم١بط اٌخذاع اٌؼٍّٟ×  3.411 - رىشاس إٌجبح ِغزمجال  
كزسباات عالحدا  العلز  عبالةال   زلؽ اسةحداج كت مؽ مقياس  التنة االسفس 

 .اللية الةربية جامعة أسيؾطالزةفؾقيؽ ظلبة اإداي ز  لل االةجذيا
 تٕصٗات البشح: -

 في ضهء نتائج البحث الحالية يمكن تقديم هذه التهصيات: 
  خاعد الةجذيا ااداي ز  الزرتفع عل  ثنة الظلبة اذنفخيؼ، وةؾجد عتقة كبيثرة  ثيؽ 

التنثثة اثثالسفس عالةجذثثيا اإدثثاي ز ، مزثثا يؾجثثب علثث  الزيةزثثيؽ االعزليثثة الةعليزيثثة 
 لػ مع أ سا سا عبساتسا.مراعاة د

  حظئ مؽ  عةند اذن الظلبة الزةفؾقيؽ ليس لدييؼ مدلتت، ونثد أ ثرز ىثذا البجث  أن 
الثثذكؾر أدتثثر انحثثداعاو  ةفثثؾقيؼ مثثؽ اإلنثثاث علثثدييؼ عثثدة مدثثلتت  زلثثؽ إورايىثثا وثث  

 اجؾث تالية.

  زلثثؽ مثثؽ لثثتغ معروثثة ثنثثة الظلبثثة اذنفخثثيؼ مثثع اإلثثذ وثث  اإعةبثثار عثثاىرة الزيثثف 
 عنل  لدييؼ الةسب   ةجذيليؼ اإداي ز .ال

  عاىرة الحدا  العلز  عالزيف العنل  مخا ة أدبر للدراسة عالبج  مع مة يثرات إعظاء
 .ألر  كاإدةااب عالنلق عغير دلػ

   ا ةياجثات  ي علث  واثة الزةفثؾقيؽ عنليثا ويثؼ دع إجراء سلخلة مؽ الدراسات عالبجثؾث
 .دتر  يؼعيثب عليسا كةربؾييؽ اإىةزاج أ لاصة
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 قائىٛ املسادع

 أٔاًل : املسادع العسبٗٛ :

تظثثثؾير مقيثثثاس التنثثثة اثثثالسفس، الزثلثثثة العربيثثثة  . 1552معثثثدنانعالفثثثرح، أ زثثثد قؾاسثثثزة، 
 .10 -02 ، ص ص 0م12تؾنس،  -للةربية

 للسدر اليتغ ملةبة دزاغ، الناىرة: إيياب: ترجزة االسفس التنة قؾة  .0335أرنؾلدمدارعغ، 
 .عالةؾزيع

 جامعة طلبة لد  االسفس عالتنة االخعاية ععتقةو اإنفعال  الذكاء  .0333م ماغية، جؾ 
  . 334م 01 ، اإلنخانية العلؾجم لألاجاث السثاح جامعة مثلة ااقذ ،

 . العتقة  يؽ التنة االسفس عكا مؽ الخلؾ  العدعان  عالةجذيا 0312مناصر، أما
ؾء مدرع  تعزيز التنة االسفس  دعلة الكؾيع، مثلة جامعة الدراس  لد  طلبة الزر لة التانؾية و  ض

 . 124 -120 ، ص ص 1م11الخعؾي ة،  -جامعة الزلػ لالد –الزلػ لالد للعلؾج اإنخانية 
الحذا ص الخيلؾمةرية   .0311م، إ راهيؼعبد اللظيفع  نثؾ   إ راهيؼ،إ زان ع  ،وؾزي 

، مثلة اإلرشاي السفخ ، مركز اإلرشاي لزقياس قلق الزؾت لد  عيسة مؽ الزراىنيؽ الزلفؾويؽ
 . 213 -113 ، ص ص 20مذر، م -جامعة عيؽ شزس -كلية الةربية -السفخ 

 . الحذا ص الخيلؾمةرية لزقياس ميارات الجياة، 0311إ زان دمحم نبيامعبد الجليؼ، 
 ، 0م20مذر،  -جامعة عيؽ شزس -كلية الةربية -مثلة اإلرشاي السفخ ، مركز اإلرشاي السفخ 

 .1120 -1105ص ص 
الحذا ص الخيلؾمةرية لزقياس أعكخفؾري   .0312معبد الؾىاب، أ زؽ ليري مجزؾي

  .12 -23 ، ص ص13م2مذر،  -لزيارات الةفكير، مثلة البج  العلز  و  الةربية
الحذا ص الخيلؾمةرية لزقياس نؾيية الجياة لد  تتميذ   .0312معبد الزسعؼ، تؾويق

 . 02 -5 ، ص ص21م13الكؾيع،  -  مزلكة البجريؽ، مثلة الظفؾلة العربيةالزر لة اإعداي ة و
اسةراتيثية منةر ة للةتميذ مسحفر    .0311مزك  أسزاءمجزؾي، جزاغ الديؽ ودمحم، 

الةجذيا و  ماية الدراسات اإجةزايية االزر لة اإ ةدا ية لةجخيؽ مخةؾاىؼ الدراس  عتسزية التنة 
 .234 -213 ، ص ص 0م01مذر،  -مثلة كلية الةربية اذسيؾطؼ لدييؼ، االسفس عبناء أثر الةعل

  .0313م ععبد الفةاح، سارة دمحمأشرف دمحمععبد الجليؼ،  خاج الديؽ مجزؾي عزب، 
كلية  -الحذا ص الخيلؾمةرية لزقياس جؾية الجياة، مثلة اإلرشاي السفخ ، مركز اإلرشاي السفخ 

 .241 -221، ص ص  13مذر، م -جامعة عيؽ شزس -الةربية
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الخيلؾمةرية الخصائص   .0312معمرس ، سجرهبة عسام ،  خاج الديؽ مجزؾي عزب، 
جامعة عيؽ  -كلية الةربية -لزقياس إيمان اإنةرنع، مثلة اإلرشاي السفخ ، مركز اإلرشاي السفخ 

 .020 -000 ، ص ص 21مذر، م -شزس
الزجل  لزقياس الزيارات م شرات التبات عالذدت  . 0310م خان غازي  درالعزري، 
 ، 0م12، البجريؽ -عالسفخية  ، مثلة العلؾج الةربؾيةعل  عيسات أرينية SSITاإجةزايية للظلبة 

 .032 -041ص ص 
 اضظرااات علفض االسفس التنة لةسزية إرشايي  رنام  وعالية  .0334مدمحم  خيب خيب، 

 النؾم  الزركز ، مسدؾرة غيرم ماجخةير ةرسال اإ ةدا ية، الزر لة أطفاغ لد  الكتج و  اللثلثة
 .الناىرة عالبجؾث، لتمةجانات

التنة االسفس لد  ااطفاغ دعي   .0313معالجخيس ، ناييدمحم عبد الرازت،  زدي ع  اسيؽ، 
 .031 -023 ، ص ص 22م10إضظراب السظق، مثلة يراسات الظفؾلة مذر، 

لزقياس جؾية الجياة ااسرية لد   الحذا ص الخيلؾمةرية  .0313معل ، رانيا دمحم يؾسف
جامعة  -كلية الةربية -عيسة مؽ الةتميذ الزراىنيؽ، مثلة اإلرشاي السفخ ، مركز اإلرشاي السفخ 

 . 012 -000 ، ص ص 11مذر، م-عيؽ شزس
 االسفس التنة لةسزية منةرح إرشايي  رنام  وعالية . 0335مرجب مذظف  سزيةعل ، 

 الثامعة الةربية، دلية ، مسدؾرة غيرم ماجخةير رسالة ا زة، يةاإلستم الثامعة طالبات لد 
 .ا زة اإلستمية

الحذا ص  . 0311شسد، سزيرة دمحم عمجزؾي، هبة سام  عسعيد، أما عبد هللام
 -كلية الةربية -الخيلؾمةرية لزقياس الذتاة السفخية، مثلة اإلرشاي السفخ ، مركز اإلرشاي السفخ 

 . 220 -221 ، ص ص 22مذر، م -جامعة عيؽ شزس
التنثثة اثثالسفس لثثد  الزثثراىنيؽ وثث  يعلثثة الكؾيثثع، مثلثثة عثثالؼ   .0312مالظثثؾاري، سثثعؾي دمحم

 . 00 -1 ، ص ص 12م13مذر،  -الةربية
التنة االسفس ععتقةيا االندرات اإل دايية عالةجذيا  . 0311موريح عالعسزي، صالحالعسزي، 
اساسية االيياة العامة للةعليؼ الةظبين  عالةدريب: يراسة عطالبات كلية الةربية اطلبة الدراس  لد  

 .101 -241 ، ص ص 0م13مذر،  -إرتباطية منارنة، مثلة يراسات عربية و  علؼ السفس
 . معايير 0313مصفاء رويق عقراييش، زيدان أ زدعالخرطاعي، طارش مخلؼ الدزري، 

جامعة  -راسة تنسيسية، مثلة كلية الةربيةي CARS)الذؾرة العربية لزقياس تندير الةؾ د الظفؾل  م 
 . 002 -041 ، ص ص 02مذر، م -عيؽ شزس
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 . الحذا ص 0311معغلؾش، سال  جزاغ نبيا عبد الفةاحع اون، طلعع مسذؾر، 
 -كلية الةربية -الخيلؾمةرية لزقياس الةيي  للزعاج، مثلة اإلرشاي السفخ ، مركز اإلرشاي السفخ 

 . 102 -111ص ص   ،22مذر، م -جامعة عيؽ شزس
الحذا ص   .0312مماج، أميرة دمحمإع  خاج إسزاعيا عىيبة، عايغ عز الديؽ ااشؾغ، 

الخيلؾمةرية لزقياس الزرعنة اإل ثا ية لعيسة مؽ الزراىنيؽ، مثلة اإلرشاي السفخ ، مركز اإلرشاي 
 . 000 -031 ، ص ص 21مذر، م-جامعة عيؽ شزس -كلية الةربية -السفخ 

الحذا ص الخيلؾمةرية   .0311م راهيؼ، مريؼعإعز الديؽ عو اي، ويؾليع  يغعاااشؾغ، 
لزقياس الزيارات اإجةزايية لألطفاغ دعي صعؾبات الةعلؼ اإجةزاع ، مثلة اإلرشاي السفخ ، مركز 

 . 232 -140 ، ص ص 22مذر، م-جامعة عيؽ شزس -كلية الةربية -اإلرشاي السفخ 
 يار: ، اإلسلسدرية عاآللريؽ داتػ لكخب طرينػم السفسا التنة  .0332معاطفالعيد،  أ ؾ

 .52 ص ،0ط الدعؾة،
أثر أسلؾبيؽ للةعلؼ الةعاعن  عل  الةجذيا و    .0331مأ ؾزيد، عبد الباق  عبد الزسعؼ

 ، 0م1مذر،  -العلؾج الةثارية عالتنة االسفس لد  طالبات  الةعليؼ الةثاري، مثلة التناوة عالةسزية
 . 103- 53ص ص 

 الزة يرات،  بعض ععتقةيا الرياض أطفاغ لد  االسفس التنة  .0335م خيؽ عتلؾان، ع
 .10ص ا داي، جامعة للبسات، الةربية دلية ، مسدؾرة غيرم ماجخةير رسالة

الززارسات   .0310معل  صتحعبد الزجخؽ، ع  رياض دمحمأ زد، عزاي أ زد ع  ، خؽ
كلية الةربية اذسيؾط مثلة  ات و  الرسا ا العلزية،اإل ذا ية الحاطاة و   خاب صدت عثبات اايع 

 . 024 -002 ، ص ص 0م05، جزيؾرية مذر العربية –
و  ضؾء ظلبة  . التنة االسفس عالسز  الثخز  عالةجذيا الدراس  لل0332عروومعل ، 

 - الةحذص ااداي ز  ااإقخاج الةعليزية اللية الزعلزيؽ  و  اإ خاء، مثلة الرياضة معلؾج عوسؾن 
 .015 -151 ، ص ص 0م03مذر، 

 االزر لة اايةاج لد  االسفس التنة تسزية و  إرشايي  رنام  واعلية  .0310معؾايالعسزي، 
 .الخعؾي ة جدة، العزيز، عبد الزلػ جامعة ، مسدؾرة غيرم يكةؾراة رسالة الزةؾسظة،

سة ميدانية الحذا ص الخيلؾمةرية إلةبار الذكاء العاطف : يرا  .0311مواطزة، غانؼ
 ، 01الثزا ر، م -جامعة قاصدي مرباح –عل  طلبة الثامعة، مثلة العلؾج اإنخانية عاإجةزايية 

 . 002 -015ص ص
 - . التنة االسفس عأىزيةيا عطرت تسزيةيا، مثلة الؾع  اإستم 0312مىارعن، ورغل 

 . 11 -21 ، ص ص 213م10الكؾيع،  -عزارة اإعقاف  عالداؾن اإستمية
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الةجذيا الدراس  ععتقةو االتنة االسفس لد    .0332معالكسدري، عبد هللاوريح عسزي، ال
 .233 – 033 ، ص ص 0م00الزر لة التانؾية عطالباتيا، مثلة العلؾج اإجةزايية، الكؾيع، طلبة 

الحذا ص الخيلؾمةرية لزقياس   .0312مع خيؽ، دمحمإ زان علظف ،  ويؾليع ،و اي
كلية  -ثا ية للزراىنيؽ، مثلة اإلرشاي السفخ ، مركز اإلرشاي السفخ لذا ص الدحذية اإل 

 . 040 -021 ، ص ص 21مذر، م-جامعة عيؽ شزس -الةربية
الحذا ص الخيلؾمةرية لزقياس   .0311معرامز، مجزؾي عصالح، ييساويؾليع و اي، 

 -كلية الةربية -السفخ الزيارات الجياتية لألطفاغ الذاتؾييؽ، مثلة اإلرشاي السفخ ، مركز اإلرشاي 
 . 235 -221 ، ص ص 20مذر، م-جامعة عيؽ شزس
الحذا ص الخيلؾمةرية لزقياس تندير   .0313معجزاغ، ورحمجزؾي  عرامز، ويؾليعو اي، 

سلؾ  إيذاء الذات لد  عيسة مؽ ااطفاغ الذاتؾييؽ و  يعلة الكؾيع، مثلة اإلرشاي السفخ ، مركز 
 . 122 -111 ، ص ص 13مذر، م-جامعة عيؽ شزس -كلية الةربية -اإلرشاي السفخ 

 رنام  إرشايي لةسزية التنة االسفس لد    .0310مععبد الج ، غخان إنانثؼ الديؽ، 
 .100 -43، ص ص 10اليزؽ، –الزلفؾويؽ، مثلة كلية الةربية 

الحذا ص الخيلؾمةرية   .0311مساغ الخيدم عالز رب ،طو ربيع ععدعي، دمحم إ راهيؼ عيد، 
جامعة عيؽ  -كلية الةربية -قياس الةجرش الثسخ ، مثلة اإلرشاي السفخ ، مركز اإلرشاي السفخ لز

 . 122 -120 ، ص ص 20مذر، م -شزس
الحذا ص   .0311معورج، سجر عبد العغيؼهبة سام  عمجزؾي، دمحم إ راهيؼ عيد، 

جامعة  -كلية الةربية -الخيلؾمةرية لزقياس الةفاؤغ، مثلة اإلرشاي السفخ ، مركز اإلرشاي السفخ 
 . 114 -103 ، ص ص 22مذر، م -عيؽ شزس

الحذا ص الخيلؾمةرية لزقياس الذكاء التناو : يراسة   .0311مدمحم الخيدعبد الؾىاب، 
  .142 -100 ، ص ص0م13مذر،  -الثامعة، مثلة الدراسات العربية و  علؼ السفسطلبة عل  

يإإت صدت عثبات الةبار   .0330مؽ  خيؽعالثعفري، عبد الر زدمحم  ززة الخليزان ، 
مذر،  -عطالبات جامعة أج النر  ازلة الزلرمة، مثلة علؼ السفسطلبة الداوع الزعرو  عل  

 . 53 -44 ، ص ص20م12
 لد  ااالكخيتيزيا الةسب  و  السفخية الزة يرات اعض إسياج  .0335مرزت  دمحمالبجيري، 

 نفخية، يراسات مثلة مؾسيقيوا، عالزؾىؾبيؽ النراءة تعلؼ صعؾبات دعي  مؽ ااطفاغ مؽ عيسة
 .400ص ، 2م15

 عالةؾزيع، للسدر الزخيرة اليرمؾ : يار جامعة اللعب، نفس علؼ .0332مدمحمصؾالجة، 
 .140ص
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 ساء عتنسيؽ مقياس الزدلتت   .0312مععتزان، عبد الر زؽ صؾو مجزؾي دمحم إ راهيؼ، 
 -0 ، ص ص0م02مذر،  -قا ؾس، مثلة العلؾج الةربؾية اإجةزايية لد  طلبة جامعة الخلظان 

21 . 
الحذا ص الخيلؾمةرية لزقياس الكفاءة   .0311معاليران، عبير صالحناير وةج  قاسؼ، ع 

 . 310 -241 ، ص ص 05مذر، م -جامعة عيؽ شزس -الزيسية، مثلة كلية الةربية
رية لزقياس الؾع  الحذا ص الخيلؾمة  .0313معسعيد، عؾشة دمحمناير وةج  قاسؼ، 

  .021 -001 ، ص ص14م2مذر،  -االذات، مثلة البج  العلز  و  الةربية
 . واعلية  رنام  إرشايي لةسزية التنة االسفس 0312معأ زد، عبد الرؤعفنعزات علؾن، 

عأثره و  زياية الزرعنة اإ ثا ية: يراسة عل  عيسة مؽ أوراي الدرطة الفلخظيسية، مثلة جامعة 
  .011 -132 ، ص ص 0م14ولخظيؽ،  -جامعة ااقذ  ا زة -لخلة العلؾج اإنخانيةس -ااقذ 

الحثا ععتقةو االتنة االسفس عالةجذيا   .0313مععبد الر زؽ،  ذةنؾرة الفؾيري، 
الدراس  لد  عيسة مؽ طلبة التانؾية الزعاقيؽ  ركياو و  مدارس الةربية الحاصة و  الزثةزع 

 .23 -11 ، ص ص 100م01الكؾيع،  الكؾية ، الزثلة الةربؾية
 رسالة الزعاصر، اإلنخان  ساء و  يعرىا ع الةربية  .0313ممذظف  ىالةمجزؾي، 

 .شزس عيؽ جامعة البسات، دلية ، مسدؾرة غيرم ماجخةير
الزةفؾقيؽ ظلبة التنة االسفس عياواية اإنثاز لد  ال . 0311معأ زد، عل هبو الظيب، 

 –كلية الةربية  -التانؾية: يراسة ميدانية مجلية الحرطؾج، رسالة ماجخةير يراسيا عالعايييؽ االزر لة
 جامعة السيليؽ، الخؾيان.

التنة االسفس لد   الزؾىؾبيؽ ععتقةو  بعض الد ز رافية،   .0312عإء إ راهيؼمعتزان، 
 -133 ، ص ص 00م2الخؾيان،  -جامعة السيليؽ -كلية الدراسات العليا -مثلة الدراسات العليا

030.  
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