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املسونة املعسفية وعالقتوا بالركاء الوجداني لدى طالبات املسحلتني 
 الجانوية واجلامعية

 ؿيعفاف نامل احملُ. ؾ

 قهِ عًِ ايٓفو نًية ايرتبية أنتاـ عًِ ايٓفو ايرتبوي املًاقى

 باملًُهة ايعكبية ايهعوؾية داَعة املًو نعوؾ 

 املستخلص : 
هددت الدرتسد ددذلعرلة ا ددذلدر ػاددذلةددمللدفاة ددذلدف ا جددذلةدرددى طسلدرت ددتد حلرددتزل طر ددط للللللللل

 ددذلدف ا جددذلةدرددى طسلدرت ددتد حلدفدالتنيمللدراط تثددذلةددتطة جددذلةةددطلعيدل ددطولثت ددتل دداة ل لدفاةل
ةكط جدددذلدرني  دددعلةطفاة دددذلعُت دددملزلفدددنيحللدفالتدددذلامدددط تخ/ل دددطة ح/لةدرني(،ددد لا ت دددح/ل  ةدددح/ لةلل

درىدتجذللدرتد  جذ-دغ ف طغ لع دسد-ةطرىد درت حلالدرى طسلدرت تد حل ة ط دف ا جذلةنلخػلل
تدفلدرتسد ذلمتلد ني(تدمل.لةرنيحقجقل ه/ةعلدر ػاط لدرني طةل-ةدرنيفهملدرني ط ف-ةدرنيحفجمل

ةقجط ددمل:ل لددته طلرقجددطنلدفاة ددذلدف ا جددذ لةدؼخددالرقجددطنلدرددى طسلدرت ددتد ح.لةتكت ددال ج ددذلللللللل
التددذل/ل طر ددذلةددنلدفل196/لةددنل طر ددط لدفددالتنيمللدراط تثددذلةددتطة جددذلةدد هنلاللل533درتسد ددذلةددنلال

د دددذلة دددت ل ػادددذل.لةادددتلدتمدددتلةدددنل نيدددطش لدرتسفالتدددذلددتطة جدددذ/ل طر دددذلةدددنلد337 لةلادراط تثدددذ
دست ط جددذليد ل غرددذلعل،ددطشجذلةددمللدفاة ددذلدف ا جددذلةدرددى طسلدرت ددتد ح ل  ددطلدتمددتل ددتملة ددت للل
 ددداة ليد ل غردددذلعل،دددطشجذلةدددملل ج دددذلدرتسد دددذل لدفاة دددذلدف ا جدددذلةدردددى طسلدرت دددتد حلُت دددملزلللللللل

  هلفني ت لةنلخػللد ني(تدملدغضتتدسلدلةدتمتغخنيػفلدفالتذلدرتسد جذ لةدخنيػفلدرني(، .ل
%/لةدنلدفاة دذلدف ا جدذلؼ داد لدر ج دذلا ا دذلةكت دط لدردى طسللللللللل23ميكنلدرني  دعلادطلثقدطسسل  د ذلالللل

ل.درت تد ح
لدركت ط لدففنيطلجذ:لدفاة ذلدف ا جذ لدرى طسلدرت تد ح لدفالتذلدرتسد جذ لدرني(، ل

Cognitive Flexibility and its relationship to Emotional Intelligence among 
high school and university female students 

Dr. Afaf Salem Al-Mohammadi 

Abstract:  
The study aimed to find out the correlation between the cognitive flexibility 

and emotional intelligence, if there any difference between students attributed 
to academic level and specialization (science or art) among high school and 
university female students, and the possibility of predicting cognitive flexibility 
through the components of emotional intelligence (Self-Awareness, Managing 
Emotions, Self-Motivation, Empathy, Handling Relationships). To achieve the 
objectives of the study, the researcher used two scales, the first scale measures 
students' cognitive flexibility and the second measures their emotional 
intelligent. The study sample consisted of (533) female students of high school 
and university students, (196) students from high school, while (327) represent 
university student. The results found that there were statistically significant 
correlation between cognitive flexibility and emotional intelligent, there were 
not statistically significant differences in cognitive flexibility and emotional 
intelligent attributed to academic level and specialization. When multiple 
regression analysis was used (23%) of cognitive flexibility due to differences 
among students on emotional intelligence components.  
Key words:  Cognitive Flexibility, Emotional Intelligence, Academic Level, 
Academic Specialization 
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 مكدمة: 
درش(،جذلدإل  دط جذللخ،طش للةن Cognitive flexibility ت تلدفاة ذلدف ا جذل

دردداللغلثامهددطلدغ  ددطولةددللثكني دد هطلتددتسظتجطفل ددنل اثددقل ط ددذل  ددادفلدرني شددصذللللللللللل
دغ ني ط جذلةهحلدراللحتت لة طمللش(،جذلدرططربلةتكشفل نلاتسدتهلةدةكط جطتهل

 لةتمدددددفحل تجدددددهلظجدددددملدفلةتحت دددددطفل لللةدةتد طتدددددهل لدفتدادددددفلدذتجطتجدددددذلدف(نيتفدددددذلل
رتزل ط ذلدرطػسلةنللجثلدر تعلرك هطلختنيتفللطيجذ تت جطته لةتت تلهىهلدرت

/.لةت دطهملل2019 ج طلةج همل لة نيتزلة ت هطلةهحل كسلددت ت لدرىهينلا طيدا لل
دفاة دددذلدف ا جدددذل لة دددط تدلدرطت دددذلفتد هدددذل ددداللةدددنلدر ق دددط لةدرنيقت دددط ل لللللللل

دراللتنيطتبلتفكلدفل داث طفلةلتدتغفل  طردذ لةختنيتدفلادتسد لدرطت دذللللللللجطتهملدرجتةجذل
ةةهددطسدتهمل لدرددنيفكللااة ددذل لدؼةاددط لدردداللتددتد ههمليدد تةط .ل نيت ددبلدفاة ددذلللللل

 لاددتسدلدرفددا ل تددرلدرنيكجددفلةددعلدفتداددفلدرمددط طذلةدر،دد تةط لللطفةه ددلدفدف ا جددذل ةس
لدراللتتد ههل لةجصنيهلدرني تج جذ.

 جددذلهددحلة ددحلدرفددا لةت ددت ل ددت لةددنلدر ددتدشللةدرتجددطسد لدفنيطلددذل للةدفاة ددذلدف ا
دفتدافلدف(نيتفذلةدرنيكجفلل بلدفتاف لةدةنيػكلة نيتزل طٍللةدنلدركفدطسدلدرىدتجدذلللل

 & Dennis)ث ا هدطل ث دمللة ط دتسلللل.لة(Konilk & Crawford, 2004) ةلدف نيقدتد لل

Vander, 2010)فلةددعلدفددعماد لدر جصجددذلةأ هددطلدرقددتسدل تددرلدرنيحددتللدف ددا لةدرنيكجددل
لدر،  ذلدفنيحلد لةدرقددتسدل ترلتترجددتلةع نيطجلةتدشللةني ت دلهلىهلدفعماد .

ثني ني ددتوللةتظهددال ه جددذلدفاة ددذلدف ا جددذلةددنلخددػللد نيحمددطسل ولدغ دداد لدرددىثنلل
ااة ددذلة ا جددذل طرجددذلثني ك ددتولةددنللددللدفشددكػ لةشددكلل ط ددللةثني،ددفتولةطرقددتسدلل

علدفنيطت ط لدفتافجذلرت شكتذ ل  دطلمينيتكدتولدرقدتسدل تدرللللل ترلدرنيكجفلدإلظتطةحلة
دغ نيقطللةنل كادلؼخازلة ػ ذلةث دالةث ظداةولعرلدفشدط للةدنلاةدثدطلشتنيتفدذللللللل
رت حددثل ددنلدذتتددتللدر تثتددذ ل  ددطلميكدد هملةددنلت ددتثلل  كددطسهملل ددبلة طجددط للللللل

 للةت ددهملدفاة ددذلدف ا جددذل لحت ددملل فددطسدلدرددني تمللل.ل(Gunduz, 2013)دفشددكتذل
.ل  دطل  هدطلتدات كلةكفدطسدللللل(Dillon & Ronna, 1999)شتنيتفلدفقداسد لددتطة جدذللل

 ,Eagle)درني تملةلللدفشكػ لرتزل ػسلة طر دط لدفدالتنيمللدؼ ط دجذلةدراط تثدذللللل

.لةتددات كلدفاة ددذلدف ا جددذلةط ددني(تدملدغ ددملدتجيجط لدف ا جددذلدردداللةددتةسهطلللللل(2004
  ددطلتني  ددألل/2004ذلددتطة جددذلااطددطةح لحت ددنلة ددنيتزلدرددني تملرددتزل ددػسلدفالتدد

;لدرتة ددددددددتاحل2020ةطرنيح،ددددددددجللدرتسد ددددددددحلدفاتفددددددددعلرددددددددتزلدرطت ددددددددذلاةشددددددددطسدل لللل
ل./Esen et al.,2017;ل2021ةعمسط جل 

 ثمدطفلةدنللللEmotional Intelligentةةدنل طلجدذل خداز لث دتلدردى طسلدرت دتد حلللللللل
درت دتد حلللمسط لدرش(،جذلدراللت ط تلدرفدا ل لدرنيتد دقلةدعلدؾخداثن.ل طردى طسللللل

  ددطسدل ددنلاددتسدلدرفددا ل تددرلدرددت حلةط ف طغتددهلة دد طهطلةع دستهددطلةدرددت حلاشددط اللللللل
دؾخاثن لةد ف طغتهملةة ط تتهمل ترلتت جههدطلةدردنيحكمل جهدط لةدرني دط فلة هدملللللل

/.لةُ دافلدردى طسلدرت دتد حلةأ دهلادتسدلدرفدا ل تدرلللللللل2010ةلللدر،اد ط لادرتتدرحل 
طتهطلةدردت حلةهدط لةت ظج هدطل لة ظتةدذليدتجدذللللللة ا ذل تد فهلة هملة ط جهط لة ػا

ل/.ل2003ةطرنيفط للةعلدر قللرنيحقجقل هتد هلدرىدتجذلةدر طةذلا  تلدرحفطس ل
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تددى طسلدرت ددتد حل ةسهدلةه هددطل لدر ػاددط لدرش(،ددجذلةدرنيتديددللدغ ني ددط حللللةر
ةدغ ددتةطجلدر ددط فحلةددعلدؾخدداثنلة ليجددعلة ددطلحلدذتجددطد لؼ ددهلثشددكللد ددني تد هدلل

طلث  لل ترلتف جللاتسد لةةهطسد لدرش( لةثملثتلةنلعظتطةجنيهدط ل دطر ق للل تهاثه
 لثددع خلعرلتفددطاملدفشددكػ لرددتزلدرفددا لةددنلللت ددتد ح لدةددنيػكلةهددطسد لدرددى طسلدرل

  دطل وللل/.2016لجثل تملدرقتسدل ترلدرني ط فل ةلتفهملد ف طغ لدؾخاثنا محدت ل
ت داضلدرفدا لرت (دط اللللدطتفطضلدرى طسلدرت تد حلرتزلدرفدا لثملثدتلةدنلعةكط جدذللللل

در ف جذلةدرني اضلرؽةادضلددت  جذ لةدطتفطضلدرقتسد لدر قتجذ لةث جقلدردني تملل
ةنلدر طلجذلدغ ني ط جذ لةثني،فل ثمهطليةةلدرى طسلدغ ف طرحلدف (فضلةأ همل الل
ش  جذ لة دللةق دترمللةدملل اداد هم لة  ادالت ا هدطلرت شدكػ لدر دتت جذلاسد دحلللللللللل

درت تد حلرتزلدرطت دذلث دط تهمل تدرلدرنيتد دقلدر ف دحلللللل/.ل نيح مللدرى طسل2001 
;ل2017در تدحلة  دتدفطتتس للاةاثط دل د  جنيهملةةطرنيطرحلاثدط دلحت،دجتهملدؼ دط ميحلللل

/ ل  طل ولدرنيػظملةمللدرى طسلدرت تد حلة اثقذل اضل2019دذتاديحلةةجكطشجلل 
ل .(Guil et al.,2004)درتسةنلثع خلعرلحت مللدرنيح،جللدؼ ط ميحلرتزلدرطت ذل

 مشللة الدزاسة 
تاتكمللدر  تجذلدرني تج ذل لدفدالتنيمللدراط تثدذلةددتطة جدذل تدرلدرني تدجملدر شدكللللللل
لجددثلثكددتولرتططرددبل ةسل  عددطلل ل  تجددذلدرددني تمل  اددالةددنلدغ ني ددط ل تددرلدف تددم لللللللل
 ني  حللسلدف عةرجذلةدإلظتطةجذلردتزلدرططردبلةت دملالد دني(تدملة دنيتثط لدردنيفكلللللللل

ثهلةث طهملةفط تجذلة  تجدذلل .ل طرططربلعتطةسلةث طا لةث تطلسدر تجطلرتزلدفني ت مل
ظتطةجنيدددهلعدردددني تم.لةةشدددطس ذلدرططردددبلةدددعلاةػشدددهلةتفط تدددهل لدرف،دددللث ددد ل دددنللل

ػلظل ل اللةدنلدغلجدطولةدأولدرطت دذلللللةد نيفط تهلةنلدفط دلدر ت جذلدفطاةلذ.لةُث
ذتدتدسلةدعلدف تدمللللغلثشطس تول لدؼ شطذلددت ط جدذلةلتقدط لدر شدطول ةللنيدرل لدلللل

ةغلثنيفددددط تتولااة ددددذلةددددعلشددددالهلةددددا ملةددددنلتحددددجللدؼ شددددطذلة  ددددطرجبلدرددددني تمللل
ةد ني(تدملة طشللت تج جدذلشتنيتفدذ ل دطلث جدقلدذت،دتلل تدرلدر نيدطش لدفا دتدلةدنلللللللللل
  تجدددذلدرني تدددجم.لةادددتلثدددع خلدغخدددنيػفل لدفاة دددذلدف ا جدددذلعرل دددتملتكجدددفلة دددضللل

تملدرقدتسدل تدرلدرني(طدجكلةلدللدفشدكػ للللللدرطت ذلةعلدر جصذلةدرظداةفلديجطدذلة دللل
ةدرنيفط دددللةدددعلدفتدادددفلدرني تج جدددذلدف(نيتفدددذ للجدددثل ولدرططردددبلد نيدددط ل لدفادلدددللللللللل
درتسد ددجذلةددطلا ددللدراط تثددذل تددرلتتقددحلدف تتةددذلةد ددني(تدملد ددملدتجيجط لة ا جددذللللللللل
ستدددت د.للةدؼ ددداد لدردددىثنلغلثني ني دددتولةطفاة دددذلدف ا جدددذل لدر دددط دلغلث دددنيطج توللللللل

دمل  طرجبلةد ملدتجيجط لة ا جذلةنيطتسدل لدرني تمل طلثد  كسل دت طفل تدرللللد ني(ت
ل.لMogadama et al.,2018)  دشهملدرنيح،جتحلا

 لدصتدطالدفهدطملدرني تج جدذ للجدثلردتلظلللللللدف  طلاتلثت بلدردى طسلدرت دتد حل ةسلل
ة ددضلدر ددتت جط لدردداللد نيشددا ل لدرت ددكلدرني تج ددحلة م ددطسلدؼ شددطذلدرف،ددتجذلللللل

للدؼخدداثنلةس ددضلدفشددطس ذل لدؼ شددطذلددت ط ددذ لةدرني ددتثفل لللللللةاددلل ددتملتق ددلل
خ،تيددطفل لدفددالتنيمللدراط تثددذلةددتطة جددذ.لةثددازلللملةػسدإلصتددطا لةدغتكددطلل تددرلدرددل

لدف ولدرددى طسلدرت ددتد حلرددهل ةسل Zeidnar et al. (2009) ة خدداةو ددللةددنلا  ددال
ة ولدرططردبلدردى حلللةدعلدرقدتسد لدف ا جدذ لللللت تد جدذل لتشدطة لدرقدتسد لدرلللطفهجكتجدل



 (ASEP)دزاسات عسبية يف الرتبية وعله النفس 

 

 

 

 

 

 م2022.. أبريل  ..  2المئة واثنان وأربعون جالعدد  

206 
 

 لدرني تملة،دتسدلللرإلسشط د ثني كنلةنلت ظجملةع دسدلدر تد فلةلث نييجبللة تد جطف
  مددلل ددطلثددع خلعرل  تجددذلت تددملظك ددهلةددنلعتقددطولةةتديددتذلدرددني تم.لدؼةددالدرددىخللل
ث نيت حلدرني طظللةطل  ج ذلدر ػادذلةدمللدفاة دذلدف ا جدذلةدردى طسلدرت دتد حلردتزلللللللل

لدرطت ذ.ل

 ددطثنلة ددتملدت ددط ل نيددطش لدرتسد ددط لدر ددطةقذللددتللدفاة ددذلدف ا جددذللةاددتلرحددتلظلت
 نيدطش للل ةدرى طسلدرت تد حلةطخنيػفلدرني(،د لةدف دنيتزلدرني تج دح.للجدثل  هداللللل

 لدفاة دذلدف ا جدذلر،ددط للللطف/ل اةادل2019/لة سد دذل طيدداال2016 سد دذل  دتلدذتدط ظلاللل
ةآخددداةوللدرني(،ددد لدر ت دددح لةيرددد ل كدددسلةدددطل  هاتدددهل نيدددطش ل سد دددذلةدددينلثدددت سل

/للجثل ط الدرفاة لر،دط لدرني(،د لدإل  دط ح.لةج  دطلمللتظهدال سد دط للللللل2016ا
/.ل  ددطل2021 لدفاة ددذلدر قتجددذلل ددبلدرني(،دد ل تسد ددذلس ددتدولاللطف خددازل اةادد

  هالة ضلدرتسد ط ل تملة ت ل اة ل لدفاة ذلدف ا جدذلت دملخلرت  دنيتزلدرتسد دحللللل
.لة  هددا ل/2018ةدر دد طسخلال/لة سد ددذلست ددن2016 تسد ددذلةددينلثددت سلةآخدداةولال

/لة ت ل اة ل دردذلدل،دطشجطفل لدردى طسلدرت دتد حلُت دملزلر دتعللللللل2014 نيطش لةشطا ذلا
درني(،ددد لةر،دددط لدرني(،،دددط لدإل  دددط جذ ل  دددطلمللتظهدددال اةادددطفل لدردددى طسللللل

/ل ط دالدرفداة للل2018ةج  طل سد ذل محدتلاللدرت تد حلُت ملزلف نيتزلدر  ذلدرتسد جذ 
/ل2011 ةددطل نيددطش ل سد ددذلاط ددملاللل،ددط لدرني(،دد لدر ت ددحل لدرددى طسلدرت ددتد حلرل

.لة  هدا ل سد دذللل/ل قتلةج ال تملة دت ل داة لل دبلدرني(،د لللل2016ة سد ذلا الا
 اة ل لدرى طسلدرت تد حلر،ط لدر  ذلدر هطشجدذللل(Sen et al,2020) مللةآخاةول
ةادددتلث دددت ل ددد بلدرني دددطثنل ل نيدددطش لدرتسد دددط لدر دددطةقذلعرلدخدددنيػفللللل لددتطة دددذ.

ر ػادذلةدمللللددراقط ط لةدر ج ذلة  ةد لدرقجطنلدفط قذ.لرىر لةاا لدذتط دذلف ا دذللل
دفاة ددذلدف ا جددذلةدرددى طسلدرت ددتد حلرددتزل طر ددط لدفددالتنيمللدراط تثددذلةددتطة جددذ.للللل

لةة هطلت  اقلدؼ صتذلدرفا جذ:

 هدددللتت دددتل ددداة لةدددمللةنيت دددطط ل س دددط ل طر دددط لدفالتدددذلدراط تثدددذلةدفالتدددذلللللللل
لدفاة ذلدف ا جذلةدرى طسلدرت تد ح؟ددتطة جذل ل

 هددللتت ددتل دداة لةددمللةنيت ددكل س ددط ل طر ددط لدرني(،دد لدر ت ددحلةدغ ةددحل للللللللل
لدفاة ذلدف ا جذلةدرى طسلدرت تد ح؟

 هللتت تل ػاذلدست ط جذلةمللدفاة ذلدف ا جدذلةدردى طسلدرت دتد حلردتزل طر دط لللللل
لدفالتذلدراط تخلةددتطة ح؟

 ا جدددذلةدددنلخدددػلل ة دددط لدردددى طسلدرت دددتد حلردددتزلللهدددللميكدددنلدرني  دددعلةطفاة دددذلدفل 
لدرططر ط ؟

 أهداف الدزاسة: 
تهتفلدرتسد ذلعرلة ا ذلدر ػاذلةمللدفاة ذلدف ا جدذلةدردى طسلدرت دتد حلردتزللللل
 طر ط لدفدالتنيمللدراط تثدذلةددتطة جدذ لةةدطلعيدل دطوله دطكل داة ل لدفاة دذلدف اثدذلللللللللل

تسد دددجذلةةدددنيحللدرني(،ددد لا ت دددح/لةدردددى طسلدرت دددتد حلُت دددملزلفدددنيحللدفالتدددذلدر
  ةددح/ ل  ددطلتهددتفلدرتسد ددذلف ا ددذلةددطلعيدل ددطولميكددنلدرني  ددعلةطفاة ددذلدف ا جددذلةددنلل

لخػلل ة ط لدرى طسلدرت تد حلرتزل طر ط لدفالتنيمللدراط تثذلةددتطة جذ.
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 أهنية الدزاسة: 
ك دددنل ه جدددذلدرتسد دددذلةدددنلخدددػللت طةهلدددطلفدددنيحلخلدفاة دددذلدف ا جدددذلةدردددى طسللللللتع

ث تدولةنلدفططربلدراشج جذلدراللعتنيط هطلدرطت ذل م دطسلت ت هدملللىثنلرت تد حلدرتد
ركددحلظكدد هملةددنلدرني طةددللااة ددذلةدرنيكجددفلةددعلدرظدداةفلةدفددنيحلد لدر جصجددذل دخددللللل
درف،ددللدرتسد ددحلةخطس دده ل  ددطلث ددتدولةددنلدفت ددت ط لدفه ددذلر يددط لدرطت ددذل لللللللل

ثن.ل  ددطلاددتلُت ددهملهددىهلدرتسد ددذلدجملددطللدرني تج ددحلةدر يددط ل لدرني طةددللةددعلدغخددا
ةنيت جهلدهني طملدف عةرملل لدر  تجذلدرني تج جذلعرل ه جذلدفاة ذلدف ا جذلةدردى طسلل
درت ددتد حل لدرني طةددللةددعلدرطت ددذلةدرنيفط ددلل لدفتداددفلدرني تج جددذلةدغ ددنيفط دل للللللل

 ل لدرني(طجكلرت دة لدغ ط ميجذلةدف طه لدرتسد جذ.ل  طلادتلُت دهمل نيدطش للللري
لرتسد ذل لة علدر دة لدرنيتسث جذلدف ط  ذلرطت ذلدفالتذلدراط تثذلةددتطة جذ.د

 مصطلخات الدزاسة: 
 ( املسونة املعسفية(Cognitive Flexibility  : 

/لةأ هدط: لتحدجللدرت هدذلدرىه جدذل ةلدرني دتعل لدؼ كدطسللللللل2011الث ا هطل  تلدرتهدطسل
ادددطلثني ط دددبلةدددعلدفدددالل ةلللدرحدددللةنيتا دددذلةتترجدددتهطلةتت جههدددطلةحتتثدددللة دددطسهط لللل

/.لةت دافلدفاة دذللل6ةنيطت ط لدفتافلةعل ػ ذلدرنيفكللة تملددت ت لدرفكداخ ا..ل
 ادشجددطفلةدددقتسدلدرططر ددذل تددرلتت جددهلتفكلهددطلة ػ ددذلةدرني ددتعلةأ كطسهددطلللللللعدف ا جددذل

ل بلةطلثقنيمدحلدفتادف لةميكدنلاجط دهطلةطفقجدطنلدف دني(تمل لدرتسد دذلدذتطرجدذ للللللللل
لتثن:لدفاة ذلدرنيكجفجذ لةدفاة ذلدرنيتقطشجذ.ةدرىخلثش للة 

  الركاء الوجداني(Emotional Intelligent): 
ةأ ددهلاددتسدلدرفددا ل تددرلدرني ددافل تددرلةشددط اهلللل(Golman, 1995)ث ا ددهل تفددطول

لدغ ني ط جددذةةشددط الدؾخدداثنلة تددرلحتفجددمللدرددىد  لةع دسدلدغ ف ددطغ لةدر ػاددط للللللل
دردد فسلةدذت ددطنلةدفاددطةاد.لةُث ددافلللةشددكللعظتددطةحلة  ددطل لةثنيمدد نليردد ل دد كللل

د ف طغتهطل لدفتدافلدف(نيتفذللع دسد ادشجطف:لةقتسدلدرططر ذل ترلعدرى طسلدرت تد حل
خاثنلةميكدنلاجط دهلاقجدطنلدردى طسلدرت دتد حلدفط دقلللللللةدرنيفط للةإظتطةجذلةعلدؼ

 تدرللل دتد هلة دطسللع/لةدردىخلمتلل2009د دتد ل  دتلدولةدر قدط لالللةنل لدرتسد ذلدذتطرجذل
ع دسدل- لةدردددىخلثشددد للع دددذل ة دددط لهدددح:لدردددت حلةطردددىد لل(Golman)مندددتيجل تفدددطو

درني طةدددللةدددعلل-درني دددط فلةدردددنيفهملل- درتد  جدددذلدرىدتجدددذلةدرنيحفجدددملل-دغ ف دددطغ ل
ل.در ػاط 

 اإلطاز النظسي: 
 ددتفلثددنيملت ددطةللدإل ددطسلدر ظدداخلفددنيحلخلدرتسد ددذ:لدفاة ددذلدف ا جددذلةدرددى طسلللللللل

لدرت تد ح.

 نة املعسفية:املسو-أواًل 
 ولدفاة دذلدف ا جدذلةكدتول  ط دحلةدنلةكت دط لللللللل(Guilford,1967)ث ني ل جتفتس 
ةث ا هددطلةأ هددطلاددتسدلدرفددا ل تددرلدرنيحددجللللDivergent Thinkingدرددنيفكللدرنيشدد  ل

درنيتقددطشحلرتحطرددذلدرىه جددذ ل خلدغ نيقددطللةددنلادةثددذلدرددنيفكللةددنل صددذلعرل خددازل للللللللل
شددكللتتقددطشحل ةولت تج ددط .لةهددحلاددتسدلدرفددا ل تددرل  تجددذلدر حددثل ددنلدف تتةددط  لةة
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در  دددطسلةدرني دددتثللدف دددني ال لدرني ادددجػ لدف ا جدددذ لةتترجدددتلدغ دددنييطةط لدف(نيتفدددذلللللل
.للجدددثلت دددط تلدفاة دددذلدف ا جدددذلدؼ ددداد ل تدددرلت دددتعل دددا لللللل(Deak,2003)رت تدادددف

لدرني طةددللةددعلدر،دد تةط .ل طرطت ددذليةخلدفاة ددذلدر طرجددذلرددتثهملدرقددتسدل تددرلت ظددجمللللل
ة طس هملةخ دتهملةت تثتدهطلةدنل  دللحتقجدقلدر نيدطش لدفنيتا دذ ل  دطل  هدمل  ادالللللللللل
ة جطفلةطر  تجط لدرىه جذلةدر تدشللدفنيطلدذ لةدرني طةدللةدعلدرتد د لدف ا جدذلدؼ اداللللللل

غلثني ني تولةطفاة دذلدف ا جدذللل ل ةطلدؼ اد لدرىثنل (Dennis &Vander,2009)ت قجتدف
ةل ة ا جددددذللةد دددملدتجيجط رلد دددني(تدمل  دددطرجبل دددط دلةدددطلثكت دددتول دددللادددط سثنل تدددل

لتدثلةةتدافلدفاجداد لدغ ف طرجدذلدرمحتولةدؼلع دسدة تت جذل  طرذل ل لد ف طرجذ
درمددط طذل ددطلثدد  كسل ددت طفل تددرلةكت ددط لدر  ددطسلةدرني ط دد لةدرنيددتداولدغ ف ددطرحلللل

طةدددللةدددعلث ددنيطج تولدرني دددط حلةدرني لرددتثهم ل  ددطل ولدؼ دداد ل ددللدفددا ملل قتجددطفلغل
دفتداددددفلةةنيطت طتهدددطلةشدددكلليدددحجت لةيرددد لةدددنلخدددػلل دددتملدرقدددتسدل تدددرلع ةدددطجلل

 Mogadama) جذدرت د لةدغ دطرجبلةد نيت طشهطل ليتسدلت ط بلدفتدافلدغ ف طر

et al.,2018) .ل

 Adaptive)ةٌا دد الدفاة ددذلدف ا جددذلعرل ددت مل:لدر ددتعلدؼةللدفاة ددذلدرنيكجفجددذللل

Flexibility)سدلدرفا ل تدرلتحدجللدرت هدذلدرىه جدذلدرداللث ظدالةدنلخػهلدطللللللللل:لةهحلات
 Spontaneous)عرللددددللةشدددددكتذلةددددط.لةدر دددددتعلدراددددط حلهدددددتلدفاة دددددذلدرنيتقطشجددددذللللل

Flexibility)لةثق،تلةهطلاتسدلدرفا ل تدرلدر دا ذل ل  نيدطجل  د ل دت ل كدنلةدنلللللللل:
 & Georgsdottir et al., 2003; Thurston) دؼ كدطسلدفني ت دذلهدطهلةتادفلة دملللللل

Runco ,1999)لةتنيمدددتلدفاة دددذلدرنيكجفجدددذل  دددتلةتد هدددذلدرفدددا لةتدادددفلدذتجدددطدلللل.
در  تجددذلةدردداللتكددتولااطةددذلةشددكػ لةدرتيددتللدرللتددتلل ددللتقتجتثددذلهلددط ل ةددطللللللللل
دفاة ذلدرنيتقطشجذل ني ني تل ترل ا ذلد نيطجلدؼ كدطسلةت ت هدطل  ادالةدنل دت هطلا  دتللللللل

ل/.2011 لسدرتهط

جدددذل لتف دددللدفاة دددذلدف ا جدددذ.للجدددثل  نيددد ل دددكطثطلللدخنيتفدددالدر ظاثدددط لدر ت ة
ةدنل ة دط لدرش(،دجذ لللللدف ولدفاة دذلدف ا جدذلت دتلُة دتللللل(Schaie et al., 1991)ةآخداةولل

ةتشللعرلتق للدرنيحللدففهتةح لةدفاطةادل لد ني دطسل مندطول تثدتدلةدنلدر دتتكلللللل
ة ولدفاة دددذلدف ا جذلتنيكدددتولةددددنلللةتق دددللدرني(تدددحل دددنلدؼمندددطولدرقتميدددذلدراطةنيدددذ 

مػمددددددذل ة ددددددط لهددددددحلدفاة دددذلدف ا جدددذلدذتا جدددذ لةدفاة دددذلدإل سد جدددذلدرش(،دددجذ لللللللل
لةدر ا ذلدر ف حا جذ.لل

دفاة ذلدف ا جذلةنلة هدذل ظداللللMartin et al.,1998)ةج  طل  الةطستنلةآخاةولا
 ولثكجددددفلد ددددنييطةنيهل ت ددددطلتطتددددبلد ني ط جددذلةأ هددطلت دد ل ددنلاددددتسدلدرفددددا ل تددددرلل

دفتاددفليردد  لة ول هددتسلدفاة ددذلدف ا جذلث ددت لعرلة ددحلدرفا لةطرتجطسد لةدر دتدشللل
دفنيطلددذل لدفتاددفلةعرلس  نيددهلؼولثكددتولةا ددطفلةعرلاتستددهل تددرلت ظددجمليدتددهلةشددكلللللللل

فاة ذلدف ا جدذللدل(Deak, 2003)  االةاة ذ.ل ةطلةنل طلجذلة ا جذل قتل  ال ث ل
ةط ني طسهدددطلدر  دددطسلةدرني دددتثللدف دددني ال لدرني ادددجػ لدف ا جدددذلةتترجدددتلدغ دددنييطةط للللل
د ني ط دفلعرلدف تتةط لدفنيدت ادل لدر جصدذ ل   دتةطلتكدتوله دطكلةشدكتذلةدطلةهلدطلةدتزلللللللللل
ةد دعلةدنلدذتتدتلل ددإولدرفدا لدفداولهددتلدردىخلثقدتملة  ددطسلظادجػ ل قتجدذل تثددتدل ةلللللللللل
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در طةقذلرتنيقتجدللةدنلهدىدلدفدتز لةتترجدتلد دنييطةط ل تثدتدلت  دطفللللللللللت تثللدرني اجػ 
لرت  تتةط لدفنيت اد.

لةدرنيفط دللدغ ني دط ح لللةتنيأمالدفاة ذلدف ا جذلة تدل تدةدللة هدط:لدر مد لةدر  دتلللل
ولدفاة ذلدف ا جذلتظهال نيجيذلرتنيحلد لدر  طشجذلدر طهذل نلدر م لةدر  ت ل لجثل

 ل ترلدفاة دذلدف ا جدذلتدمل د ل ت دطلتقدتملدرفدا لةدطر  اللللللللةهىدلثتلل ترل ولاتسدلدرفا
/.ل  طلتنيدأمالدفاة دذلدف ا جدذلةطرقدتسدللللل(Driscoll, 2000ة ي تلدرفا ل  اال ميطفل

 تدددرلدرنيفط دددللدغ ني دددط حلدإلظتدددطةحلةدددعلدؾخددداثنلةت دددط للدؼ كدددطسلةدرني دددطةولةدددعللللل
 ,Godsshalk) دؾخدداثنللجددثلثددع خليردد لرنيطددتثالدر  جددذلدف ا جددذلرددتزلدرفددا للللل

 ل  ددطلت ني ددتلدفاة ددذلدف ا جددذلةةشددكلل دد لل تددرلاددتسدلدرفددا ل تددرلدغ ني ددطهلل(2004
ةظاجدددللدف تتةدددط  لة تدددرل  تجدددط لدرنيفط دددللدغ ني دددط حلدرددداللحتدددتثلةدددمللدرفدددا للللل

ل/.2019ةديجطمللةهلةنل ةطسلةة ت مللةاةػسلادركط تسخلةآخاةو ل

 الركاء الوجداني:-ثانيا 
 للThorndike)حل ل نيددددددبلمتس ددددددتدث لا هددددددالةفهددددددتملدرددددددى طسلدرت ددددددتد ل

دراػمج ددط لةددنلدرقدداولدفط ددحل لةت ددتعلدرددى طسلدغ ني ددط ح لمددملي دداهل ددطس  للل
(Gardener)لدرا ط ج ددددط ل لدركنيطةددددذل ددددنلدرددددى طسلدفا ددددب للجددددثلي ددددالةددددأولللل 

درى طسلدرش(،دحلدردتدختحلةدردى طسلدر ج ش(،دحلةه دطول د  طمللةدنل مندطوللللللللل
ل(Salovey &Mayer,1990)مددمل شددال ددطرت لةةددطثالةقددطثجسلدرددى طسلدرنيقتجتثددذ.ل

 سد ذلد دني(تةطل جهدطلة،دطتتلدردى طسلدرت دتد حلؼةللةداد لمدملتتدردالدر ظاثدط لللللللللل
لدفف ادلرتى طسلدرت تد ح.

لطةرددال ظاثددط ل تددملدردد فسلدف(نيتفددذلتف ددللدرددى طسلدرت ددتد ح ل ظهددالل قددتلل
ة ددللمنددتيجلرددهلللل ةولةمنددتيجل ددطرت لةةددطثا.لل-ة هددط:لمنددتيجل تفددطو لةمنددتيجلةددطسلللل

ل: لة ج طلثتحل اضلؼهملهىهلدر  طيجتف للشتنيتفل ل ظاتهلرتى طسلدرت تد ح

 :Golmanجوملان  منوذج-1
ةطولدرى طسلدرت تد حل  دطسدل دنلادتسدلرتني دافللللل (Golman, 1995) ثشلل تفطو

 ترلدفشط الدرىدتجذلةةشط الدؾخداثن لةادتسدل تدرلحتفجدمللدردىد لةع دسدلدغ ف دطغ للللللل
لاط لدإلظتطةجذلةعلدؾخاثن لةثنيم نلع ذلزتطغ لهح:ةدر ػ
 درددت حلةطرددىد ل: (Self-Awareness) ثق،ددتلةددهلع سدكلدرفددا لدف ددني الذتطرنيددهللللل

در ف جذلةد ف طغتهلدرتدختجذ لةهحلدر  تجدذلدرداللث،د تلةدنلخػهلدطلدرفدا ل تدرلللللللل
لة حلة  ضلددتتد بلدرتدا جذلدفني تقذلةىدته.

  ع دسدلدغ ف طغManaging Emotions) لثق،دتلةهدطلدرقدتسدل تدرلدرني طةدللةدعللللللل:/
دغ ف ددطغ لةدرددنيحكمل لدغ ف ددطغ لدر ددت جذلة دد كلدرحمددبلةةتد هددذلدرقتددقلللللللل
ةدغ نيصطسلة لهطلةنلدغ ف دطغ لدر دت جذ لةادتل  تدقل تجهدطل تفدطول ج دطلة دتللللللللل

لُة  رلات ظجملدرىد /.
 حتفجددمللدرىد /درتد  جددذلدرىدتجددذلالل(Self-Motivationدر  تجددذلدرددالللل:لثق،ددتلةهددطل

تدددع خلعرلت ظدددجملدغ ف دددطغ لةدفشدددط الةتت جههدددطلرنيحقجدددقلدإلصتدددطا لةتت جدددفللل
لدإلةكط ط لةدرقتسد لرنيحقجقلدرىد .
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 درني ددددددط فلاEmpathyلةهددددددتلدرقددددددتسدل تددددددرلد نيشدددددد طسلد ف ددددددطغ لدؾخدددددداثنلللل:/
ةة ط تتهملةةشطس نيهملة تد جطف لةث ني تلدرني ط فل ترلدرت حلةطرىد  ل كت طل

لة حلة تد فهلةد ف طغتهل طول  االةهطسدل ترلاادسدلدفشط ا. طولدرفا ل ترل
 درني طةدددددللةدددددعلدر ػادددددط لل(Handling Relationships)لةثنيمددددد نلدركفدددددطسدلل:

دغ ني ط جددذلةدردداللتشدد للدفهددطسد لدغ ني ط جددذلةدرقددتسدل تددرلدرنيفط ددللدإلظتددطةحلل
لةعلدؾخاثنل لدفتدافلدغ ني ط جذ.

 :Bar-Onأون -منوذج باز-2
/لدرددى طسلدرت ددتد حلةأ ددهل(Bar – On et al.,2000 ةولةآخدداةول-ث ددافلةددطس

درقتسدل ترلتترجتلدفشط الدراللتج الةت ط تل ل  تجط لدرنيفكللردتزلدرفدا  للنيدرلللل
ث دددنيطجعل هدددملدغ ف دددطغ لةدف ا دددذلدغ ف طرجدددذلةت ظج هدددط;لةت دددط تهل تدددرلدر  دددتلللل

لة ط لدؾتجذ:دؼBar-On دغ ف طرحلةدر قتح لةثنيم نلدرى طسلدرت تد حل  تل
 ُة ددتلدركفددطسدلدغ ني ط جددذللل(Social Competence)لةتني اددلل لة ا ددذلةشددط اللل:

دؾخدداثن لة ه هددط لةتقجج هددط لةتددت جملدر ػاددط لدغ ني ط جددذلةدذتفددط ل تجهددط للللللل
لدغ ني ط جذ. ةدرني ط ف لةدف صترجذ

 ُة دددتلدركفدددطسدلدرش(،دددجذلاللIntrapersonalلةتني ادددلل لة ا دددذلدرفدددا لة ه دددهلللل:/
ةشدط اه لةدرني د لل دنلةشدط اهلة  كدطسه لةحتقجدقلدردىد  لةدغ دنيقػرجذلللللللللر ف ه لة

لةدرت حلةطرىد لةة طدتذلدغ ف طغ .
 ُة دتلدرنيكجدفلل :(Adaptability) ةثني ادلل لةاة دذلدرفدا لةلدللةشدكػتهلةدرقدتسدللللللل

  ترلةتدسةذلةشط الدرفا لةعلدؾخاثن لةتقججملليملدفتدافلدذتطرجذلةتاذ.
 ُة ددددتلع دسدلدرمددددحتول(Stress Management)لةتني اددددلل لاددددتسدلدرفددددا ل تددددرل:

لدر جطادل ترلدغ ف طللةحت للدرمحتو.ل
 ُة ددتلدفددملدجلدر ددطمل(General Mood)لةثني اددلل لتفددطظللدرفددا لة دد ط تهلة ظاتددهلل:

لدإلظتطةجذلرؽةتسل لدذتجطد لةدرش تسلةطفشط الدفت  ذلةدرني  لل  هط.ل

 : Salovey & Mayerمنوذج سالويف و مايس-3
ولدردى طسلدرت دتد حللل لعرل(Salovey et al., 2002)لةآخداةوللجدثل شدطسل دطرت لللل

ث ينلدرقتسدل ترل هملدرت دتدولةدرقدتسدل تدرلتترجدتلدفشدط ال  دتلدرقجدطملةطؼ شدطذللللللللل
لدف(نيتفذ لةلت ل سةعل تد بلرتى طسلدرت تد حلهح:

 الدغ ف ددطغ ع سدكلperceiving emotionsل/:لةثنيمدد نلدرني ددافل تددرلد ف ددطغلل 
درددددىد لةد ف ددددطغ لدؾخدددداثن لةدرني دددد للةتاددددذل ددددنلدغ ف ددددطغ لةدرني ججددددمللةددددملللللللل

لدغ ف طغ لدر،ط اذلةدفملثفذ.
 د ني(تدملدر تد فلرني هجللدؼ شدطذلدف ا جدذلل (using emotions to facilitate 

cognitive activities):ةتشددددللعرلد ددددني(تدملدغ ف ددددطغ لرنيت جددددهلدغ ني ددددطهللللل
فتدادددفلةتترجدددتلدغ ف دددطغ لدذتجدددذ لةدرنيدددأس تلةدددملل دددتدلللرت  تتةدددط لدفه دددذل لد

لد ف طغ .
 هددملدغ ف ددطغ لل (understanding emotions)لثنيمدد نلدرقددتسدل تددرلت،دد جفللل:

دغ ف طغ لعرلد ف طغ لةا  ذلا طذتدبلةدركدادلرتشد( ل ف ده/ لةد ف دطغ لللللل
لةنينيطة ذلةةني ت تذلحتتثل لت ت للة مل.
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 ع دسدلدغ ف ددطغ لmanaging emotions) لثنيمدد نلدرقددتسدل تددرلع دسدلدفشددط الل:/
درىدتجدددددذلةةشدددددط الدؼخددددداثن لة ددددد كلدغ ف دددددطغ لةدفشدددددط الدر دددددت جذلةاثدددددط دلللل

لع ادف.لدغ ف طغ لدر طسدلة هطل ةول  ال ة

ة ددطل دد قلثنيمددتلةددأولدر  ددطيجلدفف ددادلرتددى طسلدرت ددتد حلدخنيتفددال لحتتثددتلل
ى طسلدرت ددتد حلثشدد للع دسدللزتطغتددهلة ة ددط ه لةرك هددطليج هددطلدشددمل الةددأولدرددللللل

خداثنلةإظتطةجدذ.لة دتفللللة  كلدغ ف طغ لةدرني طةدللةدعلدفتدادفلدف(نيتفدذلةةدعلدؾللللل
لرتى طسلدرت تد حل ل سد نيهط.لGolmanتني ينلدر طلاذلمنتيجل تفطول

 الدزاسات السابكة: 
ت ددت  لدرتسد ددط لدردداللت طةرددالدفاة ددذلدف ا جددذل ةلدرددى طسلدرت ددتد حلةددعل تثددتلل

لة تفلثنيملتق جملدرتسد ط لدر طةقذلدرلمػثلستطةس:لد  لةنلدفنيح

 دزاسات تناولت املسونة املعسفية وعالقتوا ببعض املتغريات:-1

دفاة دددذللادددذلةدددمللػة ا دددذلدر لعرل(Cikrikci ,2018) دددجكاثكرل سد دددذللهدددت ا
لت ددذ لن طرددبلة طر ددذلةددلل/ل336ةددنلاةتكت ددالدر ج ددذللل دذتجددطدلندف ا جددذلةدرا ددطل ددلل

ةقجدطنلدفاة دذلدف ا جدذلةةقجدطنلدردتةد علةةقجدطنلدرا دطلللللللللد دني(تدمللةمتل.ددتطة ذ
دذتجدطدلللندرا دطل دلللادذل دردذلعل،دطشجطفلةدملللللػة ت ل لعرالدرتسد ذلتتتيل.دذتجطدلن 

لدفت هذلرتقتق لة ػاذلةمللدفاة ذلدف ا جذلةدرا طل نلدذتجطد.درتةد عللةةمل

 ت ددددذللدةددددنيػك دددنيتزلل/لعرلدركشددددفل ددددنلة2020هددددت ال سد ددددذلةشدددطسدلالةج  دددطلل
درتسد ح.لةة ا ذللز نيتةدف لددت سلةدرفاة لل بددتطة ذلفكت حلدفاة ذلدف ا جذ ل

ةددطلعيدل ددطولدرنيح،ددجللدؼ ددط ميحلغتنيتددفل  ددتلدرطت ددذليةخلدف ددنيتزلدفاتفددعلةددنللل
دفاة ذلدف ا جذل  هل  تلدرطت ذليةخلدف نيتزلدف (فضلةنلدفاة دذلدف ا جدذ.لع دط ذلللل

دلدرني  عثدددذلفكدددت حلدفاة دددذلدف ا جدددذلةطرنيح،دددجللدؼ دددط ميح.لةادددتللعرلت دددافلدرقدددتس
/لةدددنل ت دددذلدر كددطرتسثتنل ل طة دددذلدذت دددمللةدددنلل270تكت ددال ج دددذلدرتسد دددذلةددنلالل

 &  Dennis)  ني(تملةقجطنل ث سلة ط تسلةةل ػل لةرنيحقجقل هتدفلدرتسد ذ لدح

Vander Wall) اددالةددجػللدف ا جددذ.لةاددتل  هددا لدر نيددطش ل ولدرطت ددذل للللرت اة ددذ 
دفاة دددذلدف ا جدددذل تدددرلةكدددت حلدر دددتدشل لةدرمددد كل ةلدردددنيحكم لةمللتظهددداللللغةدددنيػك

 دملزلعرلدف دنيتزلدرتسد دح.لللل لةكدت حلدفاة دذلدف ا جدذلتُللللدر نيطش ل اة ل درذلعل،طشجطف
  طلت ملل ولةكت حلدر تدشل لةدرم كل ةلدرنيحكم لثني  صطولةطرنيح،دجللدؼ دط ميحللل

ل.رتزلدرطت ذ

عرلدرنيحققلةنلة ت ل ػاط لدست ط جذلةمللل سد ذلهت ال/2021اس تدوللة  از
دفاة ذلدف ا جذلة ط تجذلدرىد لدر حاجذلة د  جذلدغتقطولرتزل ت ذلدرتسد ط لدر تجدط لل

ةدركشدفللل رجدط ل  تجدذ/للکرجط ل ظاثذلدددللکدرني(، لدؼ ط ميحلادرفاة لل بلة
ردددىد لدر حاجدددذلة د  جدددذل دددنلعةكط جدددذلدرني  دددعلةطفاة دددذلدف ا جدددذلةدددنلخدددػلل ط تجدددذلدل

ة  دددفا لل /لةدددنل ت دددذلدرتسد دددط لدر تجدددطل250دغتقدددطو لةتكت دددال ج دددذلدر حدددثلةدددنلالل
در نيددطش ل ددنلة ددت ل ػاددط لدست ط جددذلةت  ددذلة درددذلدل،ددطشجطفلةددمللدفاة ددذلدف ا جددذللللللللل

 داة ل لةقجط دحلدفاة دذلدف ا جدذللللللة ط تجذلدرىد لدر حاجدذلة د  جدذلدغتقدطو لةة دت لللل
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شفالکةطلکة قطفلفنيحلخ:لدر تعلةدرني(، لدؼ ط ميح ل  حاجذة ط تجذلدرىد لدر
در نيددطش ل ثمدددطفل ددنلعةكط جدددذلدرني  دددعلةطفاة ددذلدف ا جدددذلةدددنلخددػللدرتد  جدددذلرإلتقدددطوللللل

لة ط تجذلدرىد لدر حاجذ.ل

/ل  ج ددذلدر ػاددذلةددمللدرنيددت قلدر ف ددحلةدفاة ددذلللللل2021ةحباددال سد ددذل فاد ددحلالل
/ل طر ذلةنل طر ط لدفالتذلدراط تثذلةدإ دسدلل600دف ا جذ.لةتكت ال ج ذلدرتسد ذلةنلا

ت تدددجمليددد جطلا طقدددذل دددطادو.لةتتيدددتال نيدددطش لدرتسد دددذلعرل ولة دددنيتثط ل س دددط لللل
درططر دط ل تدرلةقجدطنلدفاة دذلدف ا جدذل ط دالةاتف دذ لةة دت ل ػادذلةدمللدرنيددت قللللللللللل

طردثللدر ف حلةدفاة ذلدف ا جدذ لة داة ل لدفاة دذلدف ا جدذلر،دط ل طر دط لدر،دفلدراللللللل
مط تخ ل  طل  ها لدر نيدطش لةأ دهلميكدنلدرني  دعلةطفاة دذلدف ا جدذلةدنلخدػللدرنيدت قلللللللللل

 در ف ح.
 دزاسات تناولت الركاء الوجداني وعالقتى بعض املتغريات:-2

/لدرلدركشددفل ددنلدر ػاددذلةددمللدر،دد ت لدؼ ددط ميحللل2018هددت ال سد ددذل محددتلال
رددبلة طر ددذلةددنل طة ددذلل/ل ط260ةدرددى طسلدرت ددتد ح لةتكت ددال ج ددذلدرتسد ددذلةددنلالل

تكاثدددا.لةدتمدددتلةدددنلدر نيدددطش ل ول ت دددذلددتطة دددذلثني ني دددتولا دددنيتزلةنيت دددكلةدددنللل
درددى طسلدرت ددتد ح لة ول ت ددذلدؼا ددطملدر ت جددذلرددتثهملي ددطسلة ددتد حل  مددللةددنللللل

لدؼا طملدإل  ط جذ.

ة ددنيتزلدرددى طسلدرت ددتد حلل تددرلدرني ددافلل/ل ل سد ددنيهل تددر2019ةس ددملليددط ا
 تجدذلدرملةجدذلدفداج لةتكت دال ج دذللللللل دذلةدرني(،د لردتزل تللةدرفاة ل جهلت  طلرت تعل

درتسد دذلظنيدعللل.لة  هدا ل نيدطش للل طر ذ/ل61 ل طر طفل13ة طر ذلال طر طفل74درتسد ذلةنل
  اد لدر ج ذلا نيتزل طٍللةنلدرى طسلدرت تد ح ل  طل  هدا لدر نيدطش ل دتملة دت للللل

- جقدحلتطالع دطث/لةدرني(،د لل- اة ل لدرى طسلدرت تد حلتا علرت تعلاي دتسل
ل./ع  ط ح

لت دددتد حة دددنيتزلدردددى طسلدرلعرلة ا دددذل(Kant,2019)ةهدددت ال سد دددذل ط دددالل
 ترل  طنلددت سلةدفكدطولةدف دنيتزللللت تد حدرى طسلدر لدرفا ل لةددتطة ذل ذرطت

 طة ددذل  ددتسلل ت ددذلةددنلل/200النةتكت ددال ج ددذلدرتسد ددذلةددل.لدرني(،دد درتسد ددحلة
ددتطة دذلثني ني دتولللل دذلعرل وليجدعل تلدهل ت.ل شدطس لدر نيدطش لللل طثط لدفا ملثذ ةجهطسل

 ددنيتزلثني ني ددتولالت ددتد ح لة ول ت ددذل تجددذلدرملةجددذا دنيتزل ددطٍللةددنلدرددى طسلدرل
ةمللثنيمدتل داة ل لدردى طسللللةقطس ذلةطػسل تجذلدرقدط تو.للةاتفعللة تد حي طسل

لدرت تد حلث ملخلغخنيػفلدف نيتزلدرتسد ح.

اذلةمللدردى طسلدرت دتد حلللدر ػ/لعرلد نيق،طسل2020ةج  طلهت ال سد ذل ػةذا
دفالتدددذلددتطة جدددذلة تتثدددذلل دددذةة دددضلمسدددط لدرش(،دددجذلاتقدددتثالدردددىد /لردددتزل تل

ةدددنل تدددجاللدؾ دسلةدر تدددتمللة طر دددذلل/ل طر دددطف460درتسد دددذلا.لةةتحدددال ج دددذلل ددد  
ةتتيتالدرتسد ذلعرلدر نيطش :لتت دتل داة لةدملل دػسلدر د ذلدؼةرللللللل. طة ذل   

لر،دط ل دػسلدر د ذلدرادة دذ لللللخلدردى طسلدرت دتد حللة ػسلدر  ذلدرادة ذل لةنيحل
  دددطلتت دددتل ددداة لةدددملل دددػسلدرني(،ددد لدغ ةدددحلة دددػسلدرني(،ددد لدر ت دددحل لل

لر،ط لدرني(، لدر ت ح.لةنيحلخلدرى طسلدرت تد ح
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  ج دذلدر ػادذلةدمللدردى طسلللللل/ل قدتل دطولة ا دذللل2020 ةطلهتفل سد دذلدذتدا الل
ل. تجدذلدرملةجدذلا دمل تدملدرد فسلللللل دذلدرت تد حلةدركفطسدلدرىدتجدذلردتزل ج دذلةدنل تلللل

ر د ذلدرتسد دجذلدؼةرلةدرتطة دذل لللل لدة طر دذ للل/ل طر دطفل182الةةتحال ج ذلدرتسد ذ
 تجذلدرملةجذل طة ذل ةشق.ل  فا ل نيدطش لدر حدثل دنلة دت ل ػادذلدست ط جدذلةدمللللللللل

ةة ددت ل دداة ل لةنيت ددكل س ددط ل  دداد ل ج ددذلللدرددى طسلدرت ددتد حلةدركفددطسدلدرىدتجددذ 
ةقجط دحلدردى طسلدر دط فحلت  دطلفدنيحللدر د ذلدرتسد دجذلر،دط ل ت دذلللللللللللدر حثل تر

ل.در  ذلدرتطة ذ

لعرلة ا ددذلدر ػاددذلةددملل(Sen et al,2020)   ددطلهددت ال سد ددذل ددمللةآخدداةو
ةةتحدال ج دذلللل.ددتدطة جمللل دذلةدمللدرطتللةة ضلدفنيحلد ةدإل هط لت تد حلدرى طسلدر
لل. لدهل ددتلةت ةتشددلخ للةدر تددتملدؾ دسلة طر ددذلةددنل تجددذللل طر ددطفل/720الدرتسد ددذ

ةعتمتلةنلدر نيطش لة ت ل ػاذل  جفذلةمللدرى طسلدرت تد حلةدؼ دسلدؼ ط ميح ل
  ددطلدتمددتلةددنلدر نيددطش لة ددت ل دداة ل لدرددى طسلدرت ددتد حلُت ددملزلر دد ذلدرتسد ددجذللل
ر،ط لدر  ذلدر هطشجذل لددتطة ذ.ل  طلد فا لدر نيطش ل نلة ت ل ػاذلدست ط جدذلل

لرذلعل،طشجذلةملل  طرجبلدرني تملةدرى طسلدرت تد حلرتزل ت ذلددتطة ذ.يد ل غ

 الدزاسات اليت مجعت بني املسونة املعسفية والركاء الوجداني:-3
لجثل ولة ضلدر ظاثط ل  ا لدفاة ذلدر قتجدذلةد ني تهدطلادتسدلة ا جدذلت دط تلللللل

لةهدتفللBastian et al, 2005)ةط دنيجطولةآخداةولاللل تدرللدللدفشدكػ ل دطس ل سد دذللللل
درني افل ترلدرى طسلدرت تد حل    طفلةطفهطسد لدذتجطتجذلةدرقتسد لدف ا جذ للجدثلل

/ل طر ددطفلةطفالتددذلدراط تثددذل ح ددقل تددجهملةقجددطنلدرددى طسلل246الةتحددال ج ددذلدرتسد ددذ
درت دددتد حلفهدددطسد لدذتجدددطدلدرددداللدشدددني تالدإلصتدددطالدؼ دددط ميح لدرقدددتسدل تدددرللدددللللللل

تددق لةدرا ددطل ددنلدذتجددطد.لةاددتل  هددا لدر نيددطش لللدفشددكػ  لةدرقددتسدل تددرلةتد هددذلدرقل
ة دددت ل ػادددذلدست ط جدددذلةت  دددذلةدددمللدردددى طسلدرت دددتد حلةة دددضلةهدددطسد لدذتجدددطدلللللللل

لةدرقتسد لدف ا جذلخطيذلدرقتسدل ترللللدفشكػ لةدإلصتطالدؼ ط ميح.

دردداللي ددالةددمللةددنيحلخلدرددى طسلدرت ددتد حلةدفاة ددذللللللدرقتجتددذةددنلدرتسد ددط للة
درددداللهدددت العرل سد دددذلدر ػادددذلةدددمللللل(Gunduz, 2013)تةادف ا جدددذل سد دددذل ت دددل

دردددى طسلدرت دددتد حلةلدفاة دددذلدف ا جدددذلةدؼ دددادضلدر ف دددجذلردددتزلة ت دددحلةدددطلا دددللللل
/لة تدددملا دددللدرتتةدددذلةدددنل تجدددذلل414درتتةدددذ.للجدددثتلتكت دددال ج دددذلدرتسد دددذلةدددنلال

 لتا جددط.لةاددتلةج ددال نيددطش لدرتسد ددذل ػاددذللللل(Mersin)درملةجددذل ل طة ددذلةا ددمللل
ست ط جذلةمللدرى طسلدرت تد حلةدفاة ذلدف ا جذ لةة ت ل ػاذل ت جذلةدمللدردى طسلللد

لدرت تد حلةدفاة ذلدف ا جذلةعلدرقتقلةدغ نيصطس.

 ةلة دددطل ددد قلثنيمدددتل ولدرتسد دددط لدر دددطةقذلحبادددالةت دددتعلدفاة دددذلدف ا جدددذللللللللل
دفاة دددددذل لةدددددعل دددددت لةدددددنلدفدددددنيحلد :ل طرنيح،دددددجللدرتسد دددددحدردددددى طسلدرت دددددتد حل

ةةدددنيحللل لدر ددد ط دلةدؼةدددلل ل ط جدددذلةدرنيق دددللدر ج ش(،دددح لةةدددطلةسدسلدف دددا للللدغ ني
 لةدر،ددد ت لدر ف دددح لةدرتد  جدددذ لةمسدددط لدرش(،دددجذ لةدركفدددطسدلللللدر،دددحذلدر ف دددجذل

نيمدتلةدنلدرتسد دط لدر دطةقذل دتسدل لدرتسد دط لدردالللللللللةثدرىدتجذ ةلدغ هط لدفتحدت .لل
سلدرت دتد ح/للجدثلمللهدتللللي الةمللةدنيحلد لدرتسد دذلادفاة دذلدف ا جدذلةدردى طللللل
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دردداللحبادداللل(Gunduz, 2013)  ت ددتةا سد ددذللعغ-ل ددبلد ػ هددطل-در طلاددذ
در ػاذلةمللدرى طسلدرت تد حلةدفاة ذلدف ا جذلةدغ ادضلدر ف جذلرتزلة ت حلةدطلل

ل(Gunduz, 2013) ختنيتددفلدرتسد ددذلدذتطرجددذل ددنل سد ددذل ت ددتةالللةا ددللدرتتةددذ.لل
جثلمتلتط جدقل  ةد لدرتسد دذلدذتطرجدذل تدرل طر دط للللللةطر ج ذلةدؼ ةد لدف ني(تةذ لل
لBastian et al, 2005) سد دذلةط دنيجطولةآخداةولاللل ةدطلللدفالتنيمللدراط تثذلةددتطة جدذ.ل

ةدراللتش للدفاة ذلدر قتجذلةطاثقذلدفهطسد لدذتجطتجذلةدرقتسد لدف ا جذل قتلحباال
ل للة طشاد.

ددتطة جددذل ةل ت ددذلدفالتددذلل  ددطل ح قددالدرتسد ددط لدر ددطةقذل تددرل ت ددذلدفالتددذل
دراط تثددذ ل ةددطلدرتسد ددذلدذتطرجدددذل قددتلي ددالةددمللدرنيط جدددقل تددرل ت ددذلدفدددالتنيملللللللللل

ةاددتلمتلدغ ددنيفط دلةددنلدرتسد ددط لدر ددطةقذل لدخنيجددطسلةشددكتذللللللدراط تثددذلةددتطة جددذ.ل
لدر حثلة هتد هلةدؼ ةد لدف ني(تةذل لدر حثلة لتف للدر نيطش .

 منوج الدزاسة: 
دذتطرجذلدف ه لدرتيفحلدغست ط ح للجدثلثنيمدتلةدنلخدػلل داضلللللللتني علدرتسد ذ

ؼ ةد لدردداللد ددني(تةنيهطلةدإل ددادسد لةةددطللددر طلاددذلرت يني ددعلدف ددنيهتفلةدر ج ددذلةل
لتنيم نلةنلةنيحلد لة  طرجبلعل،طشجذ لة ج طلثتحل اضلهلط:

 جمتنع الدزاسة والعينة -أوًلا: 
التددذلدراط تثددذلةدفالتددذلثنيكددتولزتني ددعلدرتسد ددذلدذتطرجددذلةددنليجددعل طر ددط لدفلل

لددتطة جددذل لدرني(،،ددمللدر ت ددحلةدغ ةددح.لةاددتلمتلدرنيط جددقل تددرل ج ددذل شددتدشجذللل
/ل طر ددذلةددنل طر ددط لدفالتددذلدراط تثددذلةدفالتددذلددتطة جددذللللل533تنيكددتولةددنلالل  قجددذ

ددتتةللدرنيدطرحللل هد.للةثنيمتل1442خػلل ملدلع ادسلدرتسد ذلخػللدر طملدرتسد حل
لتتاثعلدر ج ذ:

 (8 توليع عيٓة ايؿقانة وفل َتػري املكسًة ايؿقانية1ٍ )دؿو

 ايٓهبة ايتهكاق املكسًة ايؿقانية
 84.6 174 ثاْوي

 48.6 885 داَعي
 %111 388 اجملُوع

%لةدنلل63.2/لةدنل ج دذلدرتسد دذلميداتنلةدطل  د نيهللللللل337/ل ولا1ثنيمتلةنلددتتةللا
 ج دذلللةدنلديدطرحلل اداللعيطرحل ج دذلدرتسد دذل لدفالتدذلددتطة جدذلةهدنلدرفصدذلدؼلللللل

%لةدنلعيدطرحل ج دذلدرتسد دذل للللل36.8/لةد هنلميداتنلةدطل  د نيهللللل196درتسد ذ لةج  دطلال
 دفالتذلدراط تثذ.

 (8 توليع عيٓة ايؿقانة وفل َتػري ايتؼ6ُِدؿوٍ )

 ايٓهبة ايتهكاق ايتؼُِ
 31.3 647 عًُي

 27.3 642 اؾبي
 %111 388 اجملُوع

%لةدنلل5005ةدنل ج دذلدرتسد دذلميداتنلةدطل  د نيهللللللل/ل269/ل ولا2ثنيمتلةنلددتدتةللال
عيددطرحل ج ددذلدرتسد ددذلخت،،ددهنل ت ددحلةهددنلدرفصددذلدؼ اددالةددنل ج ددذلدرتسد ددذ لللللل

%لةددنلعيددطرحل ج ددذلدرتسد ددذلخت،،ددهنل49.5/لةدد هنلميدداتنلةددطل  دد نيهل264ةج  ددطلا
ل  ةح.
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 أدوات الدزاسة-ثانيًا 
لتنيكتول  ةد لدرتسد ذلةنلةقجط مل:

 ة:املعسفي مكياس املسونة-1
 ل تددرل ج ددذلدرتسد ددذللل/2011  ددتلدرتهددطسالةقجددطنلدفاة ددذلدف ا جددذلرلللمتلتط جددقل

ل(Adaptive Flexibility)لجددثلثنيكددتولدفقجددطنلةددنلة ددتثنله ددط:لدفاة ددذلدرنيكجفجددذللل
ةثنيكدتولةدنلللل(Spontaneous Flexibility)  دطسد/ لدفاة دذلدرنيتقطشجدذللللل15ةثنيكتولةنلا

ديدددددطةسلاطش دددددذلحت دددددللدر  دددددطسد ل  دددددطسد/.لةثقطةدددددلل دددددلل قدددددادلةدددددنل قددددداد لل15ا
 دددللةنيأ دددت/.لةادددتلمتلع طدددطسل دددلل  دددطسدلةدددنلللل–ةتد دددقلل–درنيطرجدددذ:اةتد قل دددتدفل

در  طسد لدر دطةقذل س دط لرنيدنيملة طدتنيهدطلدل،دطشجطفل تدرلدر حدتلدؾتدح:لةتد دقل دتدفللللللللللل
ل/ل س ذلةدلتد.1/ل س نيطو ل للةنيأ تلا2/ل س ط  لةتد قلا3ا
 صدق مكياس املسونة املعسفية: 

/لستكملةنل  مطسلهجصذلدرنيتسثسل14ة تلدفقجطنلة تلد تد هلة ا هل ترلااطمل
خت،دد ل تددمل فددسلة ددا لةاجددطنلةتقددتثمل ف ددحلرنيحتثددتلةددتزلد ني ددطسلدر  ددطسد للل

ل بلداملد لديك مللرج، تل ت ل  طسد لل /ل  طسد3رت  تلةة تلهط لةمتللىفلا
طسلدر،دت لةط دني(تدمللل لةاطملُة تلدفقجدطنلحب دللد/ل  طس30دفقجطنلة،تستهلدر هطشحلا

/للجثلة تل وليجعلدر  طسد ل درذلدل،طشجطف.ل  طلاطملحب طسلم ط لدفقجطنل²ا ط
ةط دني(تدملة طةدللدرفدطلرت  دتثنلادفاة دذلدرنيكجفجدذ لةدفاة دذلدرنيتقطشجدذ/للجدثلةتحداللللللللللل

ل/.0.769/ل ترلدرنيتدل لةرت قجطنلدركتحلةتحالا0.778-00738ا

ل ط ل  ةد لدرتسد ذل طرنيطرح:ةاطةالدر طلاذلدذتطرجذلحب طسليت لةم
 :صدق االتساق الداخلي لألبعاد والدزجة الللية 

اطةالدر طلاذلحب طسلدغت ط لدرتدختحلفقجدطنلدفاة دذلدف ا جدذلة ة دط هلةيرد لللللل
حب طسلة طةدللدغست دطولةل دتولف ا دذلدر،دت لدردتدختحللجدثلمتلل دطسلة طةدللللللللللل

طرتس ددذلدركتجددذلرتُ  ددتلدرددىخللدغست ددطولةددملل س ددذل ددلل  ددطسدلةددنل  ددطسد لدفقجددطنلةللل
لت ني حلعرجهلدر  طسد ل  طلثنيمتلةنلددتتةللدرنيطرح:

 (8 ْتائر َعاٌَ اقتباط برينوٕ بني ؾقدة ايعباقة وؾقدة ايبعؿ ملكياى املكوْة املعكفية8دؿوٍ )

 َعاٌَ االقتباط باحملوق ققِ ايعباقة َعاٌَ االقتباط باحملوق ققِ ايعباقة ايُبعؿ
 **1.271 7 **1.272 1 املكوْة ايتهيفية

6 1.321** 11 1.383** 

8 1.348** 11 1.334** 

2 1.358** 16 1.268** 

3 1.368** 18 1.238** 

4 1.381** 12 1.321** 

5 1.313** 13 1.233** 

6 1.232** - - 

 **1.363 62 **1.336 14 املكوْة ايتًكائية

15 1.366** 63 1.325** 

16 1.386** 64 1.351** 

17 1.418** 65 1.366** 

61 1.351** 66 1.346** 

61 1.341** 67 1.315** 

66 1.251** 81 1.218** 

68 1.267** - - 

 ( فأقٌ 1.11** ؾاٍ عٓؿ َهتوى ) 
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/ل ولاجملة طةللدست طول دلل  دطسدلةدنلدر  دطسد لةدعلُة دتهطللللللل3ثنيمتلةنل تةللا
/ل أاددلل ددطلثددتلل تددرلدت ددط لللل0.01رددذلاةت  ددذلة درددذلدل،ددطشجطفل  ددتلة ددنيتخلدرتغللل

لدفقجطن.

  ددطلمتلل ددطسلة طةددللدغست ددطولةل ددتولف ا ددذلدغت ددط لدرددتدختحللجددثلمتللللللللل
ل طسلة طةللدغست طولةدملل س دذل دلل  دطسدلةدنل  دطسد لدفقجدطنلةطرتس دذلدركتجدذلللللللللل

لرت قجطنل  طلثنيمتلةنلددتتةللدرنيطرح:
 

 دة ايعباقة وايؿقدة ايهًية ملكياى املكوْة املعكفية(8 ْتائر َعاٌَ اقتباط برينوٕ بني ؾق2دؿوٍ )

َعاٌَ االقتباط بايؿقدة  ققِ ايعباقة

 ايهًية يًُكياى
َعاٌَ االقتباط بايؿقدة  ققِ ايعباقة

 ايهًية يًُكياى
1 1.483** 14 1.321** 

6 1.271** 15 1.342** 

8 1.313** 16 1.324** 

2 1.318** 17 1.376** 

3 1.356** 61 1.381** 

4 1.341** 61 1.365** 

5 1.331** 66 1.365** 

6 1.321** 68 1.326** 

7 1.321** 62 1.342** 

11 1.377** 63 1.373** 

11 1.381** 64 1.328** 

16 1.313** 65 1.365** 

18 1.314** 66 1.316** 

12 1.384** 67 1.368** 

13 1.312** 81 1.326** 

 أقٌ ( ف1.11** ؾاٍ عٓؿ َهتوى )

/ل ولاجملة طةللدست طول لل  طسدلةنلدر  طسد لةدعلدرتس دذللل4ثنيمتلةنل تةللا
/ل أالل دطلثدتلللل0.01دركتجذلرت قجطنلةت  ذلة درذلدل،طشجطفل  تلة نيتخلدرتغرذلا

ل ترلدت ط لدفقجطن.
  :ثبات مكياس املسونة املعسفية   

 رددذل رفددطللرقجددطنلةددتزلم ددط لةقجددطنلدفاة ددذلدف ا جددذلد ددني(تةالدر طلاددذلاة طللللل
/لرتنيأ دتلةدنلم دط لةقجدطنلدفاة دذلدف ا جدذ لللللللCronbach's Alpha (α) اة  دط(/لال

ثت ددتلة ددطةػ لم ددط لةقجددطنلدفاة دددذلللللدرنيددطرحللرقجددطنلدر،ددت لدر  ددطشحلةددتددتةلللللل
لدف ا جذ.للل

 (8 َعاٌَ أيفا نكوْباؽ يكياى ثبات َكياى املكوْة املعكفية3دؿوٍ )

 نكوْباؽ قيُة َعاٌَ أيفا عؿؾ ايعباقات ايبعؿ

 1.5668 13 املكوْة ايتهيفية

 1.6624 13 املكوْة ايتًكائية

 1.6577 81 املكوْة املعكفية ايهًي

 

/ل ولة طةللدرا ط لدر طملرؽة ط لةاتفدعللجدثلتدادة لةدطلةدمللللللل5ثنيمتلةنل تةللا
/لةهدىدلل0.8799/ ل  طل ولة طةللدرا ط لدر طملةاتفدعللجدثلةتد لاللل0.8246ل–ل0.7823ا

دفقجدددطنلثني نيدددعلةتس دددذل طرجدددذلةدددنلدرا دددط لميكدددنلدغ ني دددط ل تجدددهل للثدددتلل تدددرل ول
لدرنيط جقلدفجتد حلرتتسد ذ.
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 الركاء الوجداني: مكياس-2
/لةدردىخلمتلل2009 دتد ل  دتلدولةدر قدط لالللمتلتط جقلةقجطنلدرى طسلدرت تد حلع

/ل  ددطسدل66.للجددثلثنيكددتولدفقجددطنلةددنلالل(Golman) ددتد هلة ددطسل تددرلمنددتيجل تفددطوللع
 ترلع ذل ة ط لهح:ةتا ذل 

 درددت حلةطرددىد لل(Self-Awareness)ل7 ل6 ل5 ل4 ل3 ل2 ل1  ددطسد/لةهددح:لالل13ةظاتددهلال 
 /.13 ل12 ل11 ل10 ل9 ل8
 ع دسدلدغ ف طغ ل(Managing Emotions)ل16 ل15 ل14  دطسد/لةهدح:لاللل12ةظاتدهلالل 

 /.25 ل24 ل23 ل22 ل21 ل20 ل19 ل18 ل17
 درتد  جددذلدرىدتجددذلةدرنيحفجددمل (Self-Motivation)ل26  ددطسد/لةهددح:لال14ةظاتددهلال 

 /.39 ل38 ل37 ل36 ل35 ل34 ل33 ل32 ل31 ل30 ل29 ل28 ل27
 درني ط فلةدرنيفهمل(Empathy)ل45 ل44 ل43 ل42 ل41 ل40  طسد/لةهح:لال14ةظاتهلال 

 /.53 ل52 ل51 ل50 ل49 ل48 ل47 ل46
  درني طةددللةددعلدر ػاددط (Handling Relationships) ددطسد/لةهددح:لل13ةظاتددهلا  

 /.66 ل65 ل64 ل63 ل62 ل61 ل60 ل59 ل58 ل57 ل56 ل55 ل54ا
 ددقلةثقطةددلل ددلل قددادلةددنل قدداد لديددطةسلاطش ددذلحت ددللدر  ددطسد لدرنيطرجددذ:لات طلللل

غلل–غلت ط دددقل لجط دددطفللل–غل  دددنيطجعلحتتثدددتلدغ طةدددذللل–ت ط دددقل لجط دددطفللل–ظطةدددطفل
ت ط ددقلد ػاددطف/.لةاددتلمتلع طددطسل ددلل  ددطسدلةددنلدر  ددطسد لدر ددطةقذل س ددط لرنيدددنيمللللللللللل

/ل4/ل س دط  لت ط دقل لجط دطفلاللل5ة طدتنيهطلدل،طشجطفل ترلدر حتلدؾتح:لت ط قلظطةطفلا
/ل س نيددطو لغل2 س ددط  لغلت ط ددقل لجط ددطفلالل/3 س ددط  لغل  ددنيطجعلحتتثددتلدغ طةددذلالل

/ل66 ل65 ل8درنيطرجدددذلالدر دددطر ذل/ل س دددذلةدلدددتد.لةدددطل دددتدلدر  دددطسد لل1ت ط دددقلد ػادددطفلال
لت،حتل لدغهطهلدر ك ح.

ةاطملُة تلدفقجدطنلةدطرنيحققلةدنلدر،دت لرت قجدطنل دنل اثدقلدر،دت لدف طقدحلللللللللل
 تدملدرد فسلللةدرني ججملخ للجثل اضلدفقجطنل ترلعسلستك دمللةني(،،دملل للل

ةدر،حذلدر ف جذلةدغسشدط لدر ف دح لةمتلدغخدىلاػلظدط لديك دملللجدثل يد تلللللللل
 ل  ددطلد ددني(تملة ددتلدفقجددطنليددت للللد/ل  ددطس66 ددت لدر  ددطسد لدر هددطشحلرت قجددطنلالل

دفقطس ددددط لدرطا جددددذلرتنيأ ددددتلةددددنلدر،ددددت لدرني ججددددملخلةدتمددددتلة ددددت ل دددداة لةددددمللللل
ججددملخ لةد ددني(تملدرنيحتجددللدجمل ت ددط لدرطا جددذل ددطلثددتلل تددرليددت لدفقجددطنلدرني لل

در ددطةتحلرت قجددطنلةدتمددتلتشدد علستددتسلدرددى طسلدرت ددتد حلا طةددللةدلددتلثف دداللللللل
%/لةنلدرني طثنلدركتدح.لةرتنيأ دتلةدنلدرا دط لد دني(تملُة دتلدفقجدطنلدغت دط للللللللل77.19ا

درتدختحلةدرنييملشذلدر ،فجذلةدرفطل اة  طك للجثلةت لدرا ط لةط دني(تدملدرنييملشدذللل
/ لةدرفط اة  ددطكل0.915/ لة جني ددطولا0.915ادةولاةدد-در ،ددفجذلةطاثقددذل دد لةطول

ل/.0.963ةت لا

ل  طلتأ ت لدر طلاذلةنليت لةم ط لةقجطنلدرى طسلدرت تد حل طرنيطرح:

 :صدق االتساق الداخلي لألبعاد والدزجة الللية 
اطةددالدر طلاددذلحب ددطسلدغت ددط لدرددتدختحلفقجددطنلدرددى طسلدرت ددتد حلة ة ددط هلللللللل

ل دتولف ا دذلدر،دت لدردتدختحللجدثلمتلل دطسلللللللةير لحب دطسلة طةدللدغست دطولةللل
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ة طةدللدغست دطولةدملل س دذل دلل  دطسدلةدنل  دطسد لدفقجدطنلةطرتس دذلدركتجدذلرت  ددتلللللللللللل
لدرىخلت ني حلعرجهلدر  طسد ل  طلثنيمتلةنلددتتةللدرنيطرح:

 ؿقدة ايهًية يًبعؿاي(8 ْتائر َعاٌَ اقتباط برينوٕ بني ؾقدة ايعباقة و4دؿوٍ )

عاٌَ االقتباط َ ققِ ايعباقة ايبعؿ

 باحملوق
َعاٌَ االقتباط  ققِ ايعباقة

 باحملوق
 **1.463 6 **1.311 1 ايوعي بايفات

6 1.235** 7 1.347** 

8 1.314** 11 1.316** 

2 1.323** 11 1.364** 

3 1.382** 16 1.326** 

4 1.311** 18 1.361** 

5 1.261** -  

 **1.365 61 **1.211 12 إؾاقة االْفعاالت

13 1.372** 61 1.316** 

14 1.276** 66 1.384** 

15 1.313** 68 1.321** 

16 1.217** 62 1.421** 

17 1.265** 63 1.388** 

ايؿافعية ايفاتية 

 وايتشفيم

64 1.455** 88 1.473** 

65 1.277** 82 1.246** 

66 1.434** 83 1.465** 

67 1.411** 84 1.346** 

81 1.421** 85 1.438** 

81 1.467** 86 1.471** 

86 1.332** 87 1.364** 

 **1.376 25 **1.341 21 ايتعاطف وايتفِٗ

21 1.241** 26 1.346** 

26 1.331** 27 1.361** 

28 1.342** 31 1.327** 

22 1.318** 31 1.261** 

23 1.357** 36 1.254** 

24 1.337** 38 1.264** 

ايتعاٌَ َع 

 ايعالقات

32 1.238** 41 1.223** 

33 1.244** 46 1.258** 

34 1.326** 48 1.314** 

35 1.388** 42 1.367** 

36 1.314** 43 1.211** 

37 1.317** 44 1.451** 

41 1.322** - - 

 ( فأقٌ 1.11** ؾاٍ عٓؿ َهتوى ) 

سد لةعلة دتهطلل/ل ولاجملة طةللدست طول لل  طسدلةنلدر  ط6ثنيمتلةنلددتتةللا
/ل أاددلل ددطلثددتلل تددرلدت ددط لللل0.01ةت  ددذلة درددذلدل،ددطشجطفل  ددتلة ددنيتخلدرتغرددذلالللل

لدفقجطن.

  ددطلمتلل ددطسلة طةددللدغست ددطولةل ددتولف ا ددذلدغت ددط لدرددتدختحللجددثلمتللللللللل
ل طسلة طةللدغست طولةدملل س دذل دلل  دطسدلةدنل  دطسد لدفقجدطنلةطرتس دذلدركتجدذلللللللللل

لطرح:رت قجطنل  طلثنيمتلةنلددتتةللدرني
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 ْتائر َعاٌَ اقتباط برينوٕ بني ؾقدة ايعباقة وايؿقدة ايهًية ملكياى ايفناء ايودؿاْي (58دؿوٍ )

َعاٌَ االقتباط بايؿقدة  ققِ ايعباقة

 ايهًية يًُكياى
َعاٌَ االقتباط بايؿقدة  ققِ ايعباقة

 ايهًية يًُكياى
1 1.341** 82 1.316** 

6 1.486** 83 1.361** 

8 1.318** 84 1.324** 

2 1.268** 85 1.276** 

3 1.212** 86 1.331** 

4 1.236** 87 1.363** 

5 1.356** 21 1.283** 

6 1.311** 21 1.353** 

7 1.366** 26 1.323** 

11 1.311** 28 1.374** 

11 1.313** 22 1.388** 

16 1.311** 23 1.433** 

18 1.388** 24 1.376** 

12 1.322** 25 1.266** 

13 1.362** 26 1.386** 

14 1.311** 27 1.384** 

15 1.367** 31 1.358** 

16 1.312** 31 1.387** 

17 1.366** 36 1.341** 

61 1.331** 38 1.365** 

61 1.381** 32 1.365** 

66 1.318** 33 1.336** 

68 1.328** 34 1.556** 

62 1.388** 35 1.376** 

63 1.373** 36 1.363** 

64 1.385** 37 1.366** 

65 1.366** 41 1.368** 

66 1.271** 41 1.335** 

67 1.253** 46 1.382** 

81 1.363** 48 1.381** 

81 1.365** 42 1.374** 

86 1.334** 43 1.385** 

88 1.321** 44 1.463** 

 ( فأقٌ 1.11** ؾاٍ عٓؿ َهتوى )

نلدر  طسد لةدعلدرتس دذللل/ل ولاجملة طةللدست طول لل  طسدلة7ثنيمتلةنل تةللا
/ل أالل دطلثدتلللل0.01دركتجذلرت قجطنلةت  ذلة درذلدل،طشجطفل  تلة نيتخلدرتغرذلا

ل ترلدت ط لدفقجطن.

  :ثبات مكياس الركاء الوجداني   
رقجطنلةتزلم ط لةقجطنلدرى طسلدرت تد حلد ني(تةالدر طلادذلاة ط ردذل رفدطلللل

درنيطرحلت لدر  طشحلةددتتةلل/لرتنيأ تلةنلدر،Cronbach's Alpha (α) اة  ط(/لا
لثت تلة طةػ لم ط لةقجطنلدرى طسلدرت تد ح.ل

 (8 َعاٌَ أيفا نكوْباؽ يكياى ثبات َكياى ايفناء ايودؿاْي6دؿوٍ )

 قيُة َعاٌَ أيفا نكوْباؽ عؿؾ ايعباقات ايبعؿ

 1.4682 18 ايوعي بايفات

 1.5156 16 إؾاقة االْفعاالت

 1.6516 12 ايؿافعية ايفاتية )ايتشفيم(

 1.5718 12 ايتعاطف )ايتفِٗ(

 1.5172 18 ايتعاٌَ َع ايعالقات

 1.7175 44 ايفناء ايودؿاْي ايهًي



 (ASEP)دزاسات عسبية يف الرتبية وعله النفس 

 

 

 

 

 

 م2022.. أبريل  ..  2المئة واثنان وأربعون جالعدد  

220 
 

/ل ولة طةللدرا ط لدر طملرؽة ط لةاتفدعللجدثلتدادة لةدطلةدمللللللل8ثنيمتلةنل تةللا
/لةهدىدلل0.9097/ ل  طل ولة طةللدرا ط لدر طملةاتفدعللجدثلةتد لاللل0.8702ل–ل0.6834ا

قجدددطنلثني نيدددعلةتس دددذل طرجدددذلةدددنلدرا دددط لميكدددنلدغ ني دددط ل تجدددهل للثدددتلل تدددرل ولدف
لدرنيط جقلدفجتد حلرتتسد ذ.

 أساليب املعاجلة اإلحصائية 
رنيحقجقل هتدفلدرتسد ذلةحتتجللدر جط دط لدرداللمتله ج هدط ل قدتلمتلد دني(تدملللللل

ل ت لةنلدؼ طرجبلدإلل،طشجذلدف ط  ذل طرنيطرح:

 د ددني(تدملدخني ددطسل ل :للIndependent Sample T-testلرإل طةددذل تددرلدر ددعدلللل 
دؼةللةدراط حلةدرنيحقدقلةدنلة دت ل داة ل لدفاة دذلدف ا جدذلةدردى طسلدرت دتد حللللللللل
ةطخنيػفلةنيحللدفالتذلامط تخ/ل طة ح/لة ىر لةطخنيػفلةنيحللدرني(، ل

 ا ت ح/ل  ةح/.
 د دني(تدملة طةدللدغست دطولةل دتو للللPearson Correlationل لدر دعدللدراطردثللل 

فل تدرلدر ػادذلةدمللةنيت ددطط ل س دط ل طر دط لدفالتدذلدراط تثدذلةدفالتددذللللللللرتني دال
ددتطة جددددذل لدفاة ددددذلدف ا جددددذلةدرددددى طسلدرت ددددتد حلا تددددرلة ددددنيتخلدفقددددطثجسللل

 درفا جذلةدفقجطنلدركتح/.
 د دني(تدملدخني دطسلحتتجدللدغضتدتدسلدفني دت ل لللللللMultiple Regression Analysisلل 

ةكط جددذلدرني  ددعلةطفاة ددذلدف ا جددذلرددتزل طر ددط لللللل لدر ددعدللدرادةددعلرتنيحقددقلةددنلعللل
 دفالتنيمللدراط تثذلةددتطة جذلا ا ذلةكت ط لدرى طسلدرت تد ح.ل

  عسض النتائج ومناقشتوا:  
 التساؤل األول : 

  ل ترلةطلثتح:ل لهللتت تل داة ليد ل غردذلعل،دطشجذلةدمللةنيت دطط ل س دط للللللل
لدفاة ذلدف ا جذلةدرى طسلدرت تد ح . طر ط لدفالتذلدراط تثذلةدفالتذلددتطة جذل ل

رتني افل ترلةطلعيدل ط داله طرد ل داة ليد ل غردذلعل،دطشجذل لع طةدط لةفدا د للللللللة
 ج ددذلدرتسد ددذل  قددطفلعرلدخددنيػفلةددنيحللدفالتددذلد ددني(تةالدر طلاددذلدخني ددطسل ل :لللللل

Independent Sample T-testرنيت دجتل غردذلدرفداة لةدمللع طةدط لةفدا د ل ج دذللللللللل
 ددتملةةددنلددتددتةللثنيمددتلللل:/9ا ددطس لدر نيددطش ل  ددطلثت ددحهطلددتددتةلللللدرتسد ددذلة

 أادلل لدهطهدط لةفدا د ل ج دذلللللل0.05ة ت ل اة ليد ل غرذلعل،طشجذل  تلة دنيتزلل
درتسد ذل لدفاة ذلدرنيكجفجذ لةدفاة ذلدرنيتقطشجذ لةدفاة ذلدف ا جذلادركتدح/ لة لدردت حللل

ذلادرنيحفجدددمل/ لةدرني دددط فلادردددنيفهم/ للةطردددىد  لةع دسدلدغ ف دددطغ  لةدرتد  جدددذلدرىدتجدددلل
لةدرني طةددللةددعلدر ػاددط  لةدرددى طسلدرت دددتد حلادركتددح/ لةددطخنيػفلةددنيحللدفالتدددذ.للللللل
ةميكددنلتف ددللهددىهلدر نيجيددذلةددأول ت ددذلدفالتددذلدراط تثددذلةددتطة جددذلرددتثهملتفكددلللللل
 ت ددحلزتددا لةرددتثهملاددتسدل تددرلدرددنيفكللدفدداولةد ددني(تدملدر ددتدشللةدرقددتسدل تددرللللللللللل

 ولةالتدددذلدر  تجدددط لدرشدددكتجذل ةلدجملدددا دلللللPiaget  دددتلةجط جدددذللللدرنيحتجدددل.للجدددثل
(Formal Operational Stage)دراللتني جمللةهدطلةالتدذلدفادهقدذلثكدتولدرفدا ل  ادالللللللل

دتقط طفلر  تجط لدرنيحتجللةدرنيقتثملةدرنيفكللدفاولةثكتول  االاتسدل تدرلدغ دنيقادسللل
ل/.2003ةدغ ني  طولاةجط جذ ل
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 املكسًة يًفكوم بني إدابات َفكؾات عيٓة ايؿقانة طبكًا إىل اػتالف َتػري "" ت (8 ْتائر اػتباق7دؿوٍ )

 ايؿالية قيُة "ت" االحنكاف املتونط ايعؿؾ املكسًة احملوق
 1.658 1.141- 3.317 86.63 174 ثاْوي املكوْة ايتهيفية

   3.176 86.88 885 داَعي 
 1.141 1.212 3.111 82.25 174 ثاْوي املكوْة ايتًكائية

   3.715 88.61 885 داَعي 
 1.318 1.451 7.446 44.56 174 ثاْوي املكوْة املعكفية )ايهًي(

   11.128 44.16 885 داَعي 
 1.686 4.188 31.27 174 ثاْوي ايوعي بايفات

 

1.614 

 4.126 31.24 885 داَعي 

 1.241 4.176 24.56 174 ثاْوي إؾاقة االْفعاالت

 

1.424 

 4.334 24.23 885 داَعي 

 1.432 6.136 36.68 174 ثاْوي ايؿافعية ايفاتية )ايتشفيم(

 

1.318 

 6.855 36.82 885 داَعي 

 1.758 1.182 4.164 41.84 174 ثاْوي ايتعاطف )ايتفِٗ(

 4.388 41.86 885 داَعي 

 1.785 4.121 32.21 174 ثاْوي ايتعاٌَ َع ايعالقات

 

1.827 

 4.872 32.11 885 داَعي 

 1.141 62.762 656.61 174 ثاْوي ايفناء ايودؿاْي )ايهًي(

 

1.658 

 63.664 651.48 885 داَعي 

ةاتلثا عل  بلهىهلدر نيجيذلعرل ظطملدرني تجملدراط تخلا ظطملدفقاسد /لدفط دقلل
لطرجددطفل لدف تكددذلدر اةجددذلدر دد ت ثذ للجددثلثنيشددطةهلهددىدلدر ظددطملعرللددتدفل دد للةددعلل

ظطملدرتسد ذلددتطة جذ.لةثنيجتلدر ظدطملرتططر دذل ايدذلت ديجلل دت لةدنلدر دط ط لللللللل 
دردداللتا ددبلةتسد ددنيهطلخددػللدرف،ددللدرتسد ددحلدرتدلددت ل  ددطلثنيددجتل ددا.لدذتددىفللللل
ةدإل ط ذلةنلةدمللدفقداسد لدفقتةدذ ل  دطلث طدحلدرططر دذل ايدذلدرتسد دذلةطرف،دللللللللللل

هددتلةنيددط ل لدفتس ددذ لدر،ددجفحلإلظددطمل ددت لدر ددط ط لحب ددبلاددتسدتهطلة للددتة لةددطلل
ةثنيددجتلدغخنيجددطسلةددنلةددملل ددت لةددنلدفددتد لدغخنيجطسثددذلل ددبلس  ددهلةدلنيجددطجلدرططر ددذ للل
ةثهددتفلدر ظددطملعرلت  جددذلاددتسدلدرططر ددذل تددرلدختددطيلدرقددادسد لةيددقللش(،ددجنيهطللللللل

  ددطلاددتلثكددتوللل/.1434ةدةددادال طاطتهددطلةةجتهلددطلةةتده هددطلاةادسدلدرملةجددذلةدرني تددجم للل
 تج جذلدفقتةدذل لةدتد لدفدالتنيمللدراط تثدذلةددتطة جدذل ةسل للللللرنيشطةههلرؽ شطذلدرني

ت  جذلدفهدطسد لدف ا جدذلةةاة نيهدطلةاثدط دلدرنيفط دللدغ ني دط حلةدمللدرططر دط .للجدثلللللللللل
عرل ولت ددتعلدفددتد لدرتسد ددجذلةةددطلثملتددبل تجددهلةددنللط ددذللل(Deak,2003) شددطسل ثدد ل

تترجدددتلدغ دددنييطةط لذتدددلللللدرطت دددذلعرلدرني دددتثللدف دددني ال لدرني ادددجػ لدر قتجدددذلةلللل
دفشكػ لدر ت جذل لدفتد لدفني(،،ذ لثع خلعرلت  جذلدفاة ذلدف ا جذلرتزلدرطت ذ.ل
  دطل شدطس ل دتدل سد دط لةدطولدفاة دذلدف ا جدذلتدمل د لةدعلدرتد دلةلدرنيقدتمل لدر  داللللللللللللل

(FitzGlbbon et al, 2014, Stevens, 2009, Climie, 2008)ل  دطلادتلثا دعلللل.
 ل اة ل لدرى طسلدرت تد حلةملل ج ذلدرتسد دذلعرل  ج دذلدردى طسلللل  بل تملة ت

درت ددتد حلدرددىخلميكددنلد ني ددطةهلةت ت ددهلةددنلخددػللاثددط دلدرنيفط ددللةددعلدغخدداثن.للللللل
لجددثل شددطسل تفددطول ولدرددى طسلدرت ددتد حلةتددني تم لة ولدرددني تملث ددت لة ددىتلدر دد تد لللللللللل

ل.Golman, 1995)دؼةرلةث ني الا

لجددثلمللهددتل دداة ل درددذللل/2020 سد ددذلةشددطسدلالةتنيفددقلهددىهلدر نيجيددذلةددعل نيددطش ل
فددنيحللدف ددنيتزلدرني تج ددح ل  ددطلتنيفددقلةددعلللللدل،ددطشجطفل لمسددذلدفاة ددذلدر قتجددذلت  ددطفلل
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ل دملزلُتلت دتد حل اة ل لدردى طسلدرلظتتللجثلمللل(Kant,2019) ل سد ذل ط ال نيطش
 سد دذل فاد دحلللدر نيجيدذلدذتطرجدذلةدعل نيجيدذللللللختنيتدفلغخنيػفلدف دنيتزلدرتسد دح.لةلل

/للجثلة ت ل اة ل لدفاة ذلدف ا جذلر،ط لدف نيتزلدؼ تر ل  طلغلتنيفدقلل2021ا
/ لة سد دددذل2020 لة سد دددذلدذتدددا ال(Sen et al,2020)لةدددعل سد دددذل دددمللةآخددداةولل

لُت ملخلرت  نيتزلدرتسد ح.لدرى طسلدرت تد ح اة ل لة تةدلللجثل/2020 ػةذا

  :التساؤل الجاني 
د ل غردذلعل،دطشجذلةدمللةنيت دطط ل س دط لللللل  ل ترلةطلثتدحل لهدللتت دتل داة ليلللل

ل طر ط لدرني(، لدر ت حلةدغ ةحل لدفاة ذلدف ا جذلةدرى طسلدرت تد ح .

رتني افل تدرلةدطلعيدل ط داله طرد ل داة ليد ل غردذلعل،دطشجذل لع طةدط ل ج دذلللللللللل
درتسد دددذل  قدددطفلعرلدخدددنيػفلةدددنيحللدرني(،ددد لد دددني(تةالدر طلادددذلدخني دددطسل ل :للللل

Independent Sample T-testلرنيت جتل غردذلدرفداة لةدمللع طةدط ل ج دذلدرتسد دذلللللللل 
لة طس لدر نيطش ل  طلثت حهطلددتتةللدرنيطرح:

" يًفكوم بني إدابات َفكؾات عيٓة  Independent Sample T-test(8 ْتائر اػتباق " ت8 11دؿوٍ )

 ايؿقانة طبكًا إىل اػتالف َتػري ايتؼُِ

 ايؿالية ُة "ت"قي االحنكاف املتونط ايعؿؾ ايتؼُِ احملوق
 1.683 1.166 3.688 86.35 647 عًُي املكوْة ايتهيفية

 3.853 86.16 642 أؾبي

 1.854 1.665 3.426 82.64 647 عًُي املكوْة ايتًكائية

 3.342 88.68 642 أؾبي

 1.636 1.186 7.687 44.68 647 عًُي املكوْة املعكفية )ايهًي(
 11.163 43.63 642 أؾبي

 1.738 1.137 3.761 31.23 647 عًُي وعي بايفاتاي

 4.681 31.26 642 أؾبي

 1.562 1.653 4.247 24.26 647 عًُي إؾاقة االْفعاالت

 4.861 24.48 642 أؾبي

 1.813 6.633 36.42 647 عًُي ايؿافعية ايفاتية )ايتشفيم(

 

1.538 

 6.823 36.21 642 أؾبي 

 1.833 1.765 4.485 41.16 647 عًُي ايتعاطف )ايتفِٗ(

 4.132 41.48 642 أؾبي

 1.668 1.125 4.811 32.17 647 عًُي ايتعاٌَ َع ايعالقات

 4.685 32.11 642 أؾبي

 1.636 1.157 63.681 651.65 647 عًُي ايفناء ايودؿاْي )ايهًي(

 63.181 656.64 642 أؾبي

/ل ددتملة ددت ل دداة ليد ل غرددذلل10الثنيمددتلةددنلخددػللدر نيددطش لدفت ددحذل ل ددتةلل
 أاددلل لدهطهددط ل ج ددذلدرتسد ددذل لدفاة ددذلدرنيكجفجددذ للل0.05عل،ددطشجذل  ددتلة ددنيتزل

دفاة ذلدف ا جذلادركتح/لة ة ط لدرى طسلدرت تد حلادرت حلةطرىد  لةدفاة ذلدرنيتقطشجذ ل
للةددعلع دسدلدغ ف ددطغ  لدرتد  جددذلدرىدتجددذلادرنيحفجددمل/ لدرني ددط فلادرددنيفهم/ لدرني طةددلللللل

لدرى طسلدرت تد حلادركتح/ لةطخنيػفلةنيحللدرني(، .ةدر ػاط  ل

ةتف ددالهددىهلدر نيجيددذلةددأول دداةفلدرتسد ددذل لدر جصددذلدرني تج جددذلةنيشددطةهذلةشددكللل
 ل طرطت دذل ل دػلدرني(،،دملللللادؼ ةدح/لل د لل لدرني(،،دمللدر ت دحلةدإل  دط حلللل

لدر جددال ةلمينيتكددتولاددتسد لةنيشددطةهذلة هددتدفلةشددمل ذلةخدد د لةنيقطسةددذل ددتدسل للللل
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دفتس ددذل ةلدجملني ددعل ددطلاددتلثكددتولدر دد بل ل ددتملة ددت ل دداة ل لدفاة ددذلدف ا جددذللللللللل
ةدرددى طسلدرت ددتد حلرددتزلدرططر ددط لةددطخنيػفلخت،،ددطتهن ل  ددطلاددتلث ددت ل دد بللللل
يردد لعرل حددا لدرنيددتسثسلدذتتثاددذلدفني  ددذلةدردداللت ني ددتلةشددكلل دد لل تددرل شددادكلل

ت ملل  اددال ط تجددذل لدر حددثلةتق،ددحللللدرطت ددذل لدر  تجددذلدرني تج جددذلة  ددللدفددني للل
دف تتةط لةلاثط دلدؼ شطذلدر  تجذلةلدفجتد جذلدراللةتةسهطلتملثتلةدنلدفاة دذلدف ا جدذلللل

لةلدرى طسلدرت تد حلرتزلدرطت ذ.ل

ةلجددثل ولدفاة ددذلدف ا جددذلةدرددى طسلدرت ددتد حلةهطستددطولاطةتنيددطولرتنيطددتثال ددنللللللللل
ول لةجصدط لةنيشدطةهذلةشدكلل د لل للللل اثقلدف طس ذلةدرنيتسثب ل دطولدرطت دذلثنيدتسةتللل

 ػلدرني(،،مللدر ت حلةدإل  ط حلةثني ا تولؼ دطرجبلتدتسثسلةنيشدطةهذلت ني دتللللل
 ,.Spiro et al) تددرلتقددتثملة ا ددذلةني ت ددذلرتطددػس.لةاددتل شددطسلد دد لةلةآخدداةوللل

عرل ولت  جذلدفاة ذلدف ا جذلةتطتثاهطلرتزلدفني ت مللعتنيطجلعرلتت للةجصدذللل(1988
تقددتمل تدرلدرني ددتعل ل دا لة  ددطرجبلدف تتةدط لهلددملحبجدثلت ددط تهمل تددرلللللت تج جدذلل

لدر  جذ.لدد ني طسلدف ا ذل لزتطغ ل للستت 

/للجثلمللهدتل داة ل للل2021ةتنيفقلدر نيجيذلدذتطرجذلةعل نيجيذل سد ذلس تدولا
/ل2019 سد ددذليددط الدفاة ددذلدف ا جددذلةددطخنيػفلدرني(،دد  ل  ددطلتنيفددقلةددعل نيددطش للللل

حب دددبلةدددنيحلللل لدردددى طسلدرت دددتد حلل ليد ل غردددذلعل،دددطشجذلمللهدددتل ددداةللجدددثل
ل.درني(، لدرتسد ح

لجددثلة ددت ل دداة لل/2021 سد ددذلس ددتدولاختنيتددفلدر نيجيددذلدذتطرجددذلةددعل نيجيددذلل
ل،طشجطفل لة دنيتزلدفاة دذلدف ا جدذلر،دط لدركتجدط لدإل  دط جذ ل  دطلختنيتدفلللللللللع درذل

دف ا جدددذلر،دددط للل ددداة ل لدفاة دددذلللجدددثلة دددت ل/ل2018 سد دددذل محدددتلالةدددعل نيدددطش لل
/للجدددثلة دددت ل ددداة ل لللل2020 سد دددذل دددػةذالدرني(،ددد لدر ت دددح لةختنيتدددفلةدددعلللل

لدرى طسلدرت تد حلر،ط لدرني(، لدر ت ح.

 :التساؤل الجالح 
 د ل تدرلةددطلثتدحل لهددللتت دتل ػادذلدست ط جددهلةدمللةنيت ددطط ل س دط ل طر ددط للللللللل

لدرت تد حل لدفالتذلدراط تثذلةدفالتذلددتطة جذل لدفاة ذلدف ا جذلةدرى طس

رتني افل ترلدر ػادذلةدمللةنيت دطط ل س دط ل طر دط لدفالتدذلدراط تثدذلةدفالتدذللللللللل
ددتطة جذل لدفاة دذلدف ا جدذلةدردى طسلدرت دتد حلا تدرلة دنيتخلدفقدطثجسلدرفا جدذللللللللل

 Pearson)ةدفقجدددددطنلدركتدددددح/لد دددددني(تةالدر طلادددددذلة طةدددددللدست دددددطولةل دددددتولل

Correlation)نيحلد لة دطس لدر نيدطش ل  دطلثت دحهطلللللرنيت جتل غرذلدر ػاذلةمللدفل
لل:/11اددتتةلل

ل0.01ثنيمتلة ت ل ػاذل ا ثدذليد ل غردذلعل،دطشجذل  دتلة دنيتزلللللللةةنلددتتةل
 أاللةمللةنيت طط ل س دط ل طر دط لدفالتدذلدراط تثدذلةدفالتدذلددتطة جدذل لدفاة دذلللللللل

ح/للجثلدف ا جذلةدرى طسلدرت تد حلا ترلة نيتخلدفقطثجسلدرفا جذلةدفقجطنلدركت
دفاة دددذلدف ا جدددذلردددتزل طر دددط لدفالتدددذلدراط تثدددذلةدفالتدددذلللل ثنيمدددتل  دددهل ت دددطلاد ل

لددتطة جذل ت طلاد لة نيتزلدرى طسلدرت تد حلرتثهن.
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(8 ْتائر َعاٌَ اقتباط برينوٕ يتوْيض ؾالية ايعالقة بني َتونطات ؾقدات طايبات املكسًة 11دؿوٍ )

املعكفية وايفناء ايودؿاْي )عًى َهتوي املكاييو ايفكعية واملكياى ايجاْوية واملكسًة ادتاَعية يف املكوْة 

 ايهًي(
أبعاؾ ايفناء 

 ايودؿاْي
 املكوْة املعكفية 

 املكوْة
 ايتًكائية

 املكوْة
 ايتهيفية

ايؿقدة ايهًية 

 يًُكوْة املعكفية
 811ظ1 8421ظ1. 615ظ1 قيُة َعاٌَ االقتباط بايفات ايوعي

 **1.111 **1.111 **1.111 ايؿالية اإلسُائية

 822ظ1 873ظ1 1.685 قيُة َعاٌَ االقتباط االْفعاالت إؾاقة
 **1.111 **1.111 **1.111 ايؿالية اإلسُائية

 1.218 1.215 1.821 قيُة َعاٌَ االقتباط ايفاتية ايؿافعية
 **1.111 **1.111 **1.111 ايؿالية اإلسُائية

 1.817 1.812 1.657 قيُة َعاٌَ االقتباط ايتعاطف
 **1.111 **1.111 **1.111 ايؿالية اإلسُائية

 َع ايتعاٌَ
 ايعالقات

 1.866 1.216 1.811 قيُة َعاٌَ االقتباط
 **1.111 **1.111 **1.111 ايؿالية اإلسُائية

ايؿقدة ايهًية 

 ايودؿاْي يًفناء
 251ظ1 1.271 1.851 قيُة َعاٌَ االقتباط

 **1.111 **1.111 **1.111 ايؿالية اإلسُائية

 فأقٌ 1.11** ؾاية اسُائيًا عٓؿ َهتوى 

دفاة دذلدف ا جدذلثنيدجتلللللدةدنيػكلةتازلدر طلاذلةأولهىهلدر نيجيذلة طقجدذللجدثل وللل
ة طلذل   لرتنيفكللدرتدا حل للجطدلدرفا لةتق تهلرتدا هل دطلث دملالةدنلة دنيتزللللل

 شدالثفكداةو لللةدأول دللدرللل(Ellis,1997)درى طسلدرت دتد حلرتثده.للجدثلثدازل ردجسلللللل
ةثشدد اةولةثني،ددا تول ليددتسدلتفط تجددذلت ط رجددذ ل أ كددطسهملتددعمال تددرلةشددط اهمللللللللل
ة ددتت هم ل  ددطل ولد ف ددطغتهملتددعمال ل  كددطسهملة ددتت جطتهم.لةاددتلث ددت ل دد بللللل
ة ت ل ػادذلدست ط جدذلةدمللدفاة دذلدف ا جدذلةدردى طسلدرت دتد حلعرل  ج دذلدفالتدذلللللللللل

درطت دذلةدرداللتنيت دعل جهدطلدر ػادط لدغ ني ط جدذلللللللدراط تثذلةددتطة جذلدراللميدالةهدطللل
ةلدجملني ددعلةأ  تددهلةدردداللةطرنيددطرحلتنيطتددبلةهددطسد لل ةلدؼاددطسسل  ددتدسلةددعلدؼيددتاطسل

تكجفل طرجذلةةاة ذلة ا جذلرنيق دلل دللةدطلهدتل تثدت.للجدثل شدطسلةدطستتولةآخداةولللللللللل
(Martin et al., 1998)ولثكجدفللعرل ولدفاة دذلدف ا جدذلت د ل دنلادتسدلدرفدا ل تدرل لللللللل

د نييطةنيهل ت طلتطتبلدفتافلير  لة ول هتسلدفاة ذلدف ا جذلث ت لعرلة حلدرفا ل
ةطرتجطسد لةدر دتدشللدفنيطلدذل لدفتدادفلةعرلس  نيدهلةدأولثكدتولةا دطفلةعرلاتستدهل تدرلللللللللل
ت ظدجمليدتدهلةشدكلل  ادالةاة دذ.لةرددىر لصتدتل وله دطكل ػادذل ا ثدذلةدمللدفاة ددذللللللللللل

لحلرتزل  اد لدر ج ذ.دف ا جذلةدرى طسلدرت تد 

ادتلةج داللللدرداللل(Gunduz, 2013)ةتنيفقلهىهلدر نيجيدذلةدعل نيدطش ل سد دذل ت دتةاللللل
ة ت ل ػادذلدست ط جدذلةدمللدردى طسلدرت دتد حلةلدفاة دذلدف ا جدذ لةلتنيفدقلةدعل نيدطش للللللللللل

دراللة ت ل ػاذلدست ط جذلةت  دذللل(Bastian et al, 2005) سد ذلةط نيجطولةآخاةول
لةدرقتسد لدف ا جذ.لةمللدرى طسلدرت تد ح

 :التساؤل السابع 
 دد ل تددرلةددطلثتددحل لهددللميكددنلدرني  ددعلةطفاة ددذلدف ا جددذلرددتزل طر ددط لدفالتددذلللللللللللل

لدراط تثذلةددتطة جذلةنلخػلل ة ط لدرى طسلدرت تد حل ؟
رتني ددددافل تددددرلعةكط جددددذلدرني  ددددعلةطفاة ددددذلدف ددددا لةددددنلخددددػللةكت ددددط لدرددددى طسلل

 Multiple Regression دفني دددت للدرت دددتد حلمتلد دددني(تدملحتتجدددللدغضتدددتدسللل

Analysis:لةلة طس لدر نيطش ل  طلثت حهطلددتتةللدرنيطرح
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(8 يبني ْتائر حتًيٌ االحنؿاق ملهوْات ايفناء ايودؿاْي عًى املكوْة املعكفية يطايبات املكسًة 16دؿوٍ )

 ايجاْوية وادتاَعية

ؾقدات  زتُوع املكبعات َُؿق ايتبائ

 اذتكية

 ايتبائ
 "Fقيُة "

 يؿاليةا

 1.111 81.484 6856.761 3 11672.71 االحنؿاق)ايتأثري(

 55.432 365 21768.361 ارتطأ

فكت دددط لل0.01/لة دددت لتدددأملل دللعل،دددطشجطفل  دددتلة دددنيتزلل12ثنيمدددتلةدددنل دددتةلا
لدرى طسلدرت تد ح

 يبني قيُة َعاٌَ ايتشؿيؿ ( 188دؿوٍ )

 املعؿٍ "R" َعاٌَ   R²َعاٌَ ايتشؿيؿ  R"َعاٌَ "
 أ املعياقيارتط

1.253 1.663 1.616 6.61 

/ل خلميكنلتف لل0.225اتلةت لال(R²)/ل ولة طةللدرنيحتثتل13ثنيمتلةنل تةلا
%/ل لدرني ددددطثنل لدفاة ددددذلدف ا جددددذلا ا ددددذلةكت ددددط لدرددددى طسللل23ةددددطلثقددددطسسلةددددنلال

درت تد ح.لةةنلخػللددتتةللدرنيطرحلثت تل خلةنلةكت ط لدردى طسلدرت دتد حلردهلللل
لرلدفاة ذلدف ا جذلرتزل طر ط لدفالتنيمللدراط تثذلةددتطة جذ.تأملل دلل ت

 (8 دؿوٍ احنؿاق املتػري ايتابع )املكوْة املعكفية( عًى املتػريات املهتكًة )َهوْات ايفناء ايودؿاْي(.12دؿوٍ )
املتػريات  املتػري ايتابع

 املهتكًة

ارتطأ  Bَعاٌَ 

 املعياقي

 ايؿالية "t"قيُة  Betaبيتا 

 

 

كوْة امل

 املعكفية

 1.111 2.675  2.617 61.436 ايجابت

 1.621 1.611 1.111 1.161 1.114 ايوعي بايفات

إؾاقة 

 االْفعاالت

 1.117 6.414 1.182 1.161 617ظ1

ايؿافعية 

 ايفاتية

1.658 1.148 1.665 2.821 1.111 

 1.286 1.564 1.121 1.161 1.146 ايتعاطف

ايتعاٌَ َع 

 ايعالقات

 1.111 8.886 156ظ1 1.171 1.811

/لميكدنلةػلظدذلمطةدالدغضتدتدسللللل14ةدنلخدػللدر نيدطش لدفت دحذل ل دتةللسادملالللللل
ةثنيمدددتلة دددت ل غردددذللل(B)ةة دددطةػ لدغضتدددتدسلدفت دددتل ل دددطةت لدف طةدددللدر دددطشحلللل

 أادددلل لة دددضلةكت دددط لدردددى طسلدرت دددتد ح:لع دسدلللللل0.05عل،دددطشجذل  دددتلة دددنيتزللل
ذلةدرني طةددللةددعلدر ػاددط .لةغلثت ددتل غرددذل لةكددت ملللدغ ف ددطغ لةدرتد  جددذلدرىدتجدد

ةددنلةكت ددط لدرددى طسلدرت ددتد حلةهددحلدرددت حلةطرددىد لةدرني ددط ف.لةةطرنيددطرحلتكدددتولللللللللل
اع دسدلل0.209+200658دفاة ددددددذلدف ا جددددددذ للة ط رددددددذلدغضتددددددتدسلدفقددددددتسل  ددددددطلثتددددددح:لل

لادرني طةللةعلدر ػاط /.ل0.300ادرتد  جذلدرىدتجذ/ل+ل0.273دغ ف طغ /ل+ل

هددىهلدر نيجيددذلتنيفددقل ملشجددطفلةددعل نيددطش لدر ددعدللدراطرددثلةددنلة ددت ل ػاددذل ا ثددذللة
 درذلدل،دطشجطفلةدمللدفاة دذلدف ا جدذلةةكت دط لدردى طسلدرت دتد حلردتزل  داد لدر ج دذ.للللللللللل
  طل ولهىهلدر نيجيدذلة طقجدذلدرللدتل د لللجدثل ولع دسدلدغ ف دطغ لةدرتد  جدذلللللللل

 د للةدنلدفاة دذلدف ا جدذ.لةادتلثت دملزلللللللدرىدتجذلةدرني طةللةدعلدر ػادط لثني  دضل دملسللللل
  بلهدىهلدر نيجيدذلةدأولع دسدلدغ ف دطغ لتنيطتدبلةاة دذل لدردنيفكللإلظتدط لدر دتدشللللللللللل
دف ط  ذل لدفتدافلدف(نيتفذلةةتد هذلس ة لدرف للدراللاتلت  بل  دادسل تدرليدحذلللل

دتددهلدرفددا .ل  ددطل ولدرتد  جددذلدرىدتجددذلتقددت لدرططرددبلعرلحتفجددملليدتددهلةد ددني(تدملاتس
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درىه جذلةةاة نيهلدف ا جذلرني طةللةعلدفتدافلةةعلدغخاثن.ل طرني طةللةدعلدغخداثنللل
ةدرنيفط ددللدغ ني ددط حلثنيطتددبلةاة ددذل لدرددنيفكللرفهددملةشددط الدغخدداثنلةدرني طةددلللل
ة هدددملادددطلثني ط دددبلةدددعلش(،دددجطتهملةةدددتدافهم.للجدددثل ولدرنيفط دددللدغ ني دددط حللللللل

ةدعلدؾخداثنلثددع خلرنيطدتثالدر  جددذلللللدإلظتدطةحلةدعلدؾخدداثنلةت دط للدؼ كدطسلةدرني ددطةولللل
 Caruso)ةآخداةولل شطسل اثت تلل.ل  ط (Godsshalk, 2004) .درفا دف ا جذلرتزل

et al, 1999) لاتسدلدرفا ل ترلت ظجملةلتت جفلد ف طغتهلرتتةذلدرنيفكللةلدلللعرل
دفشدكػ .لةهددىدلث دملال كددادل ولدرقدتسد لدف ا جددذلت  دللةددنلخدػلل  تجددط لد ف طرجددذلللللل

 جدددذلة ولدف تتةدددط لدغ ف طرجدددذلةكدددتول  ط دددحل لدرقدددتسدل تدددرللدددللدفشدددكػ لةة تد
 /.لCikrikci ,2018;ل2020اش جب 

دردداللة ددت لل(Gunduz, 2013)ةتنيفددقلهددىهلدر نيجيددذلةددعل نيددطش ل سد ددذل ت ددتةالل
/لدردىخلل2004 ػاذلدست ط جذلةمللدرى طسلدرت تد حلةدفاة ذلدف ا جذ.لةةعلةشطةقذلا

ت ددتد حل  ددطسدل ددنلزت ت ددذلةددنلدفهددطسد لدر قتجددذلدفات طددذللللث نيقددتلةددأولدرددى طسلدرل
ةنييهجمللدف تتةط لدغ ف طرجذ لةختني لة،فهل طةذلةإ سدكلدغ ف طغ لةد ني(تدةهطل
 لت ددددهجلل  تجددددذلدرددددنيفكل لةت ظددددجملدغ ف ددددطغ .ل  ددددطلثنيفددددقل ددددطرت لةآخدددداةولل

تسدل تدرللةكتولدرى طسلدرت تد حلاتسدل قتجذلتنيم نلدرقدللSalovey et al., 2002)ا
ع سدكلدغ ف طغ لةتقجج هطلةدرني  لل  هطلةدرقتسدل ترلتترجتلدغ ف طغ لدراللتج ال

لدرنيفكللةدرقتسدل ترل هملدغ ف طغ .

 التوصيات: 
 د تد لةادة لت تج جذلتع خلعرلس علة نيتزلدفاة دذلدف ا جدذلةدردى طسلدرت دتد حللللل

لرتزل طر ط لدفالتذلدراط تثذلةدفالتذلددتطة جذ.
  مللة طه لدرني تجمل  شدطذلةةهدطسد لت تج جدذلت دط تل لس دعلة دنيتزلدفاة دذللللللللتم

لددتطة جذ.ةدراط تثذللنيملدف ا جذلةدرى طسلدرت تد حلرتزل طر ط لدفالت
 تف جللدؼ شطذلةداطةذل تةد لرت حثل ل جفجذلحت مللة نيتزلدفاة ذلدف ا جذل

لة جذ.دراط تثذلةددتطنيمللةدرى طسلدرت تد حلرتزل طر ط لدفالت
 ع ددادسلتقددتثمل ةسخلف ددنيتزلدفاة ددذلدف ا جددذلةدرددى طسلدرت ددتد حلرددتزل طر ددط لللللللل

لدراط تثذلةددتطة جذ.للتنيملدفا
 د ددددادسلدفملثددددتلةددددنلدرتسد ددددط لر حددددثلدر ػاددددذلةددددمللدفاة ددددذلدف ا جددددذلةدرددددى طسللل

ل.درت تد حل ترل صط ل  اثذلشتنيتفذ

 املساجع: 
ْفعايي بانرتاتيذيات إؾاقة ايُكاع يؿى املتفوقني (. عالقة ايفناء اال6114أمحؿ، أمحؿ مجاٍ طة ) -

 ؾقانيًا.

 .811-652، 6اجملًة ايعًُية، داَعة امليٓا،  -

ايُُوؾ األناؾميي وعالقت٘ بايفناء االْفعايي يؿى طًبة داَعة (. 6116أمحؿ، َٗؿي يٗاب ) -

 . قناية َادهتري ًَٓوق، داَعة تهكيت، ايهويت.تهكيت

. َهتبة االجنًو وايودؿاْية. ايًؼُية واالْطكابات ايهًونية (1775باظة، آَاٍ عبؿ ايهُيع) -

 .ايكاٖكة املُكية،

(. ايعالقة بني املكوْة املعكفية وايتشُيٌ األناؾميي يؿى عيٓة َٔ 6161بًاقة، َوفل نًيِ) -

 .888-818(، 6)4زتًة داَعة اذتهني بٔ طالٍ،طًبة داَعة اذتهني بٔ طالٍ. 
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(. املكوْة 6114، نعوؾ ستُؿ، وايمعاقيك، أمحؿ عبؿ اهلل )بين يوْو، ستُؿ ستُوؾ، وايًُكي -

زتًة ؾقانات ايعكًية واالدتُاعية وعالقتٗا بايتكبٌ ايبيًٓؼُي يؿى طالب داَعة تبوى. 

 .243-231، 1، ًَشل28 ايعًوّ اإلْهاْية واالدتُاعية،

ويؿات يًًٓك ، )يوالْؿ عُاْوئيٌ، َرتدِ(. بريوت8 عنيهويودية ايفناء(. 6118بيادية، دإ ) -

 وايطباعة.

. ًَٓأة ؾاق املعاقف، ايفناء ايودؿاْي َا بني ايًٓأة وايتطبيل(. 6111ارتوايي، ستُوؾ نعيؿ) -

 اإلنهٓؿقية.

(. أبعاؾ ايفناء ايعاطفي وعالقتٗا بايؿافعية 6117اذتكاَي، نيف ؾقويٌ، وَيهائيٌ، إبكاٖيِ) -

ستافعة دٓوب ايباطٓة بهًطٓة وايتشُيٌ ايؿقاني يف َاؾة ايؿقانات االدتُاعية يطًبة 

 .137-185(، 1)8زتًة ايعًوّ ايرتبوية وايٓفهية،عُإ. 

وعالقت٘ بايهفاءة ايفاتية8 ؾقانة َيؿاْية يؿى عيٓة َٔ  ايودؿاْييفناء (. ا6161اذتكٍ، ٖٓؿ ) -

 .24-11(، 88)26زتًة داَعة ايبعح، . داَعة ؾًَل يفطالب نًية ايرتبية، قهِ عًِ ايٓفو 

اجملًة (. ايفناء ايودؿاْي يؿى عيٓة َٔ طًبة نًية ايرتبية املكز. 6117املربوى ) َاحل، ساَؿ -

 .12-1(، 28، )ايًيبية ايعاملية

(. ايتؿفل ايٓفهي وعالقت٘ باملكوْة املعكفية يؿى طايبات املكسًة 6161ظفكاْي، ٖٓاؾي ستُؿ) -

 .151-118(، 687)، ٓفوزتًة ؾقانات عكبية يف ايرتبية وعًِ ايايجاْوية بإؾاقة تعًيِ َبيا. 

(. ايفناء ايودؿاْي وعالقت٘ ببعض مسات ايًؼُية يؿى طالب 6161نالَة، نالَة ستُؿ) -

 .866-812(، 24، )زتًة ايؿقانات ايتاقخيية واالدتُاعيةداَعة طربم يف بًؿية طربم بًيبيا. 

ُٓبئات (. اييكعة ايعكًية واملكوْة ايٓفهية وايفناء االْفعايي ن6161يعيب، عًي ستُوؾ) -

اجملًة ايؿويية بايتعًِ االْفعايي االدتُاعي يؿى عيٓة َٔ ايطالب املعًُني بهًية ايرتبية. 

 .112 -43(. 6)8يًبشوخ يف ايعًوّ ايرتبوية، 

(. اإلنٗاّ ايٓهيب يًُكوْة املعكفية 6161ايؿنوقي، ايٓاى عبؿ ايكاؾق وإمساعيٌ، نٗري ايهعيؿ ) -

داَعة اجملًة ايرتبوية، ؾاء األناؾميي يؿى طالب ادتاَعة. واملعتكؿات املعكفية يف ايتٓبؤ باأل

 .518-431، 1ز-نوٖاز، َاقى

(. ايفناء االْفعايي وعالقت٘ بايتشُيٌ ايؿقاني وايكؿقة عًى ايتفهري 6111قاْي، فوقي٘ ستُؿ ) -

 االبتهاقي يؿى 

 .612ع  115(، 23، )زتًة نًية ايرتبية، داَعة املُٓوقةطالب ادتاَعة.  -

(. املكوْة املعكفية وعالقتٗا بايفاعًية ايفاتية ايبشجية وؾافعية 6161بؿوية ستُؿ )قْوإ،  -

 .67-1(،43) 43 زتًة االقياؾ ايٓفهي، داَعة عني مشو. االتكإ يؿى طًبة ايؿقانات ايعًيا. 

ة (. ايتفهري َا وقاء املعكيف وعالقت٘ باملكوْة املعكفية يؿى طًب6114عبؿ اذتافغ، ثٓاء عبؿ ايوؾوؾ) -

   ادتاَعة.

 .211-863(، 615، )زتًة نًية ايرتبية، داَعة بػؿاؾ -

(. ايفناء ايودؿاْي إؾاقة ايفات وعالقتٗا بايعًِ املودة ـاتيَا يؿى 6118عبؿ ايػفاق، أْوق فتشي) -

 .45-18(، 6)ز.81زتًة نًية ايرتبية، داَعة املُٓوقة،طالب ايؿقانات ايعًيا. 

(. ايفناء ايودؿاْي وعالقت٘ بفعايية 6117عُاّ عبؿ ايًطيف) عبؿ اهلل، ًٖاّ إبكاٖيِ، وايعكاؾ، -

زتًة عًِ ايٓفو وايعًوّ اإلْهاْية، نًية اآلؾاب، داَعة ايفات يؿى عيٓة َٔ طالب ادتاَعة. 

 .686-145، 17. املٓيا

 (. املكوْة ايعكًية وعالقتٗا بهٌ َٔ َٓعوق لَٔ املهتكبٌ وأٖؿاف 6111عبؿ ايوٖاب، َالغ يكيف) -

ل يؿى أعٓاء ٖيئة ايتؿقيو بادتاَعة. زتًة حبوخ ايرتبية ايٓوعية، داَعة املُٓوقة، اإلجنا -

 .53-61(، 61ػاّ) عؿؾ

(. ايفناء ايودؿاْي وعالقت٘ 6115) قايعًي، َادؿ َُطفي، وعبؿاملطًوب، عبؿاملطًوب عبؿ ايكاؾ -

زتًة ايعًوّ يت. بايتوافل ايؿقاني واالجنال األناؾميي يؿى طًبة املكسًة ايجاْوية بؿوية ايهو

 .26-11(، 2)23االدتُاعية،
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(. فاعًية بكْاَر 6117ايهافوقي، َبشي عبؿايفتاغ وستُؿ،اميإ ودية، وَعوض، َكوة ًْأت) -

زتًة نًية ايرتبية، داَعة َعكيف نًوني يتشهني املكوْة املعكفية يؿى طالب ادتاَعة. 

 .316-268(، 8)17 نفك ايًيخ،

يفناء ايودؿاْي وعالقت٘ بهٌ َٔ ايهعاؾة واألٌَ يؿى عيٓة َٔ ا(. 6111قانِ، َوْي بٓت ستُؿ) -

 نًية ايرتبية، داَعة أّ ايككى. صقناية َادهتري غري ًَٓوقة،ط. طايبات داَعة أّ ايككى

(. االنرتاتيذيات املعكفية يًتعًِ املٓعِ ـاتيًا يًطًبة ادتاَعيني، وعالقتٗا 6112قطاَي، ْايفة) -

 مبتػري نفاءة ايتعًِ،  

 .821-817(، 86)11زتًة َهتكبٌ ايرتبية ايعكبية، َُك، كوْة املعكفية، وايؿافعية املعكفية. وامل -

(. ايُشة ايٓفهية وايفناء ايودؿاْي وعالقتُٗا ببعض املتػريات8 6114قُك، زتفوب أمحؿ ) -

 .168-141، زتًة ايعًوّ ايٓفهية وايرتبويةؾقانة عًى عيٓة َٔ طًبة نًية َكوي ايتكٓية(. 

(. املكوْة املعكفية يؿى طًبة ادتاَعة. 6116عبؿ ايهكيِ غايي، وايهُاقي، فذك سهني)ستهٔ،  -

 .818-674(، 6)28زتًة أحباخ ايبُكة يًعوّ اإلْهاْية، 

(. ايفناء االْفعايي يؿى طًبة اذتؿوؾ ايًُايية يف املًُهة 6112ًَاقبة، ستُؿ أمحؿ ػؿّ) -

وى ايؿقاني وعالقت٘ بايكؿقة عًى اختاـ ايعكبية ايهعوؾية يف ْوء َتػريات ايتؼُِ واملهت

 .111-68، 7اجملًة ايعكبية يتطويك ايتفوم،ايككاق. 

(. أناييب ايتعًِ وايهفاءة ايفاتية وايفناء ايودؿاْي يؿى طالب ادتاَعة. 6161املػالي، لْا ػريي) -

 .212-863(، 1داَعة نفكايًيخ، ) زتًة نًية ايرتبية،

ْعاّ املككقات يف املكسًة ايجاْوية8 ًْكة تعكيفية يطالب ايتعًيِ (. 1282ولاقة ايرتبية وايتعًيِ ) -

. املوقع ايكمسي يولاقة ايرتبية وايتعًيِ، املًُهة ايعكبية ايهعوؾية8 ايجاْوي

https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx 
االدتُاعية( وعالقتُٗا بادتؿاقة االناؾميية (. مستا املكوْة )ايعكًية و6117ْاَك، ْاَك سهني ) -

 .161-76(، 8)64زتًة ايعًوّ اإلْهاْية، نًية ايرتبية يًعًوّ اإلْهاْية، يؿى طًبة ادتاَعة. 
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