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 يهرص:

 ادددٌٓدددعال العؼاقدددة تلدددّ التس ددد  مددده ستدددؽ لدددعظ و دددا  ا قدددتدابة لتدددعؼٔح لٕ دددؽ  

للم ددددإٔف الىفكددددٕة. َ ددددع التمددددع ال ازدددد  للددددّ م ٕدددداـ  الكددددأ ُمتؽٔةالطصددددا   

الفعالٕددددة الػاتٕددددة وىمددددُغج. َ ددددع اضتٕددددؽ  لٕىددددة العؼاقددددة بصددددُؼ  ل ددددُا ٕة مدددده 

 دددكل ولٕدددة العلدددُة التؽبُٔدددة بدامعدددة اامددداة ق بددده قدددعُظ ااقدددكمٕة  كددد  للددد  

الدددىفف مددده خمٕدددع المكدددتُٔا  العؼاقدددٕة. التمدددع  العؼاقدددة للدددّ اقدددتطعاة التسلٕددد  

ملٓ التُوٕدددددعْ لت دددددعٔؽ الصدددددعر ال ىدددددا ٓ لت دددددعٔؽ ا ضدددددتك  بدددددٕه الىمددددداغج العدددددا

المطتلفدددة. تددد  ت دددعٔؽ ت دددا  ا تكدددار الدددعاضلٓ باقدددتطعاة معامددد  سلفدددا وؽَو ددداش ل ددد  

بىدددداا. خدددداا  الىتددددا ح م ٔددددع  للىمددددُغج ؼبددددالٓ ا قددددتدابة اددددٓ الم دددداة ا َ  تدددد  

قددد الٓ تدددعؼٔح  لطماقدددٓ تددد  الثكتدددٓ تددد  قعاقدددٓ ا قدددتدابة. إمدددا خددداا الىمدددُغج

ا قددددددتدابة قددددددٓا الم اب ددددددة. َتُدددددددٓ العؼاقددددددة با لتمدددددداظ للددددددّ اضت دددددداؼا  

َم دددإٔف وفكدددٕة تت دددُن مددده تدددعؼٔح ؼبدددالٓ سَ قعاقدددٓ ادددٓ زالدددة الم دددإٔف التدددٓ 

تتدددددمتؽ قدددددماتٍا الىفكدددددٕة َا وفعالٕدددددة ب  ٕعدددددة ا قدددددتدابة المسأدددددع   سَ اقدددددتدابة 

لعؼاقددددة  اقددددتطعاة التددددعؼٔح مؽاددددُأ تتددددمتؽ بالم  ُلٕددددة ا ختمالٕددددة. ومددددا ت وددددع ا

 ضماقٓ ا قتدابة لما لً مه مىالة تزصا ٕة.
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Abstract 

The study aimed to verify the impact of the number of response 

points to the Likert scale on the psychometric properties of 

psychological measures. The researcher relied on the Self-

efficacy scale as a model. The study randomly sampled was 

chosen from students of the College of Educational Sciences at 

Imam Muhammad ibn Saud Islamic University, Department of 

Psychology, all the four study levels. The study relied on the use 

of confirmatory factor analysis to estimate the construct validity 

to differentiate the difference between the different models best 

fitted. The internal consistency stability was estimated by using 

Cronbach's alpha coefficient for each construct. The results were 

in favor of the four-response model as the first section, then 

five-response, then triple, and then six-response model. The 

seven-Likert point model was a poorly fitted one. The study 

recommends relying on psychological tests and measures 

consisting of a four or six response grading in the case of scale 

whose psychological and emotional characteristics are affected 

by the type of the unbiased response, then, It is preferable to 

exclude any rejection response that is influenced by social 

acceptability. The study also confirms the use of five-response 

grading because of its statistical robustness. 

 

 

 انًمسيت:

الك عٕىا  مه ال ؽن الماضٓ  َتععظ  ل ع ت ُؼ  الم إٔف الىفكٕة ب    مػٌ  

 ؽر ا قتدابة للٍٕا وضماوا  للتطل  مه بعض الم تؽا  مث : تؿٕٔف 

ا قتدابة  ا قتسكان ا ختمالٓ  م شؽا  ال ػل آ اقتدابة المفسُص للّ 

بٕاوا  الم ٕاـ. َاتف ل بعض العؼاقا  الىفكٕة للّ الععٔع مه ال ُالع َااخؽااا  
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بٍع  تسُٔ  المفإٌ  الىظؽٔة تلّ  Scalingلٍا تعؼٔح تلك الم إٔف التٓ ٔت  مه ضك

g  َتسلٕ  مفؽظاتٍا  ت فٕؽٌا  خؽِتع ٕؽ لىٍا بموظمة الم اٌعا  التٓ متغٕؽا

بمقالٕب ومٕة َاقتطعامٍا آ التى   بإم اوٕة وداذ ا اؽاظ آ مٍمة معٕىة  َوػلك 

 (. 0227ضتك  ا اؽاظ )لكة  التمٕٕؿ بٕه مكتُٔا  الكمة الم اقة المطتلفة با

َوتٕدددددة لتىددددُر المىظددددُؼ الىفكددددٓ لعؼاقددددة الظدددداٌؽ   ا ددددع ت أىددددل  ددددؽر بىدددداا     

ل  َ ٕدددداـ س صددددّ سظاا للمفسددددُص  الم ددددإٔف الىفكددددٕة  َالتس دددد  مىٍددددا قددددٕ ُمتؽٔا

مثددد : م دددإٔف الدددػواا َا قدددتععاظ َالتسصدددٕ  َال دددعؼا  الطاددددة مددده خٍدددة َمىٍدددا 

ظاا الفعلدددددٓ للمفسدددددُص َالتدددددٓ ت دددددٕف الدُاودددددب م دددددإٔف تٍدددددع  تلدددددّ  ٕددددداـ ا 

ا وفعالٕدددددة َالمؿاخٕدددددة مددددده خٍدددددة سضدددددؽِ َمىٍدددددا م دددددإٔف المٕدددددُ  َا تداٌدددددا  

 (.ة0222َم إٔف ال ٕ  َالعااعٕة َما شابٍٍا )للٓ؛ زكه  

َتددددعؼ ااشددداؼ  تلدددّ سن ٌىددداد لدددع   دددؽر لتدددعؼٔح الم دددإٔف مددده سبؽؾٌدددا        

 Scalingعؼٔح ختمددددددان ؛ تددددددScaling Thurstonتددددددعؼٔح تٕؽقددددددتُن 

Guttman ؛ تددددددعؼٔح المكددددددااة ا ختمالٕددددددة؛ تددددددعؼٔح المعىددددددّ )قددددددكل  الت ددددددعٔؽ

  Likert scale ؛ َتدددعؼٔح لٕ دددؽ  Osgoodالمؿظَخدددة الكدددمة( ا وفعدددالٓ لددد  

ل َاقدددتطعاما  الدددػْ ٔ دددٕف مُ دددف الفدددؽظ وسدددُ يددداٌؽ  مدددا َالدددػْ ٔعدددع سوثؽٌدددا شدددُٕلا

لتعلددٕ  َااظاؼ   ال ٕدداظ  َال ددب اددٓ وثٕددؽ مدده المدددا   مثدد  مدددا  للدد  الددىفف َا

 & Saldaña, 2013) (Pornelَالؿؼالة 

َوظدددؽال ل دددُٕر سقدددلُل لٕ دددؽ  لتدددعؼٔح ا قدددتدابة  ا دددع تىدددُر اقدددتطعامً ادددٓ    

مدددددا  المفددددإٌ  الىفكددددٕة للددددّ زكددددب دددددٕافة المفددددؽظ  )ت ؽٔؽٔددددة  اقددددتفٍامٕة  

تدابتً مُا دددف( المع دددؽ  لددده الكدددمة المدددؽاظ  ٕاقددددٍا؛ َمددده تددد  ٔكدددد  الفدددؽظ اقدددد

للٍٕددا. ٌَددػي ا قددتدابة تمضددػ لددع  سومدددا  مطتلفددة مدده زٕدد  لددعظ و ددا  ا قدددتدابة 

بددددعٔكل(  َاددددٓ الم ابدددد   22بددددعا   تلددددّ  3المكددددتطعة زٕدددد  ت ددددعس مدددده )بددددعٔلٕه سَ 

ٔتددددددمؼخر ومددددددي ا قددددددتدابة بددددددٕه المُاا ددددددة  َالددددددؽاض  َا قتسكددددددان  َلددددددعة 

 (. 58  0222ا قتسكان  َالتمٕٔع  َلعة التمٕٔع )للٓ؛ زكه  

َ دددع ٔ دددُن اقدددتطعاة تدددعؼٔح لٕ دددؽ  ادددٓ بعدددض الكدددما  المعؽإدددة  َا تدددؽاذ لدددعظ 

ل ضادددة اددٓ زالددة اقددتدابة  معددٕه مدده و ددا  تددعؼٔح ا قددتدابة لتلددك الكددما  مؽب ددا

(. َبدددالؽف  مددده سن لدددعظ و دددا  ة0227المفسدددُص للدددّ المٍددداة المعؽإدددة )لدددكة  

سمدددؽ متدددؽَد لت دددعٔؽ ال دددازثٕه بسكدددب فدددؽأ العؼاقدددة  تدددعؼٔح ا قدددتدابة للٕ دددؽ 

سَ  عؼتددددً للددددّ التمٕٕددددؿ بددددٕه و ددددا  ا قددددتدابة الم تؽزددددة )ال ددددؽٔف  خددددؽاظا   

 .بعا   7-3(. ت  سن ال ا ع اقتطعامً بٕه ال ازثٕه مه 0  ة0226

َٔددددد تؽ تدددددعؼٔح لٕ دددددؽ  ادددددٓ الطصدددددا   الكدددددٕ ُمتؽٔة لكضت ددددداؼا  الىفكدددددٕة 

لددددّ وفااتددددً َظ تددددً اددددٓ  ٕدددداـ الظدددداٌؽ  مُضددددع وصددددع ً َت اتددددً َالتددددٓ ت ددددٕؽ ت

َللٕددً  ال ٕدداـ  ممددا ٔددعل  الث ددة اددٓ ال ٕاوددا  الىاتدددة مدده ت  ٕ ددً َتفكددٕؽ ظؼخاتددً.

ٔ دددُن الكددد ا  ا َ  ا وكدددب لٍدددػي العؼاقدددة تلدددّ سْ مدددعِ ٔتغٕدددؽ الصدددعر ال ىدددا ٓ 

 للم ٕاـ آ ضُا تغٕؽ لعظ و ا  ا قتدابة آ ضُا تعؼٔح لٕ ؽ ؟

ا  اددٓ ظؼخددا  الم ٕدداـ تلددّ مددعِ ضلددُ ظؼختددً مدده ا ض دداا َٔ ددٕؽ مفٍددُة الث دد 

فٕددددؽ المىتظمددددة سَ بمعىددددّ سضددددؽ مددددعِ  ٕدددداـ ا ضت دددداؼ للم ددددعاؼ الس ٕ ددددٓ للكددددمة 
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الىفكددددٕة  ومددددا ٔ صددددع بالث ددددا  ا تكددددار سَ الع ددددة بال ٕدددداـ بمعىددددّ سضددددؽ مددددا مددددعِ 

اتكددددار  ٕدددداـ الكددددمة الم اقددددة اددددٓ الظددددؽَ  المت أىددددة التددددٓ تدددد ظْ تلددددّ سض دددداا 

 (. 0222 232لكة  ال ٕاـ )

َٔددددؽِ ال ازدددد  سن ت ددددا  سلفددددا ٌددددُ متُقددددي معددددامك  ا ؼت ددددا  الددددعاضلٓ بددددٕه 

المفددددؽظا   سَ ٌددددُ ل دددداؼ  لدددده مددددعِ  ددددعؼ  الم ٕدددداـ للددددّ ابددددؽاؾ التغددددأؽ اددددٓ 

اقددددتدابا  ال ددددكل للددددّ وفددددف مفددددؽظا  الم ٕدددداـ. َللٕددددً إ ددددُن لددددعظ و ددددا  

ا قدددتدابة المسأدددع  سَ  ا قدددتدابة م ٔدددعال ابدددؽاؾ ٌدددػا التغدددأؽ ادددٓ زالدددة اقدددت عاظ

ل  تغا واودددل الكدددمة الم اقدددة م دددٕىة مثددد  التكدددلي للدددّ ضاددددة التدددٓ تدددؽاض تمامدددا

قددد ٕ  المثدددا . َللٕدددً إدددؽِ ال ازددد  سن الكددد ا  ا وكدددب الثددداوٓ للعؼاقدددة ٌدددُ تلدددّ 

سْ مدددعِ ٔتدددمتؽ معامددد  الث دددا  للم ٕددداـ ادددٓ ضدددُا لدددعظ و دددا  تدددعؼٔح ا قدددتدابة 

 للًٕ؟

ٕة ومفٍددددُة الفعةالٕددددة الػاتٕددددة َالتددددٓ تعت ددددؽ الظدددداٌؽ  لىددددع ظؼاقددددة المفددددإٌ  الىفكددددَ

ا قاقدددٕة ا وثدددؽ سٌمٕدددة زٕددد  تزكددداـ الفدددؽظ بال دددعؼ  سَ الفعةالٕدددة الػاتٕدددة التدددٓ   

تعىددٓ ب كدددا ة  ددعؼ  الفدددؽظ للدددّ تعاملددً مدددع بٕ تددً مددده سخددد  الكددٕ ؽ  للٍٕدددا ل ىٍدددا 

ة َالكدددلُوٕة  دددعؼ  متُلدددعي ت دددُة للدددّ تىظدددٕ  الفدددؽظ ل عؼاتدددً المعؽإدددة  َا ختمالٕددد

 . (Bandura, 1986: 391)ب    متؽابي لتس ٕ  سفؽاأ متععظ  

َ ن ال ددددعُؼ بددددالتس   َالكددددٕ ؽ  لامدددد  سقاقددددٓ اددددٓ زٕددددا  ااوكددددان  َ ن       

مكدددتُِ ظااعٕدددة ا ادددؽاظ َزدددالتٍ  ا وفعالٕدددة  َتصدددؽااتٍ  تعتمدددع ب ددد   و ٕدددؽ للدددّ 

 ,Bandura) مددددا ٔعت ددددعَن َٔ مىددددُن بددددً سوثددددؽ ممددددا ٌددددُ مُخددددُظ اددددٓ الس ٕ ددددة

. لددػا تؽوددؿ العؼاقددة السالٕددة للددّ الفعالٕددة الػاتٕددة ومصدد لر وفكددٓ لددً (2 :1997

سٌٕمتددددً اددددٓ العؼاقددددا  الىفكددددٕة ٌددددُ متغٕددددؽ الفعةالٕددددة الػاتٕددددة َالددددػْ  عمددددً العددددال  

سل ددددؽ  باوددددعَؼا اددددٓ ت دددداؼ الىظؽٔددددة ا ختمالٕددددة المعؽإددددة َ ددددع ت ىددددّ ال ازدددد  

ل لٍددػي الىظؽٔددة َت ددل ؼَ ل شددا عا اخددً اددٓ ال ٕ ددة العؽبٕددة لددٕف ٌددػا اسكددب بدد  م ٕاقددا

التكددداح  زدددُ  مدددا لدددعظ  لدددهالدددػٌال تلدددّ مدددا ٌدددُ سبعدددع مددده غلدددك س  ٌَدددُ ااخابدددة 

 ال عا   ا وثؽ مىاق ة لف ا  التعؼٔح المكتطعمة آ م ٕاـ الفعالٕة الػاتٕة.  

ل تدددمتٕؽ لدددعظ         َل دددع تىاَلدددل العؼاقدددا  الكددداب ة التدددٓ قدددُ  ٔ ددداؼ تلٍٕدددا  ز دددا

للدددّ الطصدددا   الكددددٕ ُمتؽٔة للم ٕددداـ الىفكددددٓ  Likertبدددعا   تدددعؼٔح  لٕ ددددؽ  

مددده ؾَأدددا متعدددعظ  ادددٓ مساَلدددة لسخابدددة للدددّ لدددع  تكددداح   مىٍدددا تشددد الٕة الف دددة 

مدددا ؾالدددل و  دددة و دددال  ٕددداـ الكدددمة الم اقدددة  التدددٓ  ادددٓالُقددد ٕة  َستدددؽ َخُظٌدددا 

َاضددددتك  بددددٕه ال ددددازثٕه  وددددػلك  ضددددٕة التعامدددد  مددددع تددددعؼٔح لٕ ددددؽ  للددددّ سوددددً 

مكددتُِ  ٕدداـ ؼت ددٓ سة اتددؽْ ممددا ٔدد تؽ للددّ  ؽٔ ددة التعامدد  مددع ٌددػا الىددُر مدده 

زٕددد  ا قدددالٕب اازصدددا ٕة ٌدددٓ مدددُ ه للددددع  َا ضدددتك   َادددٓ ٌدددػا المددددا    

الكدددمة الىفكدددٕة َالطصدددا    ؾا  مُضدددُر تدددمتٕؽ لدددعظ بدددعا   التدددعؼٔح للدددّ  ٕددداـ

الكدددٕ ُمتؽٔة للم ٕددداـ الىفكدددٓ مثددداؼ خدددع  بدددٕه ال دددازثٕه َا ضدددتك  ادددٓ وتدددا ح 

العؼاقددددا  العلمٕددددة بددددالؽف  مدددده وثؽتٍددددا َتىددددُر  ؽ ٍددددا َسقددددالٕب تىاَلٍددددا لٍددددػي 

 الم  لة ال سثٕة. 
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َلدددػلك تدددمتٓ ٌدددػي العؼاقدددة ومساَلدددة لكدددع الفددددُ  ال سثٕدددة ادددٓ ٌدددػا المُضدددُر   

لٕة لدددعل  تزدددعِ َخٍدددا  الىظدددؽ المتىا ضدددة زدددُ  تدددمتٕؽ لدددعظ َمساَلدددة مُضدددُ

و ددددا  ا قددددتدابة اددددٓ تددددعؼٔح لٕ ددددؽ  للددددّ الطصددددا   الكددددٕ ُمتؽٔة لم ٕدددداـ 

الفعالٕدددة الػاتٕدددة مددده ضدددك  معامددد  الفدددا وؽَو ددداش وممثددد  للث دددا  َالتسلٕددد  العددداملٓ 

التُوٕدددعْ وممثددد  لصدددعر الت دددُٔه الفؽضدددٓ َغلدددك بت  ٕددد  م ٕددداـ الفعالٕدددة الػاتٕدددة 

 5بددددعا    دددددُؼ   4بددددعا    دددددُؼ   3لددددّ وفددددف العٕىددددة بعددددع  دددددُؼ )دددددُؼ  ل

 بعا  (. 7بعا    دُؼ   6بعا    دُؼ  

 

 يشكهت انسضاؼت: 

ل دددع واودددل ل دددٍؽ  تدددعؼٔح لٕ دددؽ  َقدددٍُلة بىدددااي َاقدددتطعامً اتدددؽا و ٕدددؽا           

ادددٓ شدددُٕر اقدددتطعامً ادددٓ العؼاقدددا  َال سدددُد العلمٕدددة ادددٓ الععٔدددع مددده المددددا   

لدددعظ و دددا  ا قدددتدابة لٍدددػا التدددعؼٔح سدددد ر ٔ دددغ  غٌددده ال دددازثٕه َمصدددعؼا  ت  سن

مددده مصدددداظؼ ا ؼبددداد َالسٕددددؽ  لدددعٍٔ  مثٕددددؽا تكددداح  مٍمددددا  مدددا العددددعظ ا اضدددد  

لى ددددا  تددددعؼٔح ا قددددتدابة للٕ ددددؽ  ؟    ٌَدددد  لددددعظ و ددددا  تددددعؼٔح ا قددددتدابة لددددً 

 (.59  0222تمتٕؽ للّ الطصا   الكٕ ُمتؽٔة للم ٕاـ؟  )للٓ؛ زكه  

َتعددداوٓ م دددإٔف لٕ دددؽ  مددده لدددع  مسدددعظا  مىٍدددا سوٍدددا ت دددًُٔ للمعلُمدددا  بكددد ب 

ل مدددا ت دددُن ؼظَظ  ا دددعان المعلُمدددا  التدددٓ تى دددم بكددد ب   ٕعتٍدددا التؽتٕ ٕدددة. َفال دددا

ا اعدددددا  الس ٕ ٕدددددة فٕدددددؽ متكددددد ة َفٕدددددؽ ظ ٕ دددددة ادددددٓ زالدددددة الكدددددما  ا وفعالٕدددددة 

(Kandasamy, Kandasamy, Obbineni & Smarandache, 

مدددا تعددداوٓ ٌدددػي الم دددإٔف مددده اقدددت ؽاؼ ا قدددتدابة تلدددّ مٕددد  الم ددداؼوٕه . و(2020

 . (Kam, 2020)تلّ تل اا ؼظَظ مماتلة للمفؽظ  التٓ لٍا وفف المستُِ 

بددددٕه مكددددااا  متكددددأَة  Chakrabartty(2020 (  ت دددداوؽاباؼتٓ َ ددددع  دددداؼن

الطماقدددددٓ َالثكتدددددٓ َالؽبدددددالٓ َالكددددد الٓ لم ٕددددداـ  متصدددددلة َم ٕددددداـ لٕ دددددؽ 

مفددددؽظ . َ ددددع لددددُزط َخددددُظ اؼت ددددا  بددددٕه ؾَج ال ددددؽر سزددددعٌا  222م ددددُن مدددده 

ممددددا  2.99المكددددااا  المتصددددلة َسْ  ؽٔ ددددة مدددده  ددددؽر لٕ ددددؽ  لىددددع مكددددتُِ 

 ٔعىٓ اضتك  تلك ال ؽٔ ة آ التع ٕؽ له الكما  الىفكٕة. 

بددٕه تددكد وكددص مدده   Brauer & Proyer(2020) بددؽاَؼ َ بؽَٔددؽ ومددا  دداؼن

َ دددددع التمدددددع ال ازددددد  للدددددّ  PhoPhiKat-45 دددددؽر ا قدددددتدابة للدددددّ م ٕددددداـ 

تددددكد دددددُؼ مدددده تددددعؼٔح ا قددددتدابة سزددددعٌا لٕ ددددؽ  الؽبالٕددددة  َت ددددعٔؽ مُقددددع 

للٕ ددددؽ  ٔسددددُ  التددددعؼٔح المددددملُ  تلددددّ اقددددتدابا  ت دددد ً المُا ددددف ٔ ددددُة الفددددؽظ 

ثددددة ٌَددددٓ وكددددطً مُقددددعة   َالىكددددطة الثالSelf-reportبت ددددعٔؽ اقددددتدابتً للٍٕددددا 

ل ددده ٔ دددعؼٌا ؾمٕددد  لددده ال دددط  الدددػْ  دددعؼ لػاتدددً. َتُددددلل الىتدددا ح تلدددّ تفدددُر 

وكددددطة ا  ددددؽان  َوكدددددطً الت ددددعٔؽ الدددددػاتٓ للتددددعؼٔح المُقددددع  ادددددٓ زددددٕه واودددددل 

ت دددددعٔؽا  الصدددددعر العددددداملٓ التُوٕدددددعْ فٕدددددؽ مدددددؽأ لتدددددعؼٔح لٕ دددددؽ  ال ٕاقدددددٓ 

 المملُ . 

تلددّ  Jacoby & Mattell, Kim, 2010)َسشدداؼ وددٕ   خدداوُل َماتٕددا  )  

سن لددددعظ و ددددا  تددددعؼٔح ا قددددتدابة للٕ ددددؽ  لىصددددؽ مٍدددد  َزٕددددُْ اددددٓ تصددددمٕ  
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الم ٕدددداـ الىفكددددٓ  َسن الكدددد ا  الددددؽ ٕف الددددػْ ٔددددعَؼ زددددُ  اْ م ٕدددداـ وفكددددٓ 

ٔكدددتطعة تدددعؼٔح لٕ دددؽ  ٌدددُ مدددا العدددعظ ا مثددد  لى دددا  التدددعؼٔح المكدددتطعمة ٌَددد  

 للم ٕاـ. الكأ ُمتؽٔةضصا    آٔ تؽ 

ممددددا قدددد   ٔم دددده بلددددُؼ  م دددد لة العؼاقددددة السالٕددددة اددددٓ الكدددد ا  التددددالٓ: مددددا ستددددؽ 

 الكددددأ ُمتؽٔةالطصددددا    اددددٓاضددددتك  لددددعظ و ددددا  تددددعؼٔح ا قددددتدابة للٕ ددددؽ  

للم دددددإٔف الىفكدددددٕة: م ٕددددداـ الفعالٕدددددة الػاتٕدددددة ومُغخدددددا.  َتتفدددددؽر مىدددددً ا قددددد لة 

 الفؽلٕة التالٕة:

الػاتٕددددة بدددداضتك  لددددعظ ٌدددد  تطتلددددف معددددامك  ت ددددا  م ٕدددداـ الفعالٕددددة  -1

 –بدددعا    5ددددُؼ   –بدددعا    4ددددُؼ   –بدددعا    3بدددعا   تدددعؼٔح الم ٕددداـ )ددددُؼ  

 بعا  ( 7دُؼ   –بعا    6دُؼ  

ٌدددد  تطتلددددف م شددددؽا  م اب ددددة ال ٕاوددددا  للىمددددُغج باقددددتطعاة التسلٕدددد   -2

 –بددددعا    3العدددداملٓ التُوٕددددعْ بدددداضتك  لددددعظ بددددعا   تددددعؼٔح الم ٕدددداـ )دددددُؼ  

 بعا  (. 7دُؼ   –بعا    6دُؼ   –بعا    5 دُؼ  –بعا    4دُؼ  

مدددا لدددعظ ال دددعا   المىاقدددب لتدددعؼٔح م ٕددداـ الفعالٕدددة الػاتٕدددة الدددػْ ٔس ددد   -3

 ساض  م شؽا  الطصا   الكٕ ُمتؽٔة. 

 

 أهساف انسضاؼت:

 تكعّ العؼاقة تلّ تس ٕ  لعظا مه ا ٌعا  مىٍا:

التعدددددؽ  للدددددّ تدددددمتٕؽ لدددددعظ بدددددعا   تدددددعؼٔح لٕ دددددؽ  للدددددّ الطصدددددا    -2

 متؽٔة لم ٕاـ الفعالٕة الػاتٕة.الكٕ ُ

التعدددؽ  للدددّ ا ضدددتك  بدددٕه معدددامك  ت دددا  م ٕددداـ الفعالٕدددة الػاتٕدددة  -0

بدددددعا     4بدددددعا    ددددددُؼ   3بددددداضتك  لدددددعظ بدددددعا   تدددددعؼٔح الم ٕددددداـ )ددددددُؼ  

 بعا  ( 7بعا    دُؼ   6بعا    دُؼ   5دُؼ  

التعددددؽ  للددددّ ا ضددددتك  بددددٕه م شددددؽا  م اب ددددة ال ٕاوددددا  للىمددددُغج  -3

ة التسلٕددد  العددداملٓ التُوٕدددعْ )ددددعر الت دددُٔه الفؽضدددٓ( بددداضتك  لدددعظ باقدددتطعا

بددددعا     5بددددعا    دددددُؼ   4بددددعا    دددددُؼ   3بددددعا   تددددعؼٔح الم ٕدددداـ )دددددُؼ  

 بعا  (. 7بعا    دُؼ   6دُؼ  

التعدددؽ  للدددّ لدددعظ ال دددعا   المىاقدددب لتدددعؼٔح م ٕددداـ الفعالٕدددة الػاتٕدددة الدددػْ  -4

 ٔس   ساض  م شؽا  الطصا  .

 

 بو ببنسضاؼت:يبطضاث انمٍ

ل ادددٓ اتدددؽ  الكددد عٕىٕا  مددده  تعدددع   الفعالٕدددة الػاتٕدددة مددده الىظؽٔدددا  التدددٓ   دددل ؼَاخدددا

ال دددؽن الماضدددٓ  تددد  لددداظ  ب دددُ  ادددٓ المددددا  الىفكدددٓ لمدددا اٌتمدددل بدددً ا تداٌدددا  

السعٔثدددددة مددددده ؼبدددددي الدددددتعل  بمطؽخدددددا  الدددددتعل  َقدددددعٓ الدامعدددددا  َالم قكدددددا  

قدددمة وفكدددٕة تدددؽت ي التعلٕمٕددة وسدددُ الددددُظ  َا لتمددداظ  ومدددا سن الفعالٕددة الػاتٕدددة ٌدددٓ 

خمدددع ال ازددد  بدددٕه  َمددده تددد بدددالتعل  َتطتلدددف مددده مدددتعل   ضدددؽ ادددٓ التع ٕدددؽ لىٍدددا  

ال ضددٕة الىفكددٕة اددٓ  ٕددداـ الكددمة َالداوددب الكددٕ ُمتؽْ ادددٓ تسعٔددع تلددّ سْ مدددعِ 
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ٔم ددده سن ٔع دددؽ المفسدددُص لددده ؼسٔدددً ادددٓ الفعالٕدددة الػاتٕدددة التدددٓ تع دددؽ لددده ؼف تدددً 

 ٕاـ لٕ ؽ .آ ضُا تععظ و ا  ا قتدابة آ ضُا م 

 

 : أهًٍت انسضاؼت

 ت تكب العؼاقة سٌمٕتٍا العلمٕة آ ٌػا المدا  مه ضك :

سٌمٕدددة مُضدددُلٍا ادددٓ مساَلتٍدددا لكدددع الفددددُ  زدددُ  ستدددؽ اضدددتك  لدددعظ بدددعا     -

للم ٕدددداـ  تددددعؼٔح لٕ ددددؽ  للددددّ  ٕدددداـ الكددددمة الىفكددددٕة َالطصددددا   الكددددٕ ُمتؽٔة

الىفكددٓ غلددك سوددً مددا ؾا  مُضددُر مثدداؼ خددع  بددٕه ال ددازثٕه َا ضددتك  اددٓ وتددا ح 

العؼاقددددا  العلمٕددددة بددددالؽف  مدددده وثؽتٍددددا َتىددددُر  ؽ ٍددددا َسقددددالٕب تىاَلٍددددا لٍددددػي 

 الم  لة ال سثٕة.

ت تكددددب العؼاقددددة سٌمٕتٍددددا العملٕددددة الت  ٕ ٕددددة مدددده ضددددك  ال  ددددف لدددده العددددعظ  -

تس ددددد  ساضددددد  الطصدددددا   الكدددددٕ ُمتؽٔة ا مثددددد  ل دددددعا   تدددددعؼٔح لٕ دددددؽ  التدددددٓ 

لم ٕدداـ الفعلٕددة الػاتٕددة باقددتطعاة التسلٕدد  العدداملٓ التُوٕددعْ ممددا ٔكددالع اددٓ ت ددعٔ  

م ٕدددداـ وفكددددٓ للفعالٕددددة الػاتٕددددة ٔتصددددف بالمُضددددُلٕة َالطصددددا   الكددددٕ ُمتؽٔة 

 الم لُبة للعؼاقا  العلمٕة.

 

 يصطهحبث انسضاؼت:

با  التددٓ تُضددع سمدداة ودد  ل دداؼ  ٌددٓ لددعظ ا قددتدا ػددسز بددسادم تددسضٌذ نٍكددطث:   

مددده ل ددداؼا  م ٕددداـ الفعالٕدددة الػاتٕدددة مُضدددُر العؼاقدددة  َللدددّ سقددداـ اضتٕددداؼ 

المفسددددُص  قددددتدابة معٕىددددة تتسددددعظ ظؼخددددة امتكوددددً للمضددددمُن سَ المعىددددّ الددددػْ 

تلٕددددً الع دددداؼ   ٌَددددٓ مدددده المتغٕددددؽا  المكددددت لة للعؼاقددددة َلددددً ضمكددددة مكددددتُٔا  

ؼبعددددة بددددعا    م ٕدددداـ لددددً ضمكددددة بددددعا    بددددعا    م ٕدددداـ لددددً ا تكتددددة)م ٕدددداـ لددددً 

 م ٕاـ لً قتة بعا    م ٕاـ لً ق عة بعا  (. 

: ٌدددددددٓ م شدددددددؽا  الصدددددددعر َالث دددددددا  التدددددددٓ ٔدددددددت  انرصدددددددبدص انؽدددددددٍكويتطٌت

اقتطكدددددٍا بىدددداا للددددّ وتددددا ح التسلٕدددد  العدددداملٓ التُوٕددددعْ َمعامدددد  ت ددددا  الفددددا 

 وؽَو اش.  

ً   الت ددداظ ٔت ىددداي المدددؽا ٌدددُ ت دددُٔه وظدددؽْ َددددفً باودددعَؼا بمودددانفؼبنٍدددت انصاتٍدددت: 

ادددٓ وفأتدددً َا تدددعاؼي َتم ىدددً ممدددا ٔع ٕدددً ال دددعُؼ بالث دددة بدددالىفف َال دددعؼ  للدددّ 

الفعةالٕدددة الػاتٕدددة ادددٓ  لدددع  المُاخٍدددة َالتغلدددب للدددّ الم ددد ك  َالدددتس   . َٔم ددده 

وفددددف الُ ددددل م شددددؽا ل ددددعؼ  الفددددؽظ للددددّ مُاخٍددددة ا زددددعاد الضدددداف ة ب فدددداا  

 . (Bandura, 1982)َا تعاؼ  تم ٕىً مه التس   آ مدؽٔا  سمُؼ السٕا  

: تسدددعظ مفٍدددُة اعالٕدددة الدددػا  ادددٓ ضدددُا ا ظا  السالٕدددة تحسٌدددس يف دددوو  ؼبنٍدددت اندددصاث

 دددداظؼ (  َالؽضددددا لدددده بددددػ  المدٍددددُظ اددددٓ بموددددً الؽف ددددة اددددٓ ابتددددعاا الكددددلُد )الم

تومدددا  الكدددلُد )المدٍدددُظ(  َالمثدددابؽ  ادددٓ مُاخٍدددة المسىدددة سَ ال دددع  )المثدددابؽ ( 

(Bosscher & Smit, 1998: 340). 
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 حسوز انسضاؼت:

 :تٕةا  بالسعَظتتسعظ ٌػي العؼاقة 

تتمثددد  السدددعَظ المُضدددُلٕة ادددٓ ظؼاقدددة تدددمتؽ لدددعظ بدددعا   انحدددسوز انًويدددوػٍت: 

لدددددّ الطصدددددا   الكدددددٕ ُمتؽٔة للم ٕددددداـ الىفكدددددٓ  اقدددددتطعمل ٌدددددػي لٕ دددددؽ  ل

العؼاقدددة م ٕددداـ الفعالٕدددة الػاتٕدددة َالدددػْ سلدددع ٌدددػا الم ٕددداـ ادددٓ ا دددد  شدددٕؽاؼ 

( با ت اقددددً 0224َالددددػْ  دددداة )اأددددع   Sherer et al. (1982)َؾمددددكحي 

 َتعؽٔ ً َت عٔمً تلّ ال ٕ ة العؽبٕة بعع التس   مه ضصا صٍا الكٕ ُمتؽٔة. 

تسدددعظ الت  ٕددد  المٕدددعاوٓ لٍدددػي العؼاقدددة ادددٓ خامعدددة اامددداة ق ز انًكبٍَدددت: انحدددسو

 به قعُظ ا قكمٕة بمى  ة الؽٔاأ. 

   ددددل سظَا  العؼاقددددة ضددددك  اتددددؽ  وٍأددددة الفصدددد  العؼاقددددٓ انحددددسوز انعيبٍَددددت: 

 ٌ . 2442-2439الثاوٓ مه العاة الدامعٓ 

 

 اإلطبض انُظطي وانسضاؼبث انؽببمت

 انصاتٍت: أوالً: انفؼَّبنٍت

الػاتٕدددة مددده المُاضدددٕع المٍمدددة التدددٓ تكدددٍ  ادددٓ ودددداذ ا ادددؽاظ  تعدددعل الفعةالٕدددة         

َتودددداؾٌ  للمٍمدددا  المطتلفدددة التدددٓ ٔ ُمدددُن بٍدددا  زٕددد  تكدددٍ  ادددٓ ؾٔددداظ  الدٍدددع 

َال ا دددددة َالتؽوٕدددددؿ َالمثدددددابؽ  لىدددددع مُاخٍدددددة الم ددددد ك  َالع  دددددا  َالمُا دددددف 

مدده  تعددع  الصددع ة  ممددا ٔددعاع الفددؽظ للتعامدد  معٍددا َالتغلددب للٍٕددا  َالفعةالٕددة الػاتٕددة 

العُامددد  المٍمدددة المفكدددؽ  لكدددلُد ا ادددؽاظ  ادددالفؽظ ٔ دددُة بدددمظاا ا لمدددا  المطتلفدددة 

اقدددتىاظا تلدددّ معت عاتدددً زدددُ   عؼاتدددً التدددٓ ٔمتل ٍدددا ادددٓ الدُاودددب المطتلفدددة  ممدددا 

ٔعاعدددددددً ل دددددددػ  الدٍدددددددُظ المىاقددددددد ة  ظاا العمددددددد  َالُددددددددُ  تلدددددددّ المكدددددددتُِ 

 (598ة  ص 0225ا اض .)ب ٕعٓ  ٌَمال  

( تلّ الفعةالٕة الػاتٕة باوٍا ت عٔؽ  عؼ  اؽظ لػاتً بىاا 0226ال ىاَْ ) َسشاؼ    

المعت عا  التٓ ٔ ُؼٌا ب من  عؼتً اوما  مٍمة ما بىداذ َسوٍا تت ُؼ وتٕدة 

ت تؽ  تغالعك ة الُتٕ ة الثكتٕة بٕه لع  لُام  ٌٓ ال ٕ ة  قما  ال طصٕة  الكلُد 

 َتخؽاا العم  سَ الم اؼوة بى ا .  الػاتٕة آ توما  المٍمة الفعةالٕة

َخاا ت ُؼ مفٍُة الفعةالٕة الػاتٕة مه ضك  اا اؼ الىظؽْ العؽٔض للىظؽٔة       

 ,Bandura, 1977)ا ختمالٕة المعؽإة التٓ َضعٍا سل ؽ  باوعَؼا 

.َالػْ ٔ ٕؽ تلّ سن معت عا  الفؽظ المؽت  ة ب عؼتً للّ سظاا لم  معٕه (1986

ٕة سظا ً لػلك العم   اال ؽٔ ة التٓ ٔف ؽ َٔعت ع َٔ عؽ بٍا الفؽظ ت تؽ آ ت تؽ آ وٕف

ال ٕفٕة التٓ ٔتصؽ  بٍا  تغ ت    معت عا  الفؽظ المفتاذ الؽ ٕف لل ُِ المسؽوة 

ٔعم  للّ تفكٕؽ توداؾاتً التماظا للّ ال عؼا  التٓ ٔعت ع سوً ٔمتل ٍا   تغلكلُوً  

  الىداذ آ المٍمة التٓ ٔ ُة بٍا.)سؼوُ   مما ٔدعلً ٔ ػ   صاؼِ خٍعي لتس ٕ

 (07ة  ص 0225

َوان مفٍُة اعةالٕة الفؽظ َ عؼتً للّ التعام  مع سزعاد السٕا  مه المُضُلا        

ل مه وتابا  الفكقفة َالمف ؽٔه َللماا الىفف   ل مٍما َالمفإٌ  التٓ  ع ازتلل خاو ا
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سَ مإٌة  فٍُة الفاللٕة سَ الفعةالٕةَ ع خاا  آ وتاباتٍ  لع  مص لسا  تع ؽ له م

 شطصٕة الفؽظ.

بموٍا  مدمُلة لامة مه التُ عا  الػاتٕة  (Self-Efficacy)َتعؽل  الفعةالٕة الػاتٕة 

لعِ الفؽظ ب من  ابلٕتً زُ  سظاا الكلُد َتس ٕ  الغأا  َالتغلب للّ الع  ا  آ 

 (376ة  ص0220مُا ف السٕا  الُٕمٕة . )زماظْ  ضلف  

بموٍا  الت اظ َتٔمان ال ط  ب عؼتً للمىااكة َالكٕ ؽ  للّ  الػاتٕة للفعةالٕةَٔ اؼ 

الػاتٕة شعُؼ الىاـ  المُا ف َلدلب واتح مؽفُل إً, َتت لب الت اظا  الفعةالٕة

وٕف ٔف ؽَن  ظااعٕتٍ  َتصؽااتٍ   َمث  ٌػي ا لت اظا  تىتح مه ضك  سؼبع 

لملٕا  ا ضتٕاؼ(  -العملٕا  المٍعظ   -العااعٕة  - لملٕا  سقاقٕة َت م  )ااظؼاد

(. 24  0223توداؾا  الفؽظ  )الع ُظْ   آالػاتٕة ٔ تؽ  َان ال عُؼ ال ُْ بالفعةالٕة

َتعؽ  الفعةالٕة الػاتٕة بموٍا  ت ة الفؽظ ب عؼتً للّ تىفٕػ المٍاة الم لُبة مىً آ 

عا  بعٕع  المعِ َغا  العك ة ب عؼتً المدا   المطتلفة  ٌَػي الث ة ت تؽ للّ ا ٌ

 (.244  0224للّ ااوداؾ . )ال ٍع   

َٔ ٕؽ ال از  تلّ سن الفعةالٕة الػاتٕة باوٍا ت ُٔ  ظاضلٓ لما ٔ ُة بً الفؽظ مه مساومة 

ل عؼاتً َخٍعي َمعِ مثابؽتً آ سظاا مٍمة ما َوػلك معِ م اَمتً للصعُبا  التٓ 

 تُاخًٍ َم اَمتً للف  .

 

 :بؼبز  ؼَّبنٍت انصاثأ

لمفٍددددُة الفعةالٕددددة الػاتٕددددة الععٔددددع مدددده المظدددداٌؽ التددددٓ تمٕددددؿي لدددده المفددددإٌ         

تكتددددددة سبعدددددداظ لفعةالٕددددددة الددددددػا   (Bandura,1982)ا ضددددددؽِ. َٔسددددددعظ باوددددددعَؼا 

 المؽت  ة با ظاا  ت م :

َالتدددٓ تتسدددعظ مددده ضدددك  ددددعُبة المُ دددف.  Magnitudeم دددعاؼ الفعةالٕدددة  . س

اعىددعما ٔددت  تل دداا مٍدداة بٍددا وكدد ة مدده الصددعُبة اددان تُ عددا  الفعةالٕددة لىددع الععٔددع 

مددده ا ادددؽاظ المطتلفدددٕه ت دددُن مؽت  دددة َمسدددعظ  بالمٍددداة ا قدددٍ  تددد  تمتدددع للمٍددداة 

ا دددددعب ب دددد   معتددددع   سَ تتضددددمه مٍدددداة شددددا ة لددددػلك ٔ لدددد  للددددّ ٌددددػا ال عددددع 

 (.0225بة المٍمة )سبُ ٌاش   سٔضا مكتُِ دعُ

التدددٓ ت دددٕؽ تلدددّ اوت دددا  اعةالٕدددة الدددػا  مددده مُ دددف  Generalityالعمُمٕدددة  . ل

مددددا تلددددّ مُا ددددف م ددددابٍة  َ ددددع تدددد ظِ بعددددض ٌددددػي الط ددددؽا  تلددددّ تت ددددان ٌددددػي 

تددد ظِ ادددٓ ض دددؽا  سضدددؽِ تلدددّ تزكددداـ  تغالتُ عدددا   سَ تسكدددٕه تلدددك التُ عدددا  

ل تدددداَؾال لتلدددك ا ض ددداا التدددٓ َ عددد ل إٍدددا بالماضدددٓ  َمددده تددد  ٔ دددُن سوثدددؽ لم دددا

الددتعل   ددع سَتددٓ تمدداؼي اددٓ المؽزلددة المكددت  لٕة. َبالتددالٓ ٔ ددُن الفددؽظ اددٓ لمُمٕددة 

 المسعظ.الفعةالٕة  ع تداَؾ زعَظ َساار المُ ف 

التدددٓ تعىدددٓ سن تُ عدددا  الفعةالٕدددة تتىدددُر ادددٓ مدددعِ  ُتٍدددا.  Strengthال دددُ   .  

  ت ددد ٕلٍا َتلددداظ  تٍٕ دددة الفدددؽظ االتُ عدددا  الضدددعٕفة ٔكدددٍ  ال ضددداا للٍٕدددا تغ ٔكدددٍ

لٕصددد ر بىددداا معؽادددٓ غْ ددددكبة تغ تكدددىّ لدددً الدددتعل  ادددٓ خدددٌُؽ اختمدددالٓ ت ددداآ 

اتت ددددداؼل ٌدددددػي الىظؽٔدددددة مدددددع وظؽٔدددددة إدُتكددددد ٓ. ادددددٓ زدددددٕه ٔددددد ظِ  َمددددده تددددد ل 
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المعت دددعا  المعؽإدددة ال ُٔدددة الؽاقدددطة تلدددّ المثدددابؽ   َا قدددتمؽاؼ ادددٓ بدددػ  الدٍدددع 

 كاب ة.الللت ٕف بغض الىظؽ له الط ؽا  

 

 يصبزض انفبػهٍت انصاتٍت:

زُ  تم اوٕة سظا ً للكلُد الفعا  آ  َتُ عاتًتن االلٕة الػا  ت ٕؽ تلّ سز اة الفؽظ  

ٌػي التُ عا  للّ اضتٕاؼ  َتىع فمُا ف تتصف بموٍا فامضة َفٕؽ َاضسة  

 َتوداؾالع  ا    َمُاخٍةالفؽظ لألو  ة المتضمىة آ ا ظاا  َالدٍُظ الم ػَلة  

( سن ٌىاد سؼبعة مصاظؼ Bandura, 1997) الكلُد  َآ ٌػا الصعظ  ٔؽِ باوعَؼا

 (63-60ة  ص0225اعالٕة الػا  لعِ ا اؽاظ َوػوؽٌا وما ٔلٓ:)الكٕع   آت تؽ 

 :Performance Accomplishment إَزبظاث األزاء أو ذبطاث انتًكٍ -2

َت ٕؽ تلّ تداؼل الفؽظ َض ؽاتً الم اشؽ   االىداذ آ مٍمة قاب ة ُٔلع الىداذ آ 

مٍمة  ز ة  َٔؿٔع تُ عا  الفؽظ آ مٍما  سضؽِ  ز ة  إعع الفؽظ ما ز  ً مه 

توداؾا  آ ا ظاا سوثؽ المصاظؼ تمتٕؽا آ اعالٕة الػا   لػلك اا ظاا الىاخر ٔؽاع 

لفؽظ  سما ااضفار آ ا ظاا إ ظْ تلّ ضفضٍا  َالىداذ آ تُ عا  الفعالٕة الػاتٕة ل

ا ظاا ٔؽاع اعالٕة الػا  بما ٔتُاا  مع دعُبة المٍمة  َ ا لما  الم لُل توداؾٌا 

مه الفؽظ  امثك تختٕاؾ الفؽظ  متسان غْ دعُبة مؽتفعة ٔؿٔع مه اعالٕة الفؽظ 

 مكتُِ بكٕي.لػاتً  ا مؽ الػْ   ٔسعد تغا تختاؾ امتساوا غا 

 :Vicarious Experiences انربطاث انبسٌهت -0

َٔ صع بٍا تم اوٕة  ٕاة الفؽظ بملما  َقلُوٕا  متععظ  لىعما ٔكزط سن مه ٔ  ٍُوً 

 اظؼَن للّ ال ٕاة بٍا َالع ف دسٕر  َٔصعر ٌػا ا مؽ آ المُا ف التٓ وعت ع 

مثا  غلك الت اظ ال الب إٍا سن لعٔىا مه ال عؼا  وفكٍا المُخُظ  لعِ اٖضؽٔه  َ

 بإم اوٕة زلً لمكملة ؼٔاضٕة دع ة لىعما ٔسلٍا ؾمٕلً ب   قٍُلة.

 :Verbal Persuasion اإللُبع انهفظً -3

َٔ ٕؽ اا ىار اللفظٓ تلّ السعٔ  له الط ؽا  المتعل ة باٖضؽٔه  َمُا ف مطتلفة 

ؽظ التؽفٕب آ تعؽضُا لٍا  َتمتٓ مه     ٌ  ا ا اؽاظ بٍع  اا ىار َتوكال الف

ا ظاا سَ العم  َالتمتٕؽ للّ قلُوً ستىاا سظا ً لمٍمة ما  َٔعتمع مصعؼ اا ىار 

الػاتٓ للّ ظؼخة مصعا ٕة ال ط  مصعؼ اا ىار َمعِ الث ة بً  زتّ ٔ ُن لً 

تمتٕؽ بالغ آ ؼاع مكتُِ اعالٕة الػا   ا مؽ الػْ   ٔسعد لُ وان داظؼا له 

ا ٕة. َوػلك سن ٔ ُن الى ا  الػْ ٔىصر الفؽظ بمظا ً شط  مىطفض الث ة َالمصع

 آ زصٕلة الفؽظ الكلُوٕة للّ وسُ مى  ٓ ََا عٓ َلٕف لمك مكتسٕ  ا ظاا.

 :Emotional States االؼتخبضة االَفؼبنٍت -4

َت ٕؽ تلّ زا   ال ل  َالضغُ  الىفكٕة َا قت اؼ  َااخٍاظ َما تتؽوً مه ستؽ 

  َسن ااوكان غا ال فأة ا للّ سوثؽ  عؼ  للّ التس   بٍا  آ معت عا  اعالة للػا 

َتظٍؽ ا قتثاؼ  ا وفعالٕة بصفة لامة آ المُا ف الصع ة التٓ تت لب مدٍُظا 

لالٕا  َتعتمع للّ معلُما  الفؽظ إما ٔتعل  بال فاا  ال طصٕة  َت ُٔ  معلُماتً 

بعض مه ا اؽاظ للّ تىفٕػ لم  إما ٔتعل  بال عؼ  للّ توداؾ المُا ف  َ ع تلتاظ 

معٕه آ ا قتثاؼ  ا وفعالٕة  اىدع الفؽظ الػْ ٔعاوٓ مه  ل  مؽتفع  ٔغلب سن ت ُن 
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تُ عاتً زُ  اعالٕة الػا  لعًٔ مىطفضة  آ زٕه سن ال ل  ال  ٕعٓ َالُا عٓ ٔؿٔع 

  مه تُ عا  اعالٕة الػا  َٔكاٌ  آ ؼاع مكتُاٌا لعِ الفؽظ.

  السالة الفكُٕلُخٕة سن ٔتم ه الىاـ تلّ زع و ٕؽ مه تسعٔع وما ٔم ه مه ضك

للّ م شؽا   َمعؽاة معِ ت تٍ  َ عؼتٍ  للّ مماؼقة قلُوٕا  دسٕة معٕىة بىاا

اكُٕلُخٕة ظاضلٕة  اععة َخُظ سلؽاأ خاو ٕة بعع تطلًٕ مثك للّ لاظ  التعضٕه  

 ف تضفا ً سَ ا لً آ بٕىما َخُظ زالة التُتؽ َال ل  َا قتثاؼ  ا وفعالٕة ٔع

مُاخٍة ٌػا التغٕٕؽ  َٔتدً الفؽظ تلّ قُا التُاا   ل ف غلك ودع سن ا اؽاظ 

  تظٍؽ للٍٕ  لكما  ا قتثاؼ  الفكُٕلُخٕة لىع تعاملٍ  سَ مُاخٍتٍ   الػٔه 

لمُ ف معٕه لٍ  تزكاـ متؿأع بالفعالٕة للّ مُاخٍة غلك التسعْ بىداذ  َبالتالٓ 

  مه فٕؽٌ  للّ تس ٕ  الىداذ آ مماؼقتٍ  المطتلفة آ سقالٕب ٌ  سوثؽ ازتما

  السٕا .

 انؼوايم انًؤحطة  ً انفؼبنٍت انصاتٍت:

وتٕدة لما لفعالٕة الػا  مه سٌمٕة بالغة آ زٕا  ااوكان اإن ٌىاد لعظا مه العُام  

ُلا  التٓ ت تؽ آ اعالٕة الػا  َتكاٌ  آ ت  ٕلٍا  َٔم ه ت كٕمٍا آ تكد مدم

:ٌٓ 

 انتأحٍطاث انشرصٍت: –انًزًوػت األونى  .1

ٔعتمع تظؼاد الفؽظ لفعالٕتً الػاتٕة لعِ ا اؽاظ للّ سؼبعة م تؽا  شطصٕة 

 (03-00ة  0223ٌٓ:)الغؽابٓ  

 :ٌىاد زع ااد  بٕه المعؽاة وما ٌٓ مُخُظ  آ ال ٕ ة  انًؼط ت انًكتؽبت

المدا  الىفكٓ ل   مىٍ   اعىعما ٔ تكب َبٕه تىظٕ  ا اؽاظ لتلك المعؽاة غاتٕا َا  

الفؽظ معؽاة ما  اإوً ٔىظمٍا َا ا لأللفاي التٓ ازتُتٍا  سَ َا ا لل ىاا الٍؽمٓ سَ َا ا 

لل ىاا المتتابع  َمه ضك  غلك اإوً ٔ ُة بتؽتٕ ٍا َتطؿٔىٍا للتكحة مع ض ؽاتً َوٕفٕة 

 اقتطعامٍا آ المُا ف المكت  لٕة.

 ًتن لملٕا  ما َؼاا المعؽاة ت تؽ آ  ؽاؼا  ؼط تػًهٍبث يب وضاء ان :

ا اؽاظ َوٕفٕة تىظٕ  الػا   االفؽظ ٔ ك  سٌعااً َٔعؼقٍا زكب وُلٍا َمكتُِ 

دعُبتٍا َتؿامىٍا مع الساخة  َسن لملٕا  ما َؼاا المعؽاة ت ُظة الفؽظ تلّ وٕفٕة 

تطاغ  ؽاؼاتً  َآ التط ٕي َالمؽا  ة َالت ُٔ   ا اؼي التٓ تس   سٌعااً َآلٕا  ا

 ضُا غلك ٔ ؽؼ اعالٕة غاتً.

 تلّ سن ا شطاص ال ل ة الػٔه ٔمتل ُن تزكاقا  ُٔا  : َٔ ٕؽ باوعَؼااألهساف

بفعالٕة الػا  ٔمٕلُن سوثؽ تلّ توداؾ ا ٌعا  الػاتٕة الصع ة  َت ُن سٌعااٍ  

لٕة الػاتٕة َاضسة َمسعظ  ََا عٕة  َتتكاة مع تُ عاتٍ  الػاتٕة  وما سن غَْ الفعا

المؽتفعة ٔمتل ُن زب التسعْ َالمُاخٍة  ٌعااٍ   اىؽاٌ  سوثؽ م عؼ  للّ مُاخٍة 

الم  ك  َالصعُبا  بك ب الؽف ة آ التسعْ لتس ٕ  ا ٌعا  َالؽف ا   

 َبالتالٓ السصُ  للّ ال عؼ المؽضٓ مه ااش ار َالؽضا الىفكٓ َتس ٕ  الػا .

 العاضلٕة للفؽظ َالتٓ ت تؽ للّ قلُوً تمتٕؽا : ٌَٓ العُام  انًؤحطاث انصاتٍت

م اشؽا ستىاا سظا ً ل عض ا لما  َالمٍما   ٌَػي الم تؽا  ت ظْ تلّ دعُبة آ 

التىظٕ  الػاتٓ  َتز ا  للّ المعِ ال عٕع ٌَػي الم تؽا  مث  ال ل   َدعُبة تسعٔع 
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ػي الم تؽا  ا ٌعا  ال طصٕة  َمكتُِ العااعٕة َلملٕتٓ التفاح  َالت احة  ٌَ

 تدع  مه اعالٕة الػا  لعِ الفؽظ آ اوطفاأ. 

 

 انتأحٍطاث انؽهوكٍت: -انًزًوػت انخبٍَت .2

سن الفؽظ آ ستىاا  ٕامً بالكلُد ٔمؽ بثكد مؽاز  ٌٓ مكزظة الػا    ٔ وع باوعَؼا

َالت ُٔ  َؼظ الفع  الػاتٓ  َت ؽؾ آ اقتدابا  الفؽظ بعع تمتؽي بعااعٕة الػا   َإما 

 (306-305ة  ص0223ٔمتٓ تُضٕر ل   مؽزلة:)مؽف   

  يالحظت انصاث Self-Observation:   صع بٍا المؽا  ة المىظمة لألظاا َٔ

َمكزظة الفؽظ لىفكً  َتمعاظي بمعلُما  له معِ ت عمً وسُ توداؾ سزع ا ٌعا   

الٍع   َتتمتؽ مكزظة الػا  بالعملٕا  ال طصٕة مث   اعالٕة االلٕة الػا  َتؽوٕب 

َمط ي العملٕا  المعؽإة  َ ٔى م مه مكزظة الػا  لملٕتان قلُوٕتان  ٌما: و   

 ا ض اؼ شفٍٕا سَ وتابٕا  َبٕان ومٓ با اعا  َؼظَظ ا اعا .

 انحكى ػهى انصاث Self-Judgment:  َُْتعىٓ اقتدابة ا اؽاظ التٓ تست

لمؽاظ تس ٕ ٍا  سَ تس ٕ ٍا تلّ وة المىظمة  ظا ٍ  مع ا ٌعا  المى ُظ  َاُاؾللّ الم

 مكتُِ معٕه.

 ضز  ؼم انصاث Self-Reaction:  َتستُْ ٌػي المؽزلة للّ تكتة ؼظَظ

 ساعا  ٌٓ:

 ًَٔكعّ إً الفؽظ لل س  له ا قتدابة التعلٕمٕة ضز انفؼم انصاتً انؽهوك :

 الىُلٕة التٓ تس   سٌعااً  لتؽد ا تؽ المؽضٓ آ وفكً.

  ًس  إً الفؽظ له اقتؽاتٕدٕا  تؽاع مه انشرصًضز انفؼم انصات َٔ :

 وفااتً ال طصٕة آ ستىاا لملٕة التعل .

 ًٌَىا ٔ س  الفؽظ له ساض  الظؽَ  ال ٕ ٕة المك مة ضز انفؼم انصاتً انبٍئ :

 َالمىاق ة لعملٕة التعل .

 انًزًوػت انخبنخت: انتأحٍطاث انبٍئٍت: .3

الػاتٕة مه ضك  الىمػخة َالصُؼ المطتلفة  َ ٌىاد لُام  بٕ ٕة م تؽ  بفعالٕة الفؽظ 

سن الىمػخة لٍا  ؽر مطتلفة مث  الُقا   المؽ ٕة َمىٍا التلفاؾ  َسن تمتٕؽ الىمػخة 

الؽمؿٔة ٔ ُن لٍا ستؽ و ٕؽ للّ الت اظا  الفعالٕة بك ب ا قتؽخار المعؽآ َسن 

ة  0223العثمان  ٌىاد ضصا   متعل ة بالىمُغج َلٍا تمتٕؽ للّ اعالٕة الػا  ٌٓ:)

 (629ص 

 َت ُة للّ ضصا   مسعظ  مث : الدىف  َالعمؽ   :ذبصٍت انتشببه

 َالمكتُٔا  التؽبُٔة َالمتغٕؽا  ال  ٕعٕة.

 :َتعىٓ لؽأ وماغج متععظ  مه المٍاؼ  ساض  آ  انتُوع  ً انًُوشد

 لؽأ ومُغج َازع ا ي  َبالتالٓ تمتٕؽٌا س ُِ آ ؼاع ا لت اظ آ االلٕة الػا .

   تسضٌذ نٍكطث:    
ٔعددع اقددلُل تددعؼٔح لٕ ددؽ  مدده اشددٍؽ اقددالٕب تددعؼٔح الم ددإٔف الىفكددٕة اقددتطعاما 

؛ َا ؽتددددً تددددتلط  اددددٓ َضددددع لددددعظ تابددددل مدددده ال ددددعا   سَ الطٕدددداؼا  سمدددداة ودددد  

مفدددؽظ  مددده مفدددؽظا  الم ٕددداـ َللدددّ  دددعؼ اضتٕددداؼ المفسدددُص لل دددعٔ  تسدددعظ ظؼختدددً 
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لعؼخدددة ال لٕدددة التدددٓ تع دددؽ لددده للدددّ المفدددؽظ  تددد  تدمدددع الدددعؼخا  للتُدددد  تلدددّ ا

ادددٓ مددددا   ٕددداـ   ٕاقدددٍا ضاددددةظؼخدددة امدددتكد المفسدددُص للكدددمة الىفكدددٕة المدددؽاظ 

الكددددما  الىفكددددٕة ا وفعالٕددددة َا ختمالٕددددة َالمٕددددُ  ا تداٌددددا   َٔ ددددٕؽ شددددُمٕا  

Chomeya (2010 تلددددددّ سن سظَا  ال ٕدددددداـ الىفكددددددٓ التددددددٓ تكددددددتطعة ال ٕدددددداـ )

 َا  اقتطعاما . المتعؼج باقلُل لٕ ؽ  مه اوثؽ ا ظ

و ددك  (Clason & Dormdy, 1994)ومددا سَؼظ وددك مدده وكقددُن َظؼمٕددعْ 

ٌددددُ م ٕدددداـ تدمٕعددددٓ ل ٕدددداـ اتداٌددددا   لدددده لٕ ددددؽ  سن اقددددلُل تددددعؼٔح لٕ ددددؽ 

المكددددتدٕ ٕه للددددّ سظا  ال ٕدددداـ   َالمفددددؽظا  الفؽظٔددددة  ددددع ت ددددُن ضماقددددٕة للددددّ 

قددد ٕ  المثدددا  )ساضددد  ب دددع   ساضددد   فٕدددؽ متمودددع    ساضددد     ساضددد     ساضددد  

ب دددع ( سَ تكتٕدددة سَ قددد الٕة َسن سلفددداي ال دددعا   َودددػلك لدددعظ ال دددعا   سمدددؽ متدددؽَد 

عدددع الم ٕددداـ؛ َاودددً لدددٕف مددده الضدددؽَؼْ تىدددُر بدددعا   بسكدددب ازتٕددداج سَ ؼسْ م

ا خابدددة بدددٕه ا ٔدابٕدددة َالكدددل ٕة .َبٍدددػا الصدددعظ ٔ دددٕؽ ال ازددد  تلدددّ المؽَودددة التدددٓ 

ٔتكدددد  بٍددددا تددددعؼٔح لٕ ددددؽ  َالتددددٓ تؽوددددل لددددعظ ال ددددعا   لددددؽسْ َازتٕدددداج  معددددع سَ 

م ددددددُؼ الم ٕدددددداـ التددددددعؼٔح الثكتددددددٓ سَ الؽبددددددالٓ سَ الطماقددددددٓ سَ الكعاقددددددٓ سَ 

 الك الٓ.

تلدّ لدع  سقد لة  Grover & Vriens (2006)لػلك ٔ ٕؽ وك مه خؽَادؽ َادؽٔىفَ

سَ  ؽاؼا  اقاقٕة لىع تصمٕ  الم إٔف التٓ تكدتىع تلدّ اقدلُل تدعؼٔح لٕ دؽ  ٔددب 

 للّ ال از  ا خابة للٍٕا ٌٓ: 

مددددا لددددعظ ال ددددعا   المكددددتطعمة اْ تسعٔددددع لددددعظ بددددعا   ا قددددتدابة َالمعٕدددداؼ  -

 ( سْ بٕه ضمف تلّ تكع اقتدابا .0 -+سَ 7ٕه )آ غلك خع  لعظ ال عا   ب

ٌددددد  الم دددددإٔف الىفكدددددٕة مددددده الىُلٕدددددة الم دددددإٔف المُؾَودددددة ادددددٓ م ابددددد   -

الم دددإٔف فٕدددؽ المُؾَودددة بمعىدددّ لدددعظ ال دددعا   المفضدددلة م ابددد  لدددعظ ال دددعا   فٕدددؽ 

 المفضلة آ التعؼٔح.

مدددا لدددعظ ال ددددعا   التدددعؼٔح المكددددتطعة؟ ٌددد  ٔكدددتطعة ال ددددعا   الفؽظٔدددة التددددٓ  -

تددٕر ا ددة َقددٕ ًٕ م ابدد  ال ددعا   الؿَخٕددة التددٓ   تتددٕر ا ددة َقددٕ ًٕ. َال ددؽاؼ اددٓ ت

الم ٕدددداـ  ومددددا سن  اددددٓاقددددتطعاة الف ددددة الُقدددد ٕة  ددددع تدددد تؽ تددددمتٕؽال ظا ل لكقددددتدابة 

ال ددددؽاؼ اددددٓ اقددددتطعاة العددددعظ الفددددؽظْ سَ الؿَخددددٓ لعددددعظ ا قددددتدابا  ٔعتمددددع للددددّ 

سأددددع  َبٍددددػي السالددددة ٔم دددده وُلٕددددة المفسُدددددٕه الددددػٔه ٔتكددددمُن با قددددتدابة الم

 اقتطعاة الععظ الفؽظْ.

لدددعة اتازدددة الفؽددددة للمكدددتدٕ ٕه بمعىدددّ ال ددداا التدددعؼٔح ا خ ددداؼْ الدددػْ  -

 ٔتعل  بإخ اؼ المفسُدٕه للّ تدعاؼ ؼسْ متعل  باضتٕاؼاتٍ . 

 

 تأحٍط َمطت يُتصف انتسضٌذ ػهى طبٍؼت االؼتزببت:

اظ  لدددعظ و دددا  سودددً مدددع ؾٔددد Matell & Jacoby (1972)سيٍدددؽ  ظؼاقدددة 

ا قددددتدابة ٔطتفددددٓ تددددمتٕؽ اقددددتطعاة المكددددتدٕب لى  ددددة المسأددددع  الُقدددد ّ  اعلددددّ 

% مدددده لددددعظ المكددددتدٕ ٕه للددددّ الم ٕدددداـ باوت دددداا الى  ددددة 02قدددد ٕ  المثددددا   دددداة 
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الُقددد ّ ادددٓ تدددعؼٔح لٕ دددؽ  الثكتدددٓ َالطماقدددٓ  َ ددد  لدددعظ المكدددتدٕ ٕه ََدددد  

الكدددد الٓ َالتكددددالٓ. % للددددػٔه اقددددتدابُا للددددّ الى  ددددة الُقدددد ٓ اددددٓ التددددعؼٔح 7

سن الم ٕددداـ الم دددُن مددده  Worcester & Burns (1975)ادددٓ زدددٕه ٔدددؽِ 

سؼبدددع و دددا  لكقدددتدابة بدددعَن و  دددة مىتصدددف )اقدددتدابة مسأدددع ( ٔ دددعَ سن ٔ ددددع 

مددددع  Garland (1991)المكددددتدٕب للددددّ الىٍأددددة اأدابٕددددة للم ٕدددداـ. َاتفدددد  

وتددددا ح اددددٓ مٕدددد  المكددددتدٕب تلددددّ ت ددددعٔ  تخابددددا  سوثددددؽ تٔدابٕددددة لألقدددد لة اؼضدددداا 

ال دددا   بعملٕدددة الت ٕدددٕ  ادددٓ زالدددة الم ٕددداـ الطماقدددٓ  َللٕدددً االم ٕددداـ بدددعَن و  دددة 

مىتصددددف ٔطفددددف مدددده تسٕددددؿ ا قتسكددددان ا ختمددددالٓ ظَن تغٕٕددددؽ اتددددداي الددددؽسْ  

 ل ىً ٔغٕؽ زع  الؽسْ الكا ع.

م ٕدددداـ غَ التددددعؼٔح الؽبددددالٓ َالكعاقددددٓ لى ددددا  َ ددددع تس دددد  مدددده مددددعِ ت ددددا  ال

ا قدددددتدابة  َ دددددع تس  دددددل العؼاقدددددة مددددده ددددددعر الىمدددددُغخٕه باقدددددتطعاة التسلٕددددد  

العددداملٓ التُوٕدددعْ لمصدددفُاة التغدددأؽ  دددكل العؼاقدددا  العلٕدددا لم ٕددداـ م دددُن مددده 

مفددددؽظا . واوددددل الم اب ددددة زكددددىة اددددٓ وددددك الىمددددُغخٕه  َ دددد  ت ددددا  الىمددددُغج  9

ة لددده وظٕدددؽي الؽبدددالٓ. َ دددع اقدددتفاظ ال ازددد  مددده وتدددا ح قعاقدددٓ تدددعؼٔح ا قدددتداب

ٌدددػي العؼاقدددة ادددٓ التس ددد  مددده ومددداغج العؼاقدددة السالٕدددة َل ددده باقدددتطعاة مصدددفُاة 

مصدددفُاة التغدددأؽ تتكشدددّ لدددعة التدددداوف بدددٕه سادددؽاظ العٕىدددة ٌَدددػا  تنتغ ا ؼت دددا  

 (.ة0229ما زعظي لامؽ )

 

 انسضاؼبث انؽببمت:

لعؼاقا  الكاب ة غا  العك ة بتمتٕؽ لعظ بعا   لٕ ؽ  ل ع  اة ال از  با  كر للّ ا

 Jacoby) خاوُبٓ َماتٕ  للّ الطصا   الكٕ ُمتؽٔة للم ٕاـ الىفكٓ. ا ع سشاؼ

& Matell, 1971)  سن التسُ  مه م إٔف وفكٕة تىا ٕة ا قتدابة سَ تكتٕة

ا قتدابة   ٔ ظْ تلّ اوطفاأ و ٕؽ آ الث ا  سَ الصعر  االم ٕاـ ولما اؼت ي 

بؿٔاظ  ظااع الفؽظ اوما  الم ٕاـ َمىاق ة الم ٕاـ  زتٕاخاتً للّ ساض  َخً  

ل ستىاا اقتداباتً ٌَػا الػْ ٔ تؽ ب   موً للّ الصعر َالث ا . ٔدع  المكتدٕب ؼاضٕا

 922َالتدددددٓ    دددددل للدددددّ  (Birkett, 1986) َخددددداا  ظؼاقدددددة بٕؽوٕدددددل

ٔدددؿظاظ بؿٔددداظ  لدددعظ و دددا  تدددعؼٔح  مفسُددددا التدددٓ بٕىدددل سن  ٕمدددة ت دددا  معامددد  الفدددا

 و ا . 6ا قتدابة مه و  تٕه للّ 

( مفسُدددددا 622التددددٓ سخؽٔددددل للددددّ ) ة(2995ومددددا تُدددددلل ظؼاقددددة الع دددداة ) 

ا  ٔدددؿظاظ بؿٔددداظ  لدددعظ و دددا  تدددعؼٔح ا قدددتدابة زتدددّ الصدددُؼ  تلدددّ سن معامددد  الث ددد

ضماقدددٓ التدددعؼٔح بٕىمدددا ٔ ددد  ادددٓ الصدددُؼ  قعاقدددٕة التدددعؼٔح َٔعدددُظ للؿٔددداظ  ادددٓ 

الصددُؼ  قدد الٕة التددعؼٔح  َوددػلك تُددد  تلددّ لددعة َخددُظ ومددا اؽَ ددا غا  ظ لددة 

بدددٕه المعدددامك  ممدددا ٔ دددٕؽ تلدددّ سن ت دددا  الم ٕددداـ مكدددت   لددده لدددعظ و دددا  تدددعؼٔح 

 تدابة للم ٕاـ.ا ق

( مفسُددددددا ا دددددع 2329َالتدددددٓ سخدددددؽ  للدددددّ ) ة(2999امدددددا ظؼاقدددددة المسٕمٕدددددع )

خدداا  سبددؽؾ وتا دٍددا ؾٔدداظ  ت ددا  الم ٕدداـ بؿٔدداظ  لددعظ بددعا   التددعؼٔح مدده الثدداوٓ 

 تلّ الطماقٓ للّ التؽتٕب.
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( التدددٓ Preston & Colman, 2000َتُددددلل ظؼاقدددة بؽقدددتُن َوُلمدددان )

( مفسُدددددددا  تلددددددّ ضددددددعف الطصددددددا   249   ددددددل للددددددّ لٕىددددددة م ددددددعاؼٌا )

الكددددٕ ُمتؽٔة ممثلددددة بمعامدددد  الفددددا وؽَو دددداش لصددددُؼ التددددعؼٔح الثىددددا ٓ َالثكتددددٓ 

َالؽبدددالٓ َودددػلك ضدددعف ددددعر المسدددك َضدددعف الصدددعر التمٕٕدددؿْ لٍدددا َسوٍدددا 

 تؿظاظ بؿٔاظ  لعظ ال عا  .

( 452م ٕاقدددً للدددّ لٕىدددة ل دددُا ٕة م ُودددة مددده ) ة(0223بٕىمدددا   ددد  الغامدددعْ )

ل وتا ددددً تلدددّ اؼتفدددار معامددد  ت دددا  الفدددا وؽَو ددداش بؿٔددداظ  لدددعظ مفسُددددا َتُددددل

بدددعا   التدددعؼٔح مددده الثىدددا ٓ تلدددّ الطماقدددٓ بٕىمدددا ٔع دددٓ التدددعؼٔح الؽبدددالٓ سللدددّ 

 مه وظٕؽي الطماقٓ باقتطعاة معام  الصعر التكؾمٓ.

لدددع  ددددُؼ مددده م ٕددداـ وفكدددٓ سزدددعٌا قددد الٕة و دددا  ة (0227َاقدددتطعة قدددعٕع )

( مفسُدددددا مددددُؾلٕه 452  َسضددددؽِ تكتٕددددة للددددّ )التددددعؼٔح  َا ضددددؽِ ضماقددددٕة

( 28بالتكدداَْ للددّ ودد  تدؽبددة ت ُوددل مدده اضت دداؼ مُا ددف بلغددل لددعظ مفؽظاتددً )

مُ فدددا. تُددددلل وتا دٍدددا سن سللدددّ معدددامك  الث دددا  واودددل لتدددعؼٔح الكددد الٓ تددد  

 الثكتٓ َخاا التؽٔح الطماقٓ بالمؽت ة ا ضٕؽ .

( ادددٓ بسددد  Grassi et al.,2007ادددٓ زدددٕه مٕدددؿ  ظؼاقدددة خؽاقدددٓ َآضدددؽَن )

( مفسُددددا  َتُددددلل وتا دٍدددا تلدددّ لدددعة 8854سخدددؽَي للدددّ لٕىدددة و ٕدددؽ  بلغدددل )

َخدددُظ اضدددتك  بدددٕه ددددُؼتٓ الم ٕددداـ تىدددا ٓ َضماقدددٓ التدددعؼٔح ادددٓ الطصدددا   

 الكٕ ُمتؽٔة ممثلة بمعام  ت ا  ا قت ؽاؼ َالصعر العاملٓ.

( ا ددددع Maydeu-Olivares et al.,2009سمددددا ظؼاقددددا  مأددددعُٔ َآضددددؽَن )

( 406( ادددددٓ العؼاقدددددة ا َلدددددّ َ)746( مفسُددددددا بُا دددددع )2270ُ   دددددل للدددددّ )

ادددٓ العؼاقدددة الثاوٕدددة َتُددددلل وتا دٍدددا تلدددّ سن معامددد  الفدددا ٔدددؿظاظ بؿٔددداظ  لدددعظ 

ال دددعا   بٕىمدددا   ٔددد تؽ لدددعظ بدددعا   لٕ دددؽ  للدددّ ددددعر الم ٕددداـ ومدددا ٔكدددتع  للٕدددً 

ر ا تدددداي الىظدددؽْ     بالصدددعر الت ددداؼبٓ َم شدددؽا  خدددُظ  الم اب دددة بدددالؽف  مددده تىدددُ

 التسلٕ  العاملٓ(. –وظؽٔة ا قتدابة للمفؽظ   –) وظؽٔة ال ٕاـ الت لٕعٔة 

( 022( التددددٓ سُخؽبددددل للددددّ لٕىددددة  ُامٍددددا )Kim, 2010َاددددٓ ظؼاقددددة وددددٕ  )

بددددعا  (  7 –بددددعا    6 –بددددعا    5مفسُدددددا خدددداا  وتا دٍددددا سن الصددددٕغ الددددثكد )

ٕه ؾٔدددداظ  لددددعظ ال ددددعا   َؾٔدددداظ  سل ددددل  ٕمددددا م  ُلددددة َخدددداا  العك ددددة  ؽظٔددددة بدددد

معامدددد  الث ددددا  إمددددا خدددداا  وتددددا ح دددددعر الت ددددُٔه الفؽضددددٓ ل كددددٕة ا لمددددا ؾاظ 

لددعظ ال ددعا   ٔ دد  الصددعر الفؽضددٓ الددػْ تدد   ٕاقددً بالصددعر العدداملٓ ا قت  دداآ 

 َالصعر العاملٓ التُوٕعْ.

( َالتددددٓ ٌددددعال تلددددّ التعددددؽ  للددددّ ستددددؽ ة0222َخدددداا  وتددددا ح ظؼاقددددة زكددددٕه )

ضصددددا   الكددددٕ ُمتؽٔة للم ٕدددداـ َاقددددتطعمل  اددددٓتددددعؼٔح لٕ ددددؽ   لددددعظ بددددعا  

العؼاقدددددة معامددددد  الفدددددا وؽَو ددددداش َالتسلٕددددد  العددددداملٓ التُوٕدددددعْ َالفدددددؽَر للدددددّ 

( َخددداا  سبدددؽؾ وتا دٍدددا ان 587ا تكدددار الدددعاضلٓ َ   دددل للدددّ لٕىدددة  ُامٍدددا )

الم ٕددداـ الثكتدددٓ َضماقدددٓ ال دددعا   لدددً معامددد  ت دددا  خٕدددع َل ددده لددد  ٔس  دددا ظؼخدددا  

 ة مه دعر الت ُٔه الفؽضٓ وما ٔ اـ بالتسلٕ  العاملٓ التُوٕعْ. م  ُل



 0202مدلة الفتر .......................................................................الععظ الكابع َالثماوُن . تمُؾ لكىة 
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 

-286- 

باقدددتعؽاأ العؼاقدددا  الكددداب ة  تتضدددر سَخدددً ت دددابً َاضدددتك  ٌدددػي العؼاقددددا  

 مع العؼاقة السالٕة  َوػلك تتضر سَخً ا قتفاظ  َغلك والتالٓ:

  سَ ل: سَخددددً الت ددددابً بددددٕه العؼاقدددددة السالٕددددة َالعؼاقددددا  الكدددداب ة: مدددددىٍح

العؼاقدددددة  زٕددددد  اقدددددتطعمل سفل ٍدددددا المدددددىٍح الُددددددفٓ التسلٕلدددددٓ ٌَدددددُ المدددددىٍح 

المكدددددتطعة ادددددٓ العؼاقدددددة السالٕدددددة. ومدددددا التمدددددع  سوثدددددؽ ٌدددددػي العؼاقدددددا  للدددددّ 

 ا قت اوة ومظا  لدمع بٕاواتٍا ٌَٓ سظا  خمع ال ٕاوا  للعؼاقة السالٕة.

 ل: سَخً ا ضتك  بٕه العؼاقة السالٕة َالعؼاقا  الكاب ة ٔتض ر مه ضدك  تاوٕا

مدتمع َلٕىة ت  ٕ  العؼاقة السالٕة َوػلك الم ٕاـ الىفكٓ المكتطعة َلٕىة العؼاقدة 

السالٕددة ٌَددُ مددا لدد  تتىاَلددً سٔدده مدده العؼاقددا  الكدداب ة؛ ومددا تطتلددف ٌددػي العؼاقددة 

باقددتطعامٍا بؽوددامح اللٕددؿؼ  ٌَددُ مددا ٔمٕؿٌددا لدده بعددض العؼاقددا  الكدداب ة وعؼاقددة 

 ٕ  المثا .للّ ق ة (0222زكٕه؛ للٓ )

  ل: سَخدددً ا قدددتفاظ  مددده العؼاقدددا  الكددداب ة؛ ددددٕافة م ددد لة العؼاقدددة تالثدددا

 السالٕة  َتكاح تٍا  َتفكٕؽ الىتا ح َم اؼوتٍا مع وتا ح العؼاقا  الكاب ة.

 

 إرطاءاث انسضاؼت

(  ال ددددا مدددده  ددددكل خامعددددة 052ت ُوددددل لٕىددددة العؼاقددددة مدددده )ػٍُددددت انسضاؼددددت: 

. ولٕدددة العلدددُة ا ختمالٕدددة  كددد  للددد  الدددىفف  َ دددع اامددداة ق بددده قدددعُظ ااقدددكمٕة

 ت  اضتٕاؼ لٕىة العؼاقة با قلُل الع ُا ٓ ال كٕي.

 يمٍبغ  ؼبنٍت انصاث: 

 .Sherer et alتلدددّ سن م ٕددداـ اعالٕدددة الدددػا  سلدددعي ة( 0224ٔ دددٕؽ اأدددع ) 

لت ددددعٔؽ التُ عددددا  العامددددة للفعةالٕددددة الػاتٕددددة َالتددددٓ   تددددؽت ي بمُ ددددف سَ  (1982)

مسددعظ  َتومددا تددؽت ي بالت دداظ الفددؽظ اددٓ  عؼتددً للددّ ا ظاا الىدداخر للكددلُد  قددلُد 

بىددددعال تغ ددددّ خُاوددددب اعةالٕددددة الددددػا  مدددده الؽف ددددة اددددٓ  27َٔت ددددُن الم ٕدددداـ مدددده 

  َالؽضدددا لددده بدددػ  المدٍدددُظ ادددٓ تومدددا  Initiativeابتدددعاا الكدددلُد  الم ددداظؼ   

ثددددددابؽ   َالمثددددددابؽ  اددددددٓ مُاخٍددددددة الضددددددغُ   الم Effortالكددددددلُد  المدٍددددددُظ  

Persistence َالم ٕددددداـ مددددده ودددددُر م ٕددددداـ لٕ دددددؽ  زٕددددد  ٔع دددددّ للم سدددددُد .

اؽددددة لتسعٔدددع ظؼخدددة مُاا تدددً للدددّ ال ىدددع مددده بدددٕه ضمكدددة بدددعا   تتدددؽاَذ بدددٕه )  

(  َغلددك بددع  مدده سؼبعددة ل ددؽ و  ددة اددٓ دددُؼ  5تلددّ وثٕددؽال خددعال    2م ل ددا   

 .(Through: Bandura, 1977)الم ٕاـ ا َلّ 

 ,Bosscher & Smit)تدددً مددده   ددد  بُشدددؽ َقدددمٕل َ دددع تمدددل مؽاخع 

اددددٓ ظؼاقددددتٍما للم ٕدددداـ َواوددددل وتا دٍمددددا باقددددت عاظ ضمكددددة بىددددُظ  زٕدددد   (1998

خددداا اؼت ا ٍدددا بالعؼخدددة ال لٕدددة فٕدددؽ خدددٌُؽْ  َبدددػلك سدددد سل الىكدددطة الثاوٕدددة 

تً الم دددددُؼ   ٌَدددددٓ التدددددٓ  ددددداة اأدددددع بىدددددعال ادددددٓ وكدددددط 20للم ٕددددداـ تت دددددُن مددددده 

( با ت اقددددٍا َتعؽٔ ٍددددا َت ددددعٔمٍا تلددددّ ال ٕ ددددة العؽبٕددددة بعددددع التس دددد  مدددده ة0224)

ل وفددددف الىكددددطة التددددٓ  دددداة ال ازدددد  بالعمدددد   ضصا صددددٍا الكددددٕ ُمتؽٔة ٌَددددٓ سٔضددددا

 للّ ت ُٔؽٌا َاقتطعامٍا آ العؼاقة السالٕة.
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 صسق انًمٍبغ:
ت  التس   مه دعر الم ٕاـ آ ال ٕ دة ا خى ٕدة مده ضدك  معدامك  ا ؼت دا   

ه م ٕدداـ اعةالٕددة الددػا  َضمكددة م ددإٔف سضددؽِ الت ددع ال ددازثُن اؼت ا ٍددا بالفعةالٕددة بددٕ

بالضد ي  2.33َ 2.08الػاتٕة  زٕ  بلغل معدامك  ا ؼت دا  بم ٕداـ َخٍدة الضد ي 

بال فدداا  بددٕه  2.45ب ددُ  ا وددا  َ 2.09بالمؽفُبٕددة ا ختمالٕددة  َ 2.43ال طصددٓ  َ

. 2.222معددددامك  ظالددددة لىددددع مكددددتُِ بت ددددعٔؽ الددددػا  َولٍددددا  2.52ال طصددددٕة  َ

Bosscher & Smit, 1998)) 

ة( مه دعر الم ٕاـ باقتطعاة التسلٕد  0224َآ ال ٕ ة العؽبٕة  تس   )اأع   

٪ مده الت دأه  50.04العاملٓ َسقفؽ ٌػا ااخؽاا له َخُظ تكتدة لُامد  اقدتُل ل 

الت أه ا ؼت دا ٓ ٪ مه  32.54ال لّ ا ؼت ا ٓ َقمّ العام  ا َ  الػْ اقتُلب 

٪ مده الت دأه ا ؼت دا ٓ  22.34بعام  المثابؽ  َقمّ العام  الثاوٓ َالػْ اقتُلب 

٪ مه الت دأه ا ؼت دا ٓ  ٌَدٓ  9.35اقتُلب  تغبالمدٍُظ  َالعام  الثال  بالم اظس  

ادٓ  (Bosscher& Smit ,  1998)وفف العُام  التٓ تُدد  تلٍٕدا بُشدؽ َقدمٕل 

 ظؼاقتٍما.

 انًمٍبغ:حببث 

زكدددال معامددد  ت دددا  الم ٕددداـ ادددٓ ال ٕ دددة ا خى ٕدددة باقدددتطعاة  ؽٔ دددة سلفدددا  خدددؽِ

للعؼخددددة ال لٕددددة للم ٕدددداـ  إمددددا بلددددغ معامدددد  ت ددددا   2.89بلغددددل  تغوددددؽَ و دددداش 

( باقدددتطعاة  ؽٔ دددة 2,86وؽَو ددداش الفدددا للم ٕددداـ ادددٓ ال ٕ دددة العؽبٕدددة بعدددع تؽخمتدددً )

  .ة(0224تلاظ  الت  ٕ  )اأع  

ت  ٕددد  وكدددطة اقدددت كلٕة مددده الم ٕددداـ للدددّ بعدددض  دددكل ال دددعب  خدددؽَِ دددع 

التددددٓ ٔعؼقددددٍا ال ازدددد  السددددالٓ َ زددددط لددددعة َضددددُذ بعددددض الع دددداؼا  لل ددددكل 

َبىددداا للدددّ ٌدددػي المكزظدددا   ددداة ال ازددد  بالعمددد  للدددّ ت دددُٔؽ الم ٕددداـ َتلددداظ  

ددددٕافة بعدددض ا ؽاتدددً َلؽضدددٍا للدددّ مدمُلدددة مددده سقددداتػ  ال كددد  المتطصصدددٕه 

ل ٕددداـ َالت دددُٔ  َا ضدددػ بدددمؼاٌ  َتعدددعٔكتٍ  َٔم ددده الىظدددؽ ادددٓ ادددٓ للددد  الدددىفف َا

 (  2التععٔك  آ الملس  ؼ   )

َبىدددداا للددددّ غلددددك تدددد  ت ددددُٔؽ الم ٕدددداـ الىٍددددا ٓ للفعالٕددددة الػاتٕددددة بتددددعؼٔح لٕ ددددؽ  

َ ن معظددد  مفدددؽظا  الم ٕددداـ  دددع سُلدددع  ادددٓ اتدددداي اوطفددداأ الفعةالٕدددة الطماقدددٓ  

( إددددت  تصددددسٕسٍا اددددٓ ا تددددداي 8  7  6  5  4الػاتٕددددة باقددددتثىاا الع دددداؼا  سؼ دددداة )

الع كدددددٓ  بمعىدددددّ سن العؼخدددددة المؽتفعدددددة للدددددّ الم ٕددددداـ ت دددددٕؽ تلدددددّ اازكددددداـ 

المدددىطفض بفعةالٕدددة الدددػا   بٕىمدددا ت دددٕؽ العؼخدددة المىطفضدددة تلدددّ اازكددداـ المؽتفدددع 

( 62-20بفعةالٕددددة الددددػا . ٌددددػا َتتددددؽاَذ العؼخددددة ال لٕددددة للددددّ الم ٕدددداـ مددددا بددددٕه )

 ظؼخة.

 انتطبٍك: إرطاءاث

ات ددددع ال ازدددد  ااخددددؽااا  التالٕددددة لت  ٕدددد  سظا  العؼاقددددة الؽ ٕكددددٕة )غا  الطمكددددة 

بدددددعا  ( َالصدددددُؼ الم تؽزدددددة )غا  الثكتدددددة بدددددعا    َغا  ا ؼبعدددددة بدددددعا    َغا  

الكدددتة بدددعا    َغا  الكددد عة بدددعا  ( زٕددد  تددد  َضدددع م ٕددداـ الفعالٕدددة الػاتٕدددة ادددٓ 
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 زتفددداي بمستدددُِ سَ مضدددمُن ضمكدددة ددددُؼ تطتلدددف ا دددي ادددٓ لدددعظ ال دددعا   مدددع ا

 المفؽظ  ظَن تغٕٕؽ َغلك للّ الىسُ التالٓ:

( ٌٓ )تى     مسأع    3الصُؼ  ا َلّ: تكد التعؼٔح )لعظ ال عا    -2

 تى   (.

( ٌٓ )تى    تماما  تى     4الصُؼ  الثاوٕة: ؼبالٓ التعؼٔح )لعظ ال عا    -0

   تى       تى    تماما(.

( ٌٓ )تى    تماما  تى     5التعؼٔح )لعظ ال عا    الصُؼ  الثالثة: ضماقٓ -3

 مسأع    تى       تى    تماما(.

( ٌٓ )تى    تماما  تى     6الصُؼ  الؽابعة: قعاقٓ التعؼٔح )لعظ ال عا    -4

 مسأع    تى       تى    تماما(.

 ( ٌٓ )تى    تماما  تى    7الصُؼ  الطامكة: ق الٓ التعؼٔح )لعظ ال عا    -5

 مسأع    تى       تى    تماما(.

 ت  ت  ٕ  الصُؼ الطمكة آ آن َازع للّ ساؽاظ لٕىة العؼاقة. -6

 .spssت  تصسٕر الم ٕاـ َتفؽٔغ ال ٕاوا  للّ بؽوامح  -7

 

 َتبدذ انسضاؼت ويُبلشت ب

 أوالً: حببث يمٍبغ انفؼبنٍت انصاتٍت:

ٌزكدددب ت دددا  الم ٕددداـ ادددٓ ال ٕ دددة ا خى ٕدددة  َبلدددغ معامددد  الث دددا  باقدددتطعاة  ؽٔ دددة 

 2.36للم دددددداظس   َ 2.64للعؼخددددددة ال لٕددددددة للم ٕدددددداـ  َ 2.89سلفددددددا وددددددؽَ و دددددداش 

( بالتمودددع 0224للمثدددابؽ . بٕىمدددا ادددٓ ال ٕ دددة العؽبٕدددة  ددداة )اأدددع   2.64للمدٍدددُظ  َ

ث دددددا  باقدددددتطعاة مددددده الطصدددددا   الكدددددٕ ُمتؽٔة للم ٕددددداـ زٕددددد  بلدددددغ معامددددد  ال

 2.83ب ؽٔ دددة التدؿ دددة الىصدددفٕة تددد  سدددد ر  2.69َ 2.86 ؽٔ دددة تلددداظ  الت  ٕددد  

 بؽاَن .-بعع تصسٕر ال ُ  باقتطعاة معاظلة   ق ٕؽمان

زكددددال ت ددددا  م ٕدددداـ الفعالٕددددة الػاتٕددددة اددددٓ العؼاقددددة السالٕددددة لدمٕددددع  خددددؽِومددددا 

  سؼبددددع )غا  تددددكد ال ددددعا    َغا متعددددعظ  ا قددددتدابا  لتددددعؼٔح لٕ ددددؽ الصددددُؼ 

ال ددددعا    َغا  ضمددددف ال ددددعا     َغا  قددددل ال ددددعا    َغا  قدددد ع ال ددددعا  ( َغلددددك 

( 2-2باقدددتطعاة سقدددلُل معامددد  الفدددا وؽَو ددداش  َخددداا  الىتدددا ح ومدددا ادددٓ الددددعَ  )

 للّ الىسُ التالٓ: 

 انؽببػٍت  انؽساؼٍت انرًبؼٍت  انطببػٍت انخالحٍت  انصوضة 

 0173 01732 01742 0172 01718 يؼبيم انفب كطوَببخ 

 دددٕ  معدددامك  الث دددا  لم ٕددداـ الفعالٕدددة الػاتٕدددة  (2-2ٔتضدددر مددده وتدددا ح الددددعَ  )

( 2,728بلغدددددل  ٕمتدددددً ) تغبصدددددُؼ  المتعدددددعظ  باقدددددتطعاة  ؽٔ دددددة الفدددددا وؽَو ددددداش 

( للصدددُؼ  الؽبالٕدددة  َخددداا   ٕمددددة 2,70للصدددُؼ  الثكتٕدددة بٕىمدددا بلغدددل  ٕمتدددً )

( بٕىمددددددا واوددددددل  ٕمتددددددً للصددددددُؼ  2,740للصددددددُؼ  الطماقددددددٕة ) الفددددددا وؽَو دددددداش

( َسضٕدددددؽا واودددددل  ٕمدددددة الفدددددا وؽَو ددددداش للصدددددُؼ  الكددددد الٕة 2,730الكعاقدددددٕة )

( َومدددددا ٔكزدددددط ادددددإن  دددددٕ  معدددددامك  الث دددددا  لدمٕدددددع الصدددددُؼ متعدددددعظ  2,73)

ل و ٕددؽال  ا قددتدابا  خدداا  مت اؼبددة خددعا َبالتددالٓ ٔكزددط سوددً لدد  ٔ دده ٌىدداد تفاَتددا
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َتتفددد  الث دددا  بدددٕه الصدددُؼ المتعدددعظ  ا قدددتدابا  لتدددعؼٔح لٕ دددؽ    ادددٓ معدددامك 

( َظؼاقدددددة  خؽاقدددددٓ َآضدددددؽَن 2995ٌدددددػي الىتٕددددددة ظؼاقدددددة ودددددك مددددده الع ددددداة )

(Grassi et al., 2007( ٓظؼاقدددة زكدددٕه؛ للددد  )ادددٓ لدددعة َخدددُظ 0222 )

اضدددتك  بدددٕه ددددُؼ الم ٕددداـ مددده تىدددا ٓ َزتدددّ ضماقدددٓ التدددعؼٔح ادددٓ الطصدددا   

بمعامددد  ت دددا  ا قدددت ؽاؼ ومدددا تتفددد  ٌدددػي الىتٕددددة خؿ ٕدددا مدددع الكدددٕ ُمتؽٔة ممثلدددة 

اددددٓ سن الم ٕدددداـ الىفكددددٓ تكتددددٓ  (Jacoby & Matell, 1971)ظؼاقددددة 

ا قددتدابة   ٔدد ظْ تلددّ اوطفدداأ و ٕددؽ اددٓ الث ددا   االم ٕدداـ ولمددا اؼتدد ي بؿٔدداظ  

ظاادددع الفدددؽظ اومدددا  الم ٕددداـ َمىاقددد ة الم ٕددداـ  زتٕاخاتدددً للدددّ ساضددد  َخدددً  

ل ستىاا اقتداباتً ٌَػا الػْ ٔ تؽ ب موً للّ الث ا .  ٔدع  المكتدٕب ؼاضٕا

 (Birkett, 1983) ىتٕددددة مدددع ظؼاقدددة ودددك مددده بٕؽوٕدددغبٕىمدددا اضتلفدددل ٌدددػي ال

 & Preston( َظؼاقدددددة بؽقدددددتُن َوُلمدددددان )2999َظؼاقدددددة المسٕمٕدددددع )

Colman, 2000( َْظؼاقدددددة الغامدددددع )َظؼاقدددددا  0227(  قدددددعٕع )0223 )

( َظؼاقددددددة وددددددٕ  Maydeu-Olivares et al.,2009مأددددددعُٔ َآضددددددؽَن )

(Kim.,2010ٌ َالتدددٓ خددداا  ادددٓ مدمددد  وتا دٍدددا سن ) ىددداد لك دددة  ؽظٔدددة بدددٕه

معددددامك  الفددددا وؽَو دددداش  َؾٔدددداظ اظ  لددددعظ و ددددا  ا قددددتدابة لتددددعؼٔح لٕ ددددؽ  ٔددددؾ

بمعىددددّ سن  ٕمددددة ت ددددا  معامدددد  الفددددا ٔددددؿظاظ بؿٔدددداظ  لددددعظ و ددددا  تددددعؼٔح ا قددددتدابة 

ااؼت دددا  م ٕددداـ اعالٕدددة الدددػا  للمدددتعل  للم ٕددداـ الىفكدددٓ باقدددتطعاة سقدددلُل لٕ دددؽ . 

قدددٕار معؽادددٓ اختمدددالٓ  ممدددا ٔؿٔدددع ادددٓ ظاادددع ٔدددؽت ي بدددعااع المدددتعل  للدددتعل  ادددٓ 

ل مع سؼاا   .(Jacoby & Matell, 1971)المتعل  لكقتدابة ٌَػا ٔتف  وك ٕا

 

 حبٍَبً: انًفبيهت  ً انبٍُت انؼبيهٍت نًُبشد تؼسز االؼتزبببث نًمٍبغ انفؼبنٍت انصاتٍت:

التس ددد  مددده ال ىددداا العددداملٓ التُوٕدددعْ ب ؽٔ دددة س صدددّ ازتمدددا  ل ددد  بىددداا  خدددؽِ

م ابدد  لعددعظ معددٕه مدده و ددا  ا قددتدابة اددٓ ضددُا م ٕدداـ لٕ ددؽ . َواوددل الىتددا ح 

 (:0-2للّ الىسُ الم ٕه آ الدعَ  ؼ   )

 انًطببمت نهًُبشد انؼبيهٍت يتؼسزة َمبط اؼتزبببث نٍكطث. (: يؤشطاث2-1) رسول
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تلددددّ تفددددُر  ( تلددددّ سن وتددددا ح العؼاقددددة تُدددددلل0-2)ٔتضددددر مدددده الدددددعَ  ؼ دددد  

الىمددددُغج ؼبددددالٓ ا قددددتدابة تدددد  ضماقددددٓ ا قددددتدابة ا ددددع زصددددك للددددّ م اب ددددة 

زكدددىة. ادددٓ زدددٕه خددداا ادددٓ المؽت دددة الثاوٕدددة الىمدددُغج تكتدددٓ تددد  قعاقدددٓ ا قدددتدابة 

 ا ع واوا م  ُلٕه الم اب ة  آ زٕه واول م اب ة الىمُغج الك الٓ قٕ ة.

زٕددد  م شدددؽا  الم اب دددة خددداا تفدددُر الىمدددُغج الؽبدددالٓ ادددٓ التؽتٕدددب ا َ  مددده 

ل مددع وتددا ح ) التددٓ تددؽِ سن  (Worcester & Burns, 1975َغلددك ٔتفدد  وكدد ٕا

 اضتفاا الى  ة الُقٕ ة آ تعؼٔح لٕ ؽ  ُٔاؽ تفكٕؽال ساض  للكمة الىفكٕة.

بٕىمدددا ودددان الىمدددُغج الثكتدددٓ م  دددُ  الم اب دددة ٌَدددػا  دددع ٔعىدددٓ اضدددتك  م شدددؽا  

لددده ا قدددتدابة ت  بالى  دددة الُقدددٕ ة  الم اب دددة  دددع ٔ دددُن بكددد ب لدددؿَ  المدددتعل 

للتددددعؼٔح ممددددا سظِ تلددددّ تددددؽاو  معظدددد  ا قددددتدابا  زددددُ  المىتصددددف سَ متُقددددي 

ل مدددع  . ومدددا (Matell & Jacoby, 1972)الدددعؼخا   ٌَدددػا  دددع ٔتفددد  ضدددمىٕا

خدددداا  الم اب ددددة اددددٓ الىمددددُغج تكتددددٓ ا قددددتدابة م اؼبددددة للىمددددُغخٕه الطماقددددٓ 

لدددعظ و دددا  ا قدددتدابا   دددع ٔددد ظْ تلدددّ  َالؽبدددالٓ ٌَدددػا  دددع ٔؽخدددع تلدددّ سن  لدددة

ل مددددع   & Jacoby)اوطفدددداأ وكدددد ٓ اددددٓ الث ددددا  َالصددددعر ٌَددددػا ٔتفدددد  ولٕددددا

Matell, 1971). 

َ ددددع تفددددُر الىمددددُغج الؽبددددالٓ ا قددددتدابة لدددده وظٕددددؽي الطماقددددٓ ا قددددتدابة اددددٓ 

( مٕدد  المكددتدٕب تلدددّ 2اددؽَر  فٕفددة اددٓ م شددؽا  الم اب ددة ٌَددػا لكدد  ٕه ٌمددا )

ؽ تؼضددداا للم دددٕ  للدددّ الم ٕددداـ ادددٓ زالدددة الم ٕددداـ الطماقدددٓ ت دددعٔ  اقدددتدابا  سوثددد

ل مدددع  . َبالتدددالٓ واودددل الفدددؽَر (Garland, 1991)ا قدددتدابة ٌَدددػا ٔتفددد  ولٕدددا

اددددٓ الم اب ددددة  فٕفددددة بددددٕه الؽبددددالٓ َالطماقددددٓ َتفددددُر الىمددددُغج الؽبددددالٓ لدددده 

الطماقدددٓ لعدددؿَ  ال دددكل لددده ا قدددتدابة با قدددتدابة الُقدددٕ ة سَ المؽتفعدددة  َ 

عدددعاة ا قدددتدابة الُقدددٕ ة ادددٓ تدددعؼٔح لٕ دددؽ  الؽبدددالٓ ٔدعددد  المدددتعل  ٔلتدددؿة ( او0)

ل مددددا ت ددددُن ا تداٌددددا  تٔدابٕددددة  بتسعٔددددع اتددددداي تٔدددددابٓ سَ قددددل ٓ للددددؽاض َفال ددددا

بدددال  ُ   ن ٌدددػي الكدددمة تتعلددد  بفاللٕدددة الدددػا  التعلٕمٕدددة للمدددتعل  ٌَدددػا ٔتفددد  مدددع 

(Worcester & Burns, 1975). 

قددددا  الكدددداب ة ٔدددددع سن الىمددددُغج الؽبددددالٓ َالطماقددددٓ َالمتممدددد  اددددٓ وتددددا ح العؼا

متفُ دددان لددده وظٕؽٍٔمدددا ا  ددد  ادددٓ لدددعظ اقدددتدابا  التدددعؼٔح. َللٕدددً ا دددع واودددل 
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ل اددددٓ الع دددداؼا   الىتددددا ح م ٔددددعي تلددددّ سن الثكتددددٓ ا قددددتدابة وددددان لدددداظ ل ضصُدددددا

 Jacoby)التدددٓ تتعلددد  بدددعَااع المدددتعل  المتعوٕدددة سَ فٕدددؽ المؽضدددٕة َالتدددٓ زدددعظٌا 

& Matell, 1971)   َللٕددً ٔددؽِ ال ازدد  سن الم ددإٔف التددٓ تتسددؽؼ سَ تكددت  

لددده الدددعَااع سَ ا قتسكدددان ا ختمدددالٓ ٔ دددُن ا اضددد  لٍدددا ٌدددُ التدددعؼٔح الؽبدددالٓ 

 سَ الثكتٓ.

التدددٓ ؼس  تفدددُر  ة(0227َتعاؼضدددل وتدددا ح العؼاقدددة السالٕدددة مدددع وتدددا ح قدددعٕع )

الىمددددُغج الكدددد الٓ تدددد  الطماقددددٓ تدددد  الثكتددددٓ. اددددالىمُغج الكدددد الٓ اددددٓ العؼاقددددة 

السالٕددة ودددان قدددٓا الم اب دددة َخددداا تؽتٕ دددً ادددٓ سضدددؽ الىمددداغج ٌَدددػا  دددع ٔؽخدددع تلدددّ 

ٔؽادددددع مددددده ظااعٕدددددة المدددددتعل   ة(0227سن اضت ددددداؼ المُا دددددف ادددددٓ ظؼاقدددددة قدددددعٕع )

ل  قددددت ما  المُ ددددف ومددددا سن المُا ددددف المتعددددعظ  تد عدددد  المددددتعل  تمددددا ٔطتدددداؼ مُ فددددا

ل  سَ ٔطتددداؼ سوكدددب ا قدددتدابا  تلدددّ  لكقدددتدابة ٔسكددده وظدددؽ  الم دددٕ  تلٕدددً اختمالٕدددا

 .(Garland, 1991)  ٕعتً ال طصٕة ٌَػا  ع ٔتف  مع 

التدددددٓ ؼس  سن ة ( 0223خدددداا  وتددددا ح العؼاقددددة م ٔدددددع  تلددددّ ظؼاقددددة الغامددددعْ )

عر  َبدددالؽف  مددده ٌدددػا الىمدددُغج الؽبدددالٓ تفدددُر لددده وظٕدددؽي الطماقدددٓ ادددٓ الصددد

ا تفدددار ت  سودددً ٌىددداد تعددداؼأ ادددٓ تخدددؽااا  العؼاقدددتٕه اال ازددد  السدددالٓ اضددد  

الصدددعر ال ىدددا ٓ لددده الصدددعر التكؾمدددٓ لعؼاقدددة اقدددت ؽاؼ ال ىددداا ادددٓ زالدددة تعدددعظ 

 ,Preston & Colmanال ىددداا. ادددٓ زدددٕه خددداا  العؼاقدددة التدددٓ سخؽاٌدددا )

ظٕددددؽي الطماقددددٓ اددددٓ ( َالتددددٓ تددددؽِ سن تفددددُر الىمددددُغج الؽبددددالٓ لدددده و2000

 ,Preston & Colmanالصدددعر  َبدددالؽف  مددده ٌدددػا ا تفدددار ت  سن ظؼاقدددة )

 ( التمع  للّ دعر المسك  بٕىما التمع ال از  للّ دعر ال ىاا.2000

َتسدداَ  ٌددػي العؼاقدددة تكددلٕي الضدددُا للددّ ستددؽ تعدددعظ و ددا  ا قدددتدابة اددٓ تدددعؼٔح 

ل العؼاقددددة اوت دددداا لٕ ددددؽ  للددددّ الطصددددا   الكددددٕ ُمتؽٔة للم ددددإٔف َ ددددع زاَلدددد

م ٕددداـ ٔ دددُن غَ شدددع ٕة بدددٕه ال دددازثٕه ٌَدددُ م ٕددداـ الفعالٕدددة الػاتٕدددة َالدددػْ تددد  

ظؼاقددددا    ومددددا زاَلددددل العؼاقددددة سن  لددددع  زكددددال ضصددددا   قددددٕ ُمتؽٔة اددددٓ

ٔ دددُن لدددعظ الع ددداؼا  بالم ٕددداـ ددددغٕؽ   زتدددّ   تفتدددؽ ظااعٕدددة المدددتعل   قدددت ما  

العؼاقدددة زكددد ل معامددد  سلفدددا ا قدددتدابة للدددّ الم ٕددداـ. لدددكَ  للدددّ ٌدددػا  ادددإن 

لددددعؼخا  الم ٕدددداـ و دددد  تسددددؽؼال مدددده م دددد ك  معامدددد  الفددددا اددددٓ زالددددة تعددددعظ 

الم دددإٔف  َلتكدددٍٕ  تفكدددٕؽ الظددداٌؽ  الىفكدددٕة زٕددد  سن اوطفددداأ بعدددع ظَن ا ضدددؽ 

 دددع ٔؽخدددع تلدددّ   ٕعدددة العملٕدددة التعلٕمٕدددة َ  ٕعدددة شطصدددٕة المدددتعل  َللٕدددً ا دددع لددددم 

للم ٕددداـ  ومدددا سن مددده مسدددعظا  معامددد   ال ازددد  لسكدددال الث دددا  للعؼخدددة ال لٕدددة

ل.  ٔععل سلفا وؽَو اش سوً   الم ٕاـ لامكل لاما

َٔم دده تعمدددٕ  وتددا ح العؼاقدددة للددّ لدددع  تطصصددا  ظؼاقدددٕة لل ددكل  ومدددا ٔم ددده 

تعمددددٕ  وتددددا ح العؼاقددددة للددددّ ال ددددكل بالمؽازدددد  العؼاقددددٕة الدامعٕددددة َمددددا   دددد  

العؼاقدددا  الكددداب ة التدددٓ سخؽٔدددل الدامعٕدددة  تغ سن العؼاقدددة خددداا  م ٔدددع  لىتدددا ح 

للددددّ بٕاوددددا  تدؽٔ ٕددددة سَ بٕاوددددا  المساوددددا . َ ددددع ٔ ددددُن التعدددداؼأ الىكدددد ٓ بددددٕه 

ل لتدددمتؽ بعدددض م شدددؽا  الم اب دددة  العؼاقدددة السالٕدددة مدددع العؼاقدددا  الكددداب ة ؼاخعدددا

 بسكاقٕتٍا لسد  العٕىة.
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َتُدددددٓ العؼاقددددة ال ددددازثٕه اددددٓ ٌددددػا المدددددا  بإلدددداظ  العؼاقددددة بددددىفف ا ٌددددعا  

باقدددتطعاة اضت ددداؼ اعالٕدددة الدددػا  بسٕددد  ٔعدددع الم ٕددداـ ادددٓ ددددُؼ  مُا دددف   َل ددده

ا دددع ت دددُن وتٕددددة العؼاقدددة إمدددا ٔتعلددد  بكدددُا الىمدددُغج الكددد الٓ َالكعاقدددٓ بكددد ب 

زكاقدددددٕة م شدددددؽا  الم اب دددددة لسدددددد  العٕىدددددة  بالتدددددالٓ ادددددإن ظاادددددع المكدددددتدٕ ٕه 

عؼاقددددة ت دددُن الىتددددا ح سظر. ومدددا تُددددٓ ال تددد ل َمدددده قدددٕؽتفع  قدددت ما  الم ٕددداـ 

ادددٓ  ال مموٕىدددةبعمددد  تدددعؼٔح لٕ دددؽ  المُقدددع تغ سودددً ٔع دددٓ المكدددتدٕب ودددُر مددده 

ت ددددعٔؽ زددددد  الكددددمة بعٕددددعال لدددده ظؼخددددة مؽفُبٕتددددً َٔطلصددددً مدددده ت ددددعٔؽ الى  ددددة 

ل بددٕه ال  ددُ   الُقددٕ ة تغ سوددً ٔعددؽأ المفددؽظ  للددّ دددُؼ  مُا ددف مىُلددة ضددمىٕا

ة سَ ال طصدددٕة َالدددؽاض ٔطتددداؼ المكدددتدٕب سٍٔددد  ساضددد  لدددً مددده الىازٕدددة ا وفعالٕددد

 سَ ا ختمالٕة سَ الىفكٕة سَ المعؽإة.

 

 انًطارغ

( االلٕة بؽوامح تؼشاظْ  ا   للّ وظؽٔة 0225سؼوُ   ب ؽِ تقمالٕ  سزمع.) .4

العكج الُا عٓ آ ضفض ال مالٕة العصابٕة َؾٔاظ  االلٕة الػا  ا واظٔمٕة لعِ 

 .2  ج.40: ر.اظ الىفكٓمدلة ااؼش .  ال ا  العؼاقا  العلٕا بدامعة الملك ضالع

( الفاللٕة الػاتٕة َلك تٍا بما َؼاا 0225ب ٕعٓ  وااؿ سزمع ل ع  ٌمال  زىان.) .5

مدلة  . ا قتٕعال لعِ لٕىة مه  ل ة اللغة ااودلٕؿٔة آ الدامعا  ا ؼظوٕة
 .3  ر. 26: مح. العلُة التؽبُٔة َالىفكٕة

( الفاللٕة الػاتٕة َلك تٍا 0220زماظْ  اؽاـ  الب؛ ضلف  يااؽ وامُـ) .6

مدلة ولٕة التؽبٕة بعااعٕة ا وداؾ َالكلُد التىااكٓ لعِ  ل ٓ الم اؼؾ   
 (.7  خامعة باب   الععظ )ا قاقٕة

( ستؽ اتداي المفؽظ  َلعظ بعا   ا قتدابة للّ ت ا  0227زكٕه. ) ققعٕع   .7

(   56) 27  المدلة المصؽٔة للعؼاقا  الىفكٕةه وُر لٕ ؽ . سظَا  ال ٕاـ م

097-302 . 

(م شؽا  التسلٕ  ال ععِ ل سُد االلٕة الػا  0225الكٕع  ق سبٌُاش  زكه ) .8

 آ ضُا وظؽٔة بىعَؼي  م ت ة الملك اٍع الُ ىٕة للى ؽ. الؽٔاأ .

( التى   0225ٕ .)الكٕع  و ٕ  ل ع الٍاظْ سزمع  سبُ الُاا  ق تبؽإٌ  تقمال .9

بالتف ٕؽ ا ضك ٓ مه ا تؿان ا وفعالٓ َااللٕة الػا  ا واظٔمٕة لعِ لٕىة مه 

 .0  ج. 3  ر. 03: مح. مدلة العلُة التؽبُٔة.  كل ولٕة خامعة ا ؾٌؽ بال اٌؽ 

(. ستؽ لعظ ا ا  لٕ ؽ  للّ 0226ال ؽٔف  ااتىة؛ خؽاظا   ضؽاؼ. ) .22

ل للىظؽٔة السعٔثة آ ضصا   الم ٕاـ َضصا   ا ؽاتً  الكٕ ُمتؽٔة َا ا

 . مدلة خامعة الٕؽمُدال ٕاـ. 

(. ومػخة المعاظلة ال ىا ٕة الط ٕة: الت  ٕ ا  0229امؽ  ل ع الىادؽ. )ل .22

َا قالٕب آ ال سُد الىفكٕة َالكلُوٕة. الؽٔاأ: ظاؼ خامعة وأف العؽبٕة 

 لعلُة ا مىٕة.



 0202مدلة الفتر .......................................................................الععظ الكابع َالثماوُن . تمُؾ لكىة 
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 

-333- 

االلٕة الػا  َا وتماا (. 0223الع ُظْ  لكا ل ع السكه ز ٕب لٕكّ. ) .20

ا ختمالٓ َسؾمة الٍُٔة لعِ العا لٕه له العم  َس ؽاوٍ  مه  ل ة الدامعة : 

   ولٕة التؽبٕة  خامعة بغعاظ.ؼقالة ظوتُؼايظؼاقة م اؼوة  

( 0223العثمان  تبؽإٌ  ل ع هللا  الغىٕمٓ  تبؽإٌ  ل ع الفتاذ تبؽإٌ  ق.) .23

لتكمٕػ غَْ اض ؽال التُزع َلك تٍا باتداٌاتٍ  االلٕة الػا  لعِ معلمٓ ا

 .7   ر.0: مح. المدلة التؽبُٔة العَلٕة المتطصصة . وسُ ٌ  ا التكمٕػ

ال ٕاـ َالت ُٔ  التؽبُْ َالىفكٓ: سقاقٕاتً (. 0222لكة  دكذ العٔه. ) .24
 . ال اٌؽ : ظاؼ الف ؽ العؽبٓ.َت  ٕ اتً َتُخٍاتً المعادؽ 

. ال ٕاـ َالت ُٔ  التؽبُْ آ العملٕة العؼٔكٕة(. 0227لكة  دكذ العٔه. ) .25

 لمان: ظاؼ المكٕؽ .

(. معِ اضتك  الطصا   الكٕ ُمتؽٔة  ظا  0223الغامعْ  قعٕع زكه. ) .26

ؼقالة ال ٕاـ آ ضُا تغأؽ لعظ ا قتدابا  َالمؽزلة العؼاقٕة: ظؼاقة زالة. 
   خامعة سة ال ؽِ.   ك  لل  الىفف التؽبُْماخكتٕؽ

( االلٕة الػا  َلك تٍا بال فأة المٍىٕة لعِ 0223الغؽابٓ  لكا ل اـ. ) .27

  ولٕة التؽبٕة  ؼقالة ماخكتٕؽالمؽشعٔه التؽبُٕٔه آ مسااظة الىدف ا شؽ   

 خامعة بغعاظ.

( ستؽ اضتك  لعظ ال عا   ا قتدابة آ سَؾان 2999دالر. ) وُؼ المسٕمٕع   .28

  ولٕة  ؼقالة ماخكتٕؽ فٕؽ مى ُؼ مك  الث ا  َالصعر. لٕ ؽ  للّ معا

 التؽبٕة   خامع الملك قعُظ. 

لك ة الفاللٕة الػاتٕة بعااعٕة التعل  لعِ تكمٕػ الكىة (0223مؽف   قعاظ.) .29
 .24  ـ. 0  ج. 40لال  التؽبٕة ر.  . الثالثة مه التعلٕ  الثاوُْ بمعٔىة ق ٕف

اعالٕة الػا  َلك تٍا ب عض قما  ال طصٕة ة( 0226الى اَْ  وما  سزمع) .02
  م تمؽ التعلٕ  الىُلّ َظَؼي اّ التىمٕة ال  ؽٔة لعِ  كل ولٕة التؽبٕة الىُلٕة

 اّ لصؽ العُلمة  ولٕة التؽبٕة  خامعة المىصُؼ .
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 (1انًهحك )

 

 انتؼسٌالث انتً تى إرطاد ب ػهى يمٍبغ انفؼبنٍت انصاتٍت  ً انسضاؼت انحبنٍت:

َبىاا للّ المكزظا  الت  ٕ  للّ العٕىة ا قت كلٕة ت  تخؽاا بعض التععٔك  

 وما آ الدعَ  التالٓ: 

 انًفطزاث بؼس انتؼسٌم انًفطزاث لبم انتؼسٌم و

1 
يب يؼمسا  هى أكهف َفؽً بحهه  شًءإشا يب بسا 

 ونو نًطة واحسة.

إٌ ظ طث ػاليبث انتؼمٍس،  ئًَُ ال أكهف 

 انًحبونتَفؽً ػُبء 

2 
اتزُب يحبونت تؼهى أشٍبء رسٌسة حًٍُب تبسو 

 صؼبت رسا.

أتزُب يحبونت تؼهى األشٍبء انزسٌسة ػُسيب 

 تظ ط نً صؼبت

3 
يب رسٌسا  ؽطٌؼب يب  شًءػُس يحبونت تؼهى 

 أتولف إشا نى أَزح  ى انبساٌت.

ػُسيب أحبول تؼهى شً رسٌس،  ئًَُ اترهى 

 ػُه إشا نى أَزح  ً انبساٌت

4 
أكوٌ ػهى ٌمٍٍ يٍ   ئًَُحًٍُب أػس ذططب 

 أرؼه ب تُزح. كوًَ

ػُسيب ايغ يرططبث،  ئٌ يتأكس أًَُ 

 أؼتطٍغ تُفٍصهب

5 

إشا نى أؼتطغ انمٍبو بؼًم يٍ انوههت األونى 

انًحبونت حتى أتًكٍ يٍ   ًأؼتًط   ئًَُ

 ػًهه.

ػُسيب ال أؼتطٍغ انمٍبو ببنؼًم نهًطة األونى، 

 حتى أتًكٍ يُه  أًَُ أواصم انًحبونت

6 
نهوصول  يحبوالتًأظٌس يٍ  ٌزؼهًُانفشم 

 نه سف.
 انفشم ٌعٌسًَ ضغبت  ً انًحبونت أكخط

7 
أتًؽك   ئًَُحًٍُب ٌكوٌ نسّي ػًم غٍط ؼبض 

 ببنمٍبو به حتى أَت ى يُه.

ػُسيب ألوو بؼًم غٍط يًتغ  ئًَُ أؼتًط  ٍه 

 حتى انُ بٌت

8 
أتوره   ئًَُيب  بشًءحًٍُب ألطض انمٍبو 

 يببشطة نهبسء  ٍه.

أؼطع  يب،  ئًَُػُسيب ألطض انمٍبو بشًء 

 يببشطة نهبسء  ٍه

 َبزضا يب أحمك األهساف انتً أيؼ ب نُفؽً تحمٍم ب. ًٍ انُبزض  نُفؽًحًٍُب أحمك أهسا ب  9
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10 
ال أبسو لبزضا ػهى يؼبنزت يؼظى انًشبكم انتى 

 تؼتطض حٍبتى.

انتؼبيم يغ يؼظى ٌبسو أًَُ غٍط لبزضا ػهى 

 انًشكالث انتً تحسث  ً حٍبتً

11 
ال   ئًَُحًٍُب تحسث يشبكم غٍط يتولؼت 

 أػبنز ب بططٌمت رٍسة.

ػُسيب تحسث يشبكم غٍط يتولؼت،  ئًَُ ال 

 أػبنز ب بشكم رٍس

12 
أشؼط بؼسو األيبٌ ببنُؽبت نمسضتى ػهى ػًم 

 األشٍبء

أشؼط بؼسو االطًئُبٌ نمسضتً ػهى ػًم 

 األشٍبء

 

 (2انًهحك )

 

 يمٍبغ انفؼبنٍت انصاتٍت  ً انسضاؼت انحبنٍت:

 

 انًفطزاث  و

تُطبك 

 تًبيب

 

ال تُطبك  ال تُطبك تُطبك

 تًبيب

1 
إٌ ظ طث ػاليبث انتؼمٍس،  ئًَُ ال أكهف َفؽً ػُبء 

 انًحبونت

    

2 
أتزُب يحبونت تؼهى األشٍبء انزسٌسة ػُسيب تظ ط نً 

 صؼبت

    

3 
ػُسيب أحبول تؼهى شً رسٌس،  ئًَُ اترهى ػُه إشا نى 

 أَزح  ً انبساٌت

    

 ػُسيب ايغ يرططبث،  ئٌ يتأكس أًَُ أؼتطٍغ تُفٍصهب 4
    

5 
ػُسيب ال أؼتطٍغ انمٍبو ببنؼًم نهًطة األونى،  أًَُ 

 أواصم انًحبونت حتى أتًكٍ يُه

    

 انفشم ٌعٌسًَ ضغبت  ً انًحبونت أكخط 6
    

 ػُسيب ألوو بؼًم غٍط يًتغ  ئًَُ أؼتًط  ٍه حتى انُ بٌت 7
    

8 
ػُسيب ألطض انمٍبو بشًء يب ، ئًَُ أؼطع يببشطة نهبسء 

  ٍه

    

 َبزضا يب أحمك األهساف انتً أيؼ ب نُفؽً 9
    

10 
ٌبسو أًَُ غٍط لبزضا ػهى انتؼبيم يغ يؼظى انًشكالث 

 انتً تحسث  ً حٍبتً

    

11 
يشبكم غٍط يتولؼت،  ئًَُ ال أػبنز ب بشكم ػُسيب تحسث 

 رٍس

    

     أشؼط بؼسو االطًئُبٌ نمسضتً ػهى ػًم األشٍبء 12

 


