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فعالية بسىامر تدزييب قائه على إدازة االىفعاالت يف املياعة اليفسية 
 حللكة الجاىية مً التعليه األساسيلدى طالب ا

 د/ إمياُ الطٗد عدٔٙ الطٗد عطا 

 أضتاذ وطاعد بكطي عمي الٍفظ بهمٗٛ الرتبٗٛ داوعٛ ساٟن

 . باملىمهٛ العسبٗٛ الطعٕدٖٛ 

 :امُلستّخلص 
ٍدد البحث دد للتلبح عدد الالددٙلرعاحٔدد٘لي ىددام للدد دٓرل دداٜهلالددٙللنبدٗلب ى عددا  ل لب ياادد٘لل

بحللقدد٘لبحناىٔدد٘لمددًلبح علددٔهلبذلالددٕالّخحدد لمددًلبلدد   بولب دديَ ل ددثُلللللللللبحي سددٔ٘لحدد ٚل دد  لل
(ل احًثددداالمقسدددنمللتلدلندددْا مل60بح جددد ٓرالّطللقثٔدددالبح دبلددد٘لالدددٙلأيددد٘لم ْىددد٘لمدددًل ل

(ل احًثدداالّطلبلدد   بولمقٔددا ل30لحدد بٍنالي ٓثٔدد٘لّبذضدد ٚل ددايق٘ال ددالدلنْادد٘ل ْبمَددال ل
ٍٕل بحضثطلب ى عاحٕالّراالٔ٘لبحداب الّب  ّىد٘الّبحد    للللحلنياا٘لبحي سٔ٘لم ٌْلمًلأديعلأيعانل

(لاثادٗالمًللا بنلبحثاحن٘الّبحربىام لبح د دٓرلبحقداٜهلالدٙللنبدٗلللل40بإلصلايٕ(الّطلا نلاثادبلُل 
ًٔاليدددملم ْلدددقٕلندددددا ل ددد  للللللللللل ب ى عدددا  الّلْ دددلالبحي ددداٜ للتلّددددْنلرددد ّ لنبحددد٘للحرددداٜ

لبحقٔدددا لبحثعددد ٖلحلنيااددد٘لبحي سدددٔ٘لحردددا لبجملنْاددد٘لللللللبجملندددْا ملبح ج ٓثٔددد٘لّبحضدددايق٘ل لل
ًٔاليدملم ْلدقٕلندددا ل د  لبحقٔالدملبحقثلدٕلّبحثعد ٖلللللللللللل بح ج ٓثٔ٘الّّددْنلرد ّ لنبحد٘للحرداٜ
حلنجنْادد٘لبح ج ٓثٔدد٘لحلنياادد٘لبحي سددٔ٘لحرددا لبحقٔددا لبحثعدد ٖالّ دد لأددعددالبحثاحندد٘لللدد للللللل

البحثاحندد٘ليعددتلبح ْ ددٔا لّبحث ددْ لللبح دد ّ لحلربىددام لبح دد دٓرالّ ل ددْٛلٍدداِلبحي دداٜ ل دد ملللل
ل .ب قرتح٘

 بح لنا لب   احٔ٘:للنبدٗلب ى عا  الب ياا٘لبحي سٔ٘.

The effectiveness of a training program based on emotion management in 
psychological immunity among students of the second cycle of basic 

education 
Eman Alsaid Adawy Alsaid Atta 
Abstract 

The aim of the research is to identify the effectiveness of a training 
program based on managing emotions in psychological immunity among 
students of the second cycle of basic education, using the quasi-experimental 
approach, and the study was applied to a sample of (60) students, divided into 
two groups, one experimental and the other controlling, Each group consisted 
of (30) students, and a measure of psychological immunity was used 
consisting of four dimensions (emotional control, self-efficacy, flexibility, and 
positive thinking), and the number of (40) phrases was prepared by the 
researcher, and the training program based on emotion management. The 
results concluded that there were statistically significant differences between 
the mean scores of the students of the experimental and control groups in the 
post measurement of psychological immunity in favor of the experimental 
group, and the presence of statistically significant differences between the 
mean scores of the students of the pre and post measurements of the 
experimental group of psychological immunity in favor of the post 
measurement, and the researcher attributed these differences to the training 
program, In light of these results, the researcher presented some 
recommendations and suggested research. 
Keywords: emotion management, psychological immunity.  
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 املكدمة: 
ليشددالب ى عددا  لى ٔجدد٘ل ددن لمددًلبحردد باا لبحددال دد لٓ عدد  ل ددالبإلىسدداٌالللللل
ّبحال  للؤنٚللتل ٔامُليال جايا لأّلدنّنلأرعاللغ لم ْبرق٘ال نال  للسَهل ل
رق بٌللٔق لُلالٙلللْ ُالّرق بٌلبحسٔق ٗلالٙلبى عا لدُالّٓد ٚلبحسدلْ ٌْٔلللل

ٓ عددد  ل دددالبإلىسددداٌالّحدددابلرددد ٌللنبدٗلللللأٌلب ى عدددا  لليددد  لادددًلبحرددد باا لبحدددالللل
ب ى عا  للع لألا لبحْاٙلب د ناإالّبح ْب المعلبآلض ًٓال ناللعد لألدا للل
حليجددايفل لبحلٔددداٗالرَددٕلاثدددادٗلادددًل  دداٛب لّمَدددادب ل ايلدد٘لحل قدددْٓ الّ ددد ّدٓ٘للللل
ح  امددالبحش رددٔ٘ال نددالأىَددال دد ّدٓ٘لحل عددآفالحدد ٚل ددالبذردد بنل لرل لدد لللللللل

لبذاناد.

 نددعللتللينٔدد٘لّلقددْٓ ل دد دب لبح دد نليالدد ن بدلح ددٙلٓرددث ل ددانًدبلللللّٓسددعٙلبجمل
الدٙلققٔدالبحيجدايفالّبح قد ول لجٔددعلدْبىدهل  ردٔ ُالّمسداا لُلالدٙلبحينددْللللللللل
ًٔالالٙلل ٔ ُلمعلبحملٔطلب د ناإال ب   اماال ل البجلْبىهالممالٓيع سللصلاي

شدد   لخب لبحقددايعلل نددالأٌلبح دد نل دد للعرت ددُل لحٔالددُلبحع ٓدد لمددًلبذ مددا لّب لللل
ب ى عدددداحٕالّبحددددالل قلددددهلميددددُلأٌلٓ ددددٌْلم ْب ًىددددالّ ل  ددددًلأٌلضلدددد  لخحدددد لل لل
يام   ددُلبحقدد دٗلالددٙللنبدٗلبى عا لددُالّبحسددٔق ٗلالَٔدداالّبحدد   هليَدداليق ٓقدد٘للللللللل
لصلائدد٘الثٔدد ل لل قدد ِلا  الددُليدداآلض ًٓال ندداللسدداا ِلالددٙلبحملار دد٘لالددٙلللللللل

 لم قلثدددا لبحعنددداالّلسددداا ِلأٓضدددال للي دددٔهللللا  دددا لم ْب ىددد٘لل رعدددُللتللزلدددالل
ًٛلمًَنددال لللللللل ضرببلدُالّ ٓدانٗلضرددْي٘لضٔاحدُالّمدًل ددهلرد ٌللنبدٗلب ى عدا  للشدد الدد 
بحثياٛلبحي سٕلحل د نالٍّدٕلبحدالقد نل  ردٔ ُلّ  دلدُلالدٙلأنبٛلمَامدُالّقد نلللللللللل
مسدددد ْٚل  دلددددُلّ ا  ددددُالّبذلددددلْ لبحدددداٖلٓسدددد لالٔددددُل لحٔالددددُالحٔدددد للٌللنبدٗللل

 عددا  لٍددٕلبحددالقدد نل دد دب لبح دد نل لبح عامددالمددعلبحملددٔطلّحددالب شدد   الللللللب ى
 ,Tucker, Sojkaبذم لبحاٖل  ًلبح  نلمًلققٔالبح  ٔ لبحي سٕلب د ناإ.ل 

Barone & Cathy, 2000ل(للل

ّلعدد لب ى عددا  لمددًلبجلْبىددهلبحلْٔٓدد٘ل لبحش رددٔ٘لحدد ّدٍالب َددهل للددلْ للللللل
علب ى عا  لياٍ ناول ث لمًل ثدالالنداٛلبحدي ساللللبذر بنالّحابلرق لح ٕلمْ ْ

ّ دد لل  دد لبٍ نددامَهلالددٙلّ دد لب ى عددا  لّمسددثثالَا;لّى ٔجدد٘لحدداح ل دداغْبلل
بحع ٓ لمًلبحي  ٓا لحعلنَالّل س ٍالّبح   هلرَٔاال احي  ٓا لبح سدْٔحْدٔ٘لل

ل–ّب ع رٔ٘لّبحسلْ ٔ٘الّبحالد   لالدٙلنّدلبحعْبمدالبح سدْٔحْدٔ٘لّبإلندب ٔد٘للللل
ب ع رٔ٘الّبحثٔٝٔ٘ل نسثثا لحل ّ لب ى عا  الّرٔناليع لظَ لب ٍ ناولجبْبىهل
ل ع ٚلّ  لب ى عاللّلثهلح ّ ُللتل ٔ ٔ٘للنبدلُلّبح عدث لايدُليق ٓقد٘لٓد هللللل

ل(Cross, 2001بحلارظلرَٔالالٙلبح  ٔ لبح ي سٕلب د ناإلحل  نل 

ا  لبحعا  ٔدد٘لّ لٓ ددٌْلّلعددإللنبدٗلب ى عددا  ل دد دٗلبح دد نلالددٕلقنددالب ى عددل
اثً بل االأٖلٓشع لياىُللٔ لى سُالمبعيٙللي ٔهلبح د نل ى عا لدُليردْدٗللاملٔد٘اللللل
ح  عٔالبحينْلبحْد بىٕلّبحعقلٕلّلشنا:لب ى  ايفلأّلبح قثالحلنشاا لبحسادٗلّغد لل
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بحسددادٗالّب  ددرتب لأّلب ي عددانلاددًلبى عدداللمدداليشدد اللدداملٕالّلنبدٗلبى عددا  لبحدداب اللل
ى عددا  لبآلضددد ًٓلنٌّل ثدددالأّللضددد ٔهلحلنعلْمدددا لبحدددالقنلدددَا.ل بح  دددْدٚاللّب

ل(258ال2009

ّلعدد ل ددعْي٘لبح عدد الالددٙلب ى عددا  لّب شدداا اللحدد ٚلأٍددهلبحرددعْيا لبحدداللللللللل
لْبدددُلبح دد نل لحٔالددُلبحْٔمٔدد٘الحٔدد للٌل دد دٗلبح دد نلالددٙلرَددهلّق ٓدد لمشدداا ِللللللل

ّالدٙلبحيقدٔتلمدًلخحد لرد ٌللللللٓسَهليش ال ث ل للدَْح٘لبح ْب دالب د نداإالللل
بر قدددانلبح ددد نلحددداح لصلعلدددُلأ نددد لحددد ٗل لبحقثدددعلّأ ددداللعا   دددالمدددعلبآلضددد ًٓ.لل

ل(.۳۱۲۲ ذلن ال

 نالأٌلمع ر٘لبح  نلحعْب  ُلّبل ثرادِليَالّلندب دُل دالّبحل داظلالَٔدالحدُلللللل
أٍنٔدد٘ل ددربٚالحٔدد لٓقددْولبح دد نليالدد   بمَالح ددٙلٓردداللتلأٍ برددُالّٓردداللتللل

ّٓقد دلالدٙلل امد٘لبحع  دا لبحسدْٓ٘الا  دا للسدْنٍالبحملثد٘لّبحدْنلللللللللللق ٓ لبآلض ًٓال
ل(.۳۱۲۴ّبح  ؤول بح حٔنٕال

ًٔال لبحثيداٛلبحي سدٕلح ىسداٌالحٔد للللللللل ًٛبلمًَندالّألالد ّلش اللنبدٗلب ى عدا  لدد 
ق نلمعاملل  رٔ ُالّم ٚل  دلُلالٙلبح  ااالمعلب ْب  لب   ل د٘المدًلضد للللل

ٍد المعدمال نداللسدَهل لق ٓد لمسد ْٚل  دبلدُللللللللمْب علبحضدثطالّبح ْددُلسلدْلللل
ل(1256الص.ل2020ّ ا الُلّبذللْ لبحاٖلٓس لالُٔ.ل بحملسًال

 ندالأٌلزلددايفلبح دد نل لحٔالددُل لٓع ندد لالددٙل ٔ ٔدد٘للنبدلددُل ى عا لددُلرقددطالل
ّلمنالٓع ن لأًٓضالالٙل ٔ ٔ٘للنبدٗلا  الُلمعلبآلضد ًٓلمدًلبحملدٔقمليدُالّمد ٚلللللل

ق ٓ لمشاا ِالّبح عث لايَاالأماولبآلضد ًٓالّبم   دُل سد ْٚلللل  دلُلالٙلرَهلّ
خ دداٛلبى عدداحٕلّبد ندداإلٓسدد قٔعلمددًلض حددُلبح ْب ددالبح عدداللمددعلمددًلحْحددُ.لللللللل

ل(6الص.ل2020 بح  ْدٖلّضلٔ ٘لّحسًال

ّٓ لثطللنبدٗلب ى عا  لح ٚلبح  نليق دلُلالٙلبح  لصلمدًلألدثا لبحضدػْ لللل
ّب  دا  الّبذ مدا لبحي سدٔ٘الّخحد لمدًلضد لللللللللبحي سٔ٘الّبإلحثا ا لّبح َ ٓ ب 

بح  رملبحي سٕالاًل  ٓدالبحد    لبإلصلدايٕالّبإليد بعل لحدالب شد   الّ ٓدانٗلللللللل
  دداٛٗلبحدداب الّمنٍْدداالّل  ٔدد لبجملَددْنلسلددْلب دد االّقدد ٖلب شدد   الّبح ػلددهلل

الص.ل2013الَٔاالّبح  ٔ لمعلبحثٔٝ٘الٍّْلمالٓقلالالُٔلب ياا٘لبحي سدٔ٘.ل  ٓد بٌاللل
ل(876

حٔدد ل  دددًلحل ددد نلبحْ دددْلللتلب لددد بٌلبحي سدددٕلّبح  ددد ٖلمدددًلضددد للل  ددد ِلل
ياٍنٔ٘لبحعْبمالبحي سٔ٘لّلا  ٍالالٙلمسادلحٔالُال نالأىُل  ًلليشٔطلب ياا٘ل
بحي سدددٔ٘لحددد ٚلبح ددد نلمدددًلضددد للم ب ثددد٘لبذر دددادلّبح  ددداؤلالّلقددد ٓ للبحددداب الّلنبدٗلل

ل(ل28الص.ل2013بحػضهلّب ى عا  .ل ار ْدال

ّل ضددنًلب ياادد٘لبحي سددٔ٘ل دد دٗلبح دد نلالددٙللْظٔدد ل  دبلددُلبحعقلٔدد٘لّبحث ىٔدد٘الللللل
ّمَادبلدددُلب د ناأددد٘المدددًلأددددالققٔدددالأٍ بردددُلّبح ػلدددهلالدددٙلب ردددااهلبحدددالللللللللل
لعرت ددددُال لحٔالددددُلبحْٔمٔدددد٘الّبحسددددعٕلسلددددْلققٔددددالبإلض ددددا للتلزلددددايفالّرَددددهللل
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ائد٘ل داالّبح عامدالبجلٔد لمدعللللللب ش   لّبحرعْيا الّبحسعٕلسلدْللصلدانلحلدْلللصلللل
ل(375الص.ل2019بحضػْ .ل ميْخلّبحعثٔ ٖال

 نددالأٌللعدد  لبحقاحددهلحلضددػْ لبحلٔالٔدد٘لدمبددالٓددؤ  لالددٙلمسدد ْٚلمياا ددُلللللللل
بحي سٔ٘الّمًل هللؤ  لالٙلا   ُلّل االدُلمدعلبآلضد ًٓال ندالأٌلمسد ْٚلب يااد٘للللللل

ُلبحي سدٔ٘لممدالللبحي سٔ٘لح ٚلبحقاحهل  لٓ ٌْلحُلبىع الا لالٙل  رٔ ُالّ د  ل
ٓيع سلالٙلخبلُالّالٙلا  الُلياآلض ًٓالّالٙل  دلدُلالدٙلبح عامدالمدعلب ْب د الللللل

ل(66الص.ل2021ّماللسثثُلمًل ػْ لّب ق بيا لى سٔ٘.ل ان ال

ّمًل هلٓ ض لأٌل   لب  حل٘لبإلا بنٓ٘ل لأمسلبحلادد٘للتللينٔد٘لميداا َهلللل
ْللل بليرد ٘لدٔد ٗلمدًلبحيداحٔ ملللللبحي سٔ٘لحٔ للىَهل ا ٘لصلدهلبلد ننادٍاالحٔ ن عد

بحي سٔ٘لّبجلسدنٔ٘الحٔد للٌلٍيدا لا  د٘ليدملب يااد٘لبحي سدٔ٘لّبحرد ٘لبحي سدٔ٘لللللللللل
ّبجلسددد ٓ٘لحل ددد نال ندددالأٌلب يااددد٘لبحي سدددٔ٘للعندددالالدددٙل دددآ َهلمدددًلبإل ددداي٘للللل
ياحع ٓدد لمددًلبذمدد ب ال ندداللسدداا ٍهلالددٙلبح عددآفلمددعلبحردد باا لب ى عاحٔدد٘الل

ى عددداحٕالّبح  ٔددد لمدددعلبحددد ػ ب لبحثٔٝٔددد٘لب   ل ددد٘الللللّ آددد٘لبحددداب لمدددًلبذخٚلب لل
ّل س لب ى عا  ليرْدٗلميققٔ٘الّمًلبحق  لبحالمًلب ن ًلأٌلٓ هلمدًلض  داللل
لينٔ٘لب ياا٘لبحي سٔ٘لبح  دٓهلالٙللنبدٗلب ى عا  الحٔ للٌلبإلىساٌللخبلاجد لادًللل

 لمدًلب  دق بيا للللنبدٗلبى عا لُليرْدٗليياٛٗلرنًلب ن ًلأٌلٓدؤنٖلخحد للتلا ٓدللل
بجلسنٔ٘لّبحي سٔ٘لّبحعقلٔ٘ال نالأٌللنبدٗلب ى عا  للساا لبحق  لالٙللي دٔهلل
حٔالَهالّلْدُٔلللْ َهالرَٕلق  لبحسلْ لّلْدَُلأّللْ  دُلّلعٔقدُال ندالأٌلللل
لنبدٗلب ى عا  ل الّظٔ ٘لمَن٘ل لل س لبح ْب الب د نداإليدملبذرد بنالّمدًللللل

حٔ٘للتلبح ع الالٙلرعاحٔد٘لي ىدام للد دٓرل داٜهلالدٙللنبدٗلللللل هلٍ رالبح دبل٘لبحلا
 ب ى عا  ل لب ياا٘لبحي سٔ٘لح ٚل   لبحللق٘لبحناىٔ٘لمًلبح علٔهلبذلالٕ.ل

 مددال ددْدٗلّحدد ٗللعلٔنٔدد٘لمرددنن٘لّرددالبلددرتبلٔجٔ٘لبحملا دداٗل للينٔدد٘لمَددادب لل
 بإلم ٛلح ٚلل مٔالبحر لبحنامًلمًلم حل٘لبح علٔهلبذلالٕ؟

 هلة الدزاسةمش:  
معاىاٗل   لبحللق٘لبحناىٔد٘لمدًلبح علدٔهلبذلالدٕلياا ثدادٍهل لي بٓد٘لم حلد٘لللللللل
ب  بٍقددد٘لمدددًلبحع ٓددد لمدددًلب شددد   لب  علقددد٘لياحقددد دٗلالدددٙلبح عدددث لادددًلب شددداا للللللل
بح بضلٔد٘الّلنبدٗلب ى عددا  ليق ٓقدد٘للصلائدد٘الياحشد البحدداٖلٓسددن ل ددهلياح  اادداللل

هالحٔددد لٓعددداىٕلٍدددؤ ٛلبحقددد  لمدددًلبشل دددا للّبح ْب دددالمدددعلبآلضددد ًٓلمدددًلحدددْ 
بح ْبرددالب د ندداإالّادد ولب لدد ق بدل لا  ددا لبحلددهالّّدددْنل ددعْيا ل ل دد  للل
مْبدَ٘لبحضػْ الّبح عامالمعَاالّبحقرْدل لمعاجل٘لب ى عدا  لّ دثقَاالّمدًلللل
 هلرَهل لأمسلبحلاد٘للتلي بم لل دٓثٔ٘ل اٜن٘لالدٙللنبدٗلب ى عدا  .ل بح  دْدٖلللل

ل)7الص.ل2020لٔ ٘لّحسًالّض

 ناللع للنبدٗلب ى عا  لمش ل٘لحقٔقٔد٘للْبددُلبحع ٓد لمدًلبحقد  ال لدٔناللللللل
   لبحللق٘لبحناىٔ٘لمًلبح علدٔهلبذلالدٕالحٔد للٌلاد ول د دٗلبحقد  لالدٙللنبدٗلللللللل
بى عدددا لَهلٓدددؤنٖللتل دددن لمدددًلبحعيددد لب  دلدددٕالّبحددداٖلأ دددث ل ندددالمشددد ل٘للللللللل
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نل دد لٓددْولّبحدد لل لٍّيددا لبحع ٓدد لمددًلب شدداحيا للبد ناأدد٘لضقدد ٗالحٔدد ل لٓ ددا
ّب شداد ب ليددملبحقدد  الّحعددالمدًلأٍددهلحدد ّ لٍدداِلب شد ل٘لّغ ٍددالمددًلب شدد   لللل
بحسلْ ٔ٘لبخلق ٗلا ولبحق دٗلالٙللنبدٗلبحق  ل ى عا لَهالّحدابلّددهللد دٓهلللل

ل(38.لالص2020بحق  لالٙللنبدٗلبى عا لَهللنبدٗلللٔن٘.ل بحث ّى٘لّا ئا ال

لْ ٔا لبحع ٓ لمًلبحثاحنمليض ّدٗلانالي بم لل دٓثٔ٘لح ينٔ٘لبحق  لالدٙلل
لنبدٗلب ى عا  لمًلأدالققٔالب ىسجاولبحي سدٕليدملبحقد  لّأى سدَهالّئديَهلللللل
ّيدددملبجمل ندددعالّلشدددجٔعَهلالدددٙللينٔددد٘لمَدددادبلَهل لبحقددد دٗلالدددٙلبح عدددث لادددًلللللللللل

ق٘لللٔن٘الّمدًليدملللد لبح دبلدا لللللمشاداَهلّبى عا لَهاليرْدٗللصلائ٘الّيق ٓ
ل(2021;لّب ق ٖال2020;لّبحث ّى٘لّا ئا ال2020 بح  ْدٖلّضلٔ ٘لّحسًال

ّ لبحثٔٝدد٘لب  دلددٔ٘لل  ددا هلبذ مددا لبحي سددٔ٘الّبحشدد بٜ لّبحرددعْيا لبحددال دد لللللل
ٓ عدد  ل ددالبحقدد  الّٓشدد  لضق ٍددالالددَٔهالممددال دد لٓددؤنٖللتلٍثددْ لّلدد ىٕل للللل

لٔنٔدد٘لّبحرتيْٓدد٘لّبإلد ددانٓ٘الّبحدداللددؤ  ل ل دد ٘لبحقدد  للللمسدد ْٚلبخلدد ما لبح ع
بحي سددٔ٘المددًلحٔدد ل دد دلَهلالددٙلمْبدَدد٘لبحضددػْ لّبحشدد بٜ لّللثٔدد٘لم قلثددا للللللللل
بحعنلٔددد٘لبح علٔنددد٘الضا ددد٘لّأٌل ددد  لب  حلددد٘لبإلا بنٓددد٘ل ػ ٍدددهلمدددًلبحشدددثا للللللل
٘للللللل لبآلض ًٓلٓ ع  ٌْللتل دػْ لا ٓد ٗللعدْنللتل ثٔعد٘لب  حلد٘لبح دبلدٔ٘لّب  حلد
بحعن ٓدد٘لّبخلددربب لبحقْٓدد٘لب َدد نٗال دداىَهل ددداٌلمددال دد ليددُل ددالأردد بنلبجمل ندددعاللللللللللل
ّيْ  َهل  ضل٘لّبأ٘لمًلبجمل نعل  لٓ ْىْبلأ ن للحسالالياحضػْ لبحي سٔ٘ال
ّبحدددالمدددًل ددداىَالأٌلل ٓددد لبحقلدددالّب   ٝدددا لّبح دددْل لحددد َٓهالّلضدددع لميددداا َهلل

لدددؤنٖللتلبشل دددا للبحي سدددٔ٘الّلضدددع ل ددد دلَهلالدددٙلمْبدَددد٘لبحضدددػْ لّبحدددالللللل
نبرعٔدد َهلحل دبلدد٘الّل ٓدد لحدد َٓهلبحشددعْدلياإلىَددا لبحي سددٕالّياح دداحٕلبشل ددا للللللللل

ّمدًلل (Mnokh & Al-Obeidi, 2019, p. 374)قردٔلَهلّاد ولققٔدالأٍد برَهاللللل
 دددهل ددداٌلمدددًلبحضددد ّدٖلأٌلٓددد هللددد دٓهلٍدددؤ ٛلبحقددد  ل لٍددداِلب  حلددد٘لبحعن ٓددد٘للل

ل .بخلق ٗلح ينٔ٘لب ياا٘لبحي سٔ٘لح َٓه

 نالأّ البح دبلا ليض ّدٗللينٔ٘لب ياا٘لبحي سٔ٘لح ٚلبحق  لاام٘لّ   ل
ب  حل٘لبإلا بنٓ٘لير ٘لضا ٘ل ال المًلبىع الا للصلائ٘لم عد نٗلالدٙلحٔدالَهالللل
مددًلجٔددعلبحيددْبحٕلبحي سددٔ٘لّب د ناأدد٘لّب ى عاحٔدد٘لّب ع رٔدد٘الّلسددَهل ل  ددعلل

نددالّمْبدَدد٘لبح دد ّالّبذحدد ب لللبح دد نلاردداٜصلّجتددا ليعلددُل ددانًدبلالددٙلقللل
بحضاغق٘البحالٓ ع  ل البحقاحهل لمْب  لحٔالُلب   ل د٘الّمدًلئيَدالندبلدا للللل

ل (Mnokh, & Al-Obeidi, 2019) ;2016;لّللْٓع ال2014 المً:ل بحعثانٖال

 ندددالل  ددد نلمشددد ل٘لبح دبلددد٘لمدددًلضددد للبح جدددْٗل لبح دبلدددا لبحددداللياّحدددالللل
ٗلب ى عددا  ل لب ياادد٘لبحي سددٔ٘لحدد ٚل دد  لبحللقدد٘لي ىدام للدد دٓرل دداٜهلالددٙللنبدل

بحناىٔ٘لمدًلبح علدٔهلبذلالدٕالحٔد لمللقردالبحثاحند٘ل لحد ّنلمدالب لعدالالٔدُللللللللللل
الددٙلندبلدد٘لّبحدد ٗلا ئدد٘لأّلأديثٔدد٘للياّحددالٍدداِلب دد ػ ب لدل نعدد٘لحدد ٚلأيدد٘للللللللللل

لق٘لبح دبل٘لبحلاحٔ٘لمعلأٍنٔ٘لٍاِلب  ػ ب لح ٚلبحق  لير ٘لاام٘الّ   لبحل
ل.بحناىٔ٘لمًلبح علٔهلبذلالٕلير ٘لضا ٘
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 نالأٌلبإلىساٌل ل البحنقارا الّالٙلم لبحعرْدالٓع لٍْلىققد٘لبحثد ٛالٍّدْلللل
ب د االحٔدد للٌلبحقدد  لٍددهلأمددالبذمددهلّبجمل نعددا لبإلىسدداىٔ٘ل لبحثيدداٛلّبح قددْدالل

ّمع رد٘للرا ٍ ناوليَهلّبح ش لب ث  لايَهالّلا بنلبحرببم لبحرتيْٓ٘لبخلا ٘ليَدهلل
حادددالَهلّمشدد  لَهلّبى عددا لَهللعدد لمسدداح٘لل يْٓدد٘ل لغآدد٘لبذٍنٔدد٘ال نددالأٌلللل
ب ى عددا  ل ددالنّدلمَددهل لحٔدداٗلبذ دد اصالمددًلضدد للّاددٕلبحشدد صلياى عا لددُلل
ّبى عا  لبآلض ًٓالّللْ ُلّرق ال ابلبحْإل لجٔعلم بحالحٔالدُالّحعدالأحد لللل

حل دد نلٍددٕلب  حلددد٘لب ا بنٓدد٘الّمددًلٍيددداللللللبٍددهلٍدداِلب  بحددالّخب لبذٍنٔددد٘لبح ددث ٗلللل
لثلددْد لر دد ٗلبح دبلدد٘لبحلاحٔدد٘لٍّددٕلمع ردد٘لرعاحٔدد٘لي ىددام للدد دٓرل دداٜهلالددٙللنبدٗلل

ل .ب ى عا  ل لب ياا٘لبحي سٔ٘لح ٚل   لبحللق٘لبحناىٔ٘لمًلبح علٔهلبذلالٕ

ل:ّمًل هل  ًل ٔاغ٘لمش ل٘لبح دبل٘ل لبحسؤبللبح ٜٔسلبح احٕ
 ام لل دداٜهلالددٙللنبدٗلب ى عددا  ل لب ياادد٘لبحي سددٔ٘لحدد ٚل دد  لللللمددالرعاحٔدد٘لي ىددل

  .بحللق٘لبحناىٔ٘لمًلبح علٔهلبذلالٕ

ل:ّٓ   علمًلٍابلبحسؤبللبح ٜٔسلبحسؤبحملبح  أملبح احٔم

 ًٔاليددددملم ْلددددقٕلنددددددا ل دددد  لبجملنددددْا ملل ٍدددداللْددددد لردددد ّ لنبحدددد٘للحردددداٜ
لحي سٔ٘؟بح ج ٓثٔ٘لّبحضايق٘ل لبحقٔا لبحثع ٖلحلنياا٘لب

 ًٔاليملم ْلقٕلندددا ل د  لبجملنْاد٘لبح ج ٓثٔد٘للللل ٍاللْد لر ّ لنبح٘للحراٜ
 يف الكياسني الكبلي والبعدي للنياعة اليفسية؟

 فسوض البحح:  
  رد ّ لنبحد٘للحردأٜا ليدملم ْلدقٕلندددا ل د  لبجملندْا ملبح ج ٓثٔد٘لللللللللل لْد

٘للل بح ج ٓثٔدد٘للّبحضددايق٘ل لبحقٔددا لبحثعدد ٖلحلنياادد٘لبحي سددٔ٘لحرددا لبجملنْادد
ل.يع للقثٔالبحربىام لبحقاٜهلالٙللنبدٗلب ى عا  

 ًٔاليدملم ْلدقٕلندددا ل د  لبجملنْاد٘لبح ج ٓثٔد٘ل لللللللل لْد لر ّ لنبح٘للحرداٜ
بحقٔالدددملبحقثلدددٕلّبحثعددد ٖلحلنيااددد٘لبحي سدددٔ٘لحردددا لبح قثٔدددالبحثعددد ٖليعددد للل

ل.لقثٔالبحربىام لبحقاٜهلالٙللنبدٗلب ى عا  

 ٍدف البحح 
البحدد ٜٔسلحلث دد لبحلدداحٕل للينٔدد٘لب ياادد٘لبحي سددٔ٘لحدد ٚل دد  لللللٓ ننددالب دد ل

بحللقدد٘لبحناىٔدد٘لمددًلبح علددٔهلبذلالددٕلمددًلضدد للي ىددام للدد دٓرل دداٜهلالددٙللنبدٗللللللللل
ل.ب ى عا  

 أٍنية البحح:  
 أواًل: األٍنية اليعسية: 

ل:ل   نلأٍنٔ٘لبحث  لبحي  ٓ٘لرٔنالٓلٕ
 ٘ٔ بحل ٓن٘لحٔد لَٓد هلمبد ػ ًٓلللللٓع لبحث  لبحلاحٕلبل جاي٘لح ياٍا لبحعا

ًٔالٍّنال لنبدٗلب ى عا  لّب ياا٘لبحي سٔ٘ ل(لللمًلب  ػ ب لبحث نٔ٘لبحل ٓن٘لىسث
 نددالَٓدد هلي ٝدد٘للعدد لمددًلأٍددهلرٝددا لبجمل نددعلٍّددهلبحقدد  ل لي بٓدد٘لم حلدد٘للللللللللللل 

ب  بٍقددد٘لّْٓبدَدددٌْلبحع ٓددد لمدددًلبح   ٓددد ب لّب شددد   الّحددد َٓهلا ٓددد لمدددًللللللللل
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الّبحالل قلهلبح  ضالبحس ٓعلح ينٔ٘لمياا َهلبحي سٔ٘البح ػ ب الّب ى عا  
ذٌل دداللدددا  ل لحٔددداٗلبح ددد نلمدددًلضددد لل دددقال  ردددٔ ُلّلَدددآثَاالّ دددع َالل
ٓرتلددهلالٔددُل ددع لب لرددداللبحل  ددٕلّغدد لبحل  دددٕالّظَددْدللددلْ ٔا لغددد لللللللل

ل .م غْي٘
 ٗلللللل لر  لبجملاللأماولندبلا لّثدْ لمسد قثلٔ٘لحدْللمْ دْعلب يااد٘لبحي سدٔ٘لّلنبد

ل.ب ى عا  
 لعدد لٍدداِلبح دبلدد٘لل ددار٘لد ٓدد ٗلإل دد بٛلبحث ددْ لحددْللب ياادد٘لبحي سددٔ٘لّلنبدٗلللللللل

ل.ب ى عا  
 لْدٔددُلى دد لّب ددعٕلب يدداٍ لّب سددْٝحملاددًلبحعنلٔدد٘لبح علٔنٔدد٘للتلأٍنٔدد٘لٍدداِللل

  .ب  ػ ب الّمًل هلب ٍ ناوليَال لبحعنلٔ٘لبح علٔنٔ٘

 ثاىيًا مً الياحية التطبيكية: 
ل:ٔ٘لبحث  لبح قثٔقٔ٘لرٔنالٓلٕل   نلأٍن

 لقدد ٓهلي ىددام ل دداٜهلالددٙللنبدٗلب ى عددا  ل دد لٓسددَهل للينٔدد٘لب ياادد٘لبحي سددٔ٘لللل
حددد ٚل ددد  لبحللقددد٘لبحناىٔددد٘لمدددًلبح علدددٔهلبذلالدددٕل  دددًلب لددد  انٗلميدددُل للللللل

ل.بح عامالمعلٍؤ ٛلبحق  
 ّبحداللقسملب ياا٘لبحي سٔ٘لح ٚل   لبحللقد٘لبحناىٔد٘لمدًلبح علدٔهلبذلالدٕلللللل

ًٔا ًٔالّبى عاحٔا لّبد ناا ًٔالّأض   ل.لسَهل لب دلقاٛليَؤ ٛلبحق  لللْ 
 بحلدد لمددًلب شدد   لبحسددلْ ٔ٘لّب ى عاحٔدد٘لمددًلضدد لللينٔدد٘لمياادد٘لبحقددد  لللللللللل

ل .بحي سٔ٘ل ْبدَ٘لب ش   لّبحل لمًلب  ق بيا لّبحضػْ 
 لبحربىدام لبحقداٜهللللْدُٔلبآلياٛلّب علنمللتلب لد  انٗلمدًلبإلدد بٛب لب  ثعد٘للللل 

الددٙللنبدٗلب ى عددا  ل لبحث دد لبحلدداحٕلّلْظٔ َددالأ يدداٛللعاملددَهلمددعلٍدددؤ ٛللللللللل
ل.بحق  

 ل ّٓدد لب   ثدد٘لبحع ئدد٘لمبقٔددا ل  ددًلب لدد  انٗلميددُل لثددْ لمسدد قثلٔ٘لٍّددْلللل
 .مقٔا لب ياا٘لبحي سٔ٘لّق ٓ لأيعانِ

 مصطلحات البحح:  
 :  ا:لبح عامالبجلٔ لمعلبحْد بىا لّبح   هلّلع رَالبحثاحن٘لياىَللنبدٗلب ى عا

رَٔاالّلي ٔنَاالّقْٓالبحْد بىا لبحسداحث٘للتلمْدثد٘الّلنبدٗلّدد بىا لبح د نللللل
يدداِلى سددُلّيدداِلبآلضدد ًٓالّ دداح لب  ب ثدد٘لبح املٔدد٘لحلْددد بىا لب  لثقدد٘لللللللل
يددداح  نلّيددداآلض ًٓالّبحدددالل  دددٌْلمدددًلضددد للبح عامدددالبجلٔددد لمدددعلبحْدددد بىا الللل

ل .م ب ث َاالّلنبدلَاّلي ٔنَاالّ
  :ّ٘ٔلع رَدالبحثاحند٘لياىَدا:لمد ػ لبررتب دٕلٓعد للحد ٚلدلدا  للللللللللب ياا٘لبحي س

الددهلبحددي سلبإلصلددايٕالّبحدداٖلٓسددعٙلبح دد نلمددًلض حددُللتلققٔددالب لدد ق بدالللللل
ّب لدد بٌالّبحملار دد٘لالددٙلحاحدد٘لّد بىٔدد٘لدٔدد ٗالقنٔددُلمددًللَ ٓدد ب لب شدداا للللللل

ق بدللسددداا ِلالدددٙلمْبدَددد٘للقلثدددا لبحلٔددداٗالبحسدددلثٔ٘الّنددددد٘لااحٔددد٘لمدددًلب لددد 
ًٔدالميَدالللللللللل ّبح عامالمعلبحضػْ المدًلضد للانلٔدا ل  ردٔ٘لٓقدْوليَدالبح د نلخبل

ل   .بح  اؤلالّب ناي ٗالّب  ّى٘الّب ل بٌالّبحرنْنالّغ ٍا
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 ّلعد رَهلبحثاحند٘ليداىَهلبحقد  لللللل   لبحللق٘لبحناىٔد٘لمدًلبح علدٔهلبذلالدٕ:لللل
ب  حل٘لبإلا بنٓ٘الٍّٕلبحللق٘لبحاللضدهلبحقد  ل للللبحآًلٓقلالالَٔهل   

لدددي٘الّمددد ٗلبح دبلدد٘ليَدددال دد  للددديْب الّٓشدددرت لللل15-12بح ٝدد٘لبحعن ٓددد٘لمددًللل
ح ح  دددا ليَددداِلب  حلددد٘لبحيجدددايفل لبحرددد لبحسدددان لب ي ددد بٜٕالّيعددد لبد ٔدددا ِل
بحر لبحناح لميَالٓل  اليعد ٍاليا  حلد٘لبحناىْٓد٘الّمدًل دهلرَدٕلب  حلد٘لبحداللللللللل

   .ْلطلب  حل ملب ي  بٜٔ٘لّبحناىْٓ٘ل 

 حمددات البحح: 
 بحلدد لبحثشدد ٖ:ل دد  لبحللقدد٘لبحناىٔدد٘لمددًلبح علددٔهلبذلالددٕلجبنَْدٓدد٘لمردد لللللللل

ل.بحع ئ٘
 ل.و2022/ل2021بحل لبح مإ:لض للبحعاولبح دبلٕل
 حل لب  اىٕ:لم دلال مرق ٙلان لئْمٕلبح جتٔ٘لحلػا ليثيَاالّأ  ل ّٓدالل

ل)يَابح جتٔ٘لحلػا ليث
 ٘لل  بحلدد لب ْ ددْإ:لّٓشددنالمدد ػ ب لبحث دد لب  ننلدد٘ل للنبدٗلب ى عددا  لّب ياادد

 .بحي سٔ٘

 ميَر البحح:  
طلبلدد   بولب دديَ ل ددثُلبح جدد ٓرلحل عدد الالددٙلرعاحٔدد٘لي ىددام للدد دٓرل دداٜهللللل
الٙللنبدٗلب ى عا  ل ن ػ لمس قال لب ياا٘لبحي سٔ٘ل ن ػ للايعلحد ٚلأيد٘للل

  لبحللق٘لبحناىٔ٘لمًلبح علٔهلبذلالٕال لظ ّال ثقالرَٔالمًلبحق  لٍهل 
بحثاحن٘ليعتلب  ػ لبحال  للؤ  ل للد بٛلبح ج ي٘الح دٙللسد قٔعللددداعلبحد ػ للللل

ل .بحلان ل لب  ػ لبح ايعللتلب  ػ لب س قا

 اإلطاز اليعسي: 
 أواًل: املفاٍيه اليعسية: 
 احملوز األول: إدازة االىفعاالت:  

ياىُلبحق دٗلالٙلبح   هل لب شاا لبخلا د٘لل Mayer & Salovey (2000) ا رُ
ل .ياح  نلّبآلض ًٓالّبحقٔاوليعنلٔ٘لبح ي ٔهلبحابلٕل ى عا لُالّبى عا  لبآلض ًٓ

(لياىَدال د دٗلبح د نلالدٙللي دٔهلّ دثطلاْب  دُلّأر دادِللللللللل2005ا ر َالمعن ٓ٘ل 
 ل د٘للدْبٛل اىدالمانٓد٘لأّللللليق ٓق٘لم سق٘الّأ ن لم ّى٘لاربلمْب د لّئٝدا لرللل

بد ناأ٘الّقنالب شاا لب ى عاحٔ٘لبحاللالٙليَالبحلٔاٗلمًلض لللقثلدَالّحدٔسللل
ل. نعَاالرجنٔعلب ى عا  ل ال ٔن٘لّأٍنٔ٘ل ث ٗل لبحلٔاِ

 ناللعدربلادًل د دٗلبح د نلالدٙلبح عدث لادًلمشداا ِالّلع دربلم  اًحدالحل  داٛٗلللللللللللل
ٔا لمًَنال ْبدَ٘لأاثاٛلبحلٔداٗالّبحقد دٗلالدٙلبح عامدالللللب د ناأ٘الّبل ع بًنبلبى عاح

معلب شاا لبحابلٔ٘الّمشاا لبآلض ًٓالّلع ربلرًيدال ادلدُلبذرد بنل لل امد٘لا  دا لللللل
بد ناأ٘الّل قلهلمَادٗلمَند٘لٍّدٙلمَدادٗلبحقد دٗلالدٙللنبدٗلب ى عدا  ل حسدمالللللللل

ّلللل.ل(2007  .بحد   هليَدالّ دثقَاللل ناللعربلاً:ل  دٗلبح د نلالدٙللي دٔهلبى عا لدُل

(Hansen, 2009, p. 10)ناللعإل  دٗلبح  نلالٕلقنالب ى عا  لبحعا  ٔد٘الل.ل 
ّ لٓ ٌْلاثً بل االأٖلٓشع لياىُللٔ لى سُالّ  دلُلالٕللنبدٗلبى عا لدُلّبى عدا  للل



 (ASEP)دزاسات عسبية يف الرتبية وعله اليفس 

 

 

 

 

 

 م2022.. أبريل  ..  2وأربعون جالمئة واثنان  العدد  

177 
 

بآلضدد ًٓالّلي ددٔهلب ى عددا  ليرددْدٗللاملٔدد٘الح  عٔددالبحينددْلبحْددد بىٕلّبحعقلددٕاللللللل
 ايفلأّلبح قثالحلنشاا لبحسادٗلّغ لبحسدادٗالّب  درتب لأّلب ي عدانلمدًلللللّلشنا:لب ى 

بى عدداللمدداليشدد اللدداملٕالّلنبدٗلبى عددا  لبحدداب لّبى عددا  لبآلضدد ًٓلنٌّل ثددالأّللللل
ل(258الص.ل2009لض ٔهلحلنعلْما لبحالقنلَا.ل بح  ْدٚال

٘لللللل–ّب ى عدداللظدداٍ ٗل ثددالل الممددالح  ٔدد٘المبعيددٙلأىَددالمدداليددمل ثدداللعلنيددالبحلػدد
صلعالبحلػ٘ل اندٗلأّلغ ل اندٗلالٙلمْب ثد٘لبح داٍ ٗلب ى عاحٔد٘الّمدًلدَد٘لأضد ٚللللللل
ٓ ٌْلب ى عالل  ٘لمراحث٘لحل برعلّحٔسلبح برعليابلدُال احد برعلحلعد ّبٌلٓدن للللل
بى عا  لمًل ثٔالبحلسد البحػضدهالبخلدْاالّىشدْٗلب ى ردادلالدٙلبخلردهالئينداللللللللل

ل)153اص.ل2009ّبحػ ٗل مْلٙالٓن لبح برعلبجليسٕلبى عا  لبحلهال

 ناللعربلاًل د دٗلبح د نلالدٙلاد  لبى عا لدُلّاْب  دُالّبح عدث لادًلللد لللللللللل
ًٔدددداالّغدددد لمسدددد   ٗلح ضدددد ًٓالللللل بحعْب دددد لّب ى عددددا  ليق ٓقدددد٘لمقثْحدددد٘لبد ناا
ّبحددد   هل لب شددداا الّاددد ولبلددد   بول  ٓقددد٘لحدددانٗل لبحل دددهلالدددٙللدددلْ ٔا لللللللل

ل(Olson, et al, 2019, p. 129) .بآلض ًٓ

لتلأٌللنبدٗلب ى عا  للعدربلادًل د دٗلبح د نلالدٙلللللل Richard (2020)  نالٓش 
بحد   هل لبى عا لددُالّبى عددا  لبآلضدد ًٓالمددًلضد للب ا نددانلالددٙلمدد ٚلمع ر ددُللل
ثاح ُلب  بدٔ٘الّمد ٚل  دلدُلالدٙللقد ٓ لبى عا لدُلّبى عدا  لبآلضد ًٓالّبح عدث للللللللل

ل . لمْبرالحٔالٔ٘اًللل لب ى عا  الّبل   بمَال

ّمًلض للا  لبحثاحن٘لحل ع ٓ دا لبحسدايق٘لٓ ضد لأىَدالد د  لالدٙلأٌللنبدٗللللللل
ب ى عا  لاثادٗلاًل  دٗالّأٌلٍداِلبحقد دٗل  دًلبح د نلمدًلرَدهلمشداا ِلّمشداا للللللللل
بآلضدد ًٓالّأٌلٍدددابلبح َدددهلٓسددداا ِلالدددٙلبح ردد المدددعلللددد لب ى عدددا  ليق ٓقددد٘للل

ًٛل اىاللل لب ى عا  ل . لم علق٘ليُلأّلياآلض ًٓميالث٘اللْب

 اليعسيات اليت فسست إدازة االىفعاالت:  
 أوٌ -ىعسية باز Bar - Ons إلدازة االىفعاالت: 

 لمدددًلضددد للندلدددُلياحسدددنا لبحدددال ددداوليدددادلأٌّلي ْلدددٔعلمعيدددٙللنبدٗلب ى عدددا 
أٌّلياإلدايد٘لادًللدؤبلل داخبلٓديج ليعدتلللللللل-ل علالياحق دٗالّٓيقلالأمندْخ ليدادللل 

بحلٔاٗلأ ن لمًلغ ٍه؟لّبل ع  ليادلأٌّلبحدرتب لبحسدٔ ْحْدٕلحدثعتلللللبحيا ل 
بخلراٜصالبحدال  دًلمدًلبحيجدايفل لبحلٔداٗالّحد نٍال لالسد٘لدلدا  لل نندالللللللللل
 :لبحْظدداٜ لبحش رددٔ٘الّب َددادب لبحش رددٔ٘الّبح  ٔ ٔدد٘الّلنبدٗلبحضددػْ الّب دد ب لل

ل.(1263الص.ل2020بحعاو.ل بحملسًال

 دازة االىفعاالتىعسية مايس وسالويف إل: Mayer & salovey 
ّلدديصلبحي  ٓدد٘لالددٙلأٌلب ى عددا  لق ددْٖلالددٙلمعلْمددا لل علددالياحع  ددا لللللللل
بح بضلٔددد٘ل ي ْمدددد٘لبح دددد نلبحي سددددٔ٘الّبحع  دددا لبخلاددٔدددد٘لب  علقدددد٘لياذ دددد اصللل
بآلض ًٓالّب ن ب لبخلاددٔ٘الّحٔينالل ػ لا  ٘لبحش صلمعل  صلآضد لأّلمدعللل

لَهلمددعليعضددَهلبحددثعتلأّلسلددْلبحشددٕٛللدد ػ لأًٓضدداالّٓدد هلللللللل ددٕٛلمددالردد ٌلبى عددا للل
بإلحسددا ليدداخلْالمددًلبحشدد صلبحدداٖلٓع ددربلمَدد ًنبلحلػدد الأمددالبحشدد صلبحدداٖلللللللل
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 ٓ ْ علميُل  دلأّللَ ٓ لرَيا لالٙلبذ المٔدالياٍدُالّلرد هلٍداِلبحع  دا لللللل
ًٛلأ اىالحقٔقٔ٘لأّم  ٔل٘لل ادب لّلعث ب للق ألالَٔالٍّٕلب ى عدا  ال ّأٌلللْب

لع المعاىٕلب ى عا  لّا   َالّ دثقَاللسداا لبح د نلالدٙلحدالب شد   الّ د لللللللل
ّلدددداحْ للنبدٗلب ى عددددا  لياىَددددا:لبحقدددد دٗلالددددٙلبحددددْإليا ى عددددا  لللل ٓادددد المددددا

ّب ى  دددايفليَدددالّبح ْب دددالّب شددداد ٘لمدددعلب ضددد ًٓالّبحقددد دٗلالدددٙللندب لب شددداا لللللل
خبلدُلللبذر دادالّرَدهلب شداا لّلربٓ ٍدال لللللّب ى عا  لّرَنَاالّبلد ٔعا لب شداا ل لل

 & Mayer) .ّمدعلبآلضدد ًٓالّ ٔ ٔد٘لبح ددْب ٌلّلح دداولبحسدٔق ٗلالددٙلب ى عدا  لللل

salovey, 2003, p. 261- 263)ل

 اليعسية املعسفية (Cognitive Theory) 
لٌللنبدٗلب ى عا  لّرالبحي  ٓد٘لب ع رٔد٘لاثدادٗلادًلانلٔد٘لمعقد ٗللشدنالللللللللحٔ 

ثق٘الٍّٙلبإلندب لّب ى ثاِلّبحاب  ٗالّبختاخلبحق بدالّبحْاٙالرعلٙلا ٗلأى ن٘لم ل
لثٔالب نالللٌللندب لبخلسادٗل  لٓؤنٚللتلبل جايا لبى عاحٔ٘الالٙلبح غهلمدًلأىدُللل

مًلمراندلرل ل ٘الّا ّٗلالٙلخح للعلْما   ًللرْدلدلنْا٘لم يْا٘لمًلب 
 لي ّدٍالالدٙللدلْ لبح د نللللر ٌلخ  ٓا لبح  نلّضرببلُلٍٕلرلققا لمع رٔ٘للؤ 

ب ى عاحٕال نالأٌل اللا  لالٙل يعلبحق بدالّأٌلانلٔ٘لبختاخلبحقد بدلحدُللدد بٛب لللل
ل ندداميالددث٘اللعنددالالددٙللنبدٗلب ى عددا  الّلقلددالمددًلبآل ددادلبحسددلثٔ٘لب   ل دد٘لبحملل

ل)8الص.ل2018ح ّ َا.ل أد ٔ ال

 اليعسية السلونية  
ٚل رد باا لبحدالٓ عد  ل دالبح د نالّبحدال دد لللللللأٌلب ى عدا  لليشدالى ٔجد٘لبحللللّلد 

لؤنٚللتل ٔاولبح د نليالد جايا لأّلدنّنلأرعداللغد لم ْبرقد٘الّ د للسدَهل لرقد بٌللللللللل
بحسدددٔق ٗلالدددٙللدددلْ ُالممدددالٓ قددد ِلبحسدددٔق ٗلالدددٙلبى عا لدددُالّل سددد لبحي  ٓددد٘للل

بح  نلب ي عاالّلدثهلٍدابلللليمبحسلْ ٔ٘لب ى عا  لمًلض للبح ش لاًلبحع  ٘ل
 عددددالالّضا دددد٘لبحدددد ّدلبحدددداٚلٓلعثددددُلبح دددد نل لٍددددابلب ى عددددالالياإل ددددار٘للتللللللب ى

ب لدد جايا لبحددالل ردداليددملبحعددامللبحدد بضلٕلحل دد نالّبحعددامللبخلدداددٕلحددُالممددالللللللل
ل.)123الص.ل2002ٓ ق ِلبحسٔق ٗلالٙلبى عا لُل ذلن ال

البحثاحندد٘لبحي  ٓدد٘لب ع رٔدد٘لبحسددلْ ٔ٘ل لل سدد للنبدٗلب ى عددا  البحددلللّل ثيددٙ
ُل دعلق ٓ لىدْعلب ى عداللبحداٖلٓقػدٙلالدٙلل  د لبح د نللدلرل داٌلأّللصلدايٕاللللللللللل
ّ  ٓقدد٘للعاملددُلمعددُاللتلبذر ددادلب ع رٔدد٘لبحعق ىٔدد٘لّبح اق ىٔدد٘لبحددالٓ  سددثَالللللل

مًلض  المعلمْب  لبحلٔاٗلب   ل ٘الل  ااابح  نلى ٔج٘لضرببلُلب   احٔ٘لّبحالٓ
اددًلٍدداِلبذر ددادللثًعددالحقثٔع َدداالّ دد دلَالالددٙلللللللّياح دداحٕلٓ  دد نلبحسددلْ لبحيددال للل

ل.بحسٔق ٗلالٙللعام  لبح  نلمعلخبلُلّمعلبذض ًٓلّمعلبجمل نعلمًلحْحُ

 املؤثسة يف إدازة االىفعاالت العوامل:   
ل-:اْبمالم ع نٗللؤ  ل للنبدٗلب ى عا  لميَاللْد 

 عاحٔدد٘لمددًللبخلددربب لبحش رددٔ٘:لحٔدد لٓسدد قٔعلبح دد نلأٌلٓ  سددهلضرببلددُلب ى للللل
بذل ٗالّبحثٔٝ٘لبحالٓعٔفلرَٔاالأّلمًلض للمشاٍ لُلح ى عدا  لبحدالقد  لللل

ل.أمامُ
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 ًٛل ددداىْبل لبحثٔدددالأّل لب  دلددد٘لأّل لبجمل ندددعللللللللل بح ردددا :لحٔددد للٌلبح ردددا للدددْب
ل.ٓؤ  ٌّلي دد٘ل ث ٗلالٙلبح قثعلب د ناإلب ى عاحٕ

 ٝددد٘لب ى عاحٔددد٘للخبل اىددداللدددلثٔ٘لبحثٔٝددد٘لب ى عاحٔددد٘ل لب  دلددد٘لّبجمل ندددع:لراحثٔل
ر ىَاللؤ  ل لبح  آ٘لب ى عاحٔ٘لحل  نالرنن :لب علنٌْلأّل انٗلبجمل ندعلٓعدربٌّللل
اددًلبحػضددهلّبحقلدداالممددالصلعددالبحقدد  لٓ  سددثٌْلٍدداِلب ى عددا  لبحع بٜٔدد٘لللللللللل

ل ) .الص2018لأد ٔ آّقثقْىَال لمْب  لحٔالٔ٘لم يْاُ.ل 
 الّبذلددثا لبحددالمددًل دداىَالأٌللددؤ  ل ل دد دٗلل نددالأٌلٍيددا لبحع ٓدد لمددًلبحعْبمددل

بح  نلالٙللنبدٗلبى عا لُالّمًلٍاِلبذلثا لّبحعْبمالألاحٔهلب عاملد٘لبحْبح ٓد٘للل
 لل ئدددد٘لبذييدددداٛالّبحددددالمددددًل دددداىَالأٌللددددؤ  ل ل دددد دلَهل للنبدٗلبى عددددا لَهالللل

 نداللضا د٘لالدٙلبح  داٛٗلبحْد بىٔد٘اللللللثّٔ٘ب لاحٔهلبحسلثٔ٘للدؤنٚللتلأ دادللدلللل
أٌللادددد ولبح يدددداغهليددددملبآليدددداٛلّمشدددداا لأييدددداَٜهللقلددددالمددددًلىسددددث٘ل  دددداٛلَهلللللل
ب ى عاحٔددد٘الّيعلددددَهلغدددد ل دددداندًٓلالددددٙللنبدٗلبى عددددا لَهلّاددددْب  َهلئيندددداالل
ًٔدددالللل بذلددداحٔهلبإلصلائددد٘لبحقاٜنددد٘لالدددٙلبح شدددجٔعلّبح آٔددد لحاييددداٛلل يثددداللصلاي

 ,Jordan & Troth) .ّبحعْب دد لحدد ٚلب ييدداٛلب ى عددا  ياحقدد دٗلالددٙللنبدٗل

2004, p. 196)ل
 نالأٌلبح علهلبحاٚلٓؤنٚللتلق ٓد لمشداا لبحقد  لّٓدن لبى عدا لَهلسلدْلللللللل 

بحدد علهلٍددْلأ ددْٚلأىددْبعلبحدد علهالذٌلب ى عددا  لق ددالم دداٌلبحردد بدٗل لبحثيدداٛالللللل
ّلعنددالالددٙللينٔدد٘لبحدد    الّق دد ِالّلسدداا لالددٙلبحدد علهلبح عددالالردداحق  لللللللل

ّللبحددآًلٓ ن عددٌْليل بى عددا  لبآلضدد ًٓالللق ٓدد احقدد دٗلالددٙلمع ردد٘لبى عددا لَهل
ّ ٔ ٔدد٘لب لدد جاي٘ل دداالّحدد َٓهلا  ددا لبد ناأدد٘لىاد دد٘الردد ىَهلٓ ن عددٌْلللللل

٘ل  & Arguedas, Daradoumis) .ثاحد٘لى سددٔ٘لبرضددال لبحلٔدداٗلبذ ان ٔدد

Xhafa, 2016, p. 519)ل

ًٛل لبحثلّمً ٔدالأّل لب  دلد٘لأّلمدعللللض للماللثالأٌلبحثٔٝ٘لبحملٔق٘لياح  نللْب
بح رددا لأّلغدد لخحدد ل لددَاللددؤ  ل ل  ٓقدد٘للنبدلددُل ى عا لددُالٍّددابلٓ سدد لألددثا للللل
بى شددادلبحعيدد لّبحعدد ّبٌليدددمل دد  لب دد بد ل للدددًلمعٔيدد٘الردد ىَهلٓي   دددٌْل لللللللل

ّللْ ٔا لغد لميالدث٘اللللبى عا  دلنْاا الّ ادلٌْلللْ ٔا الّٓي  ٌّللتل
االّٓقلددد ّىَاالّٓ  سدددثٌْلى دددسلبحق ٓقددد٘ل للنبدلَدددهلللّمدددًل دددهلرددد ىَهلٓ دددا  ٌّليَدددلل

 ى عددا لَهالّمددًل ددهل دداٌلح بًمددالمددًل ددثطللددلْ ل دد  لب دد بد الّبحدد   هل لللللل
بى عا لَهالّ دثقَالياحق ٓقد٘لبحرد ٔ ٘ال ثدالأٌللد لق َهلبذمدْب الّٓ َٔدٌْل لللللللل

ل .ظلنا لبحلٔاٗ

 إدازة االىفعاالت أٍنية:  
ل :ٔنالٓلٕأٍنٔ٘للنبدٗلب ى عا  لرلل ننا

 نبدٗلب ى عا  للؤ  ل ل  ٓق٘لبح    الّبحاٖلٓساا لبح د نلالدٙلحدالب شد   للللل
ل.بحاللْبدَُ

 ٘ل.بح شال للنبدٗلب ى عا  لٓؤنٖللتل عْيا ل لبح  ٔ لمعلبحثٔٝ٘لبحملٔق
 ًٛل لبح علٔهلأّلبحعنا ل .لنبدٗلب ى عا  للسَهل لبحيجايفللْب
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  لَهلذلثددْيملّمندداي ًٓالّ دداندًٓلالددٙلبح ْب ددااللبذردد بنلبذ ندد للنبدٗل ى عددا
ل.ّح َٓهلل  بدلالٙلققٔالبذٍ با

 لساا للنبدٗلبح  نل ى عا لُلالٙلياّ لبذ ما الّبح  ٔ لبحي سٕلّب د ناإل
ل(Baumeister, et al, 2007, p. 168) .ّبذ ان ٕ

 مددعلٍدداِلللسدداا للنبدٗلب ى عددا  لبح دد نلالددٙللصلددانلألدداحٔهلميالددث٘لحل عامددالللللللل
ب ى عا  الّبح ع الالَٔاالّلْظٔ َاليش الميالدهالّرَدهلبى عدا  لبآلضد ًٓاللللل

ل(9الص.ل2018ّلنبدلَاليش الميالهالّمعاجل َالّبح   هلرَٔا.ل أد ٔ ال
 لددؤ  للنبدٗلب ى عددا  ل لل ٔدد لبذردد بنلّلْدٔددُلبى ثدداٍَهالّمع ردد٘لبح عامددالمددعللل

ل .ْ ْعل لب ش   بذضقادالّبختاخل  بدب لاق ىٔ٘الّييهلبح
 لسَهل للقْٓ لبح  اٛٗلب د ناأ٘الّ ٓانٗلر  ٘لب سداى ٗلحلنج ندعلل. (Lotze, 

Ravindran & Myers, 2010, p. 703) ل
 نالأٌلبح د نلبحداٖلٓ ن دعلمبسد ْٚلاداللمدًللنبدٗلب ى عدا  لٓ ن دعلمبسد ْٚلللللللللل 

الّٓ نٔ ٌّلاا  ٕلااللأًٓضاالّح ُٓلبحق دٗلالٙلبختاخلبحق بدب الّبحنق٘لياحي س
يا د ناأ٘الّبح  ٔ لمعلبحضدػْ الّحد َٓهللدْب ٌلم ل دعالّٓسد قٔعٌْلل امد٘للللللل

ل)495الص.ل2013ا  ا ل ْٓ٘لمعلبآلض ًٓ.ل بح حٔنٕال

ض للماللدثالٓ ضد لأٌللنبدٗلب ى عدا  للعد لمرد دب ل لد ن بدٓ٘لبحلٔداِالللللللللّمً
 لانلٔ٘ل يعلمبال المًلضا ٔ٘لمْدَ٘لّم   ٗلحلسلْ الّبحل هلالُٔال ناللع 

ّبختدداخلبحقدد بدال نددالٓعدد للنبدٗلب ى عدداللمسددااً بلحل دد نلالددٙلبحدد   هل لمشدداا ِللللل
ى دسلبحْ دالٓعد لمرد دب لح لرداللللللللّلي ٔنَاالّٓؤنٖللتل ٓانٗلبحنقد٘ليداحي سالّ لل

ل.ّبح ْب المعلبآلض ًٓ

 الجاىي: املياعة اليفسية احملوز:  
 املياعة اليفسية مفَوو:  
 يةاملياعة اليفس - أوال: Psychological Immunity  

ياىَددا:ل دد دٗلبح دد نلالددٙل آدد٘لى سددُلمددًلبح ددا  ب لبحسددلثٔ٘لبحمل نلدد٘للللللللُا رددا
حلضدػْ لّبح َ ٓد ب لّب  ددا  لّبإلحثا دا لّبذ مدا لبحي سددٔ٘الّبحد  لصلميَدداالللللل
ادددًل  ٓدددالبح  ردددملبحي سدددٕاليالددد   بولب دددْبدنلبحابلٔددد٘لّبإلم اىدددا لبح اميددد٘ل ل

ّ دددثطلبحدددي سالللشددد   ا لبإلصلدددايٕالّبإليددد بعلّحدددالب للبحش ردددٔ٘المندددالبحددد   لل
ّب لدد بٌالّبحرددنْنالّبحردد ي٘لبحي سددٔ٘الّبح  دد ٖالّب ندداي ٗالّبح االٔدد٘الّبح  دداؤلالل

ل(۳۱۲۴ّب  ّى٘لّبح  ٔ لمعلبحثٔٝ٘.ل  ٓ بٌال

لع ٓ َالياىَا:لاثادٗلايدُلى داولبررتب دٕلّدد بىٕالل داالٕلمد ػ الٓشدرت لللللللللّط
ْٔٓ٘ل لبحل اظلالٙلبل ق بدلبل بٌلبح  نالمدًلضد للبحملار د٘للللمعلى اولب ياا٘لبحل

الدددٕلبحلاحددد٘لبحْد بىٔددد٘لحدددُالمدددًللَ ٓددد لب شددداا لبحسدددلثٔ٘لبحيايددد٘لادددًلبذحددد ب للللل
ااحٔدد٘لمددًلب لدد ق بدل لمْبدَدد٘لللدددد٘ب  ق ردد٘البحددالْٓبدََددالبح دد نل لحٔالددُالّنلل

ب سد قاٗلمدًلمد ض  لللللقلثا لبحلٔاٗلمًلض للبحق دب لب ع رٔ٘لح ّادٕلبح دْبرقٕللل
بحدددْإالّبحددداللسددداا لالدددٙلبح عامدددالمدددعلبحضدددػْ لّمقاّم َدددالّلددد أهلبحرددد ٘للللل

ل(2015بحي سٔ٘.لل بحش ٓ ال



 (ASEP)دزاسات عسبية يف الرتبية وعله اليفس 

 

 

 

 

 

 م2022.. أبريل  ..  2وأربعون جالمئة واثنان  العدد  

181 
 

طللع ٓ َددالياىَددالاثدادٗلاددًلى دداولبحلنآدد٘لبحعقلٔد٘لبحدداٖلٓعقددٕلحاردد بنلللل ندال
بحقدد دٗلالددٙلم ار دد٘لبإلدَددانلّبخلددْالّادد ولبذمدداٌلبحي سددٕالّبحشددعْدلياشل ددا لل

 الّمقاّمددد٘لبذر دددادلبحسدددلثٔ٘الّبحْ دددْلللتلب لددد بٌلبحي سدددٕالّبحنقددد٘لللقددد ٓ لبحددداب
  (Bhardwaj & Agrawal, 2015) ياحي سالّبح ا لهالّبحيض لب ى عاحٕ

لعدددربلب يااددد٘لبحي سدددٔ٘لادددًل دد دٗلبح ددد نلالدددٙلبلددد   بولبحسدددثالّبآلحٔدددا للل نددال
 سددٔ٘.لّب لددرتبلٔجٔا ل ْبدَدد٘لبحرددعْيا لب د ناأدد٘لّبح  ٔ ٔدد٘لّبحضددػْ لبحيلللل

ل(556الص.ل2019 ر  ٕال

لش لب ياا٘لبحي سٔ٘للحٕلأىَالاثادٗلاًل  دٗلٓ  سدثَالبح د نلحل عامدالمدعلللللل نا
ب ْب  لب   ل ٘الح ٙلٓ ػلهلالٙلبحرعْيا لّب ش   لبحاللْبدَُالٍّٕلخت ل ل
مًلر نللتلآض الّٓ دعلٍابلب ض  اللتلألداحٔهلبح يشدٝ٘لب د ناأد٘الّب ْب د للللل

عدد  ل ددالبح دد نل لحٔالددُال نددالأٌل ٓددانٗلٍدداِلب ياادد٘لّ ل َددالل ْ دد لالددٙللللبحددالٓ 
مدد ٚلزلددايفلبح دد نل لب ْب دد لبحسددايق٘الحٔدد لٓ سددثُلخحدد ل قدد٘ل لخبلددُالّٓ ٓدد لمددًلل
  دبلُلالٙلختقٕلبحرعا الّبح عامالمدعلبحردعْيا البحدال د للعرت دُلمسد قثل ا.للللللل

ل)2020 مشسال

بحي سددٔ٘لاامددالألالددٕل لققٔددالمددالللل(لردد ٚلأٌلب ياادد۳۱۳۱٘أيددْلحدد ّٗل لأمددا
  اللسنٔ ُلياحْظٔ ٘لبحْ أٜ٘الح ْىَاللعنالالٙلققٔدال ثقد٘لّ أٜد٘لحلعقداللللل
 دد لبحشدد صليدداحقْٗل ْبدَدد٘لبحضددػْ الّب  دداّاالّبحشددعْدلياح َ ٓدد لّبحدديقصاللللللل

ّ دْح اللتلب لد بٌللللا ٝ٘ارض  لاًل  ٔيُلمًلبح  لصلمًلبذر ادلّب ع ق ب لبخل
ٌلمالٓ ٓ لمًللينٔ٘لب ياا٘لبحي سٔ٘لح ٚلبح  نلبحْإلياحداب ل   دًْٓلللبحي سٕالّأ

ل .ى سٕل  ًلبح  نلمًلبإلىرا للتلخبلُالّل َهلبح ٔادالُلبحش رٔ٘

طللع ٓددد لب يااددد٘لبحي سدددٔ٘لياىَدددا:ل ددد دٗلبح ددد نلالدددٙلبح  ٔددد لبإلصلدددايٕالل ندددا
٘لمبشددداا لّبحردددنْنلبحي سدددٕلأمددداولبذ مدددا لّبحملدددًالّمعاجلددد٘لب شددد   لبحلٔالٔدددللللل

لصلائدد٘الّم ّىدد٘المددعلبحقدد دٗلالددٙل ددثطلبحددي سالّبحيضدد لب ى عدداحٕالّبح  دداؤلللللللللللل
ل)243الص.ل2021ل ٓث٘اّبذمال لب س قثاالّبح  اٛٗلبحابلٔ٘لبإلصلائ٘.ل ض

ضددد للاددد  لبح ع ٓ دددا لبحسدددايق٘لحلنيااددد٘لبحي سدددٔ٘لٓ ضددد لأىَدددالمددد ػ لللّمدددً
ًل ب لدد بٌلبحي سددٕلحل دد نالّاددًللللصلددايٕلٓضددإٍلب ياادد٘لبجلسدد ٓ٘الٍّددٕلب سددْٝح٘لادد

لػلثُلالٙلبحضػْ الّبح   ٓا الّادًل  دلدُلالدٙلحدالب شد   الّبختداخلبحقد بدب لللللللل
 لجٔدددعلبحيدددْبحٕللل نبحرددداٜث٘ال ندددالأٌل دددالبىع الدددا للصلائددد٘لالدددٙلحٔددداٗلبح دددلللل

ل  .ب د ناأ٘لّب ى عاحٔ٘لّبذ ان ٔ٘لحق  لب  بد 

 املياعة اليفسية وظائف : 
ل : ياا٘لبحي سٔ٘لرٔنالٓلّٕظاٜ لبلل   ن

  ل.ل ضنًلب ياا٘لبحي سٔ٘لل أهلّل س لّلربٓ لبحسلْ لبحياد
 ٘ٔل.بح ا ٔ لالٙلبح  صلبح ينْٓ٘لبحاللؤنٖللتلح ّ للػ ب للصلاي
 ٘ل.ل عٔالبذنّب لب ع رٔ٘لّلْدََٔالسلْللندب لبحي اٜ لبإلصلائ٘لب ن ي
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  ا لهلب يالث٘لخلراٜصلب ْ  ل ناٌلبض ٔادلبلرتبلٔجٔا لبح  ٔ لّألاحٔهلبح
ل.ّحاح٘لبح  ن

 م ب ثد٘لمدْبدنلبح  ٔد لحد ٚلبح د نالّلد ا٘لبحسدلْ لب يالدهلللللللل. (Olah, Nagy & 

Toth, 2010, p. 10) ل

بحثاحندد٘لأٌلب ياادد٘لبحي سددٔ٘ل ددالّظدداٜ لم عدد نٗالحٔدد للسددَهل لبحينددْلللللللللّلدد ٚ
لى سدُالّيعلدُلللب ى عاحٕلحل  نالّل ٓ لمًل  ي ُلياِلبح   ٓا الّلع  ل ق دُل ل

ْٓبدددُلبحلٔدداٗلمب ػ بلَددالّلقلثالَددالّ ددعْيالَالينقدد٘لّٓقددملّ دد دٗلالددٙلمْبدَدد٘لللللل
ل .بحملً

 املياعة اليفسية مهوىات: 
ل :م ْىا لب ياا٘لبحي سٔ٘لرٔنالٓلٕلل ننا

 ٕل.بح راعلبحابل
 ٘ٔل.بح  لٕلير ٘لب ساى ٗلبحابل
   ل.بح    لبحمل
  ل.لا ٔ لبحاب
 ل(21الص.ل2016سا لبحابلٕ.ل ار ْدالبح   هل لب  اّالّب ل

لشنالب ياا٘لبحي سٔ٘ل ب ح  بولبح ٓإالّبح  اؤلالّحالب ش   الّب ثداندٗللل نا
 دددهلرا يااددد٘لمددد ػ للللّمدددً(ل۴۹۲الص.ل۳۱۲۲لهآبحابلٔددد٘الّبحنقددد٘ليددداحي س.ل غيدددالل

لصلددايٕلٓشددنالمددالمددًل دداىُلأٌلٓقددْٖل دد دٗلبح دد نلب ى عاحٔدد٘الّٓ ٓدد ل  دلددُلالددٙلللللللللل
حرعْيا لّبح   ٓنا ال ناللشنالبح  داؤلالّبحنقد٘ل لبحدي سالّبحد    لللللمْبدَ٘لب

ل  .ب  يف
ٓدد هلبحرت ٔدد ل لبح دبلدد٘لبحلاحٔدد٘لالددٙل   دد٘لم ْىددا لأّلأيعددانلذلدد نٗلللللّلددْا

ل :حلنياا٘لبحي سٔ٘لٍٕ
 بحثعدد لبحْددد بىٕ:لّٓشددنال دد دٗلبحقاحددهلالددٙلقنددالبحضددػْ لبحْد بىٔدد٘المبدداللللل

 بىٕالّلددٔق ٗلالددٙلب ى عددا  الّبحلدداد للرَٔددالمددًلم ّىدد٘لى سددٔ٘الّق ددهلّدددلل
ل .بحْد بىٕ

 بحثعدد لب عدد  :لّٓشددنالبلدد ٔعا لبذحدد ب الّلصلددانللددلْ ٔا ل دداندٗلالددٙليدداّ لل
بحملًلبحال  ل  ليَالمبالرَٔالمًل نْنالّحالمش   الّلا ٔ لخب الّرعاحٔ٘ل

ل.خب الّل   للصلايٕ
 اندٗلالٙللي ٔهلب عادالبحثع لبخلاصليسنا لبحش رٔ٘لّبذمنا لبحلٔالٔ٘لبحق

ل  .ّبذر ادالمبالرَٔالمًلبح  اؤللّب ناي ٗالّبإلي بعالّ ْٗلبإلدبنٗ

 املياعة اليفسية أىواع: 
ل :ل ننالأىْبعلب ياا٘لبحي سٔ٘لرٔنالٓلٕ 
 :ٍّٕ٘ٔلمياا٘ل  لبحر ما لّبذ ما الٍّٕلمياا٘لمْدْنٗللمياا٘لى سٔ٘ل ثٔع

بحداٖلٍدْلذلردل٘لبح  ااداليدملبحْدب د٘لللللللاي لبإلىساٌل ل ثٔع٘لل ْٓيدُلبحي سدٕللل
ّبحثٔٝدد٘الراحشدد صل دداحهلبح  ددًْٓلبحي سددٕلبحردد ٕلٓ ن ددعلمبياادد٘لى سددٔ٘للللللللل

ل.ااحٔ٘ل  لبذ ما لّمْبدَ٘لبحرعْيا 
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 :ٍّ٘دددٕلميااددد٘لٓ  سدددثَالبح ددد نلمدددًلبخلدددربب لّب َدددادب للللميااددد٘لى سدددٔ٘لم  سدددث
ِلبخلدربب للّب عادالبحالٓ علنَالمًلمْبدَ٘لبذ ما لّبحش بٜ الحٔ للعندالٍدالل

لقعددٔهلى سددٕلٓيشددطلبجلَددا لب يدداإلحل دد نالّل ٓدد لمددًل  دلددُلالددٙللکّب عددادال
ل.قنالبذ ما 

 ًٔا:للل ٍّدٕلميااد٘لٓ  سدثَالبح د نلمدًللع  دُلاندً بلللللللللمياا٘لى سدٔ٘لم  سدث٘ل دياا
 ْب  لمن ٗلحلقلالّبح ْل الّبحػضدهلمدعلل دٓثدُلالدٙلبحسدٔق ٗلالدٙلبى عا لدُلللللللل

ّلي ب اليار دادلّمشداا لم  حد٘ل لٍدابلب ْ د .للللللّمشاا ِالّ  نلّلاّ لبحقلاال
ل(447الص.ل2016 حي ٕلّأض ٌّال

 ِب ياا٘لبحي سٔ٘ل لبحيْاملبحناىٕلّبحناح لٍٕلبحالل   لبحثاحن٘لالَٔناللٍّا
 لبحث  لبحلاحٕالحٔد للسدعٙللتلل سدا ل د  لبحللقد٘لبحناىٔد٘لمدًلبح علدٔهللللللللل

ح ددد ّالب د ناأددد٘لّبحردددعث٘لبذلالدددٕلب يااددد٘لبحي سدددٔ٘ل لمْبدَددد٘لبحملدددًلّب
ل .ّبح   ٓا لبحال  ل  ليَالبحقاحه

 ذوي املياعة اليفسية املستفعة خصائص:  
ل :ضراٜصلبذر بنلب  سنمليا ياا٘لبحي سٔ٘لب  ل ع٘لرٔنالٓلٕلل ننا

    ل.بح    لبإلصلايٕلّبحق دٗلالٙلحالب ش
 ٘ٔل.مقاّم٘لبح شالّبح عث لاًلبحاب ليرْدٗللصلاي
 ل.ٗلالٙلبح   هلبحابلٕلّبح  أهلبحابلٕبحق د
 ٘ٔل.مْبدَ٘لبح   ٓا ليق ٓق٘للي با
  ل.بإلحسا لياحسٔق ٗلّبح نال
 منْلّلقْدلّلق ٓ لبحاب لّبح  داؤلالّبحي د ٗلب صلائد٘لحل ٔداٗالّبإل ثداللالَٔدااللللللل

ل.ب ح  بولبح ٓإالّبحق دٗلالٙللنبدٗلبحػضه
  ل.ب ثاندٗلبحابلٔ٘الّبحنق٘لياحاب
 ال۳۱۲۲ش رٔ٘الّبحق دب لبحش رٔ٘الّبحرت ٔ لسلْلب د ال غيدآهالللب  ّى٘لبح

ل (۴۹۲ص.ل

بحثاحنددد٘لأٌلخّٖلب يااددد٘لبحي سدددٔ٘لب  ل عددد٘لٓ ن عدددٌْلارددداٜصلر ٓددد ٗللللللّلددد ٚ
 ٔدد ٍهلاددًلغ ٍددهلمددًلخّٖلب ياادد٘لبحي سددٔ٘لب ي  ضدد٘الحٔدد لٓ ردد ٌْلياحقدد دٗلللللل

ّبذ مددددا للالددددٙلقنددددالبحضددددػْ الّمْبدَدددد٘لبح َ ٓدددد ب لبحمل نلدددد٘الّبإلحثا ددددا لل
ٌلبحي سٔ٘الّٓ ن يٌْلمًلبح  لصلميَالاًل  ٓالبح  رملبحي سدٕالل لّٓسد   مْ

مْبدنٍهلبحش رٔ٘لّلم اىالَهلبحابلٔ٘ل لمْبدَ َاالّٓسعٌْللتلب لد بٌلبحي سدٕاللل
ل.ّب ل ق بدلبحعا  ٕ

 املياعة اليفسية للفسد أٍنية: 
بذٍنٔدددد٘للذردددد بنالّل ننددددالللدددد بحي سددددٔ٘لأٍنٔدددد٘ل ددددث ٗل لحٔدددداٗلبللحلنياادددد٘

ل :ٓلٕرٔنا

 لسددداا لبح ددد نلالدددٙلبح عدددآفلمدددعلبحرددد باا لب ى عاحٔددد٘الّبحضدددػْ لبحي سدددٔ٘الل
ل.ّ آ٘لبحاب لمًلبذخٚلب ى عاحٕ

 ٘ ل.ل ٓ لب  ى٘لّبح  ٔ لحل  نلمعلبح ػ ب لبحثٔٝ٘لب   ل
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 ل سهلبح  نلبحقد دٗلالدٙلبح ربٓد لّبح  سد لب يققدٕلح ى عدا  لبحسدٔٝ٘لثٔد للللللللل
ل(۲۱الص.۳۱۲۹ميققٔ٘لّحٔسالمي رع٘.ل الٙالل ٌْلبى عا  ل

 ٘ل.لع ٓ للْ عا لبحيجايفلب ن ي
 ٘ل.بإللَاول لبح ػ ب لب ْدث٘ل لحاح٘لبح  نل ل ْٛللم اىٔالُلبحينأٜ٘لب  اح
 ل.ض ٔادلبلرتبلٔجٔا لبح عآفلب يالث٘لح المًلضراٜصلب ْ  لّحاح٘لبح  نب
 ٕبح عامالبح عاللمعلبحضػطلبحي س. (Olah, Nagy & Toth, 2010, p. 10)ل

 ددهلٓ ضدد لأٌلب ياادد٘لبحي سددٔ٘لمَندد٘لحل دد نلحٔدد للعنددالالددٙل آ ددُلمددًللللّمددً
بحضػْ الّلعنالالٙللع ٓ لبحر ٘لبحعقلٔ٘لّبحي سٔ٘لحُالّلشنالم ػ ب لى سدٔ٘لل
مَن٘لمنالبح  اؤللّبحرتبولبحاب لّبحسدٔق ٗلالدٙلب ى عدا  الّلدْر لميااد٘لحل د نللللللل

ٓللللل  لبإلدَدانلبحثٔٝدٕالّمدًلللل  لظدال ٓدانٗلمسدثثا للللل٘ دهلرَدٕلأ دث ال د ّدٗلارد 
بحضددػْ الّبح  دد ٓا لب عا دد ٗلب   بٓدد ٗلممددالٓ قلددهلّدددْنلى دداولحدد ٚلبحشدد صللللل
ٓساا ِلالٙلمْبدَ َالّبح عامدالمعَداليق ٓقد٘لميالدث٘الٍّدْلمدالٓ نندال لب يااد٘للللللللل

ل .بحي سٔ٘

 السابكة الدزاسات:  
ل :ْدًٓلٍنالع  لبحثاحن٘لبح دبلا لبحسايق٘ل ل ْٛلذلللْا

 األول: دزاسات تياولت إدازة االىفعاالت مع بعض املتغريات االىفعالية اإلجيابية احملوز:  
(للتلبح شدددد لاددددًل ثٔعدددد٘لبحع  دددد٘ليددددمللنبدٗلل2010ندبلدددد٘لبذ دددد ٖل لٍدددد را

ب ى عدا  لّ دالمدًلبحددا اٛلّبح  ردٔالبح دبلدٕلّأ د ِلالددٙل دالمدًلب دد ػ ب للللللللل
ب د نداإلّبحنقدا لحالد ٗ(الّخحد لالدٙلأيد٘لللللللبح احٔ٘ل(بجلديسلّبحعند لّبحْ دعلللل

ّطلبلددد   بولللْدٗا(ل احًثدددالّ احثددد٘لجبامعددد٘ل ٔثددد٘ليا  ٓيددد٘لب يدددللللل126م ْىددد٘لمدددًل ل
دلنْادد٘لمددًلب قددآٔسلميَددالمقٔددا لبحددا اٛلبحْددد بىٕلّبض ثددادلبحددا اٛلب رددْدللل
ّبلدد نادٗللقدد ٓ لبحْ ددعلب د ندداإلّبحنقددا ل لبحثٔٝدد٘لبحسددعْنٓ٘الّألدد   لى دداٜ لل

 دبلددد٘لأىدددُل للْدددد لا  ددد٘لنبحددد٘للحردددأٜاليدددملبح  ردددٔالبح دبلدددٕلّبحدددا اٛلللللللبح
اددًلّدددْنلردد ّ لنبحدد٘للحرددأٜاللعدد ٖلللادداوبحْددد بىٕل نددال شدد البحي دداٜ ليْدددُل

ل .  ػ ب ل(بجليسلّبحعن لّبحْ علب د ناإلبحنقا لحال ٗ(لحرا لبحا ْد

ّلنبدٗلب ى عدا  لل(لندبل٘لٍ راللحٕل ٔا لراالٔ٘لبحاب ل2013ّأد ٚلبح ئ ٖل 
ح ٖلبحقلث٘لخّٖلب ح ٔادا لبخلا د٘لمدًلب  حلد٘لب ا بنٓد٘لّمع رد٘لبحع  د٘ليدملللللللل

(ل200بنبدٗلب ى عدا  لّراالٔدد٘لبحداب ل لم ٓيدد٘ليػد بنالّل ْىددالأيد٘لبح دبلدد٘لمددًل لللل
 داىْبلٓ ن عددٌْلمبسد ْٚلادداللمددًللنبدٗللللقلثدد٘ احًثداالّأظَدد  لى داٜ لبح دبلدد٘لأٌلبحلل

ٔ٘لبحاب لّ اح للثملّدْنلا  د٘لبدلثا ٔد٘ليدمل دالمدًللنبدٗللللللب ى عا  لّراال
ل.ب ى عا  لّراالٔ٘لبحاب 

(لي دبلددد٘ليعيدددْبٌلدب سددداى ٗلب د ناأددد٘لّا   َددداليددد نبدٗللل2013بجل يددداٌل لّ ددداو
ب ى عا  لح ٚل لث٘لب  حل٘لبحناىْٓ٘دلٍ راللتللع الأيعانلب ساى ٗلب د ناأ٘ل

 لحد ٚل لثد٘لب  حلد٘لبحناىْٓد٘ل ل ضداٛلحٔ دالي لسدقماللللللللّا   َالي نبدٗلب ى عدا ل
ًٔالمددًل لثدد٘لللا(ل احًثدد200لضددنيالأيدد٘لبح دبلدد٘لمددًل ل ّ احثدد٘لطلبض ٔددادٍهلاشددْبٜ
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ب  حلدد٘لبحناىْٓدد٘الّطلبلدد   بولمقٔالددٕلب سدداى ٗلب د ناأدد٘لّلنبدٗلب ى عددا  اللللللل
 لدددداٛلي ددددد٘لّأ ددداد لى ددداٜ لبح دبلددد٘للتلأٌلب  ْلدددطلبحلسدددايٕلإلنبدٗلب ى عدددا لل

م ْلددق٘الّئيددالبحي ددداٜ لادد ولّددددْنلردد ّ لخب لن حددد٘للحرددأٜ٘ل لمسددد ْٚللنبدٗلللللل
لع ٖلذ  لبحيْعلب د ناإلّبحرد الّأ داد للتلّددْنلا  د٘للصلائد٘لللللللب ى عا  

نبحدد٘للحرددأٜاليددملمسدد ْٚلأمنددا لب سدداى ٗلب د ناأدد٘لّمسدد ْٚللنبدٗلب ى عددا  لل
ل.ح ٚلبحقلث٘

(للتلئددداٌل ثٔعددد٘لبحع  ددد٘ليدددمللنبدٗلب ى عدددا  ل2014مدددٕل ندبلددد٘لبح لٍّددد را
ّأمنا لبحقٔانٗلح ٚلم ٓ ٖلّم ٓ ب لب  بد لب ا بنٓ٘الّل ْىالأي٘لبح دبل٘لمًل

(لمدددد ٓ ب لّمدددد ٓ ٗل  ٓيدددد٘ليػدددد بنالّ دددداولبحثاحدددد ليثيدددداٛلمقٔددددا لضدددداصلإلنبدٗللل117 
(لرق ٗال41ح ليرٔاغ٘ل رق ل اولبحثالٓ٘ب ى عا  الأمالرٔنالٓ علالياذمنا لبحقٔان

ّأظَددد  لبحي ددداٜ لأٌلحددد ٚلمددد ٓ ٖلّمددد ٓ ب لب ددد بد لب ا بنٓددد٘لبحقددد دٗلالدددٙللنبدٗلل
ب ى عددا  لّ لبذمنددا لبحقٔانٓدد٘لبحسدداٜ لحدد َٓهلٍّددْلبحددينطلبحدد  ق ب ٕالّادد ولللل
ّدْنلر ّ لنبح٘ل للنبدٗلب ى عا  الّ لأمنا لبحقٔانٓ٘ل(بح  ق ب ٕالّبح سلقٕال

مدد ػ لبجلدديسالّّدددْنلا  دد٘لنبحدد٘لمْدثدد٘ليددمللنبدٗلب ى عددا  لللبح سددٔر(لثسددهل
ّبحدددينطلبحقٔدددانٖلبحددد  ق ب ٕالّّددددْنلا  ددد٘لنبحددد٘للددداحث٘ليدددمللنبدٗلب ى عدددا  لللل
ّبحينطلبحقٔدانٖلبح سدلقٕالّاد ولّددْنلا  د٘لنبحد٘ليدمللنبدٗلب ى عدا  لّبحدينطلللللللللل

ل.بحقٔانٖ

ى عا  لّا   َالياح  ٔ ل(للتلبح ش لاًللنبدٗلب 2018ندبل٘لأد ٔ ل لٍّ را
بحي سددٕلب د ندداإلحدد ٚل لثدد٘لب  حلدد٘لبحناىْٓدد٘ل لذلار دد٘لبديدد الّل ْىددالأيدد٘لللل

(ل احثددا لّ احثدد٘ليا  حلدد٘لبحناىْٓدد٘ال لحددْبٛلب دد بدالّطلبلدد   بولللللل317بح دبلدد٘لمددًل ل
الّمقٔدددا لبح  ٔددد لب د نددداإلحددددللل2007مقٔدددا للنبدٗلب ى عدددا  لح ٔلدددثسلّيدددْداللل

(الّأظَ  لبحي اٜ لأٌلمس ْٚللنبدٗلب ى عا  ل لمد بد لل2016ث٘ال  شقْشلّغ بٓ
ًٔاللعددد ٖل ددد ػ لل م ٓ ٓدد٘لحدددْبٛلب ددد بدلبحشدددناحٕلم ْلدددطالّّددددْنلرددد ّ لنبحددد٘للحرددداٜ
بجلدددديسلالددددٙليعدددد لبلددددرتبلٔجٔ٘للنبدٗلب ى عددددا  لبح بضلٔدددد٘لبحْظٔ ٔدددد٘الحرددددا لللل

 لبحْظٔ ٔد٘الّلنبدٗللبإلىا ل ليع ٖللنبدٗلب ى عا  لبخلاددٔد٘لغدلللا بحا ْدالّحر
ًٔاللعدد ٖللللل ب ى عددا  لبح بضلٔدد٘لغدد لبحْظٔ ٔدد٘الّ دداح لّدددْنلردد ّ لنبحدد٘للحردداٜ
  ػ لبح  علبذ ان ٕلالٙليع لبلرتبلٔجٔ٘للنبدٗلب ى عا  لبح بضلٔ٘لبحْظٔ ٔ٘ال

٘لحرا لبذنيدٕالّّددْنلا  د٘لبدلثا ٔد٘لمْدثد٘لنبللللل ًٔاليدمللنبدٗلب ى عدا  لللللحد لحرداٜ
ل .  ٔ لبحي سٕلّب د ناإّبح

(للتللعددد المسددد ْٚللنبدٗلب ى عدددا  للل2020ندبلددد٘لبحث ّىددد٘لّا ئدددا ل لللٍددد را
ّمسد ْٚلبح ْبردالبذلد ٖلحدد ٚل لثد٘لب  حلد٘لبذلالددٔ٘لبحعلٔدالب  ضدني٘لبحردد ْالللللللل
مًلبحسايعلح ٙلبحعا  ل لحْبٛلبجلامع٘ال نالٍ راللتلبح ش لادًلبحع  د٘ليدملللل

بجلددديسل ل دددالمدددًللنبدٗللػ ْبردددالبذلددد ٖالّلعددد الأ ددد لمددد لنبدٗلب ى عدددا  لّبح 
(ل احًثددال276ب ى عددا  لّبح ْبرددالبذلدد ٖلحدد ٚلأردد بنلبحعٔيدد٘الّل ْىددالأي َددالمددًل لل

ًٔالمًل لثد٘لب  حلد٘لبذلالدٔ٘لبحعلٔدال لحدْبٛلبجلامعد٘اللللللل ّ احث٘لطلبض ٔادٍهلاشْبٜ
الّطللقْٓ لمقٔالٕلّح  قٔالأٍ بالبح دبل٘لطلبا نانلب يَ لبحْ  ٕلبح  لٔلٕ
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ّبح ْبردالبذلد ٖلّلقثٔقَنداليعد لبح  قدالمدًلن   ل د  َناالللللللللب ى عا  النبدٗل
ّ ثالَندداالّلْ ددلالبح دبلدد٘للتلدلنْادد٘لمددًلبحي دداٜ الأٍنَددا:لددداٛلمسدد ْٚللنبدٗللللل
ب ى عددا  لحدد ٚل لثدد٘لب  حلدد٘لبذلالددٔ٘ل لب سدد ْٖلب  ْلددطالّ دداح لبح ْبردداللل

يددملمسدد ْٚللنبدٗللللحرددأٜاّدددْنلا  دد٘للصلائدد٘لنبحدد٘لللللبذلدد ٖالّأظَدد  لبحي دداٜ لل
ب ى عددا  لّمسدد ْٚلبح ْبرددالبذلدد ٖلحدد ٚلبحقلثدد٘ال نددالأ دداد لبحي دداٜ للتلادد وللل
ّدددْنلردد ّ لخب لن حدد٘للحردددأٜ٘للعدد ٖل دد ػ لبجلددديسل ل ددالمددًلمسددد ْٚللنبدٗلللللللل

ل.ب ى عا  الّمس ْٚلبح ْبرالبذل ٖ

ردد٘لمسدد ْٚللنبدٗلب ى عددا  لحدد ٚل لثدد٘ل(للتلمع 2021ندبلدد٘لب قدد ٖل لٍّدد را
 عْيا لبح علهليا  حل٘لبحناىْٓ٘الّبح ع الالٙلمَادب لمالّدبٛلب ى عا  لحد َٓهالل

(ل احًثددالّ احثدد٘المددًل دد  ل ددعْيا لبحدد علهالّطللل407ّل ْىددالأيدد٘لبح دبلدد٘لمددًل ل
مدًللاد بنلبحثاحد لّ داح لمقٔدا للللللل بل   بولمقٔا لمَادب لمالّدبٛلب ى عدا ل

ٗلب ى عدددا  الّأظَددد  لبحي ددداٜ لأٌلمسددد ْٚللنبدٗلب ى عدددا  لّمَدددادب لمدددالّدبٛللللللنبد
ب ى عا  لح ٚل لث٘ل عْيا لبح علهل اٌلي دد٘لم ْلق٘الّأظَ  لبحي داٜ ليداٌللل
مَدددادب لمدددالّدبٛلب ى عدددا  ل لطل لددد ليددداض  البجلددديسلّبح  ردددصلّب  حلددد٘للللللل

ل. ٘لي ّح٘لبح ْٓا عْيا لبح علهليا  حل٘لبحناىْٓل  بح دبلٔ٘لح ٚل 

 الجاىي: دزاسات تياولت تينية املياعة اليفسية احملوز:  
(للتلبح عدد الالددٙلراالٔدد٘لي ىددام لليشددٔطلب ياادد٘لل2013ندبلدد٘لاردد ْدل لٍدد را

بحي سددٔ٘لح ينٔدد٘لمَددادب لبحدد    لبإلصلددايٕلّض ددتل لددالبح دد دٓسلحدد ٚلبحقاحثددا لل
ا لب علندددا ليشدددعث٘لل(لمدددًلبحقاحثدددل22ب علندددا ل دددعث٘لبح لسددد ٘لّب د نددداعلحددد ٚل لللل

ي ىدام لح يشدٔطللللمابح لس ٘لّب د ناعلي لٔ٘لبحثيا لدامع٘لاملمشسالّبل   
ب يااددد٘لبحي سدددٔ٘الّمقٔدددا لبحددد    لبإلصلدددايٕالّمقٔدددا ل لدددالبح ددد دٓسالّأ ث دددالللللل
بحي اٜ لراالٔ٘لي ىام لليشٔطلب ياا٘لبحي سٔ٘ل للينٔ٘لبح    لبإلصلايٕلّض دتلل

ل.ب علنا  لالبح  دٓسلح ٚلبحقاحثا ل

(لي دبلدددد٘لٍدددد راللتلبح  قددددالمددددًلراالٔدددد٘لبحربىددددام ل2016بحشدددد ٓ ل لّ امددددا
بإلد دددانٖلح ددد أهلى ددداولب يااددد٘لبحي سدددٔ٘لّض دددتلأاددد ب لب دددق بيا لمددداليعددد للللللل
بحر م٘الّل ْىالبحعٔي٘لمًلب  بٍقا لمًلبذل لب  ض دٗلمدًلبحعد ّبٌلبذضد لالدٙللللل

َلوالّبحدداللددثاللش ٔرددًَلمددًلم  دد لبحردد ٘لبحللللل2014غدد ٗل أظَدد ٌللًي سددٔ٘ليدداى
(لم بٍق٘المقسنمل40أا ب لماليع لبحر م٘ليع لبى َاٛلبحع ّبٌلّبحثاحؼلا نًٍل 
(لم بٍقد٘الّأظَد  للل20لتلدلنْا مل ي ٓثٔ٘لّ ايق٘(ل دالدلنْاد٘ل ْبمَدال للل

بحي ددداٜ لل ثدددا لرعاحٔددد٘لبحربىدددام لبإلد دددانٖل لدردددعل  ددداٛٗلب يااددد٘لبحي سدددٔ٘لحددد ٚل
ّيعدد للقثٔددالبحربىددام الّمقادىدد٘لمددعلللثددامددعلى سددَال بجملنْادد٘لبح ج ٓثٔدد٘لمقادىدد٘ل

بجملنْا٘لبحضايق٘ليع للقثٔالبحربىام الّ اح لرعاحٔ دُل لض دتلب دق بيا لللل
ماليع لبحر م٘لح ٚلبجملنْا٘لبح ج ٓثٔ٘لمقادى٘لمعلى سَال ثالّيع لّمقادىد٘لمدعللل

ل.بجملنْا٘لبحضايق٘

٘لبحي سددٔ٘لّنبرعٔدد٘ل(للتلمع ردد٘لبحع  دد٘ليددملب ياادد2020ندبلدد٘لبحسددَلٕل لٍدد را
بإلزلا لح ٚل   لدامع٘لبإلماولذلن ليًللدعْنلبإللد مٔ٘الّطلبلد   بولب ديَ للللل
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(ل احًثدددالمدددًل ددد  لبجلامعددد٘الّطللل225بحْ ددد ٕالّ ددد لل ْىدددالأيددد٘لبحث ددد لمدددًل للل
ال۳۱۲۴ّلقديمل ٓد بٌللل  Olah (2000)بلد   بولمقٔدا لب يااد٘لبحي سدٔ٘لمدًللاد بنلللللل

.لّ د لأ داد لى داٜ لبح دبلد٘للتللللل۳۱۲۳ بنلأ د للّمقٔا لبح برعٔ٘لح زلا لمًللا
ّدددْنلردد ّ لخب لن حدد٘للحرددأٜ٘ل لب ياادد٘لبحي سددٔ٘للعدد ٚللتلمدد ػ لبح  رددصلللللللل

بحعلددددْولبحقثٔعٔدددد٘(لحدددد ٚل دددد  لبجلامعدددد٘لحرددددا ل دددد  للل- بحعلددددْولبإلىسدددداىٔ٘
ّددْنلرد ّ لخب لن حد٘للحردأٜ٘ل لبح برعٔد٘للللللل خترصلبحعلْولبإلىساىٔ٘الّ داحل

بحعلدْولبحقثٔعٔد٘(لحد ٚللللل-ٚللتلمد ػ لبح  ردصل بحعلدْولبإلىسداىٔ٘لللللح زلا للع 
   لبجلامع٘لحرا ل   لخترصلبحعلْولبإلىسداىٔ٘الّأٓضدالأّ د لبحث د لادًلللللل
اد ولّددْنلرد ّ لخب لن حد٘للحردأٜ٘ل لب يااد٘لبحي سدٔ٘للعد ٚللتلمد ػ لب سد ْٚللللللللللل

ّللللل- بذّللل دبلددٕبح دددْنلردد ّ لخب للبحسددايع(لحدد ٚل دد  لبجلامعدد٘الّيددملبحث دد ل
بحسدايع(للل-ن ح٘للحرأٜ٘ل لبح برعٔ٘لح زلا للع ٚللتلب س ْٚلبح دبلٕل بذّلل

حدد ٚل دد  لبجلامعدد٘لحرددا ل دد  لب سدد ْٚلبحسددايعالّألدد   لبحي دداٜ لاددًلّدددْنلللللل
بحق  لالٙلمقٔا لب ياا٘لل ا  ٘لبدلثا ٔ٘لمْدث٘لخب لن ح٘للحرأٜ٘ليملنددا

ل.زلا بحي سٔ٘لّمقٔا لبح برعٔ٘لح 

ٚل (لندبلدد٘لٍد راللتلبح  قددالمدًلراالٔدد٘لي ىدام للد ددانٖلللل2019بحثٔدْمٕل للّأدد 
حدد اهلب ياادد٘لبحي سددٔ٘لّض ددتلمسدد ْٚلبذر ددادلبح اق ىٔدد٘لحدد ٚل دد  لدامعدد٘للللللللل

(ل احثدا لمدًل د  لبجلامعد٘الّيعد للقثٔداللللللل145بحقاٜ الّل ْىالأي٘لبح دبل٘لمًل 
حردلْبلالدٙلأالدٙلندددا للللللًحًثدالممدلل(ل ا20مقٔا لبذر ادلبح اق ىٔ٘لطلبض ٔدادل ل

 لمقٔا لبذر ادلبح اق ىٔ٘الّأنىٕلنددا لالٙلمقٔا لب ياا٘لبحي سدٔ٘الّأ داد للل
بحي ددداٜ للتلبشل دددا لمل دددْظل لبذر ددددادلبح اق ىٔددد٘لّبدل ددداعلمسددد ْٚلب ياادددد٘للللللل
بحي سددٔ٘لحدد ٚلأردد بنلبجملنْادد٘لبح ج ٓثٔدد٘لبحددآًل ثددالالددَٔهلبحربىددام لبإلد ددانٖاللل

بحربىددددام لبإلد ددددانٖلّرئالددددُلّضرببلددددُالّممادلددددالُل للللالٔدددد٘الددددٙلرالٍّددددابلٓدددد ل
بحددد  لصلمدددًلبذر دددادلبح اق ىٔددد٘لّ ٓدددانٗلمسددد ْٚلب يااددد٘لبحي سدددٔ٘لحددد ٚلأرددد بنلللللللل
بجملنْا٘لبح ج ٓثٔ٘لنٌّلبحضايق٘لبحالمللٓقثالبحربىام لبإلد انٖلالدَٔهال نداللل

ّ ٓدانٗلبذر دادللللٔ٘ا٘لبحي سدلأ اد لبحي اٜ للتلّدْنلا  ٘لبدلثا ٔ٘للاحث٘ليدملب ياادلل
بح اق ىٔ٘الٍّابلٓعيٙلأىُل لنال بنلمس ْٚلبذر ادلبح اق ىٔد٘لبشل ضدالنددد٘لللل

ل .ب ياا٘لبحي سٔ٘لح ٚل   لبجلامع٘

(للتلبح  قددددالمددددًلرعاحٔدددد٘لي ىددددام للدددد دٓرلللل2021ندبلدددد٘لمشثْحٔدددد٘ل للٍّدددد را
ْلللللللل حْدٔددددالح يشدددٔطلب يااددد٘لبحي سدددٔ٘ل لض دددتلبحددد    لبخلددد ب لحددد ٚل ددد  لل ي

(ل احًثددالّ احثدد٘لمددًلم ل عددٕلل40بحثردد ٓا الّل ْىددالأيدد٘لبح دبلدد٘لبذلالددٔ٘لمددًل ل
ياحقاٍ ٗالطللبحثر ٓا بح    لبخل ب لياح   ٘لبحناىٔ٘ليا عَ لبحعاحٕلح  يْحْدٔال

لقسددٔنَهللتلدلنددْا مللحدد بٍنالي ٓثٔدد٘لّبذضدد ٚل ددايق٘ل ددْبول ددالميَندداللللل
 لل اى ْدنلئئ٘لحلا اٛلبحرْدٗلبخلامس٘ل(ل احًثالّ احث٘الّطللقثٔالمقٔا۳۱ 

(ال۳۱۲۲لع ٓدددده:لذلنددددْنلأيددددْلبحئددددالّذلندددد ل ددددُلّاثدددد لب ْدددددْنلاث بحسددددنٔعل 
(ال۳۱۲۴حالد ٗلحعثد لبحع ٓد لبحشد صل لللللّٖمقٔا لب س ْٚلب د ناإلب   ردانل

ّب قٔدا لبحع يدٕلحلنياادد٘لبحي سدٔ٘لحلند حل ملبحناىْٓدد٘لّبجلامعٔد٘لحسدلٔناٌلاثدد للللللل
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أ(الّمقٔدددا لبحددد    لبخلددد ب لحقلثددد٘لبجلامعددد٘الّ دددابلي ىدددام للللللل۳۱۳۱بحْبحددد ل 
ل دٓرلح يشٔطلب ياا٘لبحي سٔ٘لح ٚل لث٘لل يْحْدٔالبحثر ٓا لٍّنالمًللا بنل/ل

ّلْ ددددلالبح دبلدددد٘للتلرعاحٔدددد٘لبحربىددددام لبح دددد دٓرل لليشددددٔطلب ياادددد٘لللابحثاحندددد٘
ردد ٓا لحٔدد للبحي سددٔ٘لحدد ٚلأردد بنلبجملنْادد٘لبح ج ٓثٔدد٘لمددًل لثدد٘لل يْحْدٔددالبحثلللللل

 ددداٌلحجدددهللدددا  لبحربىدددام ل دددث البذمددد لبحددداٖلأنٚليددد ّدِللتلض دددتلبحددد    لللل
ل.بخل ب لح َٓهالّمللٓ َ لٍابلح ٚلى  بَٜهل لبجملنْا٘لبحضايق٘

(لبح شدد لاددًلأ دد لي ىددام للد ددانٖلللل2021ندبلدد٘ل  ٓدد لّبحشْب دد ٗل للّبلدد َ را
٘لللللل حد ٚلأيد٘لمدًلللللمثإلالٙلبح  رمل د لبح دْل لح  سدملمسد ْٚلب يااد٘لبحي سدٔ
(للدددٔ ٗلمدددًلل28بحيسددداٛلب  ددداض ب ل لب زلدددا ل لذلار ددد٘لبح ددد  الّب  ْىددد٘لمدددًل للل

ّلللللل لتلدلنددْا م:لللٖبحيسدداٛلب  دداض ب ل لبإلزلددا الحٔدد ل سددنًلاشددْبٜٔا لياح سددا
دلنْادد٘لي ٓثٔدد٘الّدلنْادد٘ل ددايق٘الّطللقددْٓ لمقٔددا لب ياادد٘لبحي سددٔ٘الّطللللل

ٔدا الّ داح لطللاد بنلي ىدام لمدثإللللللبح ا  لمًلمؤ  ب لبحر  لّبحنثدا لحلنقل
(لدلس٘اللق  البحي اٜ للتلّدْنلر ّ ل14الٙلبح  رمل  لبح ْل الّب  ٌْلمًل 

 لبحقٔا لبحثع ٖلالدٙلمقٔدا لب يااد٘لللللحضايق٘نبح٘ليملبجملنْا ملبح ج ٓثٔ٘لّب
بحي سٔ٘الحٔ لل ْ البجملنْاد٘لبح ج ٓثٔد٘لالدٙلبجملنْاد٘لبحضدايق٘الٍّدابلمؤ د لللللللل

لٔ٘لبحربىام لبإلد انٖالّ اح لئيالبحي اٜ لا ولظَدْدلرد ّ لنبحد٘ليدملللللالٙلراا
لا أنبٛلب شاد ا ل لبجملنْا٘لبح ج ٓثٔ٘ل لبح قثٔالبحثعد ٖلّب  ايعد٘لالدٙلمقٔدلللل

ل.ب ياا٘لبحي سٔ٘الٍّابلٓعإلأٌلأ  لبحربىام لمس ن 

نل(للتللاددد بنلي ىدددام للح رتّىدددٕل ددداٜهلالدددٙلبإلد ددداللل2021ندبلددد٘لب دددْتل للٍّددد ا
يددا عيٙلح  سددملب ياادد٘لبحي سددٔ٘لحدد ٚلأمَددا لبذ  دداللب   ددْرمالّب دد نلالأيدد٘لل

(لأًمدددالمدددًلأمَدددا لبذ  ددداللب   دددْرمل لذلار ددد٘لللل60بح دبلددد٘لثددد لالدددٙلاددد نل لل
بذٍدد بالب  دددْٗلّبحدداللققٔددابحقدداٍ ٗالّطلييدداٛلبذنّب لبح  مدد٘ل لدد   بمَال ل

ي سدٔ٘لذمَدا لبذ  داللب   دْرمل(لاد بنللللللل ننال لب قٔا لبإلح رتّىٕلحلنيااد٘لبحل
بحثاحن٘ الي ىام للح رتّىٕل اٜهلالٙلبإلد انليا عيٙلح  سملب ياا٘لبحي سٔ٘لح ٚل
أمَددا لبذ  دداللب   ْرم(لادد بنلبحثاحندد٘ الّنحٔدداللد ددانٖلحلربىددام لبإلح رتّىددٕلللللللل

لالددددٙلبإلد ددددانليددددا عيٙلح  سددددملب ياادددد٘لبحي سددددٔ٘لحدددد ٚلأمَددددا لبذ  ددددالللحقدددداٜهب
ب   ْرم(لا بنلبحثاحن٘(الّطلبل   بولب يَ لبح ج ٓرلحلنجندْا ملبح ج ٓثٔد٘للل
ّبحضددايق٘الّألدد   لبحي دداٜ لاددًلّدددْنلردد ّ لخب لن حدد٘للحرددأٜ٘ليددملم ْلددقا لللل

ٓل الددٙلمقٔددا لب ياادد٘للثٔدد٘نددددا لبحقٔددا لبحثعدد ٖلحلنجنددْا ملبحضددايق٘لّبح ج 
ْاد٘لبح ج ٓثٔد٘الّ للْدد لرد ّ لللللبحي سٔ٘لذمَا لبذ  داللب   دْرملحردا لبجملنللل

خب لن حدد٘للحرددأٜ٘ليددملم ْلددقا لنددددا لبحعٔيدد٘ل لبحقٔالددملبحثعدد ٖلّبح  ثعددٕلل
ل.الٙلمقٔا لب ياا٘لبحي سٔ٘لذمَا لبذ  اللب   ْرم

 الباحح على البحوخ السابكة تعكيب:  
ًلندبلددا لبحملددْدلبذّللبح عدد الالددٙلا  دد٘للنبدٗلب ى عددا  لياحع ٓدد لمددلللياّحددا

ب ددددد ػ ب لمندددددال بحدددددا اٛالّبح  ردددددٔالبح دبلدددددٕالّراالٔددددد٘لبحددددداب الّب سددددداى ٗللللللل
ب د ناأددد٘الّأمندددا لبحقٔدددانٗالّبح  ٔددد لبحي سدددٕلب د نددداإالّمسددد ْٚلبح ْبردددالللل
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بحملدددْدلبحنددداىٕللتللدبلدددا بذلددد ٖالّمَدددادب لمدددالّدبٛلب ى عدددا  (;لئيندددالٍددد رالنلل
٘لبحي سٔ٘الّمدًل دهلرد ٌلبح دبلد٘لللللبح ع الالٙلراالٔ٘لي بم لم ع نٗل للينٔ٘لب ياا

بحلاحٔدد٘لخت لدد لاددًلللدد لبح دبلددا ل لأٌلّبحدد ٗلميَددالمللل يدداّللرعاحٔدد٘لي ىددام للل
لدد دٓرل دداٜهلالددٙللنبدٗلب ى عددا  ل لب ياادد٘لبحي سددٔ٘لحدد ٚل دد  لبحللقدد٘لبحناىٔدد٘لل

ل  .بذلالٕلهمًلبح علٔ

االر اىدددالٓ علدددالياحعٔيدددا ل لبح دبلدددا لبحسدددايق٘لرقددد لليْادددالّبض ل دددللّرٔندددا
;لّمشثْحٔدد٘ال2020;لّبحسددَلٕال2013;لّاردد ْدال2010ندبلددا ل ددالمددًل بذ دد ٖاللل

(لر اىدددالالددٙل ددد  لبجلامعدد٘;لّ اىدددالندبلددا ل دددالمدددًلللل2019;لّبحثٔددْمٕالل2021
ّندبلدددد٘للىْٓدددد٘ا(لر اىددددالالددددٙل دددد  لب  حلدددد٘لبحنا2018;لّأد ددددٔ ال2013 بجل يدددداٌال

(لر اىددال2021 ٓدد لّبحشْب دد ٗالل(لر اىددالالددٙلب دد ٓ ًٓ;لّندبلدد٘ل  لل2014 بح مددٕال
(لر اىددالالددٙلأمَددا لل2021الددٙلبحسددٔ ب لب  دداض ب ل لبإلزلددا ;لّندبلددا ل ب ددْتالللل
;لّلبحث ّىدد٘لّا ئددا اللل2013بذ  دداللب   ددْرم;لأمددالندبلددا ل ددالمددًل بح ئدد ٖاللللللل

(لر اىددالالددٙل دد  لب  حلدد٘لبإلا بنٓدد٘لأّلللل2016لٓ ا;لّبحشدد 2021;لّب قدد ٖال2020
ٍٕلى سلأيد٘لبح دبلد٘لبحلاحٔد٘الّمدًل دهلرد ٌلبح دبلد٘لبحلاحٔد٘لل شدايُللللللللللب  بٍقملّ

مددعلللدد لبح دبلدددا لبذضدد ٗل لبحعٔيددد٘لٍّددهل ددد  لبحللقدد٘لبحناىٔددد٘لمددًلبح علدددٔهللللللل
ل .بذلالٕ

حٔدد لبحي دداٜ :لردد ٌلبح دبلددا لبحسددايق٘للْ ددلاللتلّدددْنلا  دد٘لبدلثا ٔدد٘لللّمددً
 بحددا اٛالّبح  رددٔالبح دبلددٕالليددمللنبدٗلب ى عددا  لّبحع ٓدد لمددًلب دد ػ ب لمندداللل

ّراالٔددددد٘لبحددددداب الّب سددددداى ٗلب د ناأددددد٘الّأمندددددا لبحقٔدددددانٗالّبح  ٔددددد لبحي سدددددٕللل
ب ى عا  (;ل نداللْ دلاللللبٛب د ناإالّمس ْٚلبح ْبرالبذل ٖالّمَادب لمالّد

ندبلدددا لبحملدددْدلبحنددداىٕللتلّددددْنلراالٔددد٘لحلدددرببم لب سددد   م٘ل للينٔددد٘لب يااددد٘لللللللل
بح االٔ٘لل ع ٖللتللينٔ٘لىْبحٕلبى عاحٔ٘ل ن ٗلحد ٚلبحعٔيدا للللبحي سٔ٘الّأٌلٍاِ

ل.بحال ثقالالَٔاللل لبح دبلا 

 واإلدساءات الطسيكة: 
 ميَر البححأواًل :: 

بحثاح ل لبحث  لبحلاحٕلب يَ لبح ج ٓرال ع رد٘لأ د لمد ػ لمسد قالٍّدْلللللللبلثع
ْل  ب يااددد٘لبحي سدددٔ٘(الل بحربىددام لبحقددداٜهلالدددٙللنبدٗلب ى عدددا  (ل لمددد ػ للدددايعلٍّددد

ّ ٔالدمل ثلددٕلّيعد ٖلحلنجنددْا مالحٔد لطلبض ٔددادلدلندْاالبحث دد ليق ٓقدد٘للللل
٘ألأٓضددا الّأضضددعاللل ٓقدد٘اشددْبٜٔ٘الّطللعٔٔدديَهللتلي ٓثٔدد٘لّ ددايق٘ليقلل اشددْبٜٔ

بجملنْا٘لبح ج ٓثٔ٘للتلبحربىام لبحقاٜهلالٙللنبدٗلب ى عدا  ال لحدململلختضدعلللل
ل.جل٘بجملنْا٘لبحضايق٘لذٖلمعا

 عيية البححثاىًيا :: 
بض ٔادلأي٘لبحث  ليق ٓق٘لاشْبٜٔ٘لمًلم   ل ييَا(لذلار ٘لبحقلْٔئد٘الللط

(ل احًثدددالياحللقددد٘لبحناىٔددد٘لمدددًلبح علدددٔهلبذلالدددٕالّطللعٔٔددديَهللللللل60يلدددؼلاددد نٍهل ل
(ل30يق ٓق٘لاشْبٜٔ٘للتلدلنْا مل ي ٓثٔ٘لّ ايق٘(ال دالدلنْاد٘ل ْبمَدال للل

ل. احًثا
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 بحح: أدوات الثالًجا: 
ل:ٍ البحث  ل امالبحثاحن٘لي ا بنلبذنّب لبآللٔ٘لح  قٔا

 مكياس املياعة اليفسية:  
طللاددد بنلمقٔدددا لب يااددد٘لبحي سدددٔ٘اليَددد البحْ دددْلللتلأنبٗلمْ دددْأ٘لللللحٔددد 

حقٔددا لب ياادد٘لبحي سددٔ٘لحدد ٚل دد  لبحللقدد٘لبحناىٔدد٘لمددًلبح علددٔهلبذلالددٕالّضدد  للل
ٗالمْ ا٘لالٙلأديع٘لدلا  لٍٕل بحضدثطلل(لاثاد40ب قٔا ل ل ْدلُلبحيَأٜ٘لمًل 

ّبحد    لبإلصلدايٕ(الّطلييداٛلللللسدٕالب ى عاحٕالّراالٔ٘لبحاب لّب  ّى٘لّبح  ٔد لبحي ل
ل:ب قٔا ل ل ْٛلبخلقْب لبآللٔ٘

 اهلدف مً املكياس: 
ب  المًلب قٔا ل ل ٔا لب ياا٘لبحي سٔ٘لحد ٚل د  لبحللقد٘لبحناىٔد٘للللللٓ ننا

ل.مًلبح علٔهلبذلالٕ

 السيهومرتية للنكياس خلصائصا: 
 صدم احملهنني: 

(لذل ندددملمدددًلبذلدددالاٗل9بحثاحنددد٘لب قٔدددا ل ل دددْدلُلبذّحٔددد٘لالدددٙل لا  دددا
ب   ررمل لدلا  ل الهلبحي سلّبحر ٘لبحي سٔ٘لّبحرتئ٘لبخلا د٘(الّخحد للل
إلي بٛلبح أٖلحْللم ٚلم ٛم٘ل ٔاغ٘لاثادب لب قٔا لّحػ ُلحعٔي٘لبحث  الّمد ٚلل

ّيداحملْدلبحداٖللي ندٕللللل اعثادب الّم ٚلبدلثا ل دالاثدادٗلمبْ دْعلب قٔداللللّ ْيفلبح
أٌلىسدهلبل دا للللّبلضد لل .لحُٔالّمد ٚلم ٛمد٘للعلٔندا لب قٔدا لمدعل ثٔعد٘لب قٔدا للللللل

%(لٍّدددٕلىسدددهلبل دددا لمقثْحددد٘الّب دددرتيفل100%(لّل 88,88بحمل ندددملل بّحدددالمددداليدددمل 
بح ع ٓ  لمبالٓيالهلبحمل نٌْليعتلبح ع ٓ  لّح صلبحثاح لالٙللد بٛللل ل

ل. ثٔع٘لب  ػ ب لّضراٜصلبحعٔي٘

 االتسام الداخلي: 
ل:بحثاح لب لسا لبح بضلٕلحعثادب لمقٔا لب ياا٘لبحي سٔ٘لاًل  ٓالحسه

             ُحساب معامالت االزتباط بنيني دزدنية ننيل عبنيازة والدزدنية الهلينية للنحنيوز النيري تيتننيي إليني
 .دزدة الهلية للنكياسوحساب معامالت االزتباط بني دزدة نل حموز وال

(ل احًثددالمددًل دد  لبحللقدد٘لبحناىٔدد٘لل30مددًلضدد لللقثٔددالب قٔددا لالددٙل للّخحدد 
يددداح علٔهلبذلالدددٕلغددد لأيددد٘لبحث ددد لبذلالدددٔ٘لمدددًلم دلددد٘لأ ددد ل ّٓددداليثيَدددااللل
ّبجل ّللبح احٕلْٓ  لمعام  لب دلثا ليملندد٘ل الاثادٗلّندد٘لبحملدْدلبحداٖللل

ل.لي نٕللحُٔ

حسدايالأٌلجٔدعل دٔهلمعدام  لب دلثدا ليدملنددد٘ل داللللللللل(لب1ٓ ض لمدًلدد ّل لل
اثددادٗلّندددد٘لبحملددْدلبحدداٖللي نددٕللحٔددُلمددًلمقٔددا لب ياادد٘لبحي سددٔ٘لنبحدد٘للحرددأٜا للل

(لّياح احٕلرَٕلمقثْح٘الّياح احٕلر ىُل  ًلبحنق٘ل لى اٜ ل0,05اي لمس ْٚلن ح٘ل 
دلثددا ليددمللب قٔددا الّ دد حٔ٘لبلدد   بمُالّبجلدد ّللبح دداحٕلْٓ دد لمعددام  لب لللللل

لندد٘ل الذلْدلّبح دد٘لبح لٔ٘لحلنقٔا .
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( وعاوالت االزتباط بني دزدٛ نن عبازٚ ٔدزدٛ احملٕز الرٙ تٍتى٘ إلْٗ وَ وكٗاع املٍاعٛ 1ددٔه )

 (.30الٍفطٗٛ )االتطام الداخم٘(.  )ُ= 

 (0001(، ** داه عٍد وطتٕٝ داللٛ )0005د وطتٕٝ داللٛ )*داه عٍ

( وعاوالت االزتباط بني دزدٛ نن ذلٕز ٔالدزدٛ الهمٗٛ ملكٗاع املٍاعٛ الٍفطٗٛ )االتطام 2ددٔه )

 الداخم٘(.

 وعاون االزتباط ذلأز املكٗاع ً

 *00531 الضبط االٌفعال٘ 1

 ** 00796 فاعمٗٛ الرات 2

 ** 00705 فط٘املسٌٔٛ ٔالتهٗف الٍ 3

 ** 00582 التفهري اإلجياب٘ 4

(لبحسددايالأٌلجٔددعل ددٔهلمعددام  لب دلثددا ليددملبح دددد٘للل2ٓ ضدد لمددًلبجلدد ّلل 
(لٍّٙل0,796ل-ل0,531بح لٔ٘لح الذلْدلّبح دد٘لبح لٔ٘لحلنقٔا لل بّحالماليمل 

(لممددالٓشدد للتلبحنقدد٘ل لبحي دداٜ لبحددال  ددًللللل0.05 ددٔهلنبحدد٘ل لددَالايدد لمسدد ْٚل للل
لْ اللحَٔالاي للقثٔالب قٔا .لبح 

   :ثبات املكياس 
٘لللل يالددد   بول  ٓقددد٘لأح ددداللل طلحسدددا لمعامدددال ثدددا لمقٔدددا لب يااددد٘لبحي سدددٔ

ل  ّىثاخالّبجل ّللبح احٕلْٓ  لمعامال ثا لب قٔا :ل
 ( وعاون ثبات وكٗاع املٍاعٛ الٍفط3ٛٗددٔه)

 وعاون الجبات األبعاد ً

 00755 الضبط االٌفعال٘ 1

 00932 لراتفاعمٗٛ ا 2

 00780 املسٌٔٛ ٔالتهٗف الٍفط٘ 3

 00857 التفهري اإلجياب٘ 4

 00854 املكٗاع نهن

(لأٌلجٔدددعل دددٔهلمعدددام  لب دلثدددا ل لذلددداّدل3ٓ ضددد لمدددًلبجلددد ّللبحسدددايال 
(ال0,01مقٔددا لب ياادد٘لبحي سددٔ٘لّبح دددد٘لبح لٔدد٘لمْدثدد٘لّنبحدد٘لايدد لمسدد ْٚلن حدد٘ل لل

ل(الممالٓ للالٙل ثا لب قٔا .0,932ل-0,755حٔ لل بّحالماليمل 

 :طسيكة تصحيح املكياس 
(ل1ل-2ل-3ل-4ل-5ٓردد  لب قٔددا لثٔدد لضلرددالبحقاحددهلالددٙلبح دددد٘ل للل

أيدد ب (الل-ىددانًدبلل–أحٔاىددا لل–غاحًثددالل–حسددهلى ددسلبحرتلٔددهلالددٙلب ض ٔددادب ل نبًٜنددالل
ل(.ل50(لندد٘الّبحرػ ٚل 200ّمًل هلل ٌْلبح دد٘لبح لٔ٘لحلنقٔا ل 

 التفهري اإلجياب٘ املسٌٔٛ فاعمٗٛ الرات الضبط االٌفعال٘

 وعاون االزتباط العبازٚ وعاون االزتباط العبازٚ وعاون االزتباط العبازٚ وعاون االزتباط العبازٚ

1 00893** 11 00736** 21 00631** 31 807,0** 

2 00829** 12 00710** 22 00814** 32 731,0** 

3 00746** 13 00861** 23 0.652** 33 0.652** 

4 00473* 14 00837** 24 00712** 34 575,0** 

5 00645** 15 00946** 25 00473* 35 00814** 

6 00734** 16 00718** 26 0.652** 36 00473* 

7 00809** 17 00964** 27 575,0** 37 00607** 

8 0.652** 18 00814** 28 00939** 38 00771** 

9 00733** 19 00768** 29 00676** 39 00733** 

10 00895** 20 00712** 30 659,0** 40 00897** 
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 لكائه على إدازة االىفعاالت:الربىامر ا 

 امددالبحثاحندد٘لي رددنٔهللللمدد للادد بنلبحربىددام ليعدد ٗلضقددْب لل ننددالرٔنددالٓلددٕ:للللل
(لدلس٘الل ياّللمْب دٔعلرل ل د٘لم علقد٘لللل14بحربىام ليش المس قاالّب  ٌْلمًل 

يدد نبدٗلب ى عددا  الحٔدد ليدد ألبحربىددام لجبلسدد٘ل َٔ ٓدد٘لطللثددعلخحدد لبجللسددا لللللللللل
لنبدٗلل-بحدد   هل لب ى عددا  ل–  لبآللٔدد٘ل بحددْإلياحدداب لب  علقدد٘ليدد نبدٗلب ى عددا

رَدددهلب ى عدددا  لّبحسدددٔق ٗللل–بحلددد ٓ لبحدددابلٕلبإلصلدددايٕلّبحسدددلرللل–ب ى عدددا  ل
بحشدددعْدليا سدددْٝحٔ٘(لّطللاددد بنلل–بحضدددثطلبحدددابلٕلل–بح دددْب ٌلب ى عددداحٕلل-الَٔدددا

 بجللسا ل ل ْٛلٍاِلب َادب .لل

 :أٍنية الربىامر 
حربىددددام ل للدددد دٓهلبحقدددد  لالددددٙل ٓددددانٗلمسدددد ْٚلل دددداا لَهلل ننددددالأٍنٔدددد٘لب

ب د ناأ٘الّذلاّح٘لبحل لمًلمش  لَهلبحي سٔ٘لّب د ناأ٘لّخح لمًلض لل
ب سددايَهلمَددادب لبد ناأدد٘الّ ٓددانٗل قدد َهلياى سددَهلح   ٔدد لبحشددعْدلياحػضددهالل

لنبدٗلّبشل ب َهل لبحع  ا لب د ناأ٘الّل لٔخلمثانئلّ ْبا لب  سا لمَادب ل
لب ى عا  لّبح   هلرَٔاالّلعْٓ لبحقاحهلالٙلبح   هل ل عْدِلّغضثُ.

   أواًل: اهلدف العاو للربىامر 
ٓ ننالب  البحعاولمًلبحربىام ل للينٔد٘لب يااد٘لبحي سدٔ٘لحد ٚل د  لبحللقد٘للللللل

لبحناىٔ٘لمًلبح علٔهلبذلالٕل بجملنْا٘لبح ج ٓثٔ٘(.

 :ثاىيًا: األٍداف اإلدسائية للربىامر   
 لل ًْٓلا  ٘للد انٓ٘لمْدث٘ليملبحثاحن٘لّبجملنْا٘لبح  دٓثٔ٘.ل
 لأٌلٓ ع البحق  لالٙلم َْولب ى عا  .ل
 لأٌلٓ ع البحق  لالٙلأىْبعلب ى عا  .لل
 لأٌلٓ ع البحق  لالٙلبح ا  ب لبإلصلائ٘لّبحسلثٔ٘لح ى عا  لالٙلبح  ن.ل
   ل.أٌلٓ ع البحق  لالٙلم َْولللنبدٗلب ى عا
 لأٌلٓ ع البحق  لالٙلمَادب للنبدٗللب ى عا  .ل
 .  لأٌلٓ ع البحق  لالٙلأٍنٔ٘للنبدٗلب ى عا
 .لأٌلٓ ع البحق  لالٙليعتلبذر ادلبح اق ىٔ٘لح َٓهل
 لأٌل ٔ لبحق  ليملبذر ادلبحعق ىٔ٘لّبح اق ىٔ٘.ل
 ر ددادلأ ندد للأٌلٓ دد د لبحقدد  لالددٙلق ٓدد لبذر ددادلبح اق ىٔدد٘لّبلدد ث ب الياللللل

لاق ىٔ٘.ل
 لأٌلٓ علهلبحق  لمَادٗللٓقاالبذر ادلبحسلثٔ٘.ل
 .ٕلأٌلٓ ع البحق  لالٙلبلرتبلٔجٔ٘لبحل ٓ لبحابل
 أٌللينددٕلبحثاحندد٘لحدد ٚلبحقدد  ليعددتلبحقددٔهلبإلصلائدد٘لمنددالبحملثدد٘الّبح عدداٌّلاللللل

لّلقثالبحيجايفلّبح شا.
 .لأٌلٓعربلبحق  لاًلأر ادٍهلّمشاا ٍه
 َددادٗل دثطلبحددي سلّبح رد اليَد ّٛلّح ندد٘لايد لب ْب دد لللللأٌلٓ  سدهلبحقد  لملل

لب ن ٗلح ى عا  .ل
 .لل سا لبحق  لبحق دٗلالٙلمْبدَ٘لمْب  لبحلٔاٗليال بٌلّ ق٘ل لبحي س
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 .لأٌلٓينٕلبحق  لم َْوللصلايٕلحلاب ل

 :حتديد حمتوى الربىامر التدزييب 
 ٘ل اللْ لبحعر لبل   بولألاحٔهلبح َٔٝ٘لب يالث٘لّبحمل  ٗلاي لي ٛلبجللس:

ل- ددددْدلل– رددددصلل–مْب ددد لل– ددددْدلل–بحددداٍإالّبحعدددد ّ لبحقرددد ٗل أردددد ولل
لرٔ ٍْٓا (لّميا ش٘لبذ  اللرَٔا.

 ب دلثا لبحْ ٔاليملجٔعلايا  ل الدلس٘لمدًلدلسدا لبحربىدام لي بٓد٘لمدًلللللل
أٍدد بالبجللسدد٘الّبحمل ددْٚالّب َددادب لب  ضددني٘ل لبجللسدد٘الّبحدد مًالّبذىشددق٘الللل

لّح٘لمًلبحثاحن٘الّّلاٜالبح قْٓه.ّبذلٝل٘لب ق 
 لقدد ٓهلمشدد   لحٔالٔدد٘لّ ضددآالّب عٔدد٘لحلقدد  الّبح دد د ل للقدد  َاالح ددٙللللللللل

ٓ دددٌْلخحددد لنبرعدددا ل دددهلالدددٙلبح ْب ددداالّبحعندددالالدددٙلب  سدددا لمَدددادب للنبدٗللللللل
ب ى عا  الّلْر لئٝ٘لآمي٘لحلق  الّلشجٔعَهلالٙلب نداي ٗلّبح  د ٖالّرد  لللل

لمعلبآلض ًٓالّبح شاد لب د ناإ.لبجملاللأمامَهلحل  ااا
 بحعنالالٙللينٔ٘لبحنق٘لياحي سلمًلض لللى دا لبحللدْللّبذر دادالّبح عداٌّلمدعلللللل

 بح م ٛلحلالب ش   .ل
 لضددنًلبحربىددام لذل ددْٚلم  دد دب لُّم ْىددا لمددًلدلنْادد٘لمددًلبذىشددق٘لّب ْب دد لل

ٕلح َٓهلب يااد٘للّب ن ب لّب ش   لبحلٔالٔ٘الّبحاللس ن لل   لبحق  الّلين
بحي سدددٔ٘ال ندددالضل ددددْٖلبحربىدددام لالددددٙليعدددتلب َدددداولّبح  لٔ دددا لبح  دٓثٔدددد٘لللللل
ب  ققددد٘لّب  يْاددد٘لّب عددد ٗل ل دددْٛلأٍددد بالّمَدددادب لذلددد نٗللسددداا ٍهلالدددٙل

 ب  سا لب ياا٘لبحي سٔ٘.

     :الفييات املستخدمة: تتنجل الفييات املستخدمة يف الربىامر فينا يلي 

عهلبذنّبدالّبحع  لبحثر ٖلالّبح ع ٓ الّبحيشدا البحعرد للل ب يا ش٘لّبحلْبدالح
بحددداٍإالبح  ٔددداالّبح ػآددد٘لبح بدعددد٘البحعندددالبجلنددداإالّبح ردددئ الّبح سددداؤلالللللل

لّبحلْبدالّلر ٔ لبذر ادلبح لقأٜ٘(.
 ( ٔصف الربٌاور الكاٟي عمٜ إدازٚ االٌفعاالت4ددٔه )

 عٍٕاُ اجلمطٛ عدد اجلمطات

 لعالقٛ اإلزغادٖٛالتعازف ٔبٍاٞ ا األٔىل

 التدزٖب عمٜ االضرتخاٞ وَ خاله الٕع٘ بالرات الجاٌٗٛ

 (1) التشهي يف االٌفعاالت الجالجٛ

 (2) التشهي يف االٌفعاالت السابعٛ

 إدازٚ االٌفعاالت اخلاوطٛ

 ( 1احلدٖح الرات٘ اإلجياب٘ ٔالطميب ) الطادضٛ

 (  2احلدٖح الرات٘ اإلجياب٘ ٔالطميب) الطابعٛ

 التشصني ضد الضػٕط  جاوٍٛال

 إدازٚ الضػٕط التاضعٛ

 فّي االٌفعاالت الراتٗٛ ٔالطٗطسٚ عمّٗا  العاغسٚ

 التٕاشُ االٌفعال٘ احلادٖٛ عػسٚ

 الضبط الرات٘ الجاٌٗٛ عػسٚ

 املػازنٛ ٔالػعٕز باملط٠ٕلٗٛ  الجالجٛ عػسٚ

 اجلمطٛ اخلتاوٗٛ السابعٛ عػسٚ



 (ASEP)دزاسات عسبية يف الرتبية وعله اليفس 

 

 

 

 

 

 م2022.. أبريل  ..  2وأربعون جالمئة واثنان  العدد  

194 
 

 ٍا:ىتائر البحح ومياقشتَا وتفسري 
     أواًل ىتائر الفسض األول: والري ييص على أىُ: تودد فسوم دالة إحصائيًا بنيني متوسنيطي دزدنيات

طالب اجملنوعتني التذسيبية والضنيابطة يف الكينياس البعنيدي للنياعنية اليفسنيية لصنياع اجملنوعنية        
 التذسيبية بعد تطبيل الربىامر الكائه على إدازة االىفعاالت.  

   ولبحثاحد لبض ثدادل  (لحلسدا لبح د ّ ليدمللللللّ ض ثادل  ٘لٍدابلبح د  لبلدللل
بجملنْا ملبح ج ٓثٔ٘لّبحضايق٘ل لبح قثٔالبحثع ٖلحلنياا٘لبحي سدٔ٘;لّبجلد ّلللل

لبح احٕلْٓ  للل لبحي اٜ :
( داللٛ الفسٔم بني وتٕضط٘ زتب دزدات طالب اجملىٕعتني التذسٖبٗٛ ٔالضابطٛ يف التطبٗل 5ددٔه )

 البعدٙ لمىٍاعٛ الٍفطٗٛ

 املتٕضط اجملىٕعٛ املكٗاعأبعاد 

االسلساف 

 املعٗازٙ

 قٗىٛ )ت(

قٗىٛ وطتٕٝ 

 الداللٛ

 الضبط االٌفعال٘

 6091 25030 الضابطٛ

4068 

000  

 4071 32046 التذسٖبٗٛ 0001دالٛ عٍد 

 فاعمٗٛ الرات

 6027 26036 الضابطٛ

6056 

000  

 3059 35003 التذسٖبٗٛ 0001دالٛ عٍد 

 املسٌٔٛ

 6016 26053 الضابطٛ

7008 000  

 3094 36 التذسٖبٗٛ 0001دالٛ عٍد 

 التفهري اإلجياب٘

 7001 26040 الضابطٛ

6095 

000  

 3024 36020 التذسٖبٗٛ 0001دالٛ عٍد 

 الدزدٛ الهمٗٛ

 18024 104060 الضابطٛ

9033 

000  

 0001دالٛ عٍد 
 9056 139070 التذسٖبٗٛ

 2066=  0001، ٔعٍد 2= 005ت اجلدٔلٗٛ عٍد  * قٗىٛ  58* دزدات احلسٖٛ = 

أٌل ٔندددد٘ل لحلسددددا لبح دددد ّ ليددددملل(بحسددددايالمددددالٓلددددٕ:لل5ٓ ضدددد لمددددًلبجلدددد ّلل ل
بجملنْا ملبح ج ٓثٔ٘لّبحضايق٘ل لبحقٔا لبحثع ٖلحلنيااد٘لبحي سدٔ٘ليلػدالالدٙللللل

(لٍّدددددٙل دددددٔهلأ دددددربلمدددددًل ٔن َددددداللللل7,16ال6,53ل-7,59ل-6,68ل-4,57بحرتلٔدددددهل 
ّدددددْنلردددد ّ لخب لن حدددد٘للحرددددأٜ٘ليددددملبجملنددددْا ملللللللبجل ّحٔدددد٘لممددددالٓشدددد للتلل

 بح ج ٓثٔ٘لّبحضايق٘(ل لبحقٔا لبحثع ٖلحملاّدلب ياا٘لبحي سدٔ٘لّبح ددد٘لبح لٔد٘الللل
(لبحسدايالٓشد للتلأٌلم ْلدطلللل5ٍّاِلبح  ّ لحردا لب  ْلدطلبذالدٙالّبجلد ّلل لللل

النددددا لبجملنْادد٘لبح ج ٓثٔدد٘لأ ددربلمددًلم ْلددطلنددددا لبجملنْادد٘لبحضددايق٘لممددلللل
ٓؤ ددد لقسدددًلب يااددد٘لبحي سدددٔ٘لحددد ٚل ددد  لبجملنْاددد٘لبح ج ٓثٔددد٘لادددًلبجملنْاددد٘لل
ًٔاالّمًل هلٓ هل ثْللبح   لبحث ٓالّبحاٖلٓيصلالٙل بحضايق٘لي  ّ لنبح٘للحراٜ
ًٔاليددملم ْلددقٕلنددددا ل دد  لبجملنددْا ملبح ج ٓثٔدد٘لللللللللل ّدددْنلردد ّ لنبحدد٘للحردداٜ

للبجملنْا٘لبح ج ٓثٔ٘.لّبحضايق٘ل لب ياا٘لبحي سٔ٘ل لبحقٔا لبحثع ٖلحرا 

ّل  الٍاِلبحي ٔج٘لمعلى اٜ لبحع ٓ لمًلبح دبلا لبحالأد ٓداليَد القسدملللل
٘لل2016ب ياادد٘لبحي سددٔ٘لمنددالندبلدد٘ل بحشدد ٓ الللل  بحربىددام  (لّبحددالأظَدد  لرعاحٔدد

ٖل ٘لل  لدردعل بإلد دان ٘ل   داٛٗلب يااد (لّبحددال2019حد ٚالّندبلد٘ل بحثٔدْمٕالللل بحي سدٔ
٘ل بذر دادل   مل دْظل بشل دا ل ى اٜجَداللتل أ داد ل مسد ْٚلل ّبدل داعل بح اق ىٔد
٘ل ٘ل ب يااد ٚل بحي سدٔ ٘ل أرد بنل حد  ٘ل بجملنْاد ًل بح ج ٓثٔد  بحربىدام ل  ثدالالدَٔهلل بحدآ

(لّبحدداللْ ددلاللتلرعاحٔدد٘لبحربىددام ل2021بإلد ددانٖالّ دداح لندبلدد٘ل مشثْحٔدد٘ال
بح دد دٓرل لليشددٔطلب ياادد٘لبحي سددٔ٘لحدد ٚلأردد بنلبجملنْادد٘لبح ج ٓثٔدد٘لمددًل لثدد٘للللللللل

 . يْحْدٔالبحثر ٓا ل
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ّل ٚلبحثاحن٘لأٌلٍاِلبحي ٔج٘ل د لل ددعللتل ثٔعد٘لبحربىدام لبحقداٜهلالدٙللنبدٗللللللل
ب ى عا  الحٔ لأنٚلبح  دٓهللتلبح  ااالب نن لّبحثياٛليملبحق  الّغ  لرَٔهل
بح    لبحيشطالّبجلدانال ندالنرعَدهللتلبح  اادالمدعلبخلدربب لب ق مد٘ل دهالممدالللللللللل

 دلَهلالٙل ثطلبى عدا لَهالّمندٙلمدًل د دلَهلالدٙلبح رد ال للللللللاٍهل ل ٓانٗل 
لب ْب  لب ى عاحٔ٘لب   ل ٘لبحالٓ ع  ٌْل اليق ٓق٘لميالث٘.

 ندددال ددد لألدددايفلبحربىدددام لبحقددداٜهلالدددٙللنبدٗلب ى عدددا  لبح   ددد٘لحلقددد  لمدددًللل
ممادل٘لانلٔا لبى عاحٔ٘لم عد نٗالّ دجعَهلالدٙلب  ّىد٘ل لبحد    ال ندال بنلمدًلللللللل

رعٔ َهلّ  دلَهلالٙلرَهلاْب  لبآلض ًٓالّبح  اادالمعَداالّبح عدث لّبح  د  لللللنب
لّبح ْب المعلبآلض ًٓ.ل

 ناللاا لبحربىام لالٙللي ٔهلبى عا  لبحق  الّم يَهلمدًلييداٛلبى عدا  لللل
ميالث٘الّأرس لبجملاللأمامَهلحل عث لاًلبى عا لَهلّأر ادٍهلّآدبَٜهالمدًلضد لللل

ٔددالإلصلددانلبحللددْللحلنشدد   لّبح  دد ٓا لبحدداللددْبدََهالللللللممادلدد٘لبحدد    لبحعنل
ل ناللاا لالٙلليشٔطلخٍيَهلّانالالٙللينٔ٘لمَادب لل   ٍه.

 نالأٌلبح  ضالبحسٔ ْحْدٕلمًلض للبحربىام لبحقداٜهلالدٙللنبدٗلب ى عدا  لللل
 ددداٌلمشدددْ  االّ اىدددالبذىشدددق٘لب  ضدددني٘ل لبحربىدددام لّب ددد ٘الّمم عددد٘الحٔددد لل

ق٘لالٙل   لبح   هل لب ى عا  الّبحدْإلياحداب الّبحلد ٓ للللد   للل لبذىش
بحابلٕلبإلصلايٕلّبحسلرالّ ٔ ٔ٘للنبدٗلبحضػْ الممال اٌلأ  ل للينٔد٘لبحضدثطللل

لب ى عاحٕلح ٖلبحق  الّ ٓانٗلل   ٍهلبإلصلايٕ.

 نالأٌلأىشق٘لبحربىام لبحقاٜهلالدٙللنبدٗلب ى عدا  لانلدالالدٙلددا لبى ثداِللللللل
 يد َهلمددًلبحضدثطلبحددابلٕالّبح دْب ٌلب ى عداحٕالّحسدديال د دلَهلالددٙللللللبحقد  الّمل

لنبدٗلبحضدددػْ الّرَدددهلب ى عدددا  لبحابلٔددد٘لّبحسدددٔق ٗلالَٔددداالّب شددداد ٘لّبحشدددعْدلل
يا سْٝحٔ٘الممال بنلمًلميداا َهلبحي سدٔ٘الّأ د لالدٙل د دلَهل لمْبدَد٘لبحضدػْ لللللللل

لّبح   ٓا .

انلدالالدٙللينٔد٘لب  ّىد٘لحد ٚلللللل ناللضنًلبحربىام لبح  دٓرلأىشق٘لم يْاد٘لل
بحقدد  الّبحثعدد لاددًلبح عرددهلّبجلنددْنالّلقلثدداليعددتلأىشددق٘لبحربىددام لمددن ب للل
جتعٔدد٘لّيردد ٓ٘لم يددالبحقدد  لمددًلل دد بدلبلدد جايا للعددربلاددًللينٔدد٘لردداالٔ َهللللل
بحابلٔ٘الّ  دلَهلالٙلمْبدَ٘لبح   ٓا لّبحرعْيا الّمًل هلرق للاا لبحربىام ل

دٗلب ى عا  ل للينٔ٘لب ياا٘لبحي سٔ٘لح ٚل د  لبحللقد٘لللبح  دٓرلبحقاٜهلالٙللنب
لبحناىٔ٘لمًلبح علٔهلبذلالٕل ب  حل٘لبإلا بنٓ٘(.لل

           ثاىيًا: ىتائر الفسض الجاىي والري ينييص علنيى أىنيُ: تودنيد فنيسوم دالنية إحصنيائًيا بنيني متوسنيطي
ية لصنينياع دزدنينيات طنينيالب اجملنوعنينية التذسيبينينية يف الكياسنينيني الكبلنينيي والبعنينيدي للنياعنينية اليفسنيني  

 التطبيل البعدي بعد تطبيل الربىامر الكائه على إدازة االىفعاالت.
ّ ض ثادل  ٘لٍابلبح   لبل   مالبحثاحن٘لبض ثادل  (لحلسا لبح  ّ ليمل
بحقٔالددملبحقثلددٕلّبحثعدد ٖلحلنجنْادد٘لبح ج ٓثٔدد٘ل لب ياادد٘لبحي سددٔ٘;لّبجلدد ّلللللللل

لبح احٕلْٓ  للل لبحي اٜ :
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بني وتٕضط٘ دزدات طالب اجملىٕعٛ التذسٖبٗٛ يف الكٗاضني الكبم٘ ٔالبعدٙ  ( داللٛ الفسٔم6ددٔه )

 لمىٍاعٛ الٍفطٗٛ

 املتٕضط الكٗاضات أبعاد املكٗاع

االسلساف 

 املعٗازٙ

 قٗىٛ )ت(

 قٗىٛ وطتٕٝ الداللٛ 

 الضبط االٌفعال٘

 5091 25083 الكبم٘

5004 

000  

 4071 32046 البعدٙ 0001دالٛ عٍد 

 تفاعمٗٛ الرا

 4070 26016 الكبم٘

8082 

000  

 3059 35003 البعدٙ 0001دالٛ عٍد 

 املسٌٔٛ

 5037 25076 الكبم٘

7034 000  

 3094 36 البعدٙ 0001دالٛ عٍد 

 التفهري اإلجياب٘

 5055 25 الكبم٘

10003 

000  

 3024 36020 البعدٙ 0001دالٛ عٍد 

 الدزدٛ الهمٗٛ

 16044 102076 الكبم٘

10004 

000  

 0001دالٛ عٍد 
 9056 139070 البعدٙ

(لبحسدددايالمدددالٓلدددٕ:لأٌل ٔنددد٘ل  (لحلسدددا لبح ددد ّ ليدددملللل6ٓ ضددد لمدددًلبجلددد ّلل ل
بحقٔالددملبحقثلددٕلّبحثعدد ٖلحلنجنْادد٘لبح ج ٓثٔدد٘ل لب ياادد٘لبحي سددٔ٘ليلػددالالددٙللللل

(لٍّدددٙل دددٔهلأالدددٙلمدددًل ٔن َدددالللل10,04ل-10,03ل-7,34ل-8,82ل-5,04بحرتلٔدددهل 
ٓل شدد للتلّدددْنلردد ّ لخب لن حدد٘للحرددأٜ٘ليددملبحقٔالددملبحقثلددٕللللللللبجل ّحٔدد٘لممددال

ّبحثعدد ٖلحلنجنْادد٘لبح ج ٓثٔدد٘ل لب ياادد٘لبحي سددٔ٘ل لجٔددعلبذيعددانلّ لبح دددد٘لللل
(لبحسددايالٓشدد للتلأٌل6بح لٔدد٘الٍّدداِلبح دد ّ لحرددا لب  ْلددطلبذالددٙالّبجلدد ّلل لل

حقثلددٕلممددالم ْلددطلنددددا لبحقٔددا لبحثعدد ٖلأالددٙلمددًلم ْلددطلنددددا لبحقٔددا لبلللل
ًٔاالّمًل هلٓ هل ثْلل ٓؤ  للينٔ٘لب ياا٘لبحي سٔ٘لح ٚلبحق  الي  ّ لنبح٘للحراٜ
ًٔاليدملم ْلدقٕلندددا لللللللل بح   لبحث ٓالّبحاٖلٓيصلالٙلّددْنلرد ّ لنبحد٘للحرداٜ
بحقٔالدددملبحقثلدددٕلّبحثعددد ٖلحلنيااددد٘لبحي سدددٔ٘لّأيعانٍدددالحددد ٚل ددد  لبجملنْادددد٘للللللللل

الى ٔج٘لٍاِلبح دبل٘لمعلماللْ دلاللحٔدُلللّل  لبح ج ٓثٔ٘لحرا لبحقٔا لبحثع ٖ.
بحربىددام ل راالٔدد٘ (لّبحدداللْ ددلاللتل2019ى دداٜ لندبلددا ل ددالمددً:ل بحثٔددْمٕالللل

ٖل ٘ل حد اهل بإلد دان ٚل بحي سدٔ٘لّض دتلل ب يااد بح اق ىٔد٘الّندبلد٘للل بذر دادل مسد ْ
(لبحددداللْ دددلاللتلرعاحٔددد٘لبحربىدددام لبح ددد دٓرلح يشدددٔطلب يااددد٘لل2021 مشثْحٔددد٘ال
ّبحداللْ دلاللتللل (2021ض تلبح    لبخلد ب ال   ٓد لّبحشْب د ٗاللللبحي سٔ٘ل ل

ٖل راالٔد٘لبحربىدام لل ٚل ح  سدمل بح دْل ل  د ل الدٙلبح  ردملل ب دثإل بإلد دان  مسد ْ

 راالٔ٘لبحربىام  (لبحاللْ لاللت2021بحي سٔ٘;لّ اح لندبل٘ل ب ْتال ب ياا٘

ٕل ٙل بحقداٜهل بإلح رتّىد ٙل بإلد دانل الد ٘ل ح  سدمل يدا عي ٘لب ب يااد  حد ٚلأمَدا لل حي سدٔ

 ب   ْرم. بذ  ال

ّ  ددًلل سدد لٍدداِلبحي ٔجدد٘ل ل ددْٛلبآللددٕ:لألددَهلبحربىددام لبحقدداٜهلالددٙللنبدٗللللل
ب ى عا  ل للينٔ٘لبح  ااالب د ناإلمعلبآلض ًٓالحٔ لألَهل لبح  لصلمًل
بحع ح٘لب د ناأد٘الّب  دق بيا لبحسدلْ ٔ٘الّاندالالدٙللينٔد٘لا  دا لبحقد  للللللللل

٘الّ ٓددانٗلّاددَٔهلب د ندداإالّم دديَهلمددًلرَددهللردد رالَهلمبددالألددَهل لب د ناأدد
 نددالانددالبحربىددام لالددٙللللللينٔدد٘لل   ٍددهلبإلصلددايٕلّ ٓددانٗلردداالٔ َهلبحي سددٔ٘.لللل

لددْر لئٝدد٘لضرددث٘لانلددالالددٙلل بحدد٘لبخلددْالّبحقلددالّبح مثددا ٗلبحددالٓعدداىٕلميَددالللل
ّبذح د٘لّبح عداٌّلمدعللللبحق  الحٔ لانلالبحثاحن٘لالٙللٔانٗلا  ا لبحْنلّبحلهل

بحق  المًلض لللشجٔعَهلالٙلبح    لأماول م َٜهلّبحلجْٛللتلبحثاحن٘لاي ل
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مْبدَددد٘لأٓددد٘لمشددد ل٘ل ددد للدددْبدََهالّحنددد َهلالدددٙلب ي عدددانلادددًلبخلدددْاالّ ددد ّدٗلل
 نداللضدنًللللب شاد ٘لبإلصلائ٘الممالألَهل للينٔد٘لمد ّى َهلّل دٔ َهلبحي سدٕ.لللل

سدهلبحقد  لمدًلض  دالبى عدا  لدٔد ٗلّأر دادللللللللبحربىام لمْب  لّللْ ٔا لب  
لصلائدد٘الّبحددالم يدد َهلمددًلبح ػلددهلالددٙلب ى عددا  لبحسدداحث٘الّبذر ددادلبحسددلثٔ٘الللللللل
ّخحدد لمددًلضدد للبحيناددد٘لّبحملا دداٗال نددالانلددالبحثاحندد٘لأ يدداٛلبحربىددام لالددٙلل
لقدد ٓهلبحلددْبر لّب  ارددال لحلقدد  لايدد للقدد ٓهلبى عددا  لأّلأر ددادللصلائدد٘.ل نددالللللللل

ضدددنًلبحربىدددام لرئدددا ل بحعرددد لبحددداٍإالبح  ٔددداالّبح ػآددد٘لبح بدعددد٘البحعندددالللللل
بجلنددداإالّبح ردددئ الّبح سددداؤلالّبحلدددْبد(لّبحددداللددداٍنال لب  سدددا لبحقددد  لل
بح االٔدد٘لبحابلٔدد٘لّبح  دد ٖلّب ندداي ٗالمددًلضدد للبحث دد لاددًلحلددْللّأر ددادلحددثعتلللللل

 لّل االدددَهالممدددالب ْب ددد لب  ضدددني٘ل لبحربىدددام لّبحدددالل قلدددهلمشددداد ٘لبحقددد ل
 نداللضدنًلبحربىدام لأىشدق٘للداا  لللللللبىع سلّظَ ل للينٔ٘لميداا َهلبحي سدٔ٘.لل

بحقدد  لالددٙلبحدد   هلبحددابلٕالّبح  دد  لاددًلبحدداب لّ ددثقَاالّلنبدلَدداالّ ٔ ٔدد٘لللللللل
مْبدَ٘لبحضػْ الّ د  لحدالبحرد باا الممدالأنٚللتلليشدٔطلميداا َهلبحي سدٔ٘الللللللل

بحقدداٜهلالددٙللنبدٗلب ى عددا  ل للينٔدد٘لللممددالٓدد للالددٙلراالٔدد٘لبحربىددام لبح دد دٓرلللل
ب ياادد٘لبحي سددٔ٘لحدد ٚل دد  لبحللقدد٘لبحناىٔدد٘لمددًلبح علددٔهلبذلالددٕل  دد  لب  حلدد٘لل

لبإلا بنٓ٘(.ل

 البحح توصيات: 
ل:بحث  لبح ْ ٔا لبآللٔ٘لٓق و

 ب ٍ نددداولياح ددد دٓهلالدددٙللنبدٗلب ى عدددا  لحددد ٚلبحقددد  ل لرل لددد لب  بحددداللللللل
 لبح ػلدددهلالدددٙل دددن لمدددًلب شددد   لب  علقددد٘لبحدددالبح دبلددٔ٘لى دددً بلذٍنٔ َدددالل

ل.لْبدََه
 بح ْلددعل للقدد ٓهلبخلددربب لبح علٔنٔدد٘لّبح  دٓثٔدد٘لحلقدد  ل لم حلدد٘لبح علددٔهلللللل

بذلالٕالى ً بلذٌلٍؤ ٛلبحق  ل لم حل٘لمًلأٍهلّأضق لم بحالبحعن لبحدالل
ل.لس  البح اآ٘لّب ٍ ناو

 ْٖل لبح عامدالمدعلبحقد  لذىدُلٓسدَهل للللللبل   بولألاحٔهلبح ع ٓ لب انٖلّب عي
ل  .لينٔ٘لمياا َهلبحي سٔ٘الّٓسَهل لبحل لمًلا ٓ لمًلب ش   لبحسلْ ٔ٘

 للاح٘لبح   ٘لحلق  لنبضالبحر لبح دبلٕلحل عث لاًلبى عدا لَهلمدًلضد للللل
ل.بذىشق٘لب يَجٔ٘لّبح ميَجٔ٘

 ايفلحاييداٛليداح عث لللي لي بم للْآْ٘لاربلّلاٜالبإلاد ولب   ل د٘لحالد لحلسدنلللل
ل  .اًلبى عا لَهليق ٓق٘لميالث٘الّ ٔ ٔ٘للنبدلَا

 مكرتحة حبوخ: 
ل:بحث  للد بٛلبذثا لبآللٔ٘لٓقرتيف

 أ دد لي ىددام ل دداٜهلالددٙللنبدٗلب ى عددا  ل لبحلدد لمددًلبحسددلْ لغدد لب  غددْ لحدد ٚلل
ل.   لبحللق٘لبحناىٔ٘لمًلبح علٔهلبذلالٕ

 ناىٔ٘لمًلبح علٔهلبذلالٕل لب ياا٘لبحي سٔ٘لندبل٘لمقادى٘ليمل   لبحللق٘لبح
ل–ىدْعلبح علدٔهلدأ ٍد ٖ/لاداودلللللل- ل ْٛليعتلب د ػ ب لبح  ػ برٔد٘ل بجلديسللل

ل(بحر لدأّلل/ل اح 
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   ل  .لنبدٗلب ى عا  لّا   َالياح ي ٔهلب ى عاحٕلب ع
 ٘ل .لنبدٗلب ى عا  لّا   َالياخلجالب د ناإلح ٚل   لب  حل٘لب  ْلق
 ندبل٘لب ياا٘لبحي سٔ٘لّا   َالياحا اٛلب د ناإلّب قادى٘ليدملرٝدا لان ٓد٘لللل

ل .ّلعلٔنٔ٘لرل ل ٘

 املسادع قائنة:  

 املسادع العسبيةأوًلا ::  
(. املٍاعووٛ الٍفطووٗٛ عاووون أضاضوو٘ يف ظكٗوول الٕئٗفووٛ الٕقاٟٗووٛ.      2020سووالٔٚ، ذلىوود الطووعٗد )   أبووٕ -

 (1203) -ظكٗل صشف٘، دلمٛ األِساً العسب٘
(. الووورناٞ الٕدوووداٌ٘ ٔعالقتوووْ بالووورناٞ املعوووسيف ٔالتشصوووٗن     2010ذلىووود بوووَ عمٗجوووٛ )   األمحووودٙ، -

  .40 -13(، 4)35الدزاض٘ لدٙ عٍٗٛ وَ الطالب داوعٛ طٗبٛ. دلمٛ العمًٕ االدتىاعٗٛ، 

(. إدازٚ االٌفعوواالت ٔعالقتّووا بووالتهٗف الٍفطوو٘ االدتىوواع٘ لوودٝ    2018أووواه ذلىوود )وواه )  أزغووٗد، -

  .ٌٕٖٛ يف ذلافظٛ إزبد. زضالٛ وادطتري، نمٗٛ الرتبٗٛ، داوعٛ الريوٕكطمبٛ الجا

 .(. عمي الٍفظ، األزدُ: داز وعا2005ٖٛٔوعىسٖٛ ) بػري -
(. إدازٚ االٌفعواالت ٔعالقتّوا بوالتٕافل األضوسٙ     2020خدجيٛ سطني، ٔعسبٗات، زٌود بػوري )   البالٌٔٛ، -

ً  -لدٝ طمبٛ املسسموٛ األضاضوٗٛ العمٗوا. دزاضوات      الرتبٕٖوٛ، اجلاوعوٛ األزدٌٗوٛ، عىوادٚ البشوح       العموٕ

  .52 -36(، 1)47العمى٘، 

(. فعالٗٛ بسٌاور إزغوادٙ لودعي املٍاعوٛ الٍفطوٗٛ ٔخفوك األفهواز الالعكالٌٗوٛ        2019ضعد ) البٕٗو٘، -

لدٝ عٍٗٛ وَ طالب داوعٛ الطاٟف. اجملموٛ االلهرتٌٔٗوٛ الػواومٛ وتعوددٚ املعسفوٛ لٍػوس األ واخ        

 .24 -1(، 16، )العىمٗٛ ٔالرتبٕٖٛ
(. املطوواٌدٚ االدتىاعٗووٛ ٔعالقتّووا بووندازٚ االٌفعوواالت لوودٝ طمبووٛ املسسمووٛ  2013بهووس ٌوواد٘ ) اجلسٖوواُ، -

  .الجإٌٖٛ يف قضاٞ سٗفا. زضالٛ وادطتري، داوعٛ عىاُ العسبٗٛ، األزدُ

دٝ (. املٍاعوٛ الٍفطوٗٛ لو   2016إمياُ ٌبٗن، ٔالغني، ثسٖا ٖٕضف، ٔعبد احلىٗد، عوصٚ خضوسٙ )   سٍف٘، -

أوّات األطفاه املعاقني عكمًٗا الكابمني لمتعمي ٔعالقتّوا بالهفواٞٚ االدتىاعٗوٛ لودٝ أبٍواّٟي. دلموٛ       

  .480 -435(، 3)22دزاضات تسبٕٖٛ ٔادتىاعٗٛ، داوعٛ سمٕاُ، نمٗٛ الرتبٗٛ، 

(. املٍاعووٛ الٍفطووٗٛ ٔعالقتّووا بالوورات اإلجيابٗووٛ لوودٝ وتعووايف فوورئع     2021صووفاٞ صوودٖل )  خسٖبووٛ، -

" يف )ّٕزٖووٛ وصووس العسبٗووٛ ٔاملىمهووٛ العسبٗووٛ الطووعٕدٖٛ. دلمووٛ اإلزغوواد الٍفطوو٘،       19- "نٕفٗوود

  .280 -231(، 66داوعٛ عني مشظ، )

(. منط الػخصٗٛ االٌبطاط ٔاالٌطٕاٞ ٔإدازٚ االٌفعاالت لودٝ ودزضو٘   2013طازم أمحد ) الدلٗى٘، -

  .537 -491(، 4الجإٌٖٛ. دلمٛ داوعٛ األٌباز لمعمًٕ اإلٌطاٌٗٛ، )

 (. ضٗهٕلٕدٗٛ املعام مسعٗا. الكاِسٚ: عامل الهتب2009عبد العصٖص وٕضٜ ) زغاد -

(. فاعمٗوووٛ الووورات ٔعالقتّوووا بوووندازٚ االٌفعووواالت لووودٙ طمبوووٛ املسسموووٛ     2013ِٗوووجي أمحووود )  الصبٗووودٙ، -

 .اإلعدادٖٛ. دلمٛ نمٗٛ الرتبٗٛ األضاضٗٛ، اجلاوعٛ املطتٍصسٖٛ، بػداد
فطٗٛ: وفّٕوّوا، ٔأبعادِوا، ٔقٗاضوّا. دلموٛ نمٗوٛ الرتبٗوٛ، داوعوٛ        (. املٍاعٛ ال2013ٍعصاً ) شٖداُ، -

  .882 -812(، 51طٍطا، )

(. املٍاعووٛ الٍفطووٗٛ ٔعالقتّووا بالدافعٗووٛ ل زلوواش لوودٝ طمبووٛ داوعووٛ       2020زغوواد وطووعٕد )  الطووّم٘، -

 -163(، 3)21اإلواً ذلىد بَ ضعٕد اإلضالوٗٛ. دلمٛ العمًٕ الرتبٕٖٛ ٔالٍفطٗٛ، داوعوٛ البشوسَٖ،   

198.  

(. احلصاٌٛ الٍفطٗٛ ٔعالقتّا بكمل املطتكبن ٔدٕدٚ احلٗاٚ لدٝ الػباب 2016وريفت ٖاضس ) ضٕٖعد، -

 .يف وسانص اإلٖٕاٞ يف قطاع غصٚ. زضالٛ وادطتري، نمٗٛ الرتبٗٛ، اجلاوعٛ اإلضالوٗٛ، فمططني
ٛ       2016زٔال زوضوواُ )  الػووسٖف،  - ٔخفووك   (. فعالٗووٛ بسٌوواور إزغووادٙ لتوودعٗي ٌظوواً املٍاعووٛ الٍفطووٗ

. زضوالٛ  2014اضطسابات وا بعد الصودوٛ لودٝ وساِكو٘ األضوس املتضوسزٚ بالعودٔاُ األخوري عموٜ غوصٚ          

  .وادطتري، نمٗٛ الرتبٗٛ، اجلاوعٛ اإلضالوٗٛ، غصٚ، فمططني
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(. فعالٗووٛ بسٌوواور إزغووادٙ قوواٟي عمووٜ خصوواٟد الػخصووٗٛ احملووددٚ لووراتّا         2015عووالٞ )  الػووسٖف، -

عمٜ خفك الػوعٕز بواالغرتاب لودٝ طوالب اجلاوعوات الفمطوطٍٗٗٛ.       لتدعٗي املٍاعٛ الٍفطٗٛ ٔأثسٓ 

  .زضالٛ دنتٕزآ، داوعٛ املٍصٕزٚ: وصس

(. فعالٗٛ بسٌاور تودزٖيب لتٍػوٗط املٍاعوٛ الٍفطوٗٛ يف خفوك الوتفهري       2021ِالٛ ذلىد ) مشبٕلٗٛ، -

      ٛ  اخلوووسايف لووودٝ طوووالب تهٍٕلٕدٗوووا البصوووسٖات. دزاضوووات عسبٗوووٛ يف الرتبٗوووٛ ٔعموووي الوووٍفظ، زابطووو

  .444 -419(، 131الرتبٕٖني العسب، )

  .(1203(. املٍاعٛ خط الدفاع األٔه. ظكٗل صشف٘، دلمٛ األِساً العسب٘، )2020أون ) مشظ، -

(. فاعمٗوووٛ بسٌووواور إزغوووادٙ ووووب  عموووٜ 2021ضوووٍدع عىوووس، ٔالػٕاغوووسٚ، عىوووس وصوووطفٜ ) طسٖوووف، -

ٍطاٞ املتوخخسات يف اإلزلواب   التشصني ضد التٕتس لتشطني وطتٕٝ املٍاعٛ الٍفطٗٛ لدٝ عٍٗٛ وَ ال

يف األزدُ. دلمووٛ اجلاوعووٛ اإلضووالوٗٛ لمدزاضووات الرتبٕٖووٛ ٔالٍفطووٗٛ، اجلاوعووٛ اإلضووالوٗٛ بػووصٚ،    

29(2 ،)386- 405.  

 .(.اضرتاتٗذٗات إدازٚ الػضب ٔالعدٔاُ .عىاُ: داز الفهس العسب2007ٜعبد العظٗي سطني ) طْ -
عوسيف ٔعالقتوْ بكودزٚ الورات عموٜ املٕادّوٛ لودٝ طمبوٛ         (. العوبٞ امل 2014، ٌٕز فاضن ذلىوٕد )  العبادٙ -

  .العسام -اجلاوعٛ، زضالٛ وادطتري، داوعٛ دٖال٘

(. تٍػووٗط املٍاعووٛ الٍفطووٗٛ لتٍىٗووٛ الووتفهري اإلجيوواب٘ ٔخفووك قموول     2013إميوواُ سطووٍني )  عصووفٕز، -

الوٍفظ،  التدزٖظ لدٝ طالبات املعمىات غعبٛ الفمطفٛ ٔاالدتىاع. دزاضات عسبٗٛ يف الرتبٗٛ ٔعمي 

 .63 -11(، 42الطعٕدٖٛ، )
(. تٍػووٗط املٍاعووٛ الٍفطووٗٛ لتكووٕٖي الووتفهري اإلجيوواب٘. ز ٖووٛ تسبٕٖووٛ.  2016إميوواُ سطووٍني ) عصووفٕز، -

  .، الكاِسٚ: وصس، املهتب املصسٙ لمتٕشٖع1ط

(. املٍاعوٛ الٍفطوٗٛ ٔعالقتّوا بعٕاوون الصوىٕد األضوسٙ املدزضوٛ لودٝ أوّوات          2019أوواٌ٘ عواده )   عم٘، -

  .104 - 51(، 104)29ذٔٙ اإلعاقٛ العكمٗٛ الكابمني لمتعمي. اجملمٛ املصسٖٛ لمدزاضات الٍفطٗٛ، األطفاه 

(. املٍاعووووٛ الٍفطووووٗٛ لوووودٝ طالبووووات نمٗووووٛ الرتبٗووووٛ ٔعالقتّووووا بالوووورناٞ  2021لٗمووووٜ بووووابهس ) عىووووس، -

   .95 -61(، 7)37االدتىاع٘. دلمٛ نمٗٛ الرتبٗٛ، داوعٛ أضٕٗط، 

(. بسٌواور إزغووادٙ ٌفطو٘ دٖوو  لتٍػوٗط املٍاعووٛ الٍفطوٗٛ ٔأثووسٓ يف     2018أووون ذلىود سطووَ )  غٍواٖي،  -

  .426 -384(، 55ظكٗل األوَ الفهسٙ لدٝ املِٕٕبني باملسسمٛ الجإٌٖٛ. دلمٛ اإلزغاد الٍفط٘، )

(. وكٗووواع إدازٚ الضوووػٕط الٍفطوووٗٛ لووودٝ عٍٗوووٛ ووووَ طوووالب      2009صوووبش٘ عبووودالفتا  )  الهفوووٕزٙ، -

 .، نفس الػٗخ: الطالً لمطباع3ٛلٍفطٗٛ، زاجلاوعٛ،  ٕخ دزاضات يف الصشٛ ا
(. األلهطووووٗجىٗا ٔعالقتّووووا بووووندازٚ 2020صووووبش٘، ٔخمٗفووووٛ، وووووسٔٚ ٌبٗوووون، ٔسطووووَ، عووووصٚ ) الهفووووٕزٙ، -

  .30 -1(، 1)20االٌفعاالت لدٝ املساِكني. دلمٛ نمٗٛ الرتبٗٛ، داوعٛ نفس الػٗخ، 

كٗادٖووٛ لوودٝ ووودٖسٙ ٔووودٖسات   (. عالقووٛ إدازٚ االٌفعوواالت باألمنوواط ال 2014أمحوود فاضوون )  الالووو٘، -

 .املدازع االعدادٖٛ. زضالٛ وادطتري، نمٗٛ الرتبٗٛ، داوعٛ املطتٍصسٖٛ
(. إدازٚ االٌفعووواالت ٔعالقتّوووا لٕقوووع الضوووبط لووودٝ طمبوووٛ   2020زضووواب وٍصوووٕز سطوووني )  احملطوووَ، -

  .1282 -1255اجلاوعٛ. دلمٛ نمٗٛ الرتبٗٛ، داوعٛ ٔاضط، 

ٔعالقتّووا بطوومٕك املػوواغبٛ لوودٝ عٍٗووٛ وووَ وساسوون تعمٗىٗووٛ     (. األلهطووٗجٗىٗا 2011غووعباُ ) ذلىوود، -

  .رلتمفٛ. زضالٛ وادطتري، نمٗٛ الرتبٗٛ ، داوعٛ الفًٕٗ

 .(. العالز املعسيف الطمٕن٘، أضظ ٔتطبٗكات، الكاِسٚ: داز السغاد2002عاده عبد اهلل ) ذلىد، -
ووا ٔزاٞ االٌفعواه لودٝ طمبوٛ      (. إدازٚ االٌفعاالت ٔعالقتّا لّوازات 2021املطريٙ، عبد العصٖص ٌاصس ) -

صووعٕبات الووتعمي يف ضووٕٞ بعووك املووتػريات بدٔلووٛ الهٕٖووت. اجملمووٛ العسبٗووٛ لعمووًٕ اإلعاقووٛ ٔاملِٕبووٛ،  

  .73 -61(، 16املؤضطٛ العسبٗٛ لمرتبٗٛ ٔالعمًٕ ٔاآلداب، )

(. املٍاعووٛ الٍفطووٗٛ لوودٝ طمبووٛ املسسمووٛ     2019صووبا  وسغووٕد، ٔالعبٗوودٙ، طووْ عبوود احلىٗوود )      وٍووٕ ، -

 .394 -372(، 26عدادٖٛ. دلمٛ داوعٛ تهسٖت لمعمًٕ االٌطاٌٗٛ، تهسٖت، )اال
(. بسٌواور إلهرتٌٔو٘ قواٟي عموٜ اإلزغواد بواملعٍٜ لتشطوني املٍاعوٛ الٍفطوٗٛ          2021آٖٛ وصطفٜ ) املٕىل، -

لوودٝ أوّووات األطفوواه املهفووٕفني. دلمووٛ الرتبٗووٛ ٔثكافووٛ الطفوون، نمٗووٛ الرتبٗووٛ لمطفٕلووٛ املبهووسٚ،   

  .87 -57(، 1)18 داوعٛ املٍٗا،
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