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 :الدراسة مشتخلص

الب السرحلةة الاامييةة التعرف يلى مدتؾى الحكسة لدى ط إلى ةالحالي الدرامسة تهدف
الستفةةؾقلؽ اداديسيةةاكذ  كةةعا التعةةرف يلةةى الفةةر ب فةةى الحكسةةة ب بعادهةةا  بةةدرجت ا ال ليةةة  ف ةةاك 

إضةةافة  ذألنسةةاا اتمسةةتتارات الشفدةةية الفاى ةةة لةةدى طةةالب السرحلةةة الاامييةةة الستفةةؾقلؽ اداديسيةةاك 
الفاى ةة لةدى طةالب إلى ال ذة  يةؽ الفةر ب فةى كةا مةؽ الحكسةةذ  انسةاا اتمسةتتارات الشفدةية 

السرحلةةةة الاامييةةةة الستفةةةؾقلؽ اداديسيةةةاك لجعكةةةا لشةةةؾة الاةةةشس  محةةةا اإلقامةةةة   ل ؾنةةةت العلشةةةة 
( طالجاك  طالجة مةؽ الستفةؾقلؽ اداديسيةاك بكليةة التربيةة باإلمسةسايلليةذ ٕٛاألمسامسية للدرامسة مؽ )
هؼ الزمشيةة ار سةياذ  قةد للةم متؾمسة  (ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓ) الاةامعىام لعةلجامعة قشةاة الدةؾيسذ 

إنةةاث(ذ  كةةعلػ مةةش ؼ  ٘ٔذكةةؾرذ  ٖٔذ مةةش ؼ )(ٖ٘ ٓقةةدر) ) ي يةةار اف ميمسةةشة بةةانحر ( ٔٚ ٕٓ)
اختجةار كالةا للةعكاا "السكيةاس التالةو الرةؾرة )ب(" إيةداد   بتظبلة  ذ حزةر( ٔٔريفذ  ٚٔ)

انسةةاا اتمسةةتتارات  مكيةةاس ذ (ٕ٘ٓٓذ  آمةةاص صةةادبذ  مرةةظفى يبةةدالعزيز )بفةةداد الةةؾ حظةة
 ,Falk, Lindإيةةداد  فالةةػذ للشةةدذ مللةةرذ ليكؾمسةةكىذ  مسةةللفرما  ) (OEQ IIالفاى ةةة )

Miller, Piechowski & Silverman, ٜٜٜٔ مكيةاس الحكسةة   ايزةاك ( لرجسة  الجاحتةذ
 لؾصةلت الدرامسةة إلةى ذلرجسة  الجاحتةة (ٖٕٓٓ ,Ardelt)ثالثى األبعاد إيداد  مؾنيكا ارديلت 

اداديسيةاك مدةتؾى متؾمسة  مةؽ الحكسةةذ  يةدم  جةؾد  إمتالك طالب السرحلة الااميية الستفةؾقلؽ
فةةر ب فةةى الحكسةةة ب بعادهةةا  بةةدرجت ا ال ليةةة  ف ةةاك ألنسةةاا اتمسةةتتارات الشفدةةية الفاى ةةة لةةدي ؼذ 

ةةا   كةةعلػ يةةدم  جةةؾد فةةر ب فةةى جسيةة  الحكسةةة لجعكةةا لشةةؾة الاةةشس  يةةدم  جةةؾد فةةر ب فةةى  ايزك
س يةةدا نسةة  اتمسةةتتارة الةةشفس حركيةةة كانةةت انسةةاا اتمسةةتتارات الشفدةةية الفاى ةةة لجعكةةا لشةةؾة الاةةش

كةا مةؽ الحكسةة  انسةاا اتمسةتتارات يةدم  جةؾد فةر ب فةى  الفر ب لرالح الةعكؾر  إضةافة إلةى
  لسحا اإلقامة الجعك الشفدية الفاى ة 

 - انساا اتمستتارات الشفدية الفاى ة - اداديسياك  الستفؾقؾ   – الحكسة ال لسات السفتاحية:
  OEsنغرية دالر مسكى 
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Abstract 

 

 The present study aimed to identify the level of wisdom among 

the academically Talented students in the university stage, as well as 

identifying the differences in the wisdom in its dimensions and its total 

score according to the patterns of Over excitability, in addition to clarify 

the differences in both the wisdom and patterns of Over excitability 

according to gender and place of residence. The main sample of the 

study consisted of (22) male and female students of academically 

Talented students at the Faculty of Education in Ismailia, Suez Canal 

University, for the Academic year (2112 - 2112), and their age average 

(21.01) years with a standard deviation of (1.53), including (13 males, 

15 females), The study found that academically Talented students have 

an average level of the wisdom, no differences in the wisdom in its 

dimensions and Total score according to patterns of Over excitability, 

and also no differences in the wisdom according to gender. As well as 

There no significant differences in all patterns of Over excitability 

according to gender except the pattern of Psychomotor Overexcitability 

differences were in favor of males. In addition, there are no differences 

in both the wisdom and patterns of Over excitability according to the 

place of residence. 

Keywords: Wisdom - Academically Talented - Over Excitabilities - 

Theory of Dabroski (OEs). 
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 مكدمـة:

السدمسدةةات ( إلةةى ا  ٕٕٛ - ٕٕٚ ,ٕٔٓٓ ,Sternbergيذةةلر مسةةتلرنبرج )
أل  ل ةةتؼ اب يةةدة لةةديؾ سةةةذ  انةةج لؾجةةد امسةةجياةةب ا  ل ةةتؼ بالتربيةةة مةةؽ اجةةا الحك التعليسيةةة

 للةػ السدمسدةاتانةج ياةب ا  يكةؾ  هةدف  الدةبب األ صلتشسيةة الحكسةةذ  السدمسدات التعليسية
اتمسةتخدام الحكةيؼ لظةؾير السعرفة ا  ل ديس ا للظالبذ لةا  مدةايدل ؼ يلةى  ن ا هؾ ليس ف  

ذ لةةعا ذ أل  السعرفةةة فةةى ن ايةةة األمةةر يسكةةؽ امسةةتخدام ا يلةةى نحةةؾ حدةةؽ ا  مسةةل لتلةةػ السعرفةةة
طالل ا يلى امسةتخدام معةارف ؼ يلةى نحةؾ جلةد  هيسةا هةؾ  السدمسدة التعليسيةيشجغى ا  لدايد 

 ضةسش بذةكا ا  لدريس التف لر الحكيؼ داىساك ما يكؾ  خلر  اما الدبب التانى ففيج إشارة إلى 
در س ؼ مةؽ فستالك الفةرد الةعى يةتعلؼ التةاريك يسكشةج ا  يةتعل ذالدرامسية الس ررات داخا السشاهج 

ا  يرةجم حيالةج بسةا لعلسةج مةؽ ذ  الفةرد الةعى يةتعلؼ األدب يدةتظي  الساضى  ت يكةرر اخظةاا)
فةةى حاجةةة السةةراه لؽ   هةةؾ ا الدةةبب التالةةو  در س حةةؾص الذخرةةيات األدليةةة التةةى درمسةة ا  

لدةتح   السدمسدةات التعليسيةة فةن  إذا لةؼ يحةدث ذلةػ الخةاذ قةرارات حكيسةةذ مةؽ  للتسكؽ ملحة
 نيداد هدتا السراه لؽ تلخاذ متا هع) ال رارات بالتزام ا لعدم ذ اللؾم

 لعا فن  التربية مؽ اجا التف لر ال اىؼ يلةى الحكسةة ياةب ا  ل ةؾ  احةد اهةؼ اهةداف 
للةششا مشغؾمة السدمسدات التربؾبة التةى يةؽ طري  ةا لدةعى الساتسعةات إلةى إددةاب الحكسةة 

 ةةى ل ةةا لإلةةى لةةدايس ا ك ةةدرة ي ليةةة ير مةةؽ خةةالص اهةةداف إجراىيةةة يةةددى الشاةةاح فةةى لحكي  ةةا 
الظةةالب  فالحكسةةة هةةى لربيةةة للسدةةت باذ لربيةةة لتةةؾاز  فل ةةا اهتسامةةات الظالةةب الذخرةةية مةة  

   ( ٜ٘ذ ٕٚٔٓاهتسامات اآلخريؽ  الدياب اتجتسايى السحي  )احسد ثالت  يالا مسعلدذ 
  الترةةرف يةةرلج  مف ةةؾم الحكسةةة فةةى اللغةةة بنل ةةا  األمةةؾرذ  إصةةدار األحكةةامذ  حدةةؽ 

 يش دةةةةؼ السف ةةةةؾم لشةةةةؾيلؽ األ ص: حكسةةةةة نغريةةةةة ماةةةةردة لةةةةرلج  بالسعةةةةارف  العلةةةةؾم الديشيةةةةة 
 الفلدةةفيةذ  التةةانى: حكسةةة يسليةةة لرجساليةةة لةةرلج  بالدةةلؾكيات  األفعةةاصذ فالحكسةةة الشغريةةة 
لتزةةح جليةةاك فةةى كؾن ةةا لةةشؼ يةةؽ "لسةةام العلةةؼ  كسةةاص السعرفةةة"ذ  ان ةةا ل تزةةى مةةؽ صةةاحب ا ا  

راك ب مؾر)ذ متعس اك فى ف سجذ دقي اك فى إدرادجذ مت نياك فى لف لةر)  امةا الحكسةة العسليةة يكؾ  برل
"ذ  ان ا كا ما يسش  صاحب ا مؽ إليا  اى فعا مذةلؽ  مخةال  لت اللةد إل ا  األمؾر"فتبد  فى 

الاسايةةةة  ايراف ةةةاذ  هةةةى ال ةةةدرة يلةةةى الحكةةةؼ حكسةةةاك صةةةحيحاك يلةةةى األمةةةؾر السرلجظةةةة بالحيةةةاة 
فالحكسةةة إصةةابة  ( ٖٚ – ٖٙذ ٕٚٓٓذ الدمسةةؾقىدمحم كذ كسةةا ل تزةةى حدةةؽ الترةرف ) الدةلؾ 
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لية ت قةد الح  بالعلؼ  العسا؛ إذ "العلؼ بال يسا جشؾ ذ  العسا بغلر يلةؼ ت يكةؾ "ذ  الذةريعة 
الحكسةةة العسليةةة التةةى بعةةو الرمسةةؾص مةةؽ اجل ةةا: لسةةام مكةةارم األخةةالب  لسةةام محامسةةؽ األفعةةاص 

      ( ٛٔذ ٕٓٔٓاجاس ارحللةذ )
يتفةة  كةةا مةةؽ لتعةةدد خرةةاىص  مسةةسات ذ ى السدةةتؾيات السرلفعةةة مةةؽ الحكسةةةذ إذ   
ركةةةةةى ل الاغيسةةةةةا   ب ؛(ٕٗٓٓ ,Ardelt)لةةةةةت ي ارد (؛ٖٕٓٓ ,Webster يجدةةةةةتر )

(Aljughaiman & Berki, ٕٖٓٔ)؛ ( هيذر Fischer, ٕٓٔ٘؛) ( فزللة Fadilah, 
 & Sharmaيؾاناةةةةا  )؛  شةةةةارما  د(ٕٚٔٓاحسةةةةد ثالةةةةت  يةةةةالا مسةةةةعلد )  (؛ ٕٙٔٓ

Dewangan, ٕٓٔٛ)  ا  مؽ يستلػ مدتؾيات مرلفعة مؽ الحكسة يتستة  لدرجةة ياليةة يلى
الف ةةةؼ العسلةةة  للغةةةؾاهر  ذالةةةؾيى السعرفةةةى ذالزةةةسلر ذالعدالةةةة ذالرقابةةةة العاليةةةة السعرفةةةةذ مةةةؽ

التف لةةةر  ال ةةةدرة يلةةةىذ األمانةةةةذ الذةةةاايةذ الجرةةةلرةذ العةةةدصذ اإلل ةةةا  األحةةةداث مةةةؽ حؾلةةةجذ 
 السعرفةةة العسي ةةةذذ التفةتح الع لةةىذ التدةةامحذ التؾاضةة ذ الةتحكؼ الةةعالىذ ن ةةرا  الةةعاتإللةدايىذ ا

معاملةةة اآلخةةريؽ متلسةةا يحةةب ا  الحةةدسذ الةةعكااذ احتةةرام الؾالةةديؽذ  يةةدم الخةةؾف مةةؽ السةةؾتذ
ذ  لديج ال درة يلى الحةد مةؽ انج يت با اتختالفات   ج ات الشغر الستجايشة إضافة إلىيعاملؾ)ذ 

التعا نية فةى حةا الشزايةات لةلؽ األفةراد لةدتك  اتاآلثار الدلبية للسذكالتذ  امستخدام اتمسترالياي
       مؽ فرض ال يسشة ا  الديظرة يلل ؼ   

 نغةةةراك تيتسةةةاد الساتسعةةةات فةةةى ل ةةةدم ا  ريادل ةةةا يلةةةى ايسةةةاص  إناةةةازات السؾهةةةؾبلؽ 
ل ةة  يلةةى  -السؾهةةؾبلؽ  الستفةةؾقلؽ اى  –  الستفةةؾقلؽ مةةؽ الشاى ةةاذ فةةن  مدةةدؾلية إيةةداد هةةدتا

ي ةة  التعليؼ الاةةامعى فةة  خاصةةة السرحلةةة الاامييةةة ذبكافةةة السراحةةا التعليسيةةةيةةال  السدةةدؾللؽ 
يليةةج يةةبا لظةةؾير العسليةةة التعليسيةةة إليةةداد األجيةةاص ال ادمةةة مةةؽ الخةةريالؽ لكيةةادة العسةةةا 

ترل ةاا بالسدةتؾى اتجتسةايى الؾطشىذ  متابعة التشسية اتقترةادية  اتجتساايةة  الديامسةيةذ  ا
 الت افى  اإلدارى فةى مختلة  ال ظايةاتذ  محا لةة التؾعيةف األمتةا للعالقةات اتجتساايةة لةلؽ 

 رفةة  كفةةااة األفةةراد بسةةا يشامسةةب الخةةاذ ال ةةرارات  ذمختلةة  األجيةةاصذ  فةةى مختلةة  مؾاقةة  العسةةا
(  فزةالك ٜٗٙذ ٕٛٓٓىذ     إلةك )مشةى لةد  السالىسة لحا ال زايا الد لية  ال ؾمية  الؾطشيةة 

ل تلر مةؽ التغلةرات الشفدةية  اإلجتساايةةذ قد يتعرض خالل ا الظالب  السرحلة الاامييةيؽ ا  
 قد لعرة  ل ةؼ ليةارات ف ريةة  يالقةات اجتساايةة شةتى لةدثر لة ثلراك جةعرياك يلةى امسةلؾب ؼ فةى 

لةةعيؽ ايتةةاد ا يلةةى  تمسةةيسا الظةةالب الستفةةؾقلؽ اداديسيةةاك ا ذمؾاج ةةة متظلجةةات الحيةةاة الاامييةةة
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 متا هع) التحةديات لتظلةب  ( ٗ٘ذ ٕٙٔٓآماص الف ىذ التفؾب فى مراحل ؼ الدرامسية الداب ة )
 لةةعا ياةةب اترل ةةاا بسعرفةةة الظالةةب حكسةةة فةةى التف لةةر تلخةةاذ ال ةةرار الدةةليؼ  الحةةا األمتةةاذ 

ة لسدتؾى الحكسة حتى لرجح جزااك مؽ مسلؾكجذ إما يؽ طرية  لةدريس الحكسةة كدةسة شخرةي
ا  كس ارة لحا السذكالت الغامزة  صؾتك إلةى التةؾاز  لةلؽ اتهتسامةات الذخرةية  اهتسامةات 

خاصةةة  ا  معلسةةى   (ٜٕذ ٕٛٔٓفاطسةةة الاامسةةؼذ  مؾمسةةى الشب ةةا ذ  فةةاا نةةاجىذ ) اآلخةةريؽ
 كفةةااات التف لةةر الش ةةدى لةةدي ؼ د     ةةؼذطاللؾ  لتعزيةةز معرفةةة السؾهةةؾبلؽ  الستفةةؾقلؽ يسللةة

 اخالقيةةةات السعرفةةةةذ  د   إشةةةراد ؼ بذةةةكا ادتةةةر يس ةةةاك  لةةة ثلراك  ؾصتف لةةةر حةةةمدةةةايدل ؼ فةةةى ال
لسحا لة إيااد نؾة مؽ اإللرةاص لةلؽ الع ةا  الةر حذ  بةلؽ الةعات  اآلخةريؽ " هةع) هةى مكؾنةات 

 ( ٜٙٔٔ - ٛٙٔٔ ,ٜٕٓٓ ,Heng & Tamالحكسة" )
خرةية فننج يشجغى الجحو يؽ امساللب مختلفة ل ةتؼ بالخرةاىص الذ مؽ ناحية اخرى 

الشفدةةية  السحؾريةةة التةةى لسلةةز السؾهةةؾبلؽ  الستفةةؾقلؽذ  خلةةر متةةاص لةةعلػ نغريةةة اتن دةةامات 
ف ةؾم اإلمكانةات الستظةؾرة  التةى ل ةدم معالاةة لفرةللية لس Dabrowski اإلياالية لدالر مسكى

 Overexcitabilities للسؾلجةذ  لظؾرال ةا الديشاميكيةةذ حلةو يعةد مف ةؾم اتمسةتتارات الفاى ةة
ذ  ذلةةػ مةةؽ ب السؾلجةةة  التفةةؾالشغر إلةةى مف ةةؾم بةةى لزةةسشتج الشغريةةة إطةةاراك جةةديراك باتهتسةةام الةةع

اإلنفعاليةة  إذ    الع ليةةذ  التخلليةةذ   الحديةذ   خالص خسدة انساا امسامسية هى: الشفس حركيةذ 
لستةةةا السغةةةاهر الذخرةةةية الخاصةةةة باتمسةةةتتارات الفاى ةةةة مدشةةةراك قؾيةةةاك يلةةةى الشسةةةؾ  اتمسةةةتعداد 

         (     ٛٗ- ٚٗذ ٕ٘ٔٓآتا الذياب  بالص الخظلبذ رى للسؾلجة  التفؾب )التظؾ 
فةةالسؾهؾبؾ   الستفؾقةةؾ  يةةادة مةةا يغ ةةر   حدامسةةية شةةديدة لسةةا يةةد ر حةةؾل ؼ مسةةؾاا 

ذ فشاةدهؼ يذةعر   بةالحز  ا  الفةرح دا  ذلػ فى محيظ ؼ األمسرى ا  السدرمسى ا  اتجتسةايى
ريؽ  كةةعلػ يترةةفؾ  بحةةدة اتنفعةةاص فةةى امسةةتاابال ؼ فةةى مؾاقةةف قةةد لبةةد  ياديةةة بالشدةةجة ل خةة

ذ األمةةر الةةعى يدةةبب ل ةةؼ العديةةد مةةؽ السذةةكالت فةةى البلةةت ا  اللسؾاقةةف التةةى يتعرضةةؾ  ل ةة
السدرمسةةةذ مسةةؾاا كةةا  ذلةةػ مةةؽ السؾهةةؾب نفدةةج إلدرادةةج ب نةةج يختلةة  يةةؽ اقرانةةج فةةى مذةةاير)ذ 

عيؽ قةةد يشغةةر   لةةج يلةةى انةةج  اف ةةار)  رد د افعالةةج  نغرلةةج لأمةةؾرذ ا  مةةؽ السحيظةةلؽ بةةج الةة
يرالى ا  شاذذ نغراك لحدة انفعاتلج  حدامسلتج ال ؾية  الذديدة التى لتلر امسةت اان ؼ )فتحةى 

         ( ٘ٙٔذ ٕٔٔٓجر ا ذ 
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   :الدراسة مشللة

لشا لةةت درامسةةات يديةةدة يربيةةة  اجشبيةةة متغلةةرى الحكسةةة  السؾلجةةة   التفةةؾب  اختلفةةت 
لشسيةة الحكسةة لةدى السؾهةؾبلؽ  الستفةؾقلؽ هةؾ  ا ما كا  هدف ا للػ الدرامسات فى اهداف اذ فسش

فةةى مراحةةا يسريةةة مختلفةةةذ  مش ةةا مةةا كةةا  هةةدف ا درامسةةة العالقةةات  اتختالفةةات فةةى الحكسةةة 
 متغلةةرات اخةةرى لةةدى السؾهةةؾبلؽ  الستفةةؾقلؽ   رألةةؼ لجةةايؽ األهةةدافذ إت ا  هةةع) الدرامسةةات قةةد 

إحةةدى ة لةةدى السؾهةةؾبلؽ  الستفةةؾقلؽذ بايتجارهةةا الف ةةت فةةى ماسل ةةا يلةةى اهسيةةة درامسةةة الحكسةة
السؾهؾبلؽ  الستفةؾقلؽ كغلةرهؼ  بايتجار ا  هدتاذ الخراىص ال امة الت  ياب ا  يتر  ل ا 

مؽ األفراد العاديلؽ مسؽ يتعرضؾ  لتحةديات  مذةكالت لتظلةب نؾيةاك مةؽ الحكسةة فةى الترةرف 
 الرالح العام    الخاذ ال رارات  السؾازنة للؽ اتهتسامات ألجا لح ل

درامسة مش ا قةد  لاد فى حد د ما اطلعت يليج الجاحتة مؽ درامسات يربية  اجشبيةذ لؼ 
الفاى ة لدى الستفؾقلؽ اداديسيةاكذ  هةؾ مةا لحةا ص الدرامسةة  اتللؽ الحكسة  انساا اتمستتار  جسعت

 لتحةددثةؼ  مةؽ الحالية الكيام بج مؽ خالص اإلجابةة يلةى بعةض األمسةدلة الستعل ةة ل ةعا الذة    
 فى األمسدلة اآللية: الحالية مذكلة الدرامسة

 ما مدتؾى الحكسة لدى طالب السرحلة الااميية الستفؾقلؽ اداديسياك؟   -ٔ

"السعرفةىذ  التةة ملىذ  العةاطفى" بةةاختالف انسةةاا  ةهةا لختلةة  الحكسةة ب بعادهةةا التالثةة  -ٕ
 ليةةةذ  اإلنفعاليةةة"الع الةةشفس حركيةةةذ الحدةةيةذ التخلليةةةذ اتمسةةتتارات الشفدةةية الفاى ةةة "

   ؟ لدى طالب السرحلة الااميية الستفؾقلؽ اداديسياك 

ها لختل  الحكسةذ  انساا اتمستتارات الشفدةية الفاى ةة لةدى طةالب السرحلةة الاامييةة  -ٖ
 إناث"؟  –الستفؾقلؽ اداديسياك باختالف الشؾة "ذكؾر 

سرحلةة الاامييةة ها لختل  الحكسةذ  انساا اتمستتارات الشفدةية الفاى ةة لةدى طةالب ال -ٗ
 حزر"؟  –الستفؾقلؽ اداديسياك باختالف محا اإلقامة "ريف 

 :الدراسة فاهدأ

 هدفت الدرامسة الحالية إلى:
  التعرف يلى مدتؾى الحكسة لدى طالب السرحلة الااميية الستفؾقلؽ اداديسياك  -

ة لدى نساا اتمستتارات الشفدية الفاى أل   ف اك الحكسة ب بعادها فى  التعرف يلى الفر ب  -
  طالب السرحلة الااميية الستفؾقلؽ اداديسياك 
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لدى طالب  فى الحكسةذ  انساا اتمستتارات الشفدية الفاى ة ال ذ  يؽ الفر ب الشؾاية -
  السرحلة الااميية الستفؾقلؽ اداديسياك 

لدى طالب السرحلة  فى الحكسةذ  انساا اتمستتارات الشفدية الفاى ةال ذ  يؽ الفر ب  -
  لسحا اإلقامة لجعاك  تفؾقلؽ اداديسياك الااميية الس

 :الدراسةأهمية 

ل سةةؽ اهسيةةة الدرامسةةة الحاليةةة مةةؽ خةةالص لؾعيةةف نتةةاىج الدرامسةةة نغريةةاك  لظبيكيةةاكذ امةةا 
 هيسكؽ ا  لد ؼ الدرامسة بسا يل :  باتهسية الشغرية؛يتعل  هيسا 

الةعى ياسةة  فةةى  الظبيعةةة الع ليةة السعرهيةةة ذ ذلةػ الستغلةةر  "الحكسةةة"متغلةر  يلةةى التركلةز -
ألايةةة مةةا لظسةةح السدمسدةةات التعليسيةةة   هةةؾالعلةةؼ  العسةةاذ  الشغريةةة  التظبلةة  معشةةا) لةةلؽ 

    إلى ل مسيدج  لدايسج لدى طالل ا بكافة مراحل ا

انسةةاا اتمسةةتتارات الشفدةةية " طبيعةةة انفعاليةةة  هةةؾ متغلةةر ذيايزةةاك بستغلةةر آخةةر  اتهتسةةام -
 ذاك يلى الشسؾ  اتمسةتعداد التظةؾرى للسؾلجةة  التفةؾب مدشراك قؾي التى لعتبر بستابة  "الفاى ة

 داة جديةةةدة فةةةى ماةةةاص ال ذةةة   التعةةةرف يلةةةى السؾهةةةؾبلؽ  مةةةؽ ثةةةؼ يسكةةةؽ امسةةةتخدام ا كةةة
     الستفؾقلؽ كؾمسللة إضاهية أللر ل للدية

 هيسكؽ ا  لد ؼ الدرامسة بسا يل : باألهسية التظبيكية؛يتعل  هيسا اما 
ات الشفدية الفاى ةذ اى لاس  للؽ متغلر ي لةى معرفةى للؽ الحكسة  انساا اتمستتار  الاس  -

ذ مسةةا يدةة ؼ فةةى التعةةرف يلةةى مةةدى لةة ثلر  لةة ثر كةةال الاةةانبلؽ لجعزةة سا  آخةةر انفعةةالى
 الجعض 

انسةةاا اتمسةةتتارات    ى الحكسةةةذؼ ندةةخة معربةةة  م ششةةة يلةةى يلشةةة مرةةرية "لسكيامسةةيل ةةد -
    يةللسكتجة السررية  العربذ (OEQ - Towالشفدية الفاى ة" )

لتشةةا ص فدةةة طةةالب السرحلةةة الاامييةةة  الةةعيؽ هةةؼ يلةةى ايتةةاب التخةةرج  اتحت ةةاك بالحيةةاة  -
مةة   التؾافةة التف لةةر ال ةةاىؼ يلةةى الحكسةةة كةةى يدةةتظيعؾا العسليةةة  مةةؽ ثةةؼ الحاجةةة إلةةى 

      الغر ف الحيالية الريجة التى يسر   ل ا لشااح

 بةالساتس  السرةري  رامسية جديدةلذكا مشظل اك لدرامسات مدت بلية تح ة ف  عا متغلرات د -
   العرب 
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 :الدراسةمصطلخات 

  :Wisdom احللمة -ٔ

بايتجةار) يسليةة  مف ةؾم الحكسةة (ٕٛٚ - ٕٚٚ ,ٖٕٓٓ ,Ardeltلةت  )يلشا لةت ارد
ذ إذ يذةلر الجعةد السعرفةى إلةى قةدرة السعرهيةة  الت مليةة  اتنفعاليةةالفةرد ل املية ألبعاد شخرةية 

السعةةةانى العسي ةةة للغةةةؾاهر  األحةةةداث خاصةةة هيسةةةا يتعلةةة  الذةةخص يلةةةى ف ةةةؼ الحيةةاةذ  ف ةةةؼ 
بالسداىا الذخرية  البلؽ شخريةذ  التةى لذةسا معرفةة الاؾانةب اإليااليةة  الدةلبية للظبيعةة 

بستابةةة  الجعةةد التةة ملىيعةةد   فةةى حةةلؽ يةةدم الي ةةلؽمعرفةةة مت صةةلة ت لحتسةةا الذةةػ ا   الجذةةرية
اى إدراك الؾاق  كسا هةؾ يليةج د   لحريةف  ذاةايس  للحي الظؾر للجعد السعرفىذ  يتزسؽ ف سك 

ا  لذةؾيجذ  الشغةةر فةةى الغةةؾاهر  األحةداث مةةؽ ز ايةةا متعةةددةذ  ذلةػ ألجةةا لشسيةةة الةةؾيى الةةعالى 
  امةةا الجعةةد التالةةو  الةةعى يتعلةة  بةةالشؾاحى العاطفيةةة ف ةةؾ يذةةلر إلةةى اهسيةةة  الجرةةلرة العاليةةة

 د رها فةى لحدةلؽ العالقةات العاطفيةة  –ب كالتعاط   الح -اتنفعاتت  الدلؾكيات اإلياالية 
 للؽ األشخاص  بعز ؼ الجعضذ  كعا اتنفعاتت  الدلؾكيات الدلبية نحؾ اآلخريؽ    

 :   Over excitabilities الفائكة اتأمناط االستجار -ٕ

يلةةى ان ةةا امسةةتاابة ايلةةى مةةؽ ( ٖٖٓ ,ٕٜٚٔ ,Dabrowskiدالر مسةةكى ) يرف ةةا
نفةس حركيةةذ ا   فةى خسدةة انسةاا هةى: هع) اتمسةتاابة  لبد السشب اتذ   الستؾمس  للستلرات 

 ف ةاك لسةا هةع) األنسةاا   صة  يسكةؽ  حديةذ ا  انفعاليةذ ا  لخلليةذ ا  ي لية ا  مزيج مش ا 
مسةةةكى بيكؾ    ؛(Colangelo, ٜٔٛٗ Piechowski &مسةةةكى  كؾتناللةةةؾ )ليكؾ   رد فةةةى

(Piechowski, ٜٜٔٔ) :يلى الشحؾ التالى   
 النفص حركية  :Psychomotor Overexcitability 

لبد  اتمستتارة الشفس حركية فى صؾرة طاقة زاىدة ا  امسةتتارة مفرطةة للا ةاز العزةلى 
العرةةبى لغ ةةر فةةى صةةؾرة نذةةاا  حلؾيةةة داىسةةة  حركةةة مدةةتسرةذ  حسةةاس  مسةةرية فةةى ال ةةالمذ 

ذ عةذ  حةةب الرياضةةة  األلعةةاب الدةةري مسةةلؾكيات مت ةةؾرةذ  دافةة  نحةةؾ التشةةافس  العسةةا لشذةةاا
        إلك  الدعى إلى الشذاا البدنى السكت 

 شيةاحل  :Sensual Overexcitability 

قؾيةةة نحةةؾ الستلةةرات التةةى يةةتؼ امسةةتكجال ا يبةةر الحةةؾاسذ  لغ ةةر فةةى  فعةةا هةةى رد د 
ذ  لسللةز الظعةؼ  الش  ةاتذ متعة حدية ياليةذ  الجحو يؽ مشافةع حدةية للتةؾلر الةداخلىصؾرة 
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سلسةس األشةيااذ  السشةاعر التستة  ب  ادم الدةيارات يلةى مسةبلا الستةاصذ  التست  لر اىح معلشةة كعة
      إلكالظبيييةذ  اتهتسام بالسالبس  السغ رذ   ل  بالساؾهرات  الحلى

 فنفعاليةاال  :Emotional Overexcitability 

انفعةةةاتت إيااليةةةةذ انفعةةةاتت مسةةةلبيةذ مذةةةاير متشاقزةةةةذ مذةةةاير  شةةةكا لغ ةةةر فةةةى  
اآلخةةريؽ  األمةةادؽ  األشةةيااذ كسةةا لذةةسا لظةةرف السذةةايرذ مفرطةةة نحةةؾ حدامسةةية  مع ةةدةذ   

  العادرة العاطفية ال ؾيةذ  ال ل  مؽ السؾتذ  الذعؾر بالعنبذ  اتدتدةابذ  السزاجيةة اتنتحاريةة
      إلك

 تخيليةال  :Imaginational Overexcitability 

 امسةتخدام احةالم الي غةةذ ذ    التف لر التخللةى لبد  فى شكا امستغراب يسل  فى الخياص
ذ ذ  الخلةة  لةةلؽ الحكي ةةة  الخيةةاصذ  اللعةةب الحةةرذ  األ هةةامفةةى ال تابةةة  التحةةدث الساةةازالرةةؾر   

ذ  ال ةدرة يلةى اإللةداةذ  السلةا  الخةؾف مةؽ السا ةؾصذ  اتمسةتدياا الجرةرىذ  لرةؾر األحةداث
     إلك   للحكايات الخراهية

 عكليةال  :Intellectual Overexcitability 

الرغجةة فةى السعرفةةذ  الجحةو يةؽ الحكي ةةذ  حةب األف ةارذ  التحللةا لغ ر يلى شةكا 
 ال ةدرة يلةى  ذ  التفاهؼذ  الدعى نحؾ التح   مؽ السا ةؾص ذذ  شدة السالحغة  التركلزالشغرى 

 مؾاصةةلة األيسةةاص التةةى لتظلةةب   لظةةؾير مفةةاليؼ جديةةدةذ حةةا السذةةكالتذ  حةةب اتمسةةتظالةذ
 التف لةر األخالقةى مة  لظةؾير  التف لةر الرمةزىذ ف لةر مةا راا السعرفةىذ ما ؾد ي لى كبلرذ  الت

    نغام ا  ند  قيسى     إلك 
 : تفوقامل -ٖ

( لعريفةةةاك يةةةشص يلةةةى ا  الستفةةةؾب هةةةؾ مةةةؽ لديةةةج ٜ٘ذ ٕٕٓٓاقتةةةرح فتحةةةى الزيةةةات )
اإلمكانات الالزمة لتح ل  إناازات ا  ادااات أللر ياديةة فةى اى مةؽ الساةاتت السختلفةة التةى 

حغةةى لت ةةدير الاسايةةةذ بسةةا لذةةسلج مةةؽ قةةدرات ي ليةةة فةةى السؾمسةةي ى ا  الفةةؽ ا  الس ةةارات ل
 اإلجتسااية ا  الكيادية ا  التحرلا األداديسى السعرفى  الس ارى  

 املتفوقني أكادمييًا:  -4

 ذيسكةؽ لعةريف ؼ فةى الدرامسةة الحاليةة يلةةى ان ةؼ طلجةة الفرقةة التالتةة بةالتعليؼ الاةةامعى
%(ذ إضةافة لحرةؾل ؼ يلةى ٜٓاسةؾة كلةى فةى التانؾيةة العامةة تي ةا يةؽ ) الحاصللؽ يلى م
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( ٕٓٔ) ل ةةدر لةةةةةةةدرجةةة ذكةةاا   كةةعال ةةدير )امتيةةاز( بةةالفرب األ لةةى  التانيةةة  التالتةةة بالاامعةةة  
الفاى ةة  الةعى  اتذ م  حرؾل ؼ يلى درجات مرلفعةة يلةى مكيةاس انسةاا اتمسةتتار ف يلى درجة

مااص ال ذ   التعةرف يلةى السؾهةؾبلؽ  الستفةؾقلؽ كؾمسةللة إضةاهية  يعد بستابة اداة جديدة فى
ذ حلو لؼ امستخدام "انساا اتمستتارات الفاى ة" فى الدرامسةة الحاليةة بايتجارهةا متغلةر أللر ل للدية

      مؽ متغلرات الدرامسةذ  بايتجارها ايزاك اداة لل ذ  يؽ السؾهؾبلؽ  الستفؾقلؽ
 :سابكةدراسات اإلطار النظرى و

 :حللمةا
أللفةةةال التةةةى  ردت فةةةى ال ةةةرآ  ال ةةةريؼذ  فةةةى يديةةةد مةةةؽ امرةةةظلح الحكسةةةة مةةةؽ  إ ّ 

ِ  ٖٕٔ :اآليةة مسةؾرة "الج ةرة"األحاديو الشبؾية الذريفةذ فاهلل لعالى ي ؾص فةى   ِ )َ اْذُدةُر ا ِنْعَسةَت 
َؽ اْلِ َتةاِب َ اْلِحْكَسةِة َيِعُغُكةؼ ِبةجِ  )ِإْذ  ٓٔٔ :اآليةة  فة  مسةؾرة "الساىةدة" ؛(َيَلْيُ ْؼ َ َما َانَزَص َيَلْيُ ؼ مِّ

ُ َيا ِايَدى اْلَؽ َمْرَيَؼ اْذُدْر ِنْعَسِت  َيَلْيَػ َ َيَلٰى َ اِلَدِلَػ ِإْذ َاي ةدلكَػ ِلةُر ِح اْلُ ةُدِس لُ   ِ ةاَس َقاَص  َ لِّةُؼ الش 
نِالَا(َ ِإْذ َيل ْسُتَػ اْلِ َتاَب َ اْلِحْكَسَة َ الت   ِف  اْلَسْ ِد َ َكْ الك   ٕ٘ٔ: الشحةا اآليةة فةى مسةؾرة  ؛ْؾَراَة َ اإلِْ

)ِحْكَسةة  َباِلَغةة  َفَسةا  ٘: ال سر اآلية  ف  مسؾرة(؛ )اْدُة ِإَلٰى مَسِبلِا َربَِّػ ِباْلِحْكَسِة َ اْلَسْؾِيَغِة اْلَحَدَشةِ 
ُعُر(  ذيذةريؽ مةرة رد لفة  الحكسةة فة  ال ةرآ  ال ةريؼ إذ      إلك مؽ اآليات ال ريساتذ  ُلْغِؽ الشك

 اختلة  حؾل ةا السفدةر  ذ متجايشةة سعةا ب جةاا قةد  ذاثشتة  يذةرة مسةؾرة  يذر آيةة  ةف  لدع
فةة  مسةةج    ذلةةػ حكيؼبةةاللجةةارك  لعةةالى قةةد  صةة  ذالةةج العليةةة  جيتالةةى فزةةا الحكسةةة فةة  كؾنةة  

   لدعلؽ آية
ذ  ألن ا لجحو فى هللا  ال ؾ   اتندا ذ هى قدرة ال درات اإلندانية أل  الحكسة 

 الجحو  التدقل  فى  لاس  للؽ العلؼ  العسا     إلك  ف د مسعت األديا  إلى لفحر ا ألن ا  
مؽ الفلدفة  بسزيد مؽ اتهتسام لدااك   االفلدفات يلى اختالف لشا لت ا ذ مفاليس ا  معانل ا
الفلدفة اإلألريكيةذ  الفلدفة ال ؾنفؾشيةذ  الفلدفة البؾذيةذ  الفلدفة إلى  السررية ال ديسة

    ف اك لسا قام بج لر جسا   الل ؾديةذ  الفلدفة السديحيةذ  الفلدفة اإلمسالمية

Brugmann مؽ مراجعات لسا لؼ حؾص الحكسة مؽ كتاباتذ فن  ا ص ما نذر حؾل ا كا  فى
 Clayton and كاليتؾ   بلريؽ  لعتبر األيساص التى قدم ا كا مؽذ (ٜٜ٘ٔ)يام 

Birenn ( ٜٙٚٔفى الفترة مؽ – ٜٕٔٛ)  دليالك حؾص إمكانية  ايظتهى ا لى األيساص التى
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دمحم الدمسؾقىذ ؛ ٜٜٙٔذ فداد الؾ حظب)empirically درامسة الحكسة درامسة لاريبية 
        ( ٕٗٔٓ ,Abu Jado, Nofal & Mustafa؛ ٕٚٓٓ

 :مفووم احللمة 

 ,Maxwell)للحكسة يعشى الجحو يؽ شل  أللر مؾجةؾد دقل إ  الجحو يؽ لعريف 

لةلؽ الدةيكؾلؾجللؽذ إت ا  اتلفةاب  كبلةرةا  مف ؾم الحكسة قةد ادتدةب شةعبية  رألؼف  (ٖٕٔٓ
 ربسةةا يرجةة  ذلةةػ إلةةى لةة ثر  ( ٕٚٓٓ)دمحم الدمسةةؾقىذ  لةةؼ يغ ةةر بعةةد ل ةةاحةةؾص مف ةةؾم مؾحةةد 

الحكسة باإلطار البلدى الت افى للجاحتلؽ فل اذ  ما يترلب يلى ذلةػ مةؽ ندةبية الدةلؾكيات التةى 
كسكةةؾ  ذ  ابعةةةاد متعةةةددةذ ا  بايتجارهةةةا  طري ةةة لشةةةا ص الحكسةةةةسةةةةذ   يسكةةؽ ا  لؾصةةة  بالحك

ماسؾية مؽ السعت دات فى اذها  الشاسذ ا  أل  الحكسةة ذات طبيعةة خاصةة مةؽ حلةو كؾن ةا 
لشةةا ص السف ةةؾم  امةةاملزةةؼ مسةةسات شخرةةية إلةةى جانةةب قةةدرات ي ليةةةذ األمةةر الةةعى شةةكا ياى ةةاك 

    (   ٕٚٔٓ لظؾر) يبر الدشؾات الساضية )هانى فدادذ 
للػ ال درة التى يستل  ا الفرد للتخلص مؽ الذر بذتى صةؾر)ذ لةيس  قد لعشى فالحكسة

ف ةةة  مةةةؽ الا ةةةا  الخظةةة   الةةةؾهؼذ  ل ةةةؽ ايزةةةاك مةةةؽ السعانةةةاةذ  الحةةةز ذ  اإلحجةةةااذ  ال راليةةةة 
(Alves, Morgado & Oliveira, ٕٓٔٗ, ٗٓ )  لعشةةى التظبلةة  العسلةةى للسعرفةةة  ا

إياةاد نؾيةاك مةؽ لتؾمسظ ا الكيؼ ألجا لح ل  الرةالح العةام مةؽ خةالص  الرريحة  الزسشية التى
 بالبلدةة ذ interpersonal  بةاآلخريؽذ intrapersonal لعالةجالتؾاز  للؽ اهتسامات الفرد 

لعكةس خسدةة مكؾنةات األ ص:   (ذ ٖٕٔ ,ٕٔٓٓ ,Sternberg) extrapersonal الخارجية
الحيةاة  اختالفال ةاذ التةانى: معرفةة إجراىيةة معرفة  اقيية ثرية يامة  متخررةة حةؾص عةر ف 

ثرية يامة  متخررة حؾص امستراليايات الحكؼ  السذؾرة هيسةا يتعلة  ب زةايا الحيةاةذ التالةو: 
معرفة مسياقات الحياة  يالقال ا التظؾريةذ الراب : السعرفة حؾص اتختالفات فةى الكةيؼ  األهةداف 

لستةةا الحكسةةة ك حةةد     (ٓ٘ٔ ,Sternberg, ٕٖٓٓb األ لؾيةةاتذ  الخةةامس: يةةدم الي ةةلؽ )
السفةةاليؼ السركجةةة محرةةلة لتؾج ةةات الظلجةةة نحةةؾ الةةتعلؼذ  خبةةرال ؼ الستشؾيةةةذ  لفةةايالل ؼ مةة  

 قةةد  ( ٕٗٓٓ ,Brown) ظةةالبلاى محرةةلة لسخرجةةات الةةتعلؼ الست املةةة ل البلدةةة  اآلخةةريؽ
ب ذ  الفةةرgeneral wisdomذ ا  يامةةة personal wisdomل ةةؾ  الحكسةةة شخرةةية 

للش سا فى ا  األ لى لتعل  بالخبرات الذخرةية  لركةز يلةى الحيةاة الخاصةة بالذةخص نفدةجذ 
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فى حلؽ ا  التانية لركةز يلةى حيةاة اإلندةا   العةالؼ برةفة يامةة  ت لةرلج  بالزةر رة بةالخبرة 
      (ٕٛٔٓ ,Gluck et al., ٕٖٓٔ ; Zacher & Staudinger) الذخرية

فرد يلةى الترةرف الدةليؼ فة  السؾاقةف  حةا السذةكالت قدرة ال يسكؽ ايتجار الحكسة: 
الحيالية حالك صحيحاكذ  الحكؼ يلى األمؾر مؽ مشغةؾر قيسة ذ  ذلةػ فة  إطةار الشغةرة الدةياقية 

)دمحم  للسؾقةةف  التةةؾاز  لةةلؽ اتهتسامةةات الذخرةةية  اهتسامةةات اآلخةةريؽ لتح لةة  الرةةالح العةةام
تجارهةا نةؾة محةدد مةؽ السعرفةة التةى تلعتسةد كسا يسكؽ الشغةر إلل ةا باي  (ٜذ ٕٚٓٓالدمسؾقىذ 

ف   يلى الشسةؾ الف ةرى لةا لتدة  لتتزةسؽ الخبةرة الحياليةة  ف ةؼ السعشةى  ال ةدف مةؽ الحيةاةذ 
 ل ةؾ  بستابةةة مؾجةج للفةةرد نحةةؾ امسةتتسار إمكانالةةج  قدرالةج  م ارالةةج بذةةكا فعةاص لاةةا) لح لةة  

يلةةةى  قةةةدرة الفةةةرد لستةةةا الحكسةةةة قةةةد ايزةةةاك   (ٜٖٗذ ٕٙٔٓالفتةةةؾحذ  الةةةؾ)دمحم  جةةةؾدة الحيةةةاة
امستخدام ماسؾية مؽ السعارف  م ارات التف لر العليا بغةرض إصةدار الحكةؼ الرةاىب فةى شة   
مؽ شدؾ  الحياة  العسا يلى إيااد الحا السشامسب للسذكالت التةى يؾاج  ةا لشةااك يلةى الفظشةة 

لعشةى الحكسةة  ف ةاك ا  ربس  (ٜٚذ ٕٚٔٓ)احسد ثالت  يالا مسعلدذ   الجرلرة  الخبرات الداب ة
 إدراك  لحديةد مةا يعرفةجذ  مةا يلى الظالب قدرة (ٖٖذ ٕٛٔٓؽ ) فاا ناجى  آخريْ  لسا  رد فى

يدتظي ذ مؽ خالص مسلشاريؾهات لحةادى الؾاقة ذ  لتشامسةب  يدتظي  معرفتج  ما ت ت يعرفجذ  ما
لؽ مرةةلحتج  فدةةلؾلؾجية الظالةةب فةةى هةةع) السرحلةةة العسريةةةذ هيرةةجح قةةادراك يلةةى السؾازنةةة لةة

إن ةا للحكسةة لةا  مؾحةد هكعا فننةج ت يؾجةد لعريةف    مرلحة اآلخريؽ  مرلحة الساتس  ككا
   لختل  بذ ن ا اآلرااذ  لتشاقض حؾل ا  ج ات الشغر  دغلرها مؽ السفاليؼ الشفدية التى 

 :احللمة واملوهبة 

 ,ٕٔٓٓ ,ٜ٘ٛٔ ,Sternberg) مسةةتلرنبرجلعةةد الشغريةةات  الشسةةاذج التةةى قةةدم ا 

ٕٖٓٓa, b, ٕٓٓ٘, ٕٜٓٓ, ٕٓٔٓ)  الشغريةات  الشسةاذج ر السؾلجة  التفؾب مةؽ ادتةلتفدلر
 The Theory of Successfulفةى هةعا الساةاصذ  مةؽ للش ةا نغريةة الةعكاا الشةاجح  شلؾياك 

Intelligence ذ  نغريةة التةؾاز  فةى الحكسةةThe Balance Theory of Wisdom ذ
 Wisdom, Intelligence, and Creativityلةداة  الشسؾذج السركب للحكسةة  الةعكاا  اإل

Synthesized " WICS " (ذ  قد كا  جؾهر اهتسام مستلرنبرج فى للةػ الشغريةات هةؾ لركلةز
يشرراك مؽ يشاصةر السؾلجةة ا  مكؾنةاك مةؽ مكؾنال ةاذ فالسؾلجةة  ايلى يشرر "الحكسة" بايتجاره

 ةا الذةخصذ لةا كيفيةة امسةتخدامج   التفؾب لةؼ لعةد لعشةى مةؽ  ج ةة نغةر) السعرفةة التةى يستل 
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بعشةةةؾا  الةةةعكاا األدةةةةاديسى لةةةيس كاهيةةةةاك  ة لةةةةجمسةةةتلرنبرج فةةةةى م الةةة ادةةةدل ةةةع) السعرفةةةة   قةةةةد 
Academic Intelligence is not Enough ! WICS: An Expanded Model 

for Effective Practice in School and in Later Life ذ يلةى حاجةة الظلجةة فةى
إلةةى م ةةارات إلداايةةة  الااهةةات لخلةة  اف ةةار جديةةدة لاعل ةةؼ يتعةةاملؾ   السةةدارس  الاامعةةات

بسر نةةة مةة  لغلةةرات العةةالؼ الدةةريعةذ كسةةا ان ةةؼ بحاجةةة إلةةى م ةةارات لحللليةةةذ  م ةةارات يسليةةة 
ال اىسةة  لتشفلع األف ار الاديدةذ  إقشاة اآلخةريؽ ل ةاذ  فةؾب ذلةػ كلةج هةؼ بحاجةة إلةى الس ةارات

  للةػ األف ةار للسرةلحة السذةتركة ا  الرةالح العةام  ذلةػ فةى يلى الحكسة ألجا ضةسا  لح لة
 قةةد ايتبةةر مسةةتلرنبرج الحكسةةة بستابةةة نؾيةةاك مةةؽ الةةعكاا مسةةياج مةةؽ الكةةيؼ األخالقيةةة اإليااليةةة  

ل ؾن ةةا لتزةةسؽ امسةةتخدام ذ  ل ش ةةا نؾيةةاك ذات خرؾصةةية Practical Intelligenceالعسلةةى 
لتح لة  التةؾاز  لةلؽ مرةالح  اهتسامةات الفةرد  للسعرفة الزسشية  الرريحة فى إطار مؽ الكةيؼ

يةؽ  لعالج  ل خريؽ  للدياب البلدى  مؽ ثؼ لح ل  الشف  العامذ  هؾ ما يسلز الذخص الحكةيؼ
ي خةةةع بعةةةلؽ اتيتجةةةار مرةةةالحج الذخرةةةيةذ  مرةةةالح  فةةةالحكيؼ ذالذةةةخص ذ  الةةةعكاا العسلةةةى

الذةةخص ذ   امةةا ر رةذاآلخةةريؽذ  قةةد يغلةةب مرةةالح اآلخةةريؽ يلةةى مرةةالحج إذا اقتزةةت الزةة
 يليةج فةن    السرةالح هعا الشؾة مةؽ التةؾاز  لةلؽ لتح ل  ا  ت ي تؼ ربسا ي تؼفالعكاا العسلى 

فى حالة الحكسة  اجةب  شةرا امسامسةىذ للشسةا فةى الةعكاا العسلةى قةد يكةؾ   balanceالتؾاز  
إت  مبةديلؽ ا  جةداك  اايةقةد يكؾنةؾا اذك هشةاك اشخاصةاك ا  ايزةاك مسةتلرنبرج  اضةاف  ا  ت يكؾ   

لختلة  كتلةراك يةؽ  صةفج  يةدة هةدتا  صةف ؼ بخرةاص   ذتفت ةادهؼ للحكسةةيبةد   حس ةى  ان ؼ
ذ كسةةا ان ةةؼ يةة مشؾ   ةةؼ متفةةاىلؾ  لدرجةةة أللةةر  اقييةةةالرةةفات ان للةةػ مةةؽ : للذةةخص الحكةةيؼ

كسةا يترةفؾ   ذايت ةادهؼ ان ةؼ ت يخظدةؾ   يؾاقب افعال ؼذ  يت ؾ  لع ال ؼ بذكا مفرا لدرجةة
نانيةذ  يتررفؾ  كسا لؾكا  العالؼ كلج يد ر حؾل ؼذ  يتررفؾ   كة ن ؼ خبةراا  اقؾيةاا فةى باأل 

دافة السااتتذ  يعت د   ب درل ؼ الفعة يلى ال ر ب مةؽ الع ةاب فةى حالةة ال ةؾارث إذا مةا لةؼ 
    ادتذاف ؼ ب ى حاص مؽ األحؾاص

الةعكاا  ا ؼ "ذ فةرألإ  كةا حكةيؼ ذكةىذ  لةيس كةا ذكةى حكةيؼ" مؽ هشا يرةدب ال ةؾص: 
إت انةج يشغةر إلل سةا يلةى ان سةا مف ؾمةا   يذتركا  فةى ال تلةر مةؽ العسليةات الع ليةةذ  الحكسة
ذ  الفةرب للش سةا يكسةؽ فةى كيفيةة امسةتخدام هةع) العسليةات  لظبي  ةاذ إذ ا  الحكةيؼ ت مدت ال 

دةااص يةؽ يدتخدم الشس  اآللى فى التف لرذ  إنسا يدعى لف ؼ اآلخةريؽ  طري ةة لرةرفال ؼذ  يت
األمسةةجاب  راا للةةػ الترةةرفات  امةةا الةةعكى فننةةج يدةةتخدم اآلليةةة  التل اىيةةة لسعالاةةة العسليةةات 
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يبدالشاصةةر دمحم الذةريدةذ ) الر للشيةة بدةةرية  كفةااةذ  هةةعا مةا لكيدةةج اختجةارات الةةعكااالع ليةة 
    (ٖٕٔٓدمحم حدلؽذ و؛ ٖٕٔٓالاراحذ  مؾف  بذارةذ 

ديةؾة  – التج: "لربية السؾهةؾبلؽ مةؽ اجةا الحكسةة ( فى مٕٛٓٓدمحم الدمسؾقى )  يدكد
يتا ةؾ  بدةلؾكيال ؼ  مرلفعة  الةعكاا    الستفةؾقلؽ السؾهةؾبلؽ معغةؼا   للخر ج يؽ السة لؾف"ذ

لةةى إللةةش ؼذ مسةةا ديةةا بةةالجعض  هيسةةا ثةةارة ال راليةةة إلةةى جؾانةةب مسةةلبية كالدةةخرية مةةؽ الشةةاس إ
  معةةدص الةةعكاا فةة  زيةةادة اى الةةرألؼ مةةؽ فعلةة  ذ  مةةؽ الةةعكاا  السؾلجةةة؟إمةةا الفاىةةدة  :التدةةا ص

 بالفعةا  هةع) الزيةادة قةد حدةشت اص يليةج   يعؾّ انج ت يؾجد مسبب  اضح يسكؽ ات إمزظردةذ 
حةةداث   العةةالؼ يعةةان  الزيةةادة فةة  الرةةرايات  األإجعزةة ؼ الةةجعضذ لةةا لمةةؽ يالقةةات الشةةاس 

مةةؽ   الستفةةؾقلؽ هةةؾبلؽ  الحكسةةة لعةةد ضةةر رة لتسكةةلؽ السؾ االسدلسةةةذ لةةعا يةةرى الدةةيكؾلؾجلؾ  
امسةةتخدام ذكةةاى ؼ  قةةدرال ؼ ب رةةد لح لةة  الرةةالح العةةام مةةؽ خةةالص التةةؾاز  لةةلؽ اهتسامةةال ؼ 

خاصةةة  ا  األلةةب السشغةةريؽ  الجةةاحتلؽ فةةى  خةةريؽ  الساتسةة  السحةةي  الذخرةةية  اهتسامةةات اآل
لعسةا   الستفةؾقلؽ مااتت السؾلجةة  التفةؾب قةد لركةزت لؾج ةال ؼ العلسيةة فةى لربيةة السؾهةؾبلؽ

لرامج لشسؾية لإلرل اا بالسؾلجة ذال اذ حتى اصةجح الجظةا الرياضةىذ  السؾمسةي ىذ  الذةاير     
إلةك يدةةعى لتح لة  التسلةةز لشفدةج يلةةى حدةاب اآلخةةريؽذ ف ةؼ مةةؽ د ص يديةدة  انديةةة رياضةةية 

السؾهةؾبلؽ  الستفةؾقلؽ   قةد  مرمؾقة ف دت بظؾتت يالسية بدبب األنانية التى يتدؼ ل ا هةدتا
ذ ا  الستفةةؾب  رجةة  التربؾيةةؾ  ذلةةػ لأمسةةاس التربةةؾى الةةعى نذةة  فةةى احزةةانج هةةعا السؾهةةؾبا

 اشةةار ا إلةةى ا  األلةةب البةةرامج التربؾيةةة  اإلثراىيةةة التةةى لدةةت دف لشسيةةة السؾلجةةة لدةةعى فةةى 
األمسةةاس إلةةى اترل ةةاا بالسؾلجةةة د   الشغةةر لخرةةاىص الذخرةةية ا  حتةةى مرايةةاة السرةةلحة 

     العامة 
الدرامسةةات التةةى لشا لةةت الحكسةةة لةةدى السؾهةةؾبلؽ  الستفةةؾقلؽذ  العديةةد مةةؽ  لةةعا انظل ةةت

( درامسةةةة للتعةةةرف يلةةةى السكؾنةةةات العامليةةةة للحكسةةةة لةةةدى ٕٚٓٓدمحم الدمسةةةؾقى )اجةةةرى  حلةةةو
 ف ةةةاك  للش سةةةاذ  ال ذةةة  يةةةؽ الفةةةر ب فةةةى الحكسةةةة بالسرحلةةةة التانؾيةةةة السؾهةةةؾبلؽ  العةةةاديلؽ

يةدم  جةؾد فةر ب دالةةة  امسةةفرت الشتةاىج يةؽ  ذ العسةر لستغلةرات: ماةاص السؾلجةةذ الشةؾةذ البلدةة
 جةةؾد ذ   لةةلؽ البشيةةة العامليةةة للحكسةةة لةةدى السؾهةةؾبلؽ  البشيةةة العامليةةة للحكسةةة لةةدى العةةاديلؽ

ذ فر ب دالة إحراىياك ف  الحكسة للؽ السؾهؾبلؽ  العاديلؽ بالسرحلة التانؾيةة لرةالح السؾهةؾبلؽ
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لةةلؽ ذ لةلؽ الةةعكؾر  اإلنةاث الدرجةةة ال ليةة للحكسةةة  جةؾد فةةر ب دالةة إحرةةاىياك فة  إضةافة لعةةدم
  للؽ ايسار طالب السرحلة التانؾيةذ الريفللؽ  الحزريلؽ

( بةةنجراا درامسةةة للتعةةرف يلةةى مدةةتؾى لظةةؾر ابعةةاد ٕٙٔٓدسةةا قامةةت ل يةةة األحسةةد )
التف لةةر ال ةةاىؼ يلةةى الحكسةةة لةةدى الظالجةةات السؾهؾبةةات بالسرحلةةة التانؾيةةة بسحافغةةة اإلحدةةاا  

عةةةرف يلةةةى لجةةةايؽ اداا ماسؾيةةةات الظالجةةةات السؾهؾبةةةات فةةةى التف لةةةر ال ةةةاىؼ يلةةةى الحكسةةةة  الت
( طالجةذ ُطبة  يلةل ؽ ٓٙباختالف انساا الديظرة الدماغية لدي ؼذ  ل ؾنت يلشة الدرامسة مؽ )

 اختجةةار الدةةيظرة الدماغيةةةذ  اشةةارت الشتةةاىج إلةةى لظةةؾر ابعةةاد التف لةةر مكيةةاس لظةةؾر الحكسةةةذ 
شتةةاىج لسللةةز الكسةةة لةةدى الظالجةةات السؾهؾبةةات بالسرحلةةة التانؾيةةةذ  كةةعا اع ةةرت ال ةةاىؼ يلةةى الح

ثالثة لاسعات مؽ الظالجات فى التف لر ال اىؼ يلى الحكسةة  اختالف ةا بةاختالف انسةاا الدةيظرة 
   الدماغية لدي ؽ 

( درامسةةة لل ذةة  يةةؽ لجةةايؽ مدةةتؾى التف لةةر ٕٙٔٓ اجةةرى يبةةد الةةرحسؽ آص دحةةيؼ )
كسة لدى الظالب السؾهؾبلؽ بالسرحلة التانؾيةة بةاختالف العؾامةا الخسةس ال بةرى ال اىؼ يلى الح

( طالةةةبذ  امسةةةتخدم الجاحةةةو مكيةةةاس لظةةةؾر ٔٛٔ بلةةةم يةةةدد افةةةراد العلشةةةة )للذخرةةةية لةةةدي ؼذ 
الحكسةةةذ  مكيةةاس العؾامةةا الخسةةس ال بةةرى للذخرةةيةذ  قةةد امسةةفرت الشتةةاىج يةةؽ يةةدم لجةةايؽ 

دى ماسؾيةةةات الظةةةالب السؾهةةةؾبلؽ بالسرحلةةةة التانؾيةةةة مدةةتؾى التف لةةةر ال ةةةاىؼ يلةةةى الحكسةةةة لةة
اتنفتةةاح  –الزةةسلر  –اتنجدةةاطية  –بةةاختالف العؾامةةا الخسةةس ال بةةرى للذخرةةية )العرةةالية 

   الس بؾلية(   –يلى الخبرة 
لتعةةرف يلةةى طبيعةةة العالقةةة لةةلؽ إلةةى ا( ٕٙٔٓدمحم الةةؾ الفتةةؾح ) هةةدفت درامسةةةايزةةاك   

فة لتذكلا هؾية األنا )التح ل ذ التذةتتذ اتنغةالبذ التعللة (ذ مدتؾى الحكسة  الحاتت السختل
إضافة للتعرف يلى ل ثلر كا مؽ الشؾة  العسر الزمشى  الجعد الت افى  التفايا للةش ؼ  بةلؽ رلةب 
هؾية األنا يلى مدةتؾى الحكسةة لةدى طةالب الاامعةة الستفةؾقلؽ درامسةياك فةى مرةر  الدةعؾديةذ 

طالةةةب  طالجةةةذ  بامسةةتخدام مكيةةةاس الحكسةةةذ  السكيةةةاس  (ٓٓٔ ل ؾنةةت يلشةةة الدرامسةةةة مةةؽ )
 جةؾد يالقةة ارلجاطيةة مؾججةة لةلؽ لح لة  هؾيةة  السؾضؾيى ل ؾية األناذ لؾصلت الدرامسةة إلةى

األنا  مدتؾى الحكسةذ   جؾد ل ثلر لستغلرات الشؾة  العسر الزمشى  الجعد الت ةافى يلةى مدةتؾى 
   الحكسة  
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( لشسيةةةة الحكسةةةة لةةةدى طةةةالب ٕٚٔٓمسةةةعلد )  دفت درامسةةةة احسةةةد ثالةةةت  يةةةالاامسةةةت  
السرحلةةة التانؾيةةة الستفةةؾقلؽ ي ليةةاك  معرفةةة اثةةر لشسيةةة الحكسةةة فةةى لحدةةلؽ الرةةسؾد الشفدةةى 

(ذ  مكيةةاس ٖٕٓٓلةةدي ؼذ  امسةةتخدم الجاحتةةا  مكيةةاس الحكسةةة ثالثةةى األبعةةاد إيةةداد اردلةةت )
التةدريبى السدةتخدم رنةامج الرسؾد الشفدى إيداد  الجاحتلؽذ  قد امسفرت الشتةاىج يةؽ فعاليةة الب

     فى لشسية الحكسة 
( لدرامسةةة لسعرفةةة اثةةر لرنةةامج لةةدريبى قةةاىؼ يلةةى ٕٛٔٓقامةةت  فةةاا نةةاجى  آخةةرْيؽ )  

 قةةد ل ؾنةةت  السرحلةةة التانؾيةةةذبالحكسةةة فةةى لشسيةةة م ةةارات الحكسةةة لةةدى الظالجةةات السؾهؾبةةات 
ؼ ل دةةيس ؽ بالتدةةا ى إلةةى ( طالجةةة مةؽ السؾهؾبةةات بالسرحلةةة التانؾيةةةذ لةٕٗيلشةة الجحةةو مةةؽ )

ماسةةؾيتلؽ لاريبيةةة  ضةةابظةذ  بتظبلةة  مكيةةاس الحكسةةة إيةةداد الجةةاحتلؽذ  البرنةةامج التةةدريبى 
( جلدةذ  بعد السعالاة اإلحرةاىية جةاات الشتةاىج ٕٕ العى امستغرب مدة ) ال اىؼ يلى الحكسة

يةاس الحكسةة يلةى الشحةؾ التةالى:  جةؾد فةر ب دالةة إحرةاىياك لرةالح التظبلة  الجعةدى يلةى مك
   مسا يدص يلى اثر البرنامج التدريبى فى لشسية م ارات الحكسة لدى الظالجات السؾهؾبات 

 :احللمة والعمر 

جسيعشةةا لةةديشا الحكسةةة متل ةةا متةةا الخيةةاص  الةةعكاا  اإلرادة  ل ةةؽ لةةدرجات متفا لةةة مةةؽ 
داىةؼ  فةى نسةؾ  هةى(  ٕٙٔٓماةاتت يةدة )مرةظفى مسةؾيفذ الخبرات الستشؾية  السكتفةة فةى 

ليدةت بالزةر رة  إت ان ةا ذلسلةا إلةى الزيةادة مة  الت ةدم فةى العسةر(ذ إذ ٖٕٔٓ)يع ؾب يادصذ 
ذ (ٜٜٙٔ)فةداد الؾحظةب لةيس مةؽ مكؾنةات الحكسةة  العسر فةى ذالةجفةمؽ خرةاىص السدةشلؽذ 

ألن ةةا لتظلةةب بعةةض الدةةسات األخةةرى السكسلةةة كالدافييةةة  الحاجةةة للسعرفةةة )يةةادص السشذةةا ىذ 
ؽ الستؾق  انج م  الت دم فى العسر  الؾصؾص لسرحلة الذيخؾخة ل ةؾ  فرصةة  ل ؽ م ( ٕ٘ٔٓ

 رألةةؼ ا  ذلةةػ قةةد ت يكةةؾ  ضةةر رة فةةى حكي ةةة األمةةر ايسةة األفةةراد ادبةةر لتح لةة  معرفةةة  خبةةرة 
(Baltes & Smith, ٜٜٔٓ)   يلةى مدةتؾى الدرامسةات  الجحةؾث التةى لشا لةت الحكسةة ف ةد 

؛  جةدا  ٕٙٔٓالةؾ الفتةؾحذ لجاا العسر بالحكسةة )دمحم لشاقزت نتاىا ا إذ امسفر بعز ا يؽ ار 
(   بعزةة ا اآلخةةر قةةد نفةةى العالقةةة لةةلؽ العسةةر ٕٚٔٓألفةةرا  راضةةىذ  مسةةساا فرحةةا ذ يامسةةلؽذ 

مسةؾمية مةرز بذ حسةدي يامسةلؽ   ؛ ٕ٘ٔٓ؛ يةادص السشذةا ىذ ٕٚٓٓ الحكسة )دمحم الدمسةؾقىذ 
ٕٓٔٛ   ) 
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 الفائكة: اتأمناط االستجار

لدرامسةةةة ا ضةةةاة الظلجةةةة السؾهةةةؾبلؽ  الستفةةةؾقلؽ  لفدةةةلر مةةةا  الا ةةةت األنغةةةار مةةةدخراك 
يتعرضةةؾ  لةةج مةةؽ مغةةاهر انفعاليةةةذ حلةةو ادةةدت درامسةةات يديةةدة لعرضةة ؼ تضةةظرابات نفدةةية 

ذ  لةدثر يلةى اداى ةؼ جلةدة  ل لجات انفعالية خالص مراحا نسؾهؼ لحد مؽ لستع ؼ برةحة نفدةية
الجةةاحتلؽ لتفدةةلر مةةا يتعرضةةؾ  لةةج مةةؽ  العلسةةىذ  لفةةايل ؼ اتجتسةةايى   لةةعا يكةة  العديةةد مةةؽ

اضةةظرابات نفدةةيةذ  الجحةةو يةةؽ مرجييةةة يلسيةةة لؾضةةح للةةػ الغةةاهرةذ ل ةةدف الحةةد مةةؽ آثارهةةا 
(  ٕٓٙذ ٕٙٔٓنةةؾرة الدةةةليسا ذ  لح لةة  الرةةةحة الشفدةةية للظةةةالب السؾهةةؾبلؽ  الستفةةةؾقلؽ )

 Theoryلتظؾريةة تمستعدات الإلمكانات   ا  ادالر مسكى  يالؼ الشفس البؾلشدى نغرية  لعتبر

of developmental Potential "TDP"  لف ةؼ   امسة  يسةا بنطةارالتةى لسةدنا هى الشةؾاة
 ,Piechowski)لسؾهةةؾبلؽ  الستفةةؾقلؽ ل ةةدتا الظلجةةة مةةؽ ا ديفيةةة لظةةؾر الشسةةؾ اتنفعةةالى

إطاراك جديداك لتعريف  لحديد السؾلجةذ  ف ؼ  لعلةيؼ  ريايةة السؾهةؾبلؽ  إذ لستا  (ٕٙٛ ,ٜٜٔٔ
ستفؾقلؽ   لذكلا  ج ات نغر جديدة  مداخا إرشادية للعسا م  األفراد العيؽ يتعةاملؾ  مة   ال

فسشةةع يةةام    (ٕٓٔٓ ,Bailey)ال زةةايا  التحةةديات السختلفةةة فةةى ماةةاص السؾلجةةة  التفةةؾب 
(  هع) الشغرية يتؼ لؾعيف ا لف ؼ الاؾانةب السختلفةة لذخرةية السؾهةؾب  الستفةؾب  ت ٜٓٛٔ)

        (ٛٙ ,ٕٙٓٓ ,Mendaglio & Tillier) بالشؾاحى اتجتسااية اتنفعاليةمسيسا هيسا يتعل  
 لرةة  نغريةةة دالر مسةةكى خسدةةة مدةةتؾيات مختلفةةة لشسةةؾ  لظةةؾر الذخرةةيةذ  هةةع) 
السدةةتؾيات الخسدةةة لعكةةس اتختالفةةات فةةى الخرةةاىص الشفدةةية لأفةةرادذ  التةةى لةةد رها لعكةةس 

الر مسةكى مرةظلح اإلمكانةات   ا  اتمسةتعدات إمكانات الشسؾ الست دم للذخرية   قد امسةتخدم د
التظؾرية مؽ خالص الرجؾة إلى ماسؾية مؽ الخراىص الشفدية التى ايت د ان ةا لةرلج  بةالشسؾ 

قةةدرات خاصةةة متةةا ال ةةدرة السؾمسةةيكيةذ مؾاهةةب    هةةع) الخرةةاىص لتزةةسؽ:  الست ةةدم للذخرةةية
  motivation"" التفةةرد  األنسةةاا الخسدةةة لالمسةةتتارات الفاى ةةةذ  محةةرك قةةؾى مدةةت ا لتح لةة 

ان يةةار للبشةةاا  لشظةةؾى يلةةىالشسةةؾ   التظةةؾر ل األمسامسةةيةدسةةا اشةةار دالر مسةةكى إلةةى ا  العسليةةة 
الشفدةةةى السؾجةةةؾدذ بحلةةةو يدةةةسح للفةةةرد باختجةةةار قيسةةةجذ  انفعاتلةةةجذ  مسةةةلؾكيالجذ  الخرةةةاىص 

الةةة مةةؽ العرةةبية  الةعها  الشفدةةى خاصةةة فةةى ح شةةكا ي خةع   هةةعا اتن يةةار الذخرةية األخةةرى 
ال لةة  الذةةديد  اتدتدةةاب   يةة لى التظةةؾر ليحةةا للةةػ الرةةرايات الداخليةةة  ل ةةؾ  الشتياةةة لشةةاا 

 - ٜٙ ,ٕٙٓٓ ,Mendaglio & Tillier)شخرية قؾيةذ متفردةذ مدت لةذ ذات قيؼ اصللة 
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 هكعا ل ترح الشغريةة ا  اإلمكانةات   ا  اتمسةتعدات التظؾريةة للفةرد يامةا م ةؼ جةداك فةى   (ٓٚ
ر نسةؾ الذخرةيةذ  ا  انسةاا اتمسةتتارات الفاى ةة لةدثر فةى ادتدةاب للةػ اتمسةتعدات لحديد مدا

ج بغ ةؾر  التحةديات التةى لتةؾّ  التظؾريةذ كسا ان ا ربسا ل ؾد إلى مسلدلة مةؽ األزمةات التظؾريةة
 & Rinn, Mendaglio, Rudasill) شخرةةية مدةةت لة لتسلةةز باإليتةةار  قبةةؾص الةةعات

McQueen, ٕٓٔٓ, ٗ)   
ا  ماةةةرد الةةةعكاا  اتمسةةةتعدادات الخاصةةةة ت  Dabrowskiدالر مسةةةكى   قةةةد ا ضةةةح

يكفيا  لبلؾغ السؾهةؾب ا  الستفةؾب مرلجةة ياليةة مةؽ الشسةؾ  الشزةج اتنفعةالىذ  إنسةا تلةد  ا  
ذ Overexcitabilitiesيترةة  السؾهةةؾب  الستفةةؾب بسةةا امسةةسا) باتمسةةتتارة الشفدةةية السفرطةةة 

سةاا مختلفةة مةؽ الستلةرات لسةا لةعلػ مةؽ اهسيةة فةى ل ؾيةة  اتمستاابة ب ؾة  حدامسية يالية ألن
نذاطج الع لةىذ  لؾمسةي  نظةاب خبرالةج   يلةى الةرألؼ مةؽ إشةارلج إلةى ا  الةعيؽ يتستعةؾ  ل ةع) 
الحدامسةةية  اتمسةةتتارة السفرطةةة يذةةعر   ان ةةؼ مختلفةةؾ   أللةةر يةةاديلؽذ  ربسةةا يتذةةك ؾ  فةةى 

امسلت ؼ اتنفعالية خاصة حةاص شةعؾرهؼ مسؾاى ؼذ  يحا لؾ  الحد مؽ شدة امستاابال ؼ  فرا حد
بامسةةةت اا  السحيظةةةلؽ ل ةةةؼذ ف ةةةد راى دالر مسةةةكى ا  فةةةرا اتمسةةةتتارة تزم  ضةةةر رى للسؾهةةةؾب 

يسكةؽ  OEs ا  قةؾة هةع) األنسةاا  ( ٖٛٔ – ٕٛٔذ ٕٗٔٓ الستفؾب )يبدالسظلب ال ريظةىذ 
   (ٜٗٛٔ ,Piechowski & Colangelo) امستخدام ا فى قياس مؾلجة الذخص

د ا  األفراد السؾهؾبلؽ  الستفؾقلؽ  السبديلؽ يغ ر   درجات يالية فى انسةاا  قد  ج
اتمستتارات الفاى ةة لبةد  فةى زيةادة الحدامسةية  الةؾيى  ال تافةةذ  لستةا فرقةاك جؾهريةاك فةى ندةيج 

: الحركيةةةذ الحدةةيةذ الع ليةةةذ الحيةةاة  نؾايةةة الخبةةرةذ  قةةد حةةددها دالر مسةةكى فةةى خسدةةة انسةةاا
   (ٕٔٔٓ ,Lind) عالية   يسكؽ للفرد ا  يستلػ  احدة ا  ادتر مؽ هع) األنسااالخياليةذ اتنف

الدرامسةات التةى اهتسةت لتشةا ص هةعا السف ةؾم مسةؾاا مةؽ ناحيةة كؾنةج  لؾجد العديةد مةؽ  
لل ذ  يؽ السؾهؾبلؽ  الستفؾقلؽذ ا  مؽ حلو كؾنج متغلر متلةج متةا الستغلةرات األخةرىذ  اداة

  مؽ هع) الدرامسات:
 هدفت إلى فحص العالقةة لةلؽ  (ٕٔٓٓ ,Bouchet & Falk)شلت  فالػ درامسة لؾ 

( طالجةةاك ٕٙ٘الاةةشس  انسةةاا اتمسةةتتارات الفاى ةةةذ  قةةد لزةةسشت يلشةةة الدرامسةةة )نةةؾة  ذالسؾلجةةة
 الشدةةخة التانيةةة ذ  بامسةةتخدام مكيةةاس اتمسةةتتارات الفاى ةةةالسؾهةةؾبلؽ طلجةةة الاامعةةة طالجةةة مةةؽ 

لجاطيةة دالةة لةلؽ السؾلجةة  اتمسةتتارات الفاى ةةذ  كةعلػ  جةؾد اشارت الشتاىج إلى  جؾد يالقة ار 
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فةةى حةةلؽ كانةةت  ذلرةةالح الةةعكؾر فةةر ب دالةةة فةةى اتمسةةتتارات "الع ليةةة  التخلليةةة  الشفدةةحركية"
      الحدية  اتمستتارةنس  اتمستتارة اتنفعالية    نس  الفر ب دالة لرالح اإلناث فى

د مةةا إذا كانةةت انسةةاا اتمسةةتتارات لحديةة (ٕٚٓٓ ,Tieso) امسةةت دفت درامسةةة ليدةةؾ 
الفاى ة لدى الظلجة السؾهؾبلؽ لتجايؽ لتجايؽ انساا اتمستتارات الفاى ة لدى ا ليةاا امةؾرهؼذ  فةى 

( مةؽ ا ليةاا األمةؾر  ٔٙٔذ  )( مؽ الظلجةة السؾهةؾبلؽٖٗٔضؾا ذلػ لزسشت يلشة الدرامسة )
 لةةؼ معالاةةة البيانةةات باألمسةةاللب   قةةد لةةؼ امسةةتخدام مكيةةاس اتمسةةتتارات الفاى ةةة الشدةةخة التانيةةةذ

اتحرةةاىية السشامسةةجةذ  لؾصةةلت الشتةةاىج إلةةى ا  نسةة  اتمسةةتتارة التخلليةةة لةةدى اآلبةةاا لةةج لةة ثلر 
مسةةلبى داص يلةةى نسةة  اتمسةةتتارة التخلليةةة للظلجةةةذ للشسةةا نسظةةى اتمسةةتتارة التخلليةةة  اتنفعاليةةة 

كسةا اع ةرت الشتةاىج حرةؾص   لأم ات ذات ل ثلر مؾجب داص يلةى هةعيؽ الشسظةلؽ لةدى الظلجةة
الظلجة السؾهؾبلؽ يلى درجات يالية فى نس  اتمستتارة الشفس حركية  إضافة إلى  جةؾد فةر ب 
دالةةة لةةلؽ الةةعكؾر  اإلنةةاث فةةى نسظةةى اتمسةةتتارة الحدةةية  اتنفعاليةةة لرةةالح اإلنةةاث   ا  الةةدخا 

      ةاألمسرى ذات ل ثلر متسايز داص يلى امستتارات الظلجة التخللية  الحدي

العالقةة لةلؽ انسةاا اتمسةتتارة  ل رىإلى ف د هدفت ( ٕٛٓٓدرامسة ثامر السظلرى )اما 
الفاى ة  ف  نغرية دالر مسكى  كا مؽ العكاا  التحرةلا الدرامسةىذ  فايللت ةا فةى ال ذة  يةؽ 

( طالجةةةاك  طالجةةةة ٕٓٓٔالظلجةةةة السؾهةةةؾبلؽ   اجريةةةت الدرامسةةةة يلةةةى يلشةةةة للةةةم يةةةدد افرادهةةةا )
 امسةتخدم ذ (ٜٗذ حلةو للةم يةدد السؾهةؾبلؽ مةش ؼ ) التامس  الستؾمس  بال ؾيةت بالرفلؽ الداب 

ذ  امسةفرت الشتةاىج يةؽ الجاحو اختجار السرةفؾفات الستتابعةة لةريفؽذ  مكيةاس اتمسةتتارة الفاى ةة
كسةا لؾجةد يالقةة   جؾد فر ب للؽ السؾهؾبلؽ  العاديلؽ فى انساا اتمستتارة لرةالح السؾهةؾبلؽذ

الظلجة السؾهؾبلؽ يلى مكياس اتمسةتتارة الع ليةة "الفريةى"  درجةال ؼ يلةى ارلجاطية للؽ درجات 
فزةالك يةةؽ  جةؾد يالقةة ارلجاطيةةة لةلؽ درجةات الظلجةةة السؾهةؾبلؽ يلةى مكيةةاس اختجةار الةعكااذ 

 اتمستتارة الع لية "الفريى"  درجات لحرلل ؼ الدرامسى  
اتمسةتتارت الفاى ةة ( لدرامسة للتح   مؽ فايلية مكيةاس ٕٔٔٓقام فتحى جر ا  )دسا 

فةى ال ذةة  يةةؽ الظلجةةة السؾهةةؾبلؽذ  ال ذةة  يةةؽ الفةةر ب فةةى األداا يلةةى هةةعا السكيةةاس لجعةةاك 
لستغلةةرى الاةةشس  الفدةةة العسريةةة ألفةةراد العلشةةةذ  اقترةةرت الدرامسةةة يلةةى يلشةةة مةةؽ السؾهةةؾبلؽ 

ذ  يلشةةة مساثلةةةة ل ةةةا مةةةؽ الظلجةةة العةةةاديلؽ بسةةةدارس يسةةةا  (٘ٔٔ يةةةددهؼ ) بسدرمسةةة اللؾبلةةةا
  ( طالجةةاك  طالجةةةةٜٕٛبساسةةؾة كلةةةى ) (ٗٚٔ بلةةم يةةةددهؼ ) بالرةة  التامسةةة   الحةةادى يذةةةر
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ذ  قةةد للشةةت الشتةةةاىج  جةةؾد فةةر ب لةةةلؽ  لستلةةت اداة الدرامسةةة فةةةى مكيةةاس اتمسةةتتارات الفاى ةةةة
السؾهؾبلؽ  العاديلؽ يلى جسية  ابعةاد السكيةاس لرةالح السؾهةؾبلؽ مسةا يدكةد فايليةة السكيةاس 

       لؽ  الستفؾقلؽ   فى ال ذ  يؽ السؾهؾب
( درامسةةة ٖٕٔٓ معلةةؾف الدةةبيعى ) ذثةةامر السظلةةرى  اجةةرى كةةا مةةؽ صةةجاح العشلةةزاتذ 

للتعةةةرف يلةةةى اثةةةر الت افةةةة  الاةةةشس يلةةةى انسةةةاا اتمسةةةتتارات الفاى ةةةة لةةةدى يلشةةةة مةةةؽ الظلجةةةة 
( طالجةةاك ٘ٔٔالسؾهةةؾبلؽ فةةى كةةا مةةؽ ال ؾيةةت  األرد    لةةؼ اختيةةار يلشةةة يذةةؾاىية مكؾنةةة مةةؽ )

( بال ؾيةةةةت  م لةةةةديؽ بالرةةةة  التامسةةةة  ٚ٘( بةةةةاألرد ذ  )ٛ٘مةةةةش ؼ ) مةةةةؽ السؾهةةةةؾبلؽ طالجةةةةة 
الستؾمس ذ  لؼ لظبل  مكياس فرا اتمستتارات الشدخة التانيةذ  قد اع رت الشتاىج  جةؾد فةر ب 
دالة فى انساا اتمستتارات الفاى ةة لعةزى لستغلةرى العؾامةا الت اهيةة  الاةشس لةدى يلشةة الدرامسةة 

  ؽ  ال ؾيتللؽ   السؾهؾبلؽ األردنلل
لتعةرف يلةى العالقةة لةلؽ بنجراا درامسةة ل( ٕ٘ٔٓآتا الذياب  بالص الخظلب )  قامت

انساا اتمستتارة الفاى ةة  فة  نغريةة دالر مسةكى  بةلؽ التف لةر اتلةدايى لةدى الظلجةة السؾهةؾبلؽ 
( ٓٓٔ( طالجةاك  طالجةةذ مةش ؼ )ٖٖٙ العاديلؽ بسدارس الدةل    اشةتسلت يلشةة الدرامسةة يلةى )

 بامسةةتخدام مكيةةاس انسةةاا اتمسةةتتارة الفاى ةةةذ  مكيةةاس لةةؾرانس ( يةةاديلؽذ ٖٕٙمؾهةةؾبلؽذ  )
 جةؾد يالقةة ارلجاطيةة مؾججةة دالةة لةلؽ انسةاا اتمسةتتارة للتف لر اإللدايىذ  اشارت الشتاىج إلى 

ذ كسةا اع ةرت الشتةاىج  جةؾد فةر ب الفاى ة  التف لةر اتلةدايى لةدى الظلجةة السؾهةؾبلؽ  العةاديلؽ
ى انسةةةاا اتمسةةةتتارة الفاى ةةةة  التف لةةةر اتلةةةدايى لةةةلؽ الظلجةةةة السؾهةةةؾبلؽ  العةةةاديلؽ لرةةةالح فةةة

          السؾهؾبلؽ
را اتمسةتتارة (  هةدفت إلةى التعةرف يلةى انسةاا فةٕٙٔٓدرامسة نؾرة الدليسا  ) ايزاك 

لدالر مسةةكىذ  ال ذةة  يةةؽ يالقةةة هةةع) األنسةةاا بكةةا مةةؽ التفةةؾب الدرامسةةى  ال ةةدرات اإللداايةةةذ 
فة لسحا لةةة ال ذةة  يسةةا إذا كانةةت هشةةاك فةةر ب فةةى انسةةاا اتمسةةتتارة لعةةزى لتةة ثلر التفايةةا إضةا

( مةةؽ ٖٓٔلةةلؽ متغلةةرى التفةةؾب الدرامسةةى  ال ةةدرات اإللداايةةة   قةةد ل ؾنةةت يلشةةة الدرامسةةة مةةؽ )
الظالجةات الستفؾقةات  أللةةر الستفؾقةات بالسرحلةةة الاامييةةذ  امسةتخدمت الجاحتةةة اختجةار لةةؾرانس 

ايىذ  مكيةةةاس فةةةرا اتمسةةةتتارةذ  اع ةةةرت الشتةةةاىج  جةةةؾد يالقةةةة لةةةلؽ انسةةةاا فةةةرا للت لةةةر اتلةةةد
اتمسةةةتتارة )العهشيةةةة(  التفةةةؾب الدرامسةةةىذ   جةةةؾد يالقةةةة لةةةلؽ انسةةةاا فةةةرا اتمسةةةتتارة )الحدةةةية( 
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يلى مكياس انساا فرا اتمستتارة لعزى لت ثلر التفايا للؽ متغلةرى  اإللداةذ  يدم  جؾد فر ب 
  ات اإللداايةالتفؾب الدرامسى  ال در 

( التةةى امسةةت دفت ال ذةة  يةةؽ مدةةتؾى فايليةةة ٜٕٔٓقةةؾرة )كةةؾثر الؾ  اخلةةراك درامسةةة 
ذ Memleticsانسةةاا اتمسةةتتارات الفاى ةةة  امسةةاللب الةةتعلؼ الشؾايةةة  كةةا مةةؽ  الةةعات اإللداايةةة

 ل ثلر الشؾة اتجتسةايى فةى كةا مةش ؼ  باإلضةافة لل ذة  يةؽ طبيعةة العالقةات اترلجاطيةة لةلؽ 
 ذلةػ يلةى  ذلعات اإللدااية  كا مؽ انساا اتمستتارات الفاى ةة  امسةاللب الةتعلؼ الشؾايةةفايلية ا

( مةؽ ٜٕٙ) قؾام ةايلشة مؽ الستفؾقلؽ بسدرمسة الستفؾقلؽ التانؾية فى العلؾم  الت شؾلؾجيا للةم 
مكيةةاس الةةؾت لكيةةاس فايليةةة  امسةةتخدمت الجاحتةةة  لتح لةة  األةةراض الدرامسةةةالةةعكؾر  اإلنةةاثذ 

ذ  مكيةةاس امسةةاللب الةةتعلؼ (OEQ II)اايةةةذ  مكيةةاس انسةةاا اتمسةةتتارات الفاى ةةة الةةعات اإللد
لةدى  الشؾاية   لؾصلت الدرامسة إلى ارلفاة مدتؾى اتمستتارات الشفدية الفاى ة باسية  انساط ةا

  كسا اشارت الشتاىج ايزةاك إلةى  جةؾد فةر ب فةى يدا اتنفعالية مش ا كانت متؾمسظة افراد العلشة
ة الحدةية  اتنفعاليةة لرةالح اإلنةاثذ  فةى اتمسةتتارة التخلليةة لرةالح الةةعكؾر  دةا مةؽ اتمسةتتار 

إضةةافة لؾجةةؾد يالقةةات ارلجاطيةةة مؾججةةة دالةةة لةةلؽ فايليةةة الةةعات اإللداايةةة  كةةا مةةؽ انسةةاا 
     اتمستتارات الفاى ة  امساللب التعلؼ الشؾاية

 :الدراسةض وفر

ص العةةرض الدةةال  للدرامسةةات مةةؽ خةةال ضةةؾا مذةةكلة الدرامسةةة  اهةةداف ا  اهسلت ةةاذ    فةة 
  يلى الشحؾ التالى:  حاليةال للدرامسة ض  فر  الجحؾث الداب ة يسكؽ صياألة 

  مؽ الحكسة امرلفعك مدتؾى  اداديسياك  رحلة الااميية الستفؾقؾ  طالب الس يستلػ -ٔ
لختلةة  الحكسةةة ب بعادهةةا التالثةةة "السعرفةةىذ  التةة ملىذ  العةةاطفى" بةةاختالف انسةةاا  -ٕ

الع ليةةةةةةذ الحدةةةةةيةذ التخلليةةةةةةذ حركيةةةةةةذ ية الفاى ةةةةةة "الةةةةةشفس الشفدةةةةة اتمسةةةةةتتارات
   اإلنفعالية" لدى طالب السرحلة الااميية الستفؾقلؽ اداديسياك 

لختل  الحكسةذ  انساا اتمستتارات الشفدية الفاى ة لةدى طةالب السرحلةة الاامييةة  -ٖ
  إناث" –الستفؾقلؽ اداديسياك باختالف الشؾة "ذكؾر 

اتمستتارات الشفدية الفاى ة لةدى طةالب السرحلةة الاامييةة لختل  الحكسةذ  انساا  -ٗ
  حزر" –الستفؾقلؽ اداديسياك باختالف محا اإلقامة "ريف 
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 رجرااات:الطريكة واإل

 : الدراسةمنوج  -أ

نةةج احلةةو الؾصةةف  )الس ةةار (ذ  يلةةى السةةش ج ةالراهشةةالدرامسةةة  فةة  ةالجاحتةة ايتسةةدت
اندةب السشةاهج الجحتيةة إلجةراا متةا  مؽ ثؼ ف ةؾ ذ السش ج السشامسب لشؾاية البيانات  الفر ض

  هع) الدرامسة

 :الدراسةعينة  -ب

( طالجةاك ٓٔٔل ؾنةت يلشةة التح ة  مةؽ الخرةاىص الدةيكؾمترية ألد ات الدرامسةة مةؽ )
ذ (ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓ) الاةامعىام لعةلذ بكلية التربية باإلمسسايلليةذ جامعة قشاة الدؾيس طالجة 
اف مسةشةذ بةانحر ( ٓٚ ٕٓ)ايسةارهؼ الزمشيةة للم متؾمس   قد  إناث(ذ ٔٙذكؾرذ  ٜٗ)    مش ؼ 

( طالجةاك  طالجةة مةؽ ٕٛمةؽ ) للدرامسةة األمسامسةية علشةةالل ؾنةت   فى حلؽ (ٔٙ ٓقدر) ) ي يار مي
اف مسةةشة بةةةانحر ( ٔٚ ٕٓ)ارهؼ الزمشيةةة سةةياذ  بلةةم متؾمسةة  بال ليةةة ذال ةةا الستفةةؾقلؽ اداديسيةةاك 

مةؽ   قد لؼ اشت اب للػ العلشة األمسامسةية  اث(إن ٘ٔذكؾرذ  ٖٔذ مش ؼ )(ٖ٘ ٓقدر) ) ي يار مي
 ذلةػ  ( طالجةاك  طالجةة مةؽ مختلة  الذةعب العلسيةة  األدليةةٖٓٓيلشة ا لية للةم يةدد افرادهةا )

   ثة:فى ضؾا محكات ثال 
حلةةو يكةةةؾ  الفةةةرد حاصةةةالك يلةةى ماسةةةؾة كلةةةى فةةةى بمحةةػ التحرةةةلا األدةةةاديس :  -ٔ

ا ا  %(ذ إضةةافة لحرةةؾلج يٜٓالتانؾيةةة العامةةة تي ةةا يةةؽ ) لةةى ل ةةدير )جلةةد جةةدك
 امتياز( بالفرب األ لى  التانية  التالتة بالاامعة 

( درجةة ٕٓٔحلو يكؾ  الفرد حاصةالك يلةى درجةة ذكةاا ل ةدر لةةةةةة )بمحػ العكاا:  -ٕ
 ف يلى فى األداا يلى اختجار العكاا السدتخدم بالدرامسة الحالية 

 يلةةى درجةةات مرلفعةةة حلةةو يكةةؾ  الفةةرد حاصةةالك بمحةةػ انسةةاا اتمسةةتتارات الفاى ةةة:  -ٖ
يلةى مكيةاس انسةاا اتمسةتتارات الفاى ةةذ  الةعى يعةد  )اإلرباي  األيلى( فة  األداا

اداة جديدة فى مااص ال ذ   التعرف يلةى السؾهةؾبلؽ  الستفةؾقلؽ كؾمسةللة  بستابة
   إضاهية أللر ل للدية 
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 : الاد ص التال  يؾضح ليانات العلشة لجعاك لستغلرات الدرامسة
  8ويحم اإلقايتانجُس،  نُىعف وتىصيع عيُت انذساست تبعاً ( وص0جذول )

 

 انعذد انكهً انعذد انتصُيف انًتغيش

 .1 02 ركىس َىع انجُس

 04 إَاث

 .1 01 سيف يحم اإلقايت

 00 حضش

 الدراسـة:ت اوأد -ج

  لت ياردمؾنيكا  إيداد الحكسة ثالثى األبعاد مكياس) ٕٖٓٓArdelt, (   لرجسة
 الجاحتة 

ذ  قامةت الجاحتةة (ٖٕٓٓ ,Monika Ardelt)لت يقامت بنيداد السكياس مؾنيكا ارد
( ٗٔ يذةتسا يلةى ) "معرفةى"الحالية لترجستج إلى العربيةذ  هؾ يت ؾ  مةؽ ثالثةة ابعةادذ األ ص 

لكيس قدرة الذخص يلى ف ؼ الحياةذ  ف ةؼ السعةانى العسي ةة للغةؾاهر  األحةداث خاصةة مفردة 
الذخرةةةية  البةةةلؽ شخرةةةيةذ  التةةةى لذةةةسا معرفةةةة الاؾانةةةب اإليااليةةةة  هيسةةةا يتعلةةة  بالسدةةةاىا

 الدةةلبية للظبيعةةة الجذةةرية معرفةةة مت صةةلة ت لحتسةةا الذةةػ ا  يةةدم الي ةةلؽ  امةةا الجعةةد التةةانى 
( مفةةردة  يعةةد بستابةةة لظةةؾر للجعةةد السعرفةةىذ  يكةةيس ف ةةؼ الفةةرد العسلةة  ٕٔ يتزةةسؽ ) "لةة ملى"

للحيةةاةذ  قدرلةةج يلةةى الشغةةر للغةةؾاهر  األحةةداث مةةؽ ز ايةةا متعةةددةذ  ذلةةػ ألجةةا لشسيةةة الةةؾيى 
( مفةةةردة لكةةةيس ٖٔ يت ةةةؾ  مةةةؽ ) "يةةةاطفى"الةةةعالى  الجرةةةلرة العاليةةةة  للشسةةةا الجعةةةد التالةةةو 

 د رها فةى لحدةلؽ العالقةات العاطفيةة  –كالتعاط   الحب  -إلياالية اتنفعاتت  الدلؾكيات ا
   للؽ األشخاص  بعز ؼ الجعضذ  كعا اتنفعاتت  الدلؾكيات الدلبية نحؾ اآلخريؽ    

( = مؾافة  ٔ( حلةو )٘ – ٔ) كا مفردة يتؼ ل ديرها  ف  مكياس خسامسى يتدرج مؽ 
( مفةردات ي ة  مش ةا ٛكؾمسةة  يةددها )ذ يةدا بعةض السفةردات السع( = ارفض بذةدة٘بذدةذ  )

( فةةةى الجعةةةد العةةةاطفى  هةةةع) السفةةةردات السعكؾمسةةةة ل خةةةع ٖ( مفةةةردات فةةةى الجعةةةد التةةة ملىذ  )٘)
( = ارفةض بذةدة   مةؽ ثةؼ لتةرا ح الدرجةة ٔ( = مؾاف  بذةدةذ  )٘( حلو )ٔ – ٘الت ديرات )

متؾمسة   –مرلفة   قد لؼ لحديد مدتؾى الحكسة )ذ ( درجةٜ٘ٔ – ٜٖال لية للسكياس ما للؽ )
مةةشخفض( لةةدى افةةراد يلشةةة الدرامسةةة فةةى السكيةةاس ككةةا  فةةى كةةا بعةةد فريةةى مةةؽ ابعةةاد) يلةةى  –

(ذ ٘) يلةى السكيةاس  هؾ خارج قدةسة الفةرب لةلؽ ايلةى ل ةدير( ٖٖ ٔامساس ا  طؾص الفدة )
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 ذمةشخفض –متؾمسة   –يةؽ السدةتؾيات التالثةة: مرلفة   التةى لعبةر ( ٖ( يلةى )ٔ اقا ل دير )
  : مؽ ثؼ فن

    (ٖٖ ٕ – ٔ)ذ ى السدتؾى السشخفض مؽ الحكسة هؼ مؽ لترا ح درجال ؼ مؽ 
 ( ٚٙ ٖ – ٖٗ ٕ)ذ ى السدتؾى الستؾمس  مؽ الحكسة هؼ مؽ لترا ح درجال ؼ مؽ 
    ( ٘ – ٛٙ ٖ)ذ ى السدتؾى السرلف  مؽ الحكسة هؼ مؽ لترا ح درجال ؼ مؽ 

 اخلصائص الشيلومرتية للمكياض:

صةدقج مةؽ حلةو  فةى صةؾرلج األصةلية الدةيكؾمترية للسكيةاسالخراىص ب هيسا يتعل 
ياليةة حلةو لرا حةت معةامالت مسةيكؾمترية  عدة السكياس إلى لستعةج بكفةااةاشارت مُ  ثجالج ف د 

(  فةى حةلؽ قامةت بحدةاب ٘ٛ ٓ – ٔٚ ٓثجالج بظري ة الفا كر نجاخ لأبعاد التالثةة مةا لةلؽ )
رةةةدب التشبةةةدىذ  الرةةةدب التسللةةةزىذ صةةةدب السكيةةةاس بعةةةدة طةةةرب مش ةةةا صةةةدب السحتةةةؾىذ  ال

  الردب الت اربى  جسيع ا اشارت إلى معدتت مرلفعة مؽ الردب  
يلةةى الشحةةؾ الخرةةاىص الدةةيكؾمترية للسكيةةاس الدرامسةةة الحاليةةة لةةؼ التح ةة  مةةؽ  فةة  

 التالى: 
سحكسةلؽ مةؽ ال( ٜيلةى )بعد لرجستج  السكياس رضحلو يُ لؼ إجراا صدب السحكسلؽ 

 ذ  يلةةؼ الةةشفس التربةةؾي اللغةةة العربيةةة  الكيةةاس  الت ةةؾيؼة اتناللزيةةة   ستخررةةلؽ فةة  اللغةةال
 تذ  قامةالدرامسةةللت دد مؽ  ضؾح الف رات  مسالمة الرياألة  مشامسبت ا لعلشةة   التربية الخاصة

بنيةةادة صةةياألة  لعةةديا بعةةض الف ةةرات التةة  اشةةار إلل ةةا السحكسةةؾ ذ  قةةد للغةةت ندةةب  ةالجاحتةة
  %  ذلػ يذلر إلى الردب الغاهري للسكياسٓٓٔسكياس الفاب السحكسلؽ يلى ف رات ال

 ذلةػ بامسةتخدام صةدب الس ارنةة الظرهيةة )التسللةز(  السكيةاسلؼ الت دةد مةؽ صةدب دسا 
ذ حلةةو لةةؼ لرللةةب الةةدرجات الخرةةاىص الدةيكؾمترية التح ةة  مةةؽ يلةةى يلشةةمةؽ خةةالص لظبي ةةج 

% مةؽ الدرجةة ال ليةةذ لتستةا ٕٚ لرللجاك لشازليةاكذ  لةؼ لحديةد ندةجة ايلةى  ادنةى للسكياسال لية 
مشخفزةة  األفةراد % ٕٚذ  لستةا ماسؾيةةة ادنةى الحكسةةمرلفعةة  فةراد األ% ٕٚماسؾيةة ايلةى 

لدتلةةة جةةارامتري ال" ت" ر لةةؼ امسةةتخدام اختجةةا   طالجةةة ا( طالجكةةٖٓ بلةةم يةةدد كةةا مش ةةا ) الحكسةةة
األداا مشخفزةة   (ذ  متؾمسةة ٕٗ ٖٔذ ة=ٓ٘ ٕٙٔمرلفعةة  األداا )م= الفةةر ب لةةلؽ متؾمسةة 

ا يشد مدةتؾي   ه  قيسة دالة إحراىيك ( ٛ٘ ٖ" )ت" ة(  بلغت قيسٕٜ ٓٔذ ة=ٕٚ ٘ٔٔ)م=
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لديةةج قةةدرة يلةةى التسللةةز لةةلؽ  السكيةةاس هةةع) الشتياةةة لذةةلر إلةةى ا  (  ٘ٓ ٓ؛ ٔٓ ٓدتلةةة )
  اذ مسا ياعلج صالحاك لالمستخدام ف  الدرامسة الحالية  مشخفزل الحكسةمرلفع  

طري ةةة "الفةةا  بامسةةتخدامفةةى الدرامسةةة الحاليةةة  ات السكيةةاسلةةؼ التح ةة  مةةؽ ثجةة فةةى حةةلؽ
للجعةةةةد التةةةةامل ذ  (ٖٙ ٓ) جعةةةةد السعرفةةة ذ لل (٘٘ ٓ) التجةةةات التمعةةةةام تللغةةة درنجةةةاخ"ذ  قةةةةد

للسكيةةاس ككةةاذ  هةةى معةةامالت ثجةةات م بؾلةةة  مشامسةةجة  (ٔٚ ٓ) للجعةةد العةةاطف ذ  (٘ٙ ٓ) 
 للسكياس 

ب الةةداخلى للسكيةةاس مةةؽ خةةالص إياةةاد قامةةت الجاحتةةة الحاليةةة بةةالتح   مةةؽ اتلدةادسةا 
ب حدةةةاذلةةةػ ب  (ذ ٕٛٓٓ)يلةةةى مةةةاهر خظةةةابذ  Test Homogeneityلاةةةانس السكيةةةاس 

بعد مؽ ابعاد الحكسةة  الدرجةة ال ليةة للسكيةاسذ  ذلةػ يلةى افةراد  اا اترلجاا للؽ درجة كماعم
 الخراىص الديكؾمتريةذ  الاد ص التال  يؾضح ذلػ  التح   مؽ يلشة

 يالث االستباط بيٍ دسجت كم بعذ يٍ أبعاد انحكًت وانذسجت انكهيت نهًقياس ( يعا1جذول )

 يعايالث االستباط أبعاد انحكًت سقى انبعذ

 .185 انبعذ انًعشفي 0

 .185 انبعذ انتأيهي 1

 1810 انبعذ انعاطفي 2

 (1810* هزِ انقيى دانت عُذ يستىي )         

اترلجةةاا مرلفعةةة  دالةةة إحرةةاىياك يشةةد  ا  جسيةة  قةةيؼ معةةامالت( ٕيتزةةح مةةؽ جةةد ص )
 ( مسا يدص يلى اتلداب الداخلى للسكياس ٔٓ ٓمدتؾى دتلة )

  مكياس( انساا اتمستتارات الفاى ةOEQ II) ذ للشدذ مللرذ ليكؾمسكىذ فالػ إيداد
      ( ,Falk, Lind, Miller, Piechowski & Silvermanٜٜٜٔ مسللفرما  )

 لرجسة  الجاحتة 
الشدةخة  للةػ تلسلةز بتج لعلشةة الدرامسةة الحاليةةذ حلةو م هعا السكياس لسشامسلؼ امستخدا
العديةد مةؽ الجةاحتلؽ مةؽ قبةا امستخدم ا   لؼذ الديكؾمترية مؽ صدب  ثجات بكفااة خراىر ا

(؛ ثةةامر ٕٚٓٓ ,Tieso(؛ ليدةةؾ )ٕٔٓٓ ,Bouchet & Falkلةةػ )ات  فللؾشةة امتةةاص:
 ,Rinn, Mendaglio مك ةةةةؾيؽ )(؛ ريةةةةؽذ ملشةةةةداجللؾذ ر دامسةةةةلاذ ٕٛٓٓالسظلةةةةرى )

Rudasill, & McQueen, ٕٓٔٓ(؛ ٕٙٔٓ(؛ نةؾرة الدةليسا  )ٕٔٔٓفتحةى جةر ا  ) (؛
مةة  يلشةةات مةةؽ األطفةةاص  السةةراه لؽ  الراشةةديؽ مةةؽ السؾهةةؾبلؽ   (ٕٚٔٓمسةةليسا  يبدالؾاحةةد )

  العاديلؽ للتعرف يلى انساا اتمستتارات الفاى ة فى ث افات متعددة 
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( مفردة مؾزية بالتدا ى يلى األنساا الخسدةة لالمسةتتارات ٓ٘) يت ؾ  السكياس مؽ 
الفاى ة )الشفس حركيةذ الحديةذ اتنفعاليةذ التخلليةذ الع لية( بسعشى ا  كا نس  يتزةسؽ يةدد 

 ف ةةاك لتةةدريج  ( مفةةرداتذ  كةةا مفةةردة يتجع ةةا خسةةس امسةةتاابات متدرجةةةٓٔمةةؽ السفةةردات = )
لشظبة  يلةّى إطالقةاكذ ت لشظبة  يلةّى كتلةراكذ لشظبة  ه  )ت    Likert Scale ليكارت الخسامسى

ذ ٗذ ٖذ ٕذ ُٔلعظةى الت ةديرات )  يلّى إلى حد ماذ لشظب  يلّى كتلراكذ  لشظب  يلّى كتلراك جةداك( 
الدرجةة لتةرا ح  مةؽ ثةؼ  ( ل خعا  درجةات معكؾمسةة ٗٗذ ٖٛ( يلى الترللبذ يدا السفردللؽ )٘

نسةاا األ ( درجةة ل ةا نسة  مةؽ ٓ٘ – ٓٔلؾاقة  ) ( درجةةٕٓ٘ – ٓ٘لسكياس ما لةلؽ )ال لية ل
 لذةةلر الةةدرجات العاليةةة إلةةى مدةةتؾى يةةاص  مةةؽ اتمسةةتتارات الفاى ةةة  العكةةس صةةحيحذ  الخسدةةة 

 يلى ابعاد مكياس انساا اتمستتارات الفاى ة:  السفردات يؾضح الاد ص التالى لؾزي  
 انفائقتعهً أبعاد يقياس أًَاط االستثاساث  انًفشداثتىصيع  (2جذول )

 أسقاو انًفشداث أًَاط االستثاساث انفائقت سقى انبعذ

 41، 31، 22، 12، 10، .0، 04، 01، 1، 1 االستثاسة انُفس حشكيت 0

 .3، 35، 34، .2، 21، 21، 11، 02، .، 2 االستثاسة انحسيـــــــــــــــت 1

 32، 33، 30، 24، 20، 15، 01، 00، 2، 5 االستثاسة االَفعــــــــــانيت 2

 31، 23، 22، .1، 13، 11، 11، 03، 3، 0 االستثاسة انتخيهيـــــــــــــــت 3

االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتثاسة  4

 انعقهيـــــــــــــــــــت

4 ،01 ،05 ،02 ،12 ،14 ،21 ،25 ،31 ،32 

 اخلصائص الشيلومرتية للمكياض:

 صدق املكياض: 

إجةةراا التحللةةا صةةدقج فةة  صةةؾرلج األصةةلية مةةؽ خةةالص بحدةةاب قةةام معةةد  السكيةةاس 
لل ذة  يةؽ  Varimaxالعاملى لج بامستخدام طري ة التد ير الستعامد  ف اك لسعادلة فاريسةادس 

( ٓٔ( يؾامةةا يحتةةؾى كةةا يامةةا يلةةى )٘لذةةج  السفةةردات حةةؾص العؾامةةاذ  لةةؼ الحرةةؾص يلةةى )
مفردات لؼ لدسلت ا بنحةدى اتمسةتتارات الفاى ةة لشةااك يلةى محتةؾى السفةردات السؾضةحة لسغ ةر 

 ( ٕٔٓٓ ,Bouchet & Falkالسغاهر الدلؾكية الدالة يلى اتمستتارة ) مؽ
 لؼ التح   مؽ صدب السكياس مؽ خالص ما يلى: ف  الدرامسة الحالية  

 صدق احملّلمني: -1

ستخررةلؽ ال سحكسةلؽمةؽ ال( ٜرضةج يلةى )قامةت الجاحتةة بع لرجسةة السكيةاسبعد  
  التربيةة الخاصةة ذ  يلؼ الشفس التربةؾي لت ؾيؼاللغة العربية  الكياس  اف  اللغة اتناللزية   
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 ةالجاحتةة تذ  قامةةالدرامسةةةللت دةةد مةةؽ  ضةةؾح الف ةةرات  مسةةالمة الرةةياألة  مشامسةةبت ا لعلشةةة 
بنيادة صياألة  لعديا بعةض الف ةرات التة  اشةار إلل ةا السحكسةؾ ذ  قةد للغةت ندةب الفةاب 

  للسكياس %  ذلػ يذلر إلى الردب الغاهري ٓٓٔالسحكسلؽ يلى ف رات السكياس 
 )الصدق التمييزي(: صدق املكارفنة الطرفية -0

 ذلػ مؽ بامستخدام صدب الس ارنة الظرهية )التسللز(  السكياسلؼ الت دد مؽ صدب  
لرللب الدرجات ال لية   ذ الخراىص الديكؾمترية التح   مؽ يلى يلشةخالص لظبي ج 

ؽ الدرجة ال ليةذ لتستا % مٕٚلحديد ندجة ايلى  ادنى  ثؼلرللجاك لشازلياكذ  للسكياس
فراد األ% ٕٚذ  لستا ماسؾية ادنى الفاى ةاتمستتارة مرلفع  األفراد % ٕٚماسؾية ايلى 

    لؼ امستخدام اختجار طالجة ا( طالجك ٖٓ بلم يدد كا مش ا ) اتمستتارة الفاى ةمشخفز  
ذ (ٙ٘ ٕٗذ ة=ٚٙ ٕٜٔمرلفع  األداا )م= لدتلة الفر ب للؽ متؾمس جارامتري ال" ت"

 ه  ( ٚٚ ٗ" )ت" ة(  بلغت قيسٗٚ ٕ٘ذ ة=ٚٙ ٔٙٔمشخفز  األداا )م=  متؾمس 
 هع) الشتياة لذلر إلى ا  (  ٘ٓ ٓ؛ ٔٓ ٓ)    ا يشد مدتؾي  دتلة قيسة دالة إحراىيك 

ذ مسا ياعلج  ا مشخفزلالفاى ة  اتمستتارةقدرة يلى التسللز للؽ مرلفع   لديج السكياس
 الحالية مستخدام ف  الدرامسة صالحاك لإل

 ثبات املكياض:

ثجالةةج فةةى صةةؾرلج األصةةلية بظري ةةة الفةةا كر نجةةاخ  كانةةت حدةةاب قةةام معةةد  السكيةةاس ب
لالمسةةةتتارة  (ٜٛ ٓ)لالمسةةةتتارة الةةةشفس حركيةةةةذ  (ٙٛ ٓ) معةةامالت التجةةةات يلةةةى الشحةةةؾ التةةالى:

 ليةةةة لالمسةةةتتارة الع ( ٜٛ)لالمسةةةتتارة التخلليةةةةذ  ( ٘ٛ)لالمسةةةتتارة اتنفعاليةةةةذ (  ٗٛ)الحدةةةيةذ 
 ( ٕٔٓٓ ,Bouchet & Falk جسيع ا معامالت ثجات مرلفعة )

حلةةو لةةؼ   فةة  الدرامسةةة الحاليةةة لةةؼ التح ةة  مةةؽ ثجةةات السكيةةاس بظري ةةة "الفةةا كرنجةةاخ"
 التجةةات التمعةةام تللغةة الخرةةاىص الدةةيكؾمتريةذ  قةةد التح ةة  مةةؽ يلةةى افةةراد يلشةةة جلظبي ةة

لالمسةةةتتارة  (ٗٙ ٓ) الحدلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ لالمسةةةتتارة  (ٔٚ ٓ) لالمسةةةتتارة الةةةشفس حركيةةةةذ  (ٜٙ ٓ)
لالمسةةةةةةتتارة الع للةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ  (ٜٚ ٓ) لالمسةةةةةةتتارة التخلللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ  (ٜٙ ٓ) اتنفعةةةةةةةةةةةةةةةةاليةذ 

   للسكياس ككاذ  هى معامالت ثجات م بؾلة  مشامسجة  (ٛٛ ٓ) 
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 االتشاق الداخلي للمكياض:

لتح   مؽ اتلداب الداخلى للسكياس مؽ خالص إياةاد لاةانس ابالحالية قامت الجاحتة 
ا مةةةاعب محدةةةاذلةةةػ ب  (ذ ٕٛٓٓ)يلةةةى مةةةاهر خظةةةابذ  Test Homogeneityالسكيةةةاس 

 بعةد لظبي ةجذ جةة ال ليةة للسكيةاسنس  مؽ انساا اتمستتارات الفاى ة  الدر  ادرجة كاترلجاا للؽ 
 يؾضح ذلػ  د ص التال راىص الديكؾمتريةذ  الاالخ التح   مؽ يلى افراد يلشة

 ( يعايالث االستباط بيٍ دسجت كم ًَظ وانذسجت انكهيت نهًقياس 3جذول )

 يعايالث االستباط أًَاط االستثاساث انفائقت سقى انًُظ

 1811 االستثاسة انُفس حشكيت 0

 1815 االستثاسة انحسيـــــــــــــــت 1

 1811 االستثاسة االَفعــــــــــانيت 2

 1855 ثاسة انتخيهيـــــــــــــــتاالست 3

 .181 االستثاسة انعقهيـــــــــــــــــــت 4

 (1810* هزِ انقيى دانت عُذ يستىي )         

( ا  جسيةة  قةةيؼ معةةامالت اترلجةةاا مرلفعةةة  دالةةة إحرةةاىياك يشةةد ٗجةةد ص )يتزةةح مةةؽ 
  للسكياس ( مسا يدص يلى اتلداب الداخلىٔٓ ٓمدتؾى دتلة )

 ذ آماص بإيداد  فداد الؾ حظ "(بالرؾرة ) التالوالسكياس "ر كالا للعكاا اختجا
  (ٕ٘ٓٓصادبذ  مرظفى يبدالعزيز )

(ذ  لرجسج للبلدة السررية فداد ٜٜ٘ٔايد هعا السكياس )ر  ب  كالاذ  ا  ك  كالاذ 
(ذ  لعد اختجارات كالا للعاما العام مؽ ٕ٘ٓٓآماص صادبذ  مرظفى يبد العزيز )ذ بالؾحظ

ش ر  افزا م اييس العكاا الستحررة مؽ اثر الت افةذ  ل ا ثالث مدتؾيات )السكياس األ صذ ا
السكياس التان ذ السكياس التالو(  ل ا مؽ السدتؾيات التالثة صؾرلا  مت افدتا  )اذ ب(ذ 

ف  الدرامسة الحالية السكياس   قد امستخدمالاسع   دي ا  للتظبل  الفر  لرلح هع) اتختجارات 
   و الرؾرة )ب(  الت  لرلح لظالب السرحلة الاامييةالتال

 اخلصائص الشيلومرتية لالختبار:

مؽ حلو التجات قام معد  اتختجار بحدابج بظري تى الرؾر الست افدةذ  التازىة 
( ٓٓٔالشرفيةذ حلو ُطب  فى الظري ة األ لى اتختجار برؾرليج )اذ ب( يلى يلشة قؾام ا )

(  فى ٜٚٚ ٓدية  التانؾية  الاامييةذ  بلغت قيسة معاما التجات )مؽ طالب السدارس اإليدا
( مؽ طالب الاامعةذ  قد ٓٙحلؽ ُطب  اتختجار فى الظري ة التانية يلى يلشة قؾام ا )
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(  اما يؽ الردب ف د ٖٜٗ ٓ صلت قيسة معاما التجات بعد لرحيحج مؽ اثر التازىة إلى )
بظرب متعددة مش ا الردب العاملىذ  الردب السرلج  لؼ حدابج ايزاك مؽ قبا معّدى اتختجار 

بالسحكاتذ  صدب الت ؾيؽ الفرضىذ  اشارت جسيع ا إلى ا  السكياس يتست  لدرجة مشامسجة 
    مؽ الردب 

 :ومناقشتوا الدراسة فنتائج

يستلػ طالب السرحلة الااميية الستفؾقلؽ " :يشص يلى انجنتاىج الفرض األ ص  العى 
  مؽ الحكسة" مرلف اداديسياك مدتؾى 

 يةالسييار  ات اتنحراف ات للتح   مؽ صحة هعا الفرض لؼ حداب الستؾمسظ
التى ذ  م ارنت ا بالسدتؾيات ايةالفر   ابعاد) ككالسكياس ايلى افراد يلشة الدرامسة  اتتمستااب

  يتزح ذلػ بالاد ص التالى:ذ لؼ لحديدها
عهً انًقياس ككم أفشاد عيُت انذساست  باثالستجا( انًتىسطاث واالَحشافاث انًعياسيت 4جذول )

 وأبعادِ انفشعيت

 يستىي االيتالك ع و أبعاد انحكًت

 يتىسظ 1822 2815 انبعذ انًعشفي

 يتىسظ 1844 2801 انبعذ انتأيهي

 يتىسظ .183 2821 انبعذ انعاطفي

 يتىسظ 1822 2815 انذسجت انكهيت

( ٖٚ ٖ - ٕٔ ٖت لةةةلؽ )( ا  الستؾمسةةةظات الحدةةةالية لرا حةةة٘يتزةةةح مةةةؽ جةةةد ص )
ذ  قةةد للةةم الستؾمسةة  الحدةةالى متؾمسةة (  بسدةةتؾى ٘٘ ٓ - ٖٖ ٓ بانحرافةةات ميياريةةة لةةلؽ )

(ذ  هةع) الكيسةة لذةلر إلةى ا  ٖٖ ٓ(  بةانحراف مييةارى قةدر) )ٕٙ ٖللدرجة ال لية للسكياس )
ا كةةا  متؾمسةةظكا  حلةةو جةةا طةةالب السرحلةةة الاامييةةة الستفةةؾقلؽ اداديسيةةاك لةةدى  الحكسةةةمدةةتؾى 

(  بسدةتؾى ٛٗ ٓ(  انحراف مييةارى قةدر) )ٖٚ ٖ" فى السرلجة األ لى بستؾمس  )الجعد العاطف "
(  انحةراف مييةارى قةدر) ٕٙ ٖ" فةى السرلجةة التانيةة بستؾمسة  )الجعةد السعرفة ذ ثةؼ لةال) "متؾمسة 

بستؾمسةة    األخلةرة  " السرلجةة التالتةةالجعةد التة مل احتةا " فة  حةلؽ(  بسدةتؾى متؾمسة ذ ٜٖ ٓ)
ةةا (  بسدةةتؾى متؾمسةة ٘٘ ٓ(  انحةةراف مييةةارى قةةدر) )ٕٔ ٖ) يةةدم ذ  هةةؾ مةةا يذةةلر إلةةى ايزك

  للدرامسة الحالية األ صلح   الفرض 
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( ٕٛٔٓهشةةةاا زكةةةى ) التةةةى اجرل ةةةا درامسةةةةالنتياةةةة  نتياةةةة هةةةعا الفةةةرض مةةة   لتفةةة  
 بعشؾا  "مدةتؾى الحكسةة  الدافييةة األخالقيةة  العالقةة للش سةا لةدى يلشةة مةؽ طلجةة  السؾمسؾمة

ذ  إ  كانةت يلشةة درامسةت ا قاصةرة يلةى طلجةة الاامعةة مةؽ العةاديلؽ  لةيس الستفةؾقلؽ الاامعة"
إت ان ا قةد لؾصةلت إلةى ا  طلجةة الاامعةة يتستعةؾ  لؾجةؾد   دسا هؾ الحاص فى الدرامسة الحالية

    مدتؾى متؾمس  مؽ الحكسة ب بعادها السختلفة
امسةةةت دفت التةةةى  (ٖٕٔٓؽ )ريْ دسةةةا لتفةةة  ايزةةةاك مةةة  نتياةةةة درامسةةةة دمحم الذةةةريدة  آخةةة

يةةؽ مدةةتؾى الحكسةةة لةةدى الظلجةةة الاةةامعللؽ بةةاألرد ذ  امسةةفرت يةةؽ  جةةؾد مدةةتؾى  ال ذةة  
 متؾمس  مؽ الحكسة لدي ؼ 

مةؽ حلةو ( ٕ٘ٔٓم  نتياة درامسة دمحم الذريدة ) مشداسة كعلػشتياة ال  جاات هع)
     امتالك طلجة الاامعة لسدتؾى متؾمس  مؽ الحكسة

رامسات التى كذفت يةؽ مدةتؾى الحكسةة لةدى طلجةة الاامعةة برةفة رألؼ محد دية الد  
إت ا  هشةاك دتىةا مدةتسدة مةؽ بعةض الدرامسةات لحسةا  ذيامة  الستفؾقلؽ مش ؼ برةفة خاصةة

إشارات لؾحى ب   مدتؾى الحكسة لدى الستفؾقلؽ اداديسياك مؽ طلجة الاامعةة لةيس يلةى الشحةؾ 
 (ٕٙٔٓدرامسةة دمحم الؾالفتةؾح )تةاص ت الحرةر السظلؾب  مؽ للؽ هع) الدرامسةات يلةى مسةبلا الس

حلو اشارت إلى لفةؾب طةالب الاامعةة الستفةؾقلؽ درامسةياك مةؽ الدةعؾديلؽ يلةى طةالب الاامعةة 
 فةى إطةار ذلةػ ا صةى الجاحةو بزةر رة  فةى مدةتؾى الحكسةة  الستفؾقلؽ درامسياك مؽ السرةريلؽ

إلةةى اهسيةةة لظةةؾير  مش ةةا ةلفةةت انتجةةا) السدمسدةةات التربؾيةةة بسختلةة  مراحل ةةا خاصةةة الاامييةة
 لشسيةة الحكسةةة لةدى الظةةالب  ديةةؼ البةرامج  األنذةةظة التةى لتزةةسؽ لظةةؾير الحكسةة مةةؽ خةةالص 

              اإلرشاد األداديسى فى الاامعة  
 يسكةؽ لفدةةلر حرةةؾص الستفةؾقلؽ اداديسيةةاك فةةى الدرامسةةة الحاليةة يلةةى مدةةتؾى متؾمسةة  

 :مش امؽ الحكسة فى ضؾا امسجاب يديدة 
الشساذج السختلفة التى لشا لةت السؾلجةة  التفةؾب اهتسةت لدرجةة كبلةرة لتحديةد ال يفيةة ا    -

إلةى قةدرات اداىيةة ثالتةة يتدةؼ  "السؾلجة" التى لتظؾر ل ا للػ اتمستعدادات الفظرية ال امشة
غ ةةر هيةةج اهتسامةةاك مسةةاثالك لشسةةؾ الحكسةةة لةةدى لةةؼ ي الةةعى"التفةةؾب"ذ فةةى الؾقةةت  ل ةةا الفةةرد

  (ٕٛٓٓذ الدمسؾقىدمحم ؾهؾب )الستفؾب ا  الس
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ا  ما ي دم للظةالب برةفة يامةة  مةش ؼ الستفةؾقلؽ اداديسيةاك مةؽ مشةاهج  م ةررات درامسةية  -
 نب السعرفى د   أللر) يعزز ف   الاا

ا  الغر ف اتقترةادية التةى يييذة ا السةراه لؽ الاةامعللؽ الستفةؾقلؽ اداديسيةاك حدةب مةا  -
هدتا مؽ فرصة خؾض لاارب متشؾيةة  متظةؾرة لعل   (ٕٙٔٓاشار إليج دمحم الؾالفتؾح )

مؽ خالص الدفر  التش ا إلى بالد  ماتسعات  ث افات مختلفة مسا يدثر فى لظةؾر الحكسةة 
  نسؾها إذا ما مسلسشا ب   الحكسة هى نتاج للعؾاما البلدية السختلفة 

ية لةدى التحرةلل الاؾانةب يلةى هةى األخةرى  ا  األمسرة متستلة فى الؾالةديؽ داىسةاك مةا لركةز -
كةةا  اتلةةؽ مةةؽ الستفةةؾقلؽ لحرةةللياك حلش ةةا يستةةا الساسةةؾة ا  الت ةةدير   إ  الشاى ةةا خاصةةة 

  الستفؾب داىرة اتهتسام د   أللر) مؽ الخراىص ا  الدسات األخرى للذخص 
التةى خةص هللا  ماسؾيةة مةؽ السل ةاتا  الحكسة رألؼ ان ا لبد  مارد كلسة إت ان ا لستةا  -

 ُيةةْدتَ  َ َمةةؽُيةةْدِل  اْلِحْكَسةةَة َمةةؽ َيَذةةاُا ػ مرةةداقاك ل ؾلةةج لعةةالى "ل ةةا انامسةةاك د   آخةةريؽ  ذلةة
  ٜٕٙ اأْلَْلَجاِب": الج رةذ ُا ُلؾ ِإت   َيع د رُ  َ َما َدِتلركا َخْلركا ُا ِل َ  َفَ دْ  اْلِحْكَسةَ 

ا  طبيعة العرر الحالى اختلفت اختالفاك جعرياك يؽ العرةؾر الدةاب ةذ فلةؼ لعةد مدمسدةات  -
 مسةةةاىا اإليةةةالمذ ة اتجتساايةةةة كافةةةة "األمسةةةرةذ السدرمسةةةةذ د ر اليجةةةادةذ الشةةةؾادىذ تشذةةةدال

 ةةد اختلةةت الكةةيؼ  ان لبةةت ف جسايةةة الرفةةاب " لةةددى د رهةةا السشةةؾا كسةةا يشجغةةى ا  يكةةؾ ذ 
السؾازيؽ  كترت  مساىا التؾاصةا اتجتسةايى بعلؾب ةا التةى فاقةت مزاياهةا بكتلةرذ  اصةجحت 

ا  األطفةةاص ليةةيش فةةى يةةالؼ افتراضةةىذ فالتعةةد  لةةعلػ يةةؽ الغالبيةة العغسةةى مةةؽ الذةةجاب لةة
 مسةؽ يعلسةؾن ؼ الستةا  السجةادل  الكةيؼ  حش ةة  حكسةة ماالدة اآلخريؽ األدبر مسشا  خبرة
 إلك    كيفية التعاما م  السذكالت    

ا  الحكسةةةة لعةةةد احةةةد ارقةةةى ا جةةةج الشذةةةاا اإلندةةةانى فةةةى جؾانجةةةج السعرهيةةةة  اتنفعاليةةةة  -
تالك هةةعا السف ةةؾم  الؾصةةؾص إلةةى مدةةتؾيات مرلفعةةة مشةةج لةةيس بةةاألمر  اتجتساايةةةذ  امةة

  (   ٕ٘ٔٓاليدلرذ ف ؾ مظلب نساىى قد يستد إلى مراحا البلؾغ )دمحم الذريدةذ 
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كسة ب بعادها التالثة "السعرفىذ لختل  الح" :يشص يلى انجنتاىج الفرض التانى  العى 
لحديةذ الشفدية الفاى ة "الشفس حركيةذ ا الت ملىذ  العاطفى" باختالف انساا اتمستتارات

 نفعالية" لدى طالب السرحلة الااميية الستفؾقلؽ اداديسياك" الع ليةذ  ات التخلليةذ 
إلةى الستفةؾقلؽ اداديسيةاك  للتح   مؽ صحة هةعا الفةرض لةؼ ل دةيؼ يلشةة الدرامسةة مةؽ 

تتارة الةشفس حركيةة اتمسلدي ؼ:  انساا اتمستتارات الشفدية الفاى ةخسس ماسؾيات يلى امساس 
اتمسةتتارة الع ليةة )  = (ذ ٚاتمسةتتارة التخلليةة )  = (ذ ٘(ذ اتمستتارة الحدةية )  = ٙ)  = 

 الةةةةيس  -اختجةةةةار كر مسةةةةكاص  ت الجاحتةةةةة  ثةةةةؼ امسةةةةتخدم(٘(ذ  اتمسةةةةتتارة اتنفعاليةةةةة )  = ٘
(Kruskal-Wills Test)   دافةةرادرجةةات رلةةب إلياةةاد الفةةر ب لةةلؽ متؾمسةةظات الالبةةارامترى 

   قد امسةفر التحللةا يةؽ الشتةاىج التة  الحكسة ب بعادها  درجت ا ال ليةف  الخسدة ساسؾيات ال
 يؾضح ا الاد ص التال :

انًتفىقيٍ أكاديًياً فً انحكًت بأبعادها ( انفشوق بيٍ يتىسطاث ستب دسجاث أفشاد عيُت 5جذول )

 وفقاً ألًَاط االستثاساث انُفسيت انفائقت ودسجتها انكهيت

عاد أب و

 انحكًت

حشيت يتىسظ انشتب انعذد
جت ان

دس
 

قيًت 
كا

1
 

النت 
انذ

صائيت
ح

إل
ا

 

س 
انُف

حشكيت
سيت 

ح
ان

خيهيت 
انت

 

انعقهيت
الَفعانيت 

ا
انُفس  

 حشكيت

سيت
ح

ان
خيهيت 

انت
 

انعقهيت
الَفعانيت 

ا
 

انبعذ  0

 انًعشفي

5 4 1 4 4 0282

1 

058.

1 

غيش  0833 3 00 04831 04810

 دانت

انبعذ  1

 انتأيهي

5 4 1 4 4 01 0582

1 

.832 02821 0.8.

1 
غيش  805. 3

 دانت

انبعذ  2

 انعاطفي

5 4 1 4 4 0481

4 

0581

1 

2811 02811 038.

1 
غيش  .382 3

 دانت

0280 4 4 1 4 5 انذسجت انكهيت

1 

0582

1 

28.5 02851 0480

1 
غيش  3811 3

 دانت

قيمة "كا
2

 .2.422( = 1.15عند مستوى )؛ و13.200( = 1.11" الجدولية عند مستوى )

دالةةةة لةةةلؽ ماسؾيةةةات انسةةةاا اتمسةةةتتارات  ( يةةةدم  جةةةؾد فةةةر ب ٙيتزةةةح مةةةؽ جةةةد ص )
التةة ملىذ  العةةاطفى"  درجت ةةا كسةةة ب بعادهةةا التالثةةة "السعرفةةىذ الحالشفدةةية الفاى ةةة الخسةةس فةة  

ذ للجعةةد التةة مل   (ٙٔ ٛ)ذ للجعةةد السعرفةة  (ٗٗ ٔ)" السحدةةؾبة ٕ"دةةا قيسةةةللغةةت  وحلةةال ليةةةذ 
 جسيع ةةا لةةؼ لرةةا إلةةى مدةةتؾى الدتلةةة  للدرجةةة ال ليةةة  (ٚٚ ٗ)ذ  طف اد العةةللجعةة (ٜٛ ٗ)

 فةى الحكسةةلة ثلر ألنسةاا اتمسةتتارات الشفدةية الفاى ةة  داإلحراىية  مسةا يذةلر إلةى انةج ت يؾجة
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طلجةةة السرحلةةة فةةر ب دالةةة إحرةةاىياك لةةلؽ   هةةعا يعشةةى يةةدم  جةةؾد  افةةراد يلشةةة الدرامسةةةلةةدى 
    الحكسةفى  انساا اتمستتارات الشفدية الفاى ةمختلفى  سياك الااميية الستفؾقلؽ ادادي

 يلى الرألؼ مؽ يدم  جؾد درامسات مساب ة لديد ا  لعارض نتياة هعا الفةرضذ إت انةج 
 يدة ن اا اهس ا: يسكؽ لفدلر هع) الشتياة فى إطار

اخةةتالف جةةؾهر  بشيةةة الحكسةةة يةةؽ جةةؾهر  بشيةةة اتمسةةتتارات الشفدةةية الفاى ةةة إذ يتسحةةؾر  -ٔ
التؾاز  للؽ مرالح  اهتسامات الفةرد لعالةج  ل خةريؽ  للدةياب البلدةى ؾهر األ لى حؾص ج

  ذ فى حلؽ يفت ر جؾهر  بشية التانية لعلػ مؽ ثؼ لح ل  الشف  العام

انسةةةاا اتمسةةةتتارات الشفدةةةية الفاى ةةةة لذةةةلر إلةةةى نؾيةةةاك مةةةؽ الحةةةدة  الحدامسةةةية الزاىةةةدة  ا  -ٕ
ذ األمةةر الةةعى قةةد الستلةةرات الداخليةةة  الخارجيةةة إذ لستةةا رد د افعةةاص قؾيةةة نحةةؾ السفرطةةة

فى البلت ا  السدرمسة مسةا يغلةر مسؾاا يتدبب فى العديد مؽ السذكالت لع ى هع) األنساا 
إذ  ؼيؽ اآلخريؽذ ا  يغلةر مةؽ نغةرة اآلخةريؽ ل ة إلختالفبا ؼلذعؾره ؼال   لع ؼمؽ نغرل 

هةةع) الدةةسات ت لتالقةةى         إلةةك يغشةةؾ  ان ةةؼ يرةةاللؾ ذ ا  مةةؽ ذ ى الشذةةاا الزاىةةد
  مسسات الذخرية الحكيسة 

مسةةةةتاابة للستلةةةةرات مسةةةةتتارات الفاى ةةةةة هةةةةى قةةةةدرات  راثيةةةةة لالاألشةةةةكاص الخسدةةةةة لإلا    -ٖ
لةدى األفةراد السبةديلؽ  السؾهةؾبلؽ يةتؼ  كخرةاىص شخرةيةيسكؽ مالحغت ا    السحفزاتذ 

فةى حةلؽ  ( ٜٖذ ٕٛٓٓالتعبلر يش ا فى حدة   يى  حدامسية متزايةدة )ثةامر السظلةرىذ 
 إ   جةةدت ف ةةى أللةةر م لةةدة   ا  الحكسةةة ت يذةةترا  جؾدهةةا لةةدى السؾهةةؾبلؽ  الستفةةؾقلؽ

رألؼ ا  الخراىص الذخرية لستا إحةدى العؾامةا  ذمؽ الخراىص الذخرية لشس  معلؽ
لبةةد  متةة ثرة بعؾامةةا  متعةةدد األبعةةاد  السةةدثرة فةةى الحكسةةة إت ا  الحكسةةة بسف ؾم ةةا السع ةةد 

للعةب د ركا  البلدة إلى ا  (ٕٙٔٓاشار دمحم الدمسؾقى ) ف د ذالبلدة هس اا ذاخرى كتلرة جداك 
ا اخةتالف لشيةة الحكسةة لةلؽ البلدةات الاغراهيةة سلعا فسؽ السحت  ذ ة الحكسةف  لشيجؾهريكا 

     الستجايشة ث اهيكا

 انةةج ت يؾجةةد فةةى التةةراث الشغةةرى مةةا يةةديؼ العالقةةة لةةلؽ الحكسةةة  انسةةاا اتمسةةتتارات الفاى ةةة -ٗ
    ثؼ ف شاك حاجة مامسة لسزيد مؽ الدرامسات الستعل ة لتلػ الش ظة مؽ 
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لختل  الحكسةذ  انساا اتمستتارات الشفدية " :يشص يلى انجنتاىج الفرض التالو  العى 
 إناث"  –الفاى ة لدى طالب السرحلة الااميية الستفؾقلؽ اداديسياك باختالف الشؾة "ذكؾر 

اختجار "ما   يتشى" الالبارامترى لل ذ   امامستخد للتح   مؽ صحة هعا الفرض لؼ 
  الاد ص التال  يؾضح نتاىج هعا الفرض ة الفر ب للؽ الستؾمسظاتذ ليؽ دت 

 انذساست أفشاد عيُتويتًُ نذالنت انفشوق بيٍ يتىسطاث ستب دسجاث  -( َتائج اختباس ياٌ 1جذول )

 إَاث(8 –تبعاً نُىع انجُس )ركىس في انحكًت 

 َىع أبعاد انحكًت

 انجُس

يتىسظ  ٌ

 انشتب

يجًىع 

 انشتب

قيًت 

"U "

 انصغشي

يستىي 

انذالنت 

 اإلحصائيت

انبعذ 

 انًعشفي

 غيش دانت 1841. 012841 02824 02 ركىس

 121841 04841 04 إَاث

 غيش دانت 21 0.2 03843 02 ركىس انبعذ انتأيهي

 101 03831 04 إَاث

انبعذ 

 َفعانياال

 غيش دانت 10841 051841 01841 02 ركىس

 132841 05812 04 إَاث

 غيش دانت  4841. 015841 .0284 02 ركىس انذسجت انكهيت

 112841 04821 04 إَاث

 نذالنت انطشف انىاحذ8 50( = 1814عُذ يستىي )؛ و31( = 1810" انجذونيت عُذ يستىي )Uقيًت "

 انذساستأفشاد عيُت سطاث ستب دسجاث ويتًُ نذالنت انفشوق بيٍ يتى -( َتائج اختباس ياٌ .جذول )

 إَاث(8 –تبعاً نُىع انجُس )ركىس  في أًَاط االستثاساث انفائقت

أًَاط االستثاساث 
 انُفسيت انفائقت

َىع 

 انجُس

تىسظ ي ٌ

 انشتب

يجًىع 

 انشتب

قيًت 

"U" 

 انصغشي

يستىي 

انذالنت 

 اإلحصائيت

انُفس ًَظ االستثاسة 

 حشكيت

عُذ  دانت 32 132 0.852 02 ركىس

؛ 1810

1814 
 052 018.1 04 إَاث

 غيش دانت 0. 011 02812 02 ركىس انحسيتًَظ االستثاسة 

 123 04851 04 إَاث

ًَظ االستثاسة 

 انتخيهيت

 غيش دانت 5. 111 .0482 02 ركىس

 115 02812 04 إَاث

 غيش دانت 23 0.4 03812 02 ركىس انعقهيتًَظ االستثاسة 

 110 03812 04 إَاث

ًَظ االستثاسة 

 االَفعانيت

 غيش دانت 3. 014 02835 02 ركىس

 120 04831 04 إَاث

 غيش دانت 22841 0.3841 03802 02 ركىس انذسجت انكهيت

 110841 03811 04 إَاث

 نذالنت انطشف انىاحذ8 50( = 1814عُذ يستىي )؛ و31( = 1810جذونيت عُذ يستىي )ان "U" قيًت
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للؽ متؾمسظات  الحكسة( يدم  جؾد فر ب دالة إحراىياك ف  ٚ ص )يتزح مؽ جد
 قيسةذ حلو كانت السرحلة الااميية الستفؾقلؽ اداديسياك مؽ طلجة رلب درجات العكؾر  اإلناث 

"U"  افراد ( مسا يذلر إلى ا  العكؾر  اإلناث ٘ٓ ٓ؛ ٔٓ ٓأللر دالة يشد مدتؾي  )الرغرى
 الت مل ذادها التالثة )السعرف ذ ف  الحكسة ب بع لجعضيختلفؾ  يؽ بعز ؼ ات يلشة الدرامسة

   اتنفعال (  بدرجت ا ال لية 

يدم  جؾد فر ب دالة إحراىياك ف  انساا اتمستتارات ( ٛدسا يتزح مؽ جد ص )
الفاى ة للؽ متؾمسظات رلب درجات العكؾر  اإلناث مؽ طلجة السرحلة الااميية الستفؾقلؽ 

الرغرى أللر دالة يشد  "U" قيسةرة الشفس حركيةذ حلو كانت اداديسياكذ يدا نس  اتمستتا
الع ليةذ تخلليةذ اللفاى ة التالية )الحديةذ ا( ألنساا اتمستتارات ٘ٓ ٓ؛ ٔٓ ٓمدتؾي  )
؛ ٔٓ ٓالرغرى دالة يشد مدتؾي  ) "U" قيسةللشسا كانت  ذ  الدرجة ال لية  اتنفعالية(

افراد يلشة لر إلى ا  العكؾر  اإلناث مؽ مسا يذ ذ( لشس  اتمستتارة الشفس حركية٘ٓ ٓ
الع ليةذ )الحديةذ التخلليةذ  اتمستتارة انساا ت يختلفؾ  يؽ بعز ؼ الجعض ف  الدرامسة

فى نس   افراد يلشة الدرامسةمؽ فر ب نؾاية للؽ الاشدلؽ  فى حلؽ لؾجد  اتنفعالية( 
 لرالح العكؾر  (الشفس حركية)اتمستتارة 

الحكسة للؽ متؾمسظات رلب مدتؾى ب دالة إحراىياك ف  يدم  جؾد فر   مؽ حلو
قد درجات العكؾر  اإلناث مؽ طلجة السرحلة الااميية الستفؾقلؽ اداديسياكذ فن  هع) الشتياة 

قرى  ؛ٕ٘ٔٓيادص السشذا ىذ  ؛ٕٚٓٓم  نتاىج درامسات كا مؽ )دمحم الدمسؾقىذ  الف ت
حسدي يامسلؽ ؛ ٕٚٔٓذ ألفرا  راضىذ  مسساا فرحا  جدا  يامسلؽذ  ؛ٕٚٔٓيااجذ 

نتياة الدرامسة الحالية م   اختلفتللشسا  ( ٕٛٔٓ؛ هشاا زكىذ ٕٛٔٓذ  مسؾمية مرز ب 
(  التى امسفرت يؽ  جؾد فر ب للؽ الاشدلؽ فى ٕٙٔٓنتياة درامسة دمحم الؾ الفتؾح )

    مدتؾى الحكسة  

ا   يدم اتختالف للؽ العكؾر  اإلناث فى مدتؾى الحكسة مؽ مشظل  ر يسكؽ لفدل 
يتستعؾ  بال در نفدج إلى حد ما مؽ حرية الحركة  الجحو  ااألفراد مؽ كال الاشدلؽ قد اصجحؾ 
الجحو يؽ حلؾل ا   مؾاج ة السذكالت     الخبرات  التاارب يؽ الظسؾحات  خؾض الستايب

كسا لحتزش ؼ جسيعاك للدة   بسعشى ان ؼ يييذؾ  الغر ف نفد ا  يتعرضؾ  للستغلرات ذال ا
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 احدة ت لفرب للش ؼ يلى اإلطالبذ إضافة تنظالق ؼ مؽ للدات امسرية متذال ة فى  اداديسية
 اإلمكانيات  الغر ف  التعامالت     إلك 

ف  انساا  افراد يلشة الدرامسةيدم اختالف العكؾر  اإلناث مؽ اما مؽ ناحية 
مستتارة الشفس حركية  اختالف ؼ فى نس  ات الع ليةذ  اتنفعالية(اتمستتارات )الحديةذ التخلليةذ 

الف ت نتاىج الدرامسة الحالية جزىياك م  نتاىج درامسات كا مؽ )ثامر  لرالح العكؾرذ ف د
يبدالحاف   ؛ٖٕٔٓصجاح العشلزات  آخريؽذ  ؛ٕٔٔٓذ Warn ار   ؛ٕٛٓٓالسظلرىذ 
( إذ اشارت جسيع ا إلى لفؾب العكؾر يلى اإلناث ٕٛٔٓ لسيؼ التسيسىذ  ؛ٕٙٔٓالذايبذ 
ميالك  هع) الشتياة ل اد ل ؾ  مشظكية ل ؾ  العكؾر ادتر اتمستتارة الشفس حركية  فى نس  

ية ذ كسا ان ؼ يتدسؾ  لبشية يزلية اقؾىذ  إمكان األنذظة البدنية السكتفة الارى  حركةلل
مؽ خالص اللعب  التشافس مسؾاا فى الذارة ا  يؽ انفعاتل ؼ ادتر لتفريم طاقال ؼ  التشفيس 

  لفة السخت األندية
لختل  الحكسةذ  انساا اتمستتارات الشفدية " :يشص يلى انجنتاىج الفرض الراب   العى 

 –الفاى ة لدى طالب السرحلة الااميية الستفؾقلؽ اداديسياك باختالف محا اإلقامة "ريف 
 حزر" 

اختجار "ما   يتشى" الالبارامترى لل ذ   امستخدام للتح   مؽ صحة هعا الفرض لؼ 
  الاد ص التال  يؾضح نتاىج هعا الفرض لفر ب للؽ الستؾمسظاتذ يؽ دتلة ا

 انذساستأفشاد عيُت ويتًُ نذالنت انفشوق بيٍ يتىسطاث ستب دسجاث  -( َتائج اختباس ياٌ 2جذول )

 حضش(8 –تبعاً نًحم اإلقايت )سيف في انحكًت 

يحم  أبعاد انحكًت

 اإلقايت

يتىسظ  ٌ

 انشتب

يجًىع 

 انشتب

قيًت 

"U "

 انصغشي

يستىي 

انذالنت 

 اإلحصائيت

انبعذ 

 انًعشفي

 غيش دانت 12841 151841 04821 01 سيف

 034841 02812 00 حضش

 غيش دانت 22841 135841 03841 01 سيف انبعذ انتأيهي

 042841 03841 00 حضش

انبعذ 

 االَفعاني

 غيش دانت 1. 112 02810 01 سيف

 012 04812 00 حضش

انذسجت 

 انكهيت

 غيش دانت 20 132 03854 01 فسي

 041 03811 00 حضش

 نذالنت انطشف انىاحذ8 41( = 1814؛ و عُذ يستىي )33( = 1810" انجذونيت عُذ يستىي )Uقيًت "
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 انذساستأفشاد عيُت ويتًُ نذالنت انفشوق بيٍ يتىسطاث ستب دسجاث  -( َتائج اختباس ياٌ 01جذول )

 حضش(8 –اً نًحم اإلقايت )سيف تبعفي أًَاط االستثاساث انفائقت 

أًَاط االستثاساث 

 انُفسيت انفائقت

يحم 

 اإلقايت

تىسظ ي ٌ

 انشتب

يجًىع 

 انشتب

قيًت 

"U" 

 انصغشي

يستىي 

انذالنت 

 اإلحصائيت

ًَظ االستثاسة انُفس 

 حشكيت

 غيش دانت 14841 153841 04845 01 سيف

 030841 018.5 00 حضش

 غيش دانت 1. 131 03801 01 سيف ًَظ االستثاسة انحسيت

 055 04812 00 حضش

 غيش دانت 54841 10.841 018.4 01 سيف ًَظ االستثاسة انتخيهيت

 0.1841 01814 00 حضش

 غيش دانت 11 121 02842 01 سيف ًَظ االستثاسة انعقهيت

 015 05 00 حضش

ًَظ االستثاسة 

 االَفعانيت

 غيش دانت .. 141 038.1 01 سيف

 043 03 00 حضش

 غيش دانت 51841 111841 01821 01 سيف انذسجت انكهيت

 0.4841 058.5 00 حضش

نذالنت انطشف  41( = 1814؛ و عُذ يستىي )33( = 1810انجذونيت عُذ يستىي ) "U" قيًت

 انىاحذ8

للؽ  الحكسة مدتؾى  ( يدم  جؾد فر ب دالة إحراىياك ف ٜيتزح مؽ جد ص )
 "U" قيسةذ حلو كانت ال اطشلؽ بالريف  الحزر افراد يلشة الدرامسةمتؾمسظات رلب درجات 

ت  افراد يلشة الدرامسةمسا يذلر إلى ا    (٘ٓ ٓ؛ ٔٓ ٓأللر دالة يشد مدتؾي  )الرغرى 
 ذالت مل ادها التالثة )السعرف ذ الحكسة ب بعمدتؾى ف   يختلفؾ  يؽ بعز ؼ الجعض

  إلقامة مسؾاا كا  ريف ام حزر  اتنفعال (  بدرجت ا ال لية باختالف محا ا

( يدم  جؾد فر ب دالة إحراىياك ف  انساا اتمستتارات ٓٔدسا يتزح مؽ جد ص )
 –لجعكا لسحا اإلقامة )ريف افراد يلشة الدرامسة الفاى ة الخسدة للؽ متؾمسظات رلب درجات 

( ألنساا ٘ٓ ٓ؛ ٔٓ ٓالرغرى أللر دالة يشد مدتؾي  ) "U" قيسةحزر(ذ حلو كانت 
 ذال لية  الدرجة الع ليةذ  اتنفعالية(الشفس حركيةذ الحديةذ التخلليةذ تتارات الفاى ة )اتمس

ت يختلفؾ  يؽ بعز ؼ مسؽ يكيسؾ  بالريف ا  الحزر  افراد يلشة الدرامسةمسا يذلر إلى ا  
 الجعض ف  هع) األنساا 

  بةالازا هيسةا يتعلة ذلػ  (ٕٚٓٓم  نتياة درامسة دمحم الدمسؾقى ) لتف  هع) الشتياة 
ذلةػ  ربسةا يعةؾد    الخاص بعدم  جؾد فر ب للؽ ال اطشلؽ بالريف  الحزر فى مدتؾى الحكسةة
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ف   مسةاىا اتلرةاص  الت شؾلؾج  لتظؾرا ( إلىٓٚٔذ ٕٚٓٓ) الجاحو نفدج ف اك لسا اشار إليج 
 نغةؼ السعلؾمةات  التةة  مسةاهست فة  ل ريةةب الفاةؾات الت اهيةةة لةلؽ الريةف  الحزةةر للحةد الةةعي 

ت هيةةج ال ريةةة لشةةافس السديشةةة فةة  اشةةكاص السدنيةةة  التحزةةرذ هجالةةت ال ريةةة السرةةرية اصةةجح
حامسةؾب   مساىا الرةاص  فزةاىيات  اج ةزة  مدت ل ة لعشاصر السدنية الحديتة مؽ اد ات لرهيج

انترنةةت حتةةى اصةةجحت العةةادات  الت اللةةد الغربيةةة مدةةيظرة يلةةى الدةةلؾكيات  السغ ةةر جكات  شةة
    لسديشة يلى حد مسؾااالذكل  لذجاب ال رية  ا
عدم  جؾد فةر ب دالةة إحرةاىياك لةلؽ متؾمسةظات رلةب درجةات افةراد يلشةة ب هيسا يتعل  

فةةى نةةدرة ف شةةاك  حزةةر( –لجعكةةا لسحةةا اإلقامةةة )ريةةف  فةة  انسةةاا اتمسةةتتارات الفاى ةةة الدرامسةةة
إت انةةج يسكةةؽ لفدةةلر ذلةةػ  نتياةةة هةةعا الفةةرض  لتشةةافى مةة الدرامسةةات  الجحةةؾث التةةى لعزةةد ا  

 مسةةةاىا متعةةةددة للتؾاصةةةا   مةةةا ع ةةةر مةةةؽايزةةةاك فةةةى إطةةةار مةةةا حةةةدث مةةةؽ لظةةةؾرات ل شؾلؾجيةةةة 
إذ اصةةجح العةةالؼ كلةةج  ك نةةج  ذاتجتسةةايى ادت إلةةى انرةة ار مةةا لةةلؽ ال ريةةة  السديشةةة مةةؽ فةةر ب 

 ذفةةى ال ريةةة ا  السديشةةة ذالةةعكؾر  اإلنةةاث ذال تلةةر مةةؽ الذةةجاب  الرةةغارقريةةة صةةغلرةذ  اضةةحى 
مةؽ الحريةة درجةة  مسةاىا التؾاصةا هةع) ل لتعليسيةة السختلفةة يدةتخدمؾ   مؽ ذ ى السدةتؾيات ا

اددةةبت ؼ قةةدراك تبةة س بةةج مةةؽ السعرفةةة بسةةا يةةد ر حةةؾل ؼذ ف صةةجحؾا مةةدثريؽ  اتنفتاحيةةة التةةى 
مؽ احاديو  اقا يا قةد لاةرهؼ إلةى   ما يدسعؾنج مؽ مذاهدذ إلى حد كبلر بسا ير نج  مت ثريؽ

م لديؽ لسا ير ب ل ؼ مؽ الذخريات السحلية  العالسية   مةؽ الشؾر ا  الغلساتذ كسا اصجحؾا 
 ثؼ لؼ لعد هشاك مسسات شخرية مسلزة لريفى ا  حزرى   

 التوصيات واملكرتحات:

  :الرتبوية )أ( التوصيات 

 :الجاحتة بسا يل  ف  ضؾا ما امسفرت يشج الدرامسة مؽ نتاىج  مشاقذت اذ لؾص 
التف لر ال اىؼ يلى  برفة خاصة  التعليؼ العالى ذؼبالتربية  التعلي السددؾلؾ     يؾلى ب  -ٔ

  مسؾاا مؽ خالص لزسلشج فى السشاهج ا  لدريدج بذكا صريح اك الحكسة اهتساماك خاص

لؾفلر البلدة السشامسجة  السشاخ السالىؼ لتعزيز اتمستعدادات ا  اإلمكانات  سحا لةب  -ٕ
 التظؾرية لدى السؾهؾبلؽ  الستفؾقلؽ 

مراحا نسؾهؼ  فىر بزر رة ألرس الحكسة فى مسلؾكيات الشاى ؼ تؾاية ا لياا األمؾ ل  -ٖ
   مظلب نساىى قد يستد إلى البلؾغ الحكسةف السجكرة 
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بنلاحة الفرصة لألشاا العكؾر  اإلناث يلى حد مسؾاا بخؾض معارك الحياة ب نفد ؼ حتى  -ٗ
 يكتدبؾا الخبرات  التاارب لع ال ؼ  يتعلسؾا كيفية حا السذكالت  

بسغةاهر فةرا اتمسةةتتارة  يالقت ةا لتظةةؾر  ا  السعلسةةلؽ  األخرةاىللؽ الشفدةةللؽلتؾايةة اآلبةا -٘
 ما لعكدج مؽ اختالفات فى الخراىص الشفدية لأفرادذ  مةا يترلةب يلل ةا مةؽ  الذخرية
     معلشة للتعاما مع الدتديى طرب  امستراليايات   مسلؾكيات مذكالت

 )ب( مكرتحات بإرجراا حبوث مشتكبلية:

لحل ةةات مسلدةةلة الجحةةو فةة  مؾضةةؾة الدرامسةةة الحاليةةةذ ل تةةرح الجاحتةةة  لعلةةج امسةةت ساتك 
 :إجراا يدد مؽ الدرامسات  الجحؾث السدت بليةذ  مش ا ما يل 

فعالية التف لر ال اىؼ يلى الحكسة فى الحد مؽ اتنفعاتت الدلبية لدى الستفؾقلؽ   -ٔ
 بالسرحلة الااميية 

 ستفؾقلؽ درامسة د ر الحكسة فى ال ذ  يؽ السؾهؾبلؽ  ال  -ٕ

درامسة للحكسة  انساا اتمستتارات الشفدية الفاى ة لدى يلشات مؽ ذ ى اتمستتشاا السزد ج   -ٖ
السؾهؾبلؽ السعاقلؽ  –السؾهؾبلؽ السعاقلؽ بررياك  –)السؾهؾبلؽ ذ ى صعؾبات التعلؼ 

 مسسيياك"

 ضياك( ريا –قيادياك  –السؾهؾبلؽ )فشياك  انساا اتمستتارات الشفدية الفاى ة لدى الحكساا  -ٗ

فعالية لرنامج قاىؼ يلى اترشاد الشفدى الديشى فى لشسية الحكسة لدى الستفؾقلؽ ذ ى   -٘
   السدتؾيات السختلفة مؽ انساا اتمستتارات الشفدية الفاى ة 
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 املرارجـــع

 املرارجع العربية:

دى (. تنميت  س كممت  دمتدل   يك تلص س  تمنف س ن  ت   ت>710أحمد ثابت  ضلت و الءتسع دتالد س تد    
و دليت  ءلتنا ساءاقت  الس يل،لت و مالة التربيةة الخاصةةطسب س مرحل  س ثانني  س مي نقلص ءقلًيا. 

 .1>0 – 8=و 07جاما  س زقازيقو 
(. س اسقتت  بتتلص أنمتتاث سالدتتيثا   س  ا قتت   الضتتق ن ريتت  :710آالع يندتتا س اتتيابو العتتس  ءتتنف  س   لتت   

س من،نعلص الس  لب  س اافيلص ضتى متدس   س  تل . فسبرالدمى( العلص س ي كلر سابدسءى  دى س  لب  
 .8; – ;9(و 07  9و السالة الد لية التربؾية الستخررة

(. ضاا يتت  سا دتتاف س يرعتتند ضتت  إفس   س لتت ر  تتدى طتتسب س  اماتت  س مي تتنقلص ;710آمتتا  إبتترسايف س  قتت   
 – 1:و :0يقو و دليتت  ءلتتنا ساءاقتت  الس يل،لتت و جاماتت  س زقتتاز مالةةة التربيةةة الخاصةةةف سدتتًيا. 
01:. 

سادهاا س ن ب  ألنماث س  تي ر  س م يت  ضت  س ي كلتر س قتا ف ءلتى س كممت  (. ;710  بهي  بن  دمحم سألحمد
 – 0;8(و 01  8 والتربيةةةة الخاصةةةة  الت هلةةةامالةةةة .  تتتدى ءلنتتت  متتتص س  ا بتتتا  س من،نعتتتا 

8;8. 
 مايقتتتتدس  س مارليتتتت   تتتتدى طلبتتتت  (. أنمتتتتاث سالدتتتتيثا س  س  ا قتتتت  الءسقيهتتتتا  ا=710تمتتتتيف ح تتتتلص س يميمتتتت   

جاماتت  و دليتت  س يرعيتت   لالتتنا سان تتاني و ديةةالى للجحةةؾث اإلندةةانية مالةةةس مرحلتت  ساءدسف.تت . 
 .0<9 – 1;9و =>ف.ا ىو 
(. س اسقت  بتلص أنمتاث سالدتيثا س  س  ا قت  الضتق ن ريت  فسبرالدتمى العتلص س ت داع =711ثامر ضهد س م لترى  

س كاتا ءتص س  لبت  س من،تنعلص ضتى س مرحلت  س ميندت   بدال ت   الس يك ل  س د سدى الضاءلليها ضى
 و جاما  ءّمان س ارعي   لد سدا  س الياو سأل فن.)رمسالة دكتؾراس كني . 

(. س كممتتتت  الس تتتتنء   ا تتتت س  مكتتتتدفس   ك تتتتاع  مالمتتتت  =710حمتتتتدد دمحم .ادتتتتلصو الدتتتتنمي  دمحم متتتترزال   
و <0  س بنتتا و جاماتت  ءتتلص دتتمسو و دليتتمالةةة الجحةةو العلسةة  فةة  التربيةةةس مرحلتت  س ثاننيتت . 

700 – 78;. 
سألفسع س نلن الديمن نجى  نظتا ا س متا س مارليت  الس تن س حرديت  ضتى (. >710دليمان ءبدس نسحد يندا  

و  تدى س من،تنعلص ىالى وتانعا  OEsضنع أنماث سالديثا س  س  ا قت  والضتق ن ريت  فسبرالدتمى 
(و ><  >7و سرةةةرية للدرامسةةةات الشفدةةةيةالسالةةةة الس تتيالف متتتص طتتسب س يالتتتيف س ثتتاننى س  نتتتى. 

7<8 – 877. 
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(. تتتلثلر س انسمتت  س ثقاليتت  7108وتتباح ح تتص س انلتتزس و الثتتامر ضهتتد س م لتترىو المالتتن) طلتتق س  تتبياى  
الس  نس ءلى ضرث سالديثا س   دى س  لب  س من،نعلص ضى س كني  السأل فن  ف سد  ءبر ثقالي (. 

 .>:9 – 978(و 7  09رعي و جاما  س بكريصو و دلي  س يمالة العلؾم التربؾية  الشفدية
(. سادتهاا س ن تب   كت  متص س كاجت   لمارضت  الس دسضعيت  س اقليت  ضت  س ينبت  :710ءاف  مكمنف س مناتاالد  

 – :08(و ==  :7و السالةةة السرةةرية للدرامسةةات الشفدةةية ا كممتت   تتدى طلبتت  دليتت  س يرعيتت . 
0==. 
 .=0 – 00و ف. مبرو الحكسةمالة (. م هنا س كمم . 7171عبا  أ حلل   

(. قابليتتت  مقا نتتت  ميندتتت ا  ف جتتتا  س  لبتتت  س من،تتتنعلص ءلتتتى س  تتتن   ;710ءبتتتدس كاضا قادتتتف س اتتتاي   
و مالةة الدرامسةات التربؾيةة  الشفدةيةسأل فني   مقيا  سالديثا س  س  ا ق  ح   ميغلر س  نس. 

 .999 – =97(و 7  01جاما  س  ل ان قابن و 
(. س ي كلتتتر س قتتتا ف ءلتتتى س كممتتت  دمنبتتتىع  ا انسمتتت  س  متتتس س كبتتترى ;710يف  ءبتتتدس رحمص ظتتتاضر آ  فحتتت

و رمسةالة ماجدةتلر لا  تي   تدى س من،تنعلص ضت  س مرحلت  س ثاننيت   ا مملكت  س ارعيت  س  تانف. . 
 كلي  س يرعي و جاما  س ملك لي  .

. س قتا،ر   يت ؼالسؾهؾبؾ   الستفؾقؾ  خراىر ؼ  ادتذاف ؼ  ريةا(. 7109ءبدس م ل  أملص س قري    
 ءا ف س كي .
(. > ث  الكيةةاس  الت ةةؾيؼ فةة  العلةةؾم الشفدةةية  التربؾيةةة  اتجتساايةةة(. =711ءلتتى متتا،ر ل تتاب  

 س قا،ر   س مميب  سألكاف.مي .
(. ضاءلي  مقيا  سالديثا س  س  ا ق  ضت  س كاتا ءتص س  لبت  س من،تنعلص 7100ضيك  ءبدس رحمص جرالسن  

 .9=0 – 0;0(و 8  <0و ةالعلؾم التربؾيأكاف.مًيا. 
الستفؾقؾ  ي ليةاك ذ   صةعؾبات الةتعلؼذ قزةايا التعريةف  التذةخيص (. 7117ضيك  م   ى س زيا   

 . س قا،ر   فس  س نار  ل اماا . العالج
 (. س قا،ر   مميب  سألن لن س م ري .: ث  ال درات الع لية(. ;<<0ض سف عبا ل يف أبنح    

اختجةارات كالةةا (. :711ما  م يا  واف و الم   ى دمحم ءبدس ازيز  ض سف ءبد س ل يف أبن ح  و الآ
 . س قا،ر   مميب  سألن لن س م ري .للعاما العام: مكياس العكاا الستحرر مؽ اثر الت افة

(. س ي كلر س قا ف ءلى س كممت   تدى طلبت  س د سدتا  س اليتا ضت  دليت  س يرعيت . >710ق   ء اج س  .اب   
 – :;9(و 771  0 س يرعيتت  سبتتص  دتتد  لالتتنا سان تتاني و جاماتت   غتتدسفودليتت   ومالةةة األمسةةتاذ

:07. 
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(. ضاءليتت  س تت س  سابدسعيتت  الءسقيهتا  لنمتتاث سالدتتيثا   س  ا قتت  الأدتتا ل  س تتيالف <710كتنثر ق تت  أبنقتتن    
 تتتتتتدى طلبتتتتتت  مد دتتتتتت  س مي تتتتتتنقلص س ثاننيتتتتتت  ضتتتتتت  س التتتتتتنا الس يكنن نجيتتتتتتا  (Memletics)س ننعيتتتتتت  

(STEM) . 8> – 0و 8;و دلي  س يرعي و جاما  دن،اجو التربؾيةالسالة. 
(. س بنتتاع س اتتامل   مقيتتا  س كممتت  ثسثتت  سأل اتتاف  تتت وأ ف تت و ضتت  ضتتنؤ ن ريتت  7108دمحم ح تتلص دتتالد  

 .<9 -0و 0و جاما  بن  دنيفو ءدف ين لنو مالة كلية التربيةس  داع س ميادف . 
ال سع س مارضتت  الس كممتت   تتدى ءلنتت  متتص طلبتت  س  اماتت   (. م تتينى س ي كلتتر نمتتا:710دمحم للي تت  س اتتريد   

 .:90 – 918(و 9  00و السالة األردنية ف  العلؾم اتجتساايةالس اسق  بلنهما. 
(. س قتتد   س ينب يتت   لتت داعس  7108دمحم للي تت  س اتتريد و الءبدس ناوتتر ى.تتاب س  تترسحو المنضتتق دتتليف  اتتا    

مالةةة إلحةةاد الاامعةةات العربيةةة لص ضتت  سأل فن. س مياتدف   م تتينى س كممتت   تتدى س  لبتت  س  تامال
 .;08 – <01(و 0  00و للتربية  يلؼ الشفس

و دليتت  رمسةةالة دكتةةؾرا)(. س بنيتت  س اامليتت   لكممتت   تتدى س من،تتنعلص الس اتتافيلص. >711دمحم غتتازد س ددتتنق   
 س يرعي و جاما  ءلص دمس.

مالةةة فءتتن   ل تترالج ءتتص س متتل ن).  –(. ترعيتت  س من،تتنعلص متتص أجتت  س كممتت  =711دمحم غتتازد س ددتتنق   
 .=:0 – 009و ;و س  زس رو 7و جاما  د يف لشسية السؾارد الجذرية

 . طن ا  فس  س نا غ   لنار الس ينزيع.مسيكؾلؾجية الحكسة(. ;710دمحم غازد س ددنق   
لص (. س كممتت  ضتت  ءسقيهتتا بياتتمل  ،نيتت  سألنتتا  تتدى طتتسب س  اماتت  س مي تتنق;710دمحم دمتتا  أبنس  يتتنح  

و مالةةة كليةةة التربيةةة ب مسةةلؾاف سدتتًيا ضتت  جمهن يتت  م تتر س ارعيتت  الس مملكتت  س ارعيتت  س  تتانف. . 
 .1<9 – =97و 7(و 7  87جاما  أدلنثو 

س هلئتتت  س م تتتري  س اامتتت   لكيتتتابو و مالةةةة يلةةةؼ الةةةشفس(. دتتتيملنجي  س كممتتت . ;710م تتت  ى دتتتنيف  
 .071-000(و 001 <7

ينميتت  مهتتا س  س ي كلتتر سابتدسء  الس ناقتتد  تتدى طتتسب س  اماتت  (. نمتتنىج مقيترح  =711منتى ح تتص بتتدالد  
السدلسر الد ل  الدادس "ل هلةا ذ ى اتحتياجةات الخاصةة: رصةد س مي نقلص   ؤي  م تيقبلي . 

 – ;0و ماهتد س د سدتا  س يرعنيت و جامات  س قتا،ر و ضت  س  يتر  متص الؾاق   امستذةراف السدةت با"
 .;019 – 1;<و 7ين لنو  >0
(. أنمتاث ضترث سالدتيثا   الءسقيهتا  تا ي ن  س د سدتى الس قتد س  سابدسعيت   تدى ;710يف س  ليمان  نن   إبرسا

و دليت  س يرعيت و جامات  س بكتريصو مالةة العلةؾم التربؾيةة  الشفدةيةس  ا با   ا مرحل  س  امعي . 
 .;7; – <<:(و 7  >0

قتتت  بلنهمتتتا  تتتدى ءلنتتت  متتتص طلبتتت  (. م تتتينى س كممتتت  الس دسضعيتتت  سأللس يتتت  الس اس=710،نتتتاع دمحم زدتتت   
 .=91 – 0;8(و =<  =7و السالة السررية للدرامسات الشفديةس  اما . 
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(. س قيمتت  س ينب يتت   لكممتت  ضتت  سدتتيرستي يا  س تتيالف س متتن ف ىستًيتتا  تتدى طتتسب >710،تتان  ضتت سف دتتليمان  
 .998 – <91(و :<  >7و السالة السررية للدرامسات الشفديةكلي  س يرعي  جاما  حلنسن. 

(. س ي كلتر س م تيند إ تى س كممتت  >710الجتدسن حملتد .ادتلصو الغ ترسن نامت   سضت و الدتتماع  ادتف ضرحتان  
بحةةو م ةةدم إلةةى مالةةس كليةةة التربيةةةذ ضتت  م تتا   مارضتت  س تت س  السافس   سالن اا يتت  السايثتتا . 

ت  ت  و ق ف س النا س يرعني  الس ن  ي و  نلت  دتهاف  س بمتا ن ين  ضت  س يرعيت  جامعة ال ادمسية
 .:9 – 0ءلف س ن س س يرعندو 

(. أثتتر برنتتامر تتتد يب  ضتت  =710الضتتاع نتتاج  آ  ءثمتتانو الغاطمتت  أحمتتد س  ادتتفو المندتتى دمحم س نبهتتان  
و السالة الد ليةة لتظةؾير التفةؾب تنمي  س كمم   دى س  ا با  س من،نعا  ض  س مرحل  س ثاننيت . 

 .1: – :7(و >0  <جاما  س النا الس يكنن نجيا  ا يمصو 
. ءّمتان  س مملكت  سأل فنيت  مف ةؾم الحكسةة  ابعادهةا شةريكا   ضةعكا(. 7108.اقنب ءاف  ناوتر س تديص  
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