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 فعالية برنامج تدخل مهنى للتدريب التوكيدى فى تنمية تقدير الذات لدى المراهقات اليتيمات
 :مستخلص

قتتتتالم التتتت  التتتتتدر    تتتتتد ل الم  تتتت  ة برنتتتتام فعاليتتتت استتتتت دفه اتتتتسة الدراستتتتة ا ت تتتتار
 ( مرااقتة17اليتيمتام  وتوونته اي تة الدراستة مت   التوكيدى فت  ت ميتة تقتدار التسام للمرااقتام 

اتيمتتة لتتدا   انخفتتاس فتت  مستتتوى تقتتدار التتسام تتتم تتتو  ع م التت  ميمتتواتي  ميمواتتة تير  يتتة 
 15 -13ح أامتتتارا  متتتا بتتتي  ( مفتتتردم وتتتتتراو 8( مفتتتردم  ميمواتتتة قتتتاب ة قوام تتتا  9قوام تتتا  

فتترود دالتتة بتتي  متوستتا درجتتام الميمواتتة التير  يتتة اتتام  وتوتتتله نتتتال  الدراستتة  لتت  وجتتود 
وأبعتتادة  تقتتدار التتسامومتوستتا درجتتام الميمواتتة الفتتاب ة فتتل الييتتاس ال عتتد  التت  مييتتاس 

دالتتتتة بتتتتي  متوستتتتا درجتتتتام الميمواتتتتة   ووجتتتتود فتتتترود لصتتتتالم الميمواتتتتة التير  يتتتتةالفرعيتتتتة 
اس لصتالم الييتوأبعادة الفرعيتة التير  ية فل اليياسي  الق لل وال عد  ال  ميياس تقدار السام 

دالتة بتي  متوستا درجتام الميمواتة الفتاب ة فتل    كما توتله  ل  اتدم وجتود فترود ال عد 
 . وأبعادة الفرعية تقدار السامال عد  ال  ميياس و اليياسي  الق لل 

 المرااقام اليتيمام.  تقدار السام  التوكيدىالتدر    الكلمات المفتاحية:
Effectiveness of a professional intervention program for 

assertive training in developing self-esteem of the orphaned teenage 

girls 

Abstract: 

This study aimed to test the effectiveness of a professional 

intervention program based on assertive training in developing self-

esteem of the orphaned teenage girls. Study sample consisted of (17) 

items (8) as an experimental group and (9) as control group their ages 

range between 13-15 years, and the results of the study found 

significant differences between the mean scores of the experimental 

group and the average scores of the control group in the post 

measurement on the self-esteem scale and its sub-dimensions in favor 

of the experimental group, And there were significant differences 

between the mean scores of the experimental group in the pre and post 

measurement on the self-esteem scale and its sub-dimensions in favor 

of the post-measurement, and there were no significant differences 

between the mean scores of the control group in the pre- and post-

measurements on the self-esteem scale and its sub-dimensions. 

Key words: assertive training- Self-esteem-orphaned teenage girls. 
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: مشكلة الدراسة:  أوًلا
م المنتان التس  تتتف ت  األسرم ال ال يئتة االجتماعيتة ومنتان التتعلم األوط لل فتل  تعد 

 ةيتتتواالجتماع ةال فستتتيالراايتتتة  لعتتت  اءبتتتاا دوررا م ور رتتتا فتتتل   و فيتتع امليتتتة الت التتتئة االجتماعيتتتة
رارا فقرا لم ظمة الص ة العالمية تعد الص ة ال فستية الييتدم لفافتاط والمترااقي   تو و  ألب ااام 

اتام  سترم بالتنلاألف  والتتعلم الفعتاط ال اج تةأساسيرا لل مو ال فسل األمثل والعالقام االجتماعية 
 والمرااتتتتتت  واءبتتتتتتاا بالتتتتتتنل  تتتتتتاا اتتتتتتم المستتتتتتةولون اتتتتتت  الت ميتتتتتتة الالتتتتتتاملة لالخصتتتتتتية ال فتتتتتتل

(Parveen, Aamina & Sadiq,2015,p15). 
مرحلة المرااقتة اتل  حتدى المراحتل ال يو تة فتل الت ميتة ال التر ة  وتترت ا اتسة  وتعت ر

 &Christyوالثقتتة بتتال ف  المرحلتتة األساستتية بت تتو ر القتتدرام اليداتتدم والموااتت  والم تتارام 
Mythili,2020,p123 تا (. وال تتميز اسة المرحلة بالتغيرام ال يولوجية ف س   بل تتميتز أيفر

 ,Moyano, Granados, Durán& Galarzaبتالتغيرام ال فستية والستلوكية واالجتماعيتة  
2021, p1.) 

ر التتسام  وقتتد وتعتتد مرحلتتة المرااقتتة اتت  مرحلتتة تتتزداد في تتا م التت  االستتتقاللية وتقتتدا
ث تته أن الفتيتتام المرااقتتام ا قتتي  فتتل االقتتام أوثتت  متتع والتتدا   وأن تت  يعتمتتدن ااا يرتتا التت  

 حيت ( Gambin, Wozniak& Sharp, 2020, p3والتدا   أكثتر مت  المترااقي  التسكور 
 لتت  وجتتود االقتتة ارديتتة قو تتة بتتي   VILANCULOS( 2018توتتتله دراستتة فيالنوولتتوس  

وم  ثم فأى   تالط فت  ب تاا األسترم ستيةدى  لت  مالتنالم   فتيام لسات  وجود األب وتقدار ال
 متعددم لدى الفتيام المرااقام.

تا مت  الميتمتع  األب اا النل و  ا م مر تستليا الفتوا التي م  ييت السا  فقتدوا األب جتزار
تا واتو الالتعور باألمتان التس  اتوفرة األب  عتي  يفغال رتا متا واالاتمام ب م ألن م فقدوا ا صررا م مر

 لتتتتت  التعتتتتتااو وال  تتتتتان وال صتتتتتي ة  واالفتقتتتتتارفتتتتتل  تتتتتوا دالتتتتتم متتتتت  المي تتتتتوط   فاقتتتتتدى األب
(Ansam,et al.,2020, p1).  

و عتتتان  األب تتتاا التتتسا  فقتتتدوا والتتتدام فتتتل المرحلتتتة التعليميتتتة المتوستتت ة متتت  مالتتتنالم 
 Ansam,et al( 2020  أنسام وآ رون متعددم اجتماعية ونفسية حي  توتله نتال   دراسة 

 ل  وجود االقة ارت ااية قو ة بي  المالنالم  التعليمية واالجتماعية وال فسية( وال الب السا  
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فقدوا والدام فل المرحلة المتوس ة  وكسلك معانتات م مت  مالتنالم اجتماعيتة ونفستية أكثتر مت  
 المالنالم التعليمية.

لتتتع وقتتتد كالتتتفه العداتتتد متتت  الدراستتتام التتت  أجر تتته ل  تتت  أثتتتر  يتتتاب األب اتتت  أب ا
واالقتتع بالعداتتد متت  المالتنالم مثتتل التوافتت  ال فست   األمتت  العتتااف   ستلو  الي تتوح  الصتت ة 

ال   ال فسية  تقدار السام  القل   االن واا  االكتئاب  مف وم السام أن  ياب األب اةثر سل را
ب ال مو ال فس  والعقل  لفب اا  كما أن مف توم التسام ات خفد لتدى األب تاا الم ترومي  مت  األ

 (.13  ا2009 أمي  
( أن ال رمتتان متت  األب اتتةدى  لتت  نقتت  2012وأ تتارم نتتتال  دراستتة ا تتد المييتتد  

توتتو   مف تتوم  ييتتاب  للتتسام  واتتدم الالتتعور بالرقتتا ا  تتا  و تتةدى  لتت  أن األبتت  يعمتتل ب التتا  
 وإنيا  أقل م  االب  السى يعي  مع كال الوالدا . 
أب تااة ستواا كتان األب بال تا بست   المتوم و تفاوم التأثير الستل   لييتاب األب ات  

 أو ال الد أو السفرأو ال ير.
أكثتر  الت  األب تاا نتتال  ستل ية بتالموم اترتت  اليتع parental loss ففقدان األب  

اءبتتاا الغتتال ي  ال  ألن أو ألستت اب أ تترى  بستت   ال تتالد أب تتال مالتتسا  اتغي تتون اتت   اءبتتاامتت  
  ب تتممتت   تتالط االتصتتاط  ألب تتال مالت التتئة االجتماعيتتة مليتتة اازالتتون قتتادر   التت  التتتأثير فتتل 

 لتت  أن  يتتاب  Servati( 2001ستتيرفاتل  حيتت  أوقتتم  كثيتترا.أو  قلتتيالستتواا كتتان االتصتتاط 
فرتتة  يقلتل  وبالتتالل لتدى األب تاا والتوافت العالقام الالخصية م  األب بس   الوفام يفعو 

أب تتاا اءبتتاا  ي تتي  ب تتم. باةقتتافة  لتت  أن التت  التتدام التتال م متت  الم األب تتااحصتتوط اتتةالا 
حيتت  توتتتله نتتتال  دراستتة (Ward, 2008, p.6) للتتدا م كفتتاام اجتماعيتتة أقتتالمتتتوفي  

(  لتتت  وجتتتود فتتترود فتتت  مف تتتوم التتتسام الولتتت  بتتتي  العتتتاداي  واألاتتتتام لصتتتالم 2008دبر تتترى  
د   لتت  تتتدنل فتت  العتتاداي . ومتت  ثتتم فالفتتغو  الخارجيتتة  فقتتد أحتتد الوالتتدا ( متت   تتأنع أن اتتة 

 مستتتوى تقتتدار التتسام لتتدى األب تتاا  والتتس  بتتدورة يفتتر بالصتت ة ال فستتية والعقليتتة للمتترااقي 
.(Jiang, 2020, p3)  

تقتدار التسام اتو متا يالتعر بتع أن  Blattner et al (2013وأ تار بالت تر وآ ترون  
فتل حتي  أنتع يمنت  أن تياة نفستع أو ثقتة الفترد ب فستع ف تو ب تاا لتي  ثابترتا فتل حيتام الفترد  الفرد

ا التت  لتتروا ال يتتام   ال أن المستتتوى األساستتل لتقتتدار التتسام يعتمتتد التت   اتغيتتر مةقترتتا ااتمتتادر
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متتت   تتتالط ردود الفعتتتل اةييابيتتتة وال يتتتاح فتتتل أحتتتدا  ومتتت  الممنتتت  تعز تتتزة المعتقتتتدام وال يئتتتة 
تتتالل   تتادم تقتتدار تعمتتل المالحظتتام اةييابيتتة وال يتتاح التت  ب تتاا الثقتتة وبالو   ال يتتام المختلفتتة

التتسام فتتل مرحلتتة المرااقتتة الم نتترم و نتتون أكثتتر  تقتتدار  تتد  انخفتتاس معتتروا فتتل   و التتسام
ا  حيتتت  اتتتدفه دراستتتة جتتتوميز ومي تتتدو ا  (Inoue, 2020, p.5) اةنتتتا  لتتتدىوقتتتوحر

(  ل  ت داتد الفترود بتي  الي ستي  فتل تقتدار Gomez, Mendoza, & Paino 2016وباا و
اامرا  وأل رم ال تال   17و  12 يان ال  مرااقي  تتراوح أامارام بي  السام  وتم ت  ي  است

أن الفتيام أل رن تقدارا للسام أقل م  األوالد  وأوته الدراسة بتصميم برام  لت ستي  تقتدار 
 السام لدى الفتيام المرااقام.

و ركتتتز األفتتتراد التتتسا  يعتتتتانون متتت  تتتتدنل تقتتتدار التتتتسام التتت  م اولتتتة  ث تتتام أنفستتتت م 
تتا  لتت  الثقتتة فتتل أنفستت م  وبال رتتا متتا يالتتنون فتتل  يمتتت م وق تتول م لآل تت ر    ف تتم يفتقتترون امومر

 (O & O ,2020,p.256)وبال را ما الومون اء ر   بدالر م  ت مل المسةولية ا  سلوك م 
بالتتنل مختلتتو وبالتتنل جتتسر   الفتيتتامالتت   و تتةثر فقتتدان األب بتتالموم تتتأثيرا ستتل يرا

 ( 2009  م دط وآ تتتترون حيتتتت  أ تتتتار  .(Carlee,2020,p.1) متتتت  األوالد التتتتسكور أكثتتتتر
Mendle et al2009وآ ترون    بتروم) Pruett et al   الفتيتام الصتغيرام الاللتل  لت  أن

التتسام  واالقتت رابام ال فستتية  وتتتعوبة  تقتتدار ةنخفتتاسنالتتأن دون وجتتود أب أكثتتر ارقتتة 
 (Brown, 2018, p.1) . االقام رومانسية  والتسرب م  المدرسةتوو   

 لتت  أن  يتتاب األب يمنتت  أن اتتةثر بالتتنل O'Dwyer (2017) اودو تتر كمتتا أ تتار
لتوة وفت  اتسا الصتدد اتدفه دراستة  (Carlee, 2020, p.6).اةنا  لتسات    تقدارك ير ال  

تتأثير  يتاب اءبتاا الت  مستتو ام   لت  ت داتد Luo., Wang & GAO( 2012  وجتاووانت  
التسا  تعرقتوا لتيربتة  يتتاب  المترااقي أن نتتتال  الدراستة  وأل ترم التسام لتدى المترااقي  تقتدار

 االنتا التسام لتدى  فت  مستتوى تقتدارتتدنل   كمتا أن ا تا  التسام تقتداراألب أل روا تدنيرا فل 
 (2012  أسار  وأتي دان يال وأواة بالسكور  و تف  ذلك مع ما توتله  ليع نتال   دراسة مقارنة 

Asare, Atindanbila & Awuahدار السام للمرااقي  السا  يعيالتون متع كتال الوالتدا  أن تق
كتان ا تا  فترد بتي  متوستا درجتام كان أكثر م  أولئك السا  يعيالون مع أبتو   م فصتلي   و 

ذام أالتت  متت  اةنتتا  اتتسا ألن  تقتتدارالتتسكور لتتدا م كتتان  حيتت تقتتدار التتسام للتتسكور واةنتتا  
بالتتتنل الد والتتتدا م واتتتسا اتتتةثر يستتتتيي ون بالتتتنل مختلتتتو لفصتتتل ومتتتوم واتتت واالنتتتا  التتتسكور
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فانخفاس تقدار السام لتدى الفتيتام المرااقتام مقارنتة بالفتيتان قتد   لسات م تقدارامال  مختلو 
  از د م  تعرق   لمخاار ادادم فل مرحلة ال لوغ االجتماال.

أن   تادم تقتدار  Savi £akar and Tagav(2017) سافل انتار و تاجتاا و عتقد
اتتل  حتتدى ال تترد ل متتاات م متت  االرت تتا  واالنختترا  فتتل ستتلو  م فتتوا  التتسام لتتدى المتترااقي 

 (Harper, 2020, p10). بالمخاار
للتوكيديتة أاميتة ك يترم  ( أن 2016بتودراتل وآ ترون   Ragudrati et al وأ تار

لتتدى المتترااقي  بستت   ستت  م وقتتغا جمااتتة األقتتران اتتالوم التت  ذلتتك  يمنتت  أن ت متتي م متت  
تتتا بالثقتتة بتتتال ف  وتقتتدار التتتسامالعوامتتل التتتتل ت تتدد تتتت  تتا وثيقر  ت م  وتتترت ا التوكيديتتتة ارت اار

.(Anyamene & Nwosu, 2019, P.83)     حيت  توتتله نتتال  دراستة تاجتا    أونتي
أن المترااقي  التسا  يظ ترون مستتوى اتاط   Tagay, Onen &Canpolat (2018)كان والم 

ا بمستوى اال  م  تقدا  ر السام.م  التوكيدية اتمتعون أيفر
وقتتد اتتةد   نخفتتاس تقتتدار التتسام  لتت  اكتستتاب قتتعير للم تتارام والقتتدرام الال متتة 
لت قيتت  األاتتداا  و تتةثر ذلتتك بتتدورة التت  أستتلوب ال يتتام ال تتاجم  و تترت ا تتتدنل تقتتدار التتسام 
بمالتتاار الفتتعو  واليتتأس  والختتوا  و عتتان  األفتتراد م خففتت  تقتتدار التتسام متت  أفوتتار ستتل ية 

 ال   منانات م  و خافون م  ال قد و تق لتون الث تاا بالتنل ستل ل  و ختافون  و فاللون فل التعرا
م  ت مل المسةوليام  و خافون م  توو   رأا م الختاا  و عتد التتدر   التوكيتدى اتو أففتل 
ار قتتتة للتعامتتتل متتتع تلتتتك المواقتتتو  ف تتتو أستتتلوب ة تتتراك الفتتترد متتت  الستتتلوكيام المنتستتت ة فتتتل 

االماقل وإاادم برميتة ليص م أكث  (Parray & Kumar, 2017, p.1477). ر توكيدر
تا لتت فالتتدر   التوكيتدى   Peneva& Madrodiev( 2010 بي يفتا ومتادروداير ووفقر

او أسلوب مصمم لز ادم ت قي  السام وت قي  درجة أال  م  التواتل الالخصل. و منت  أن 
تتتا فعتتتاالر ل تتتاالم معي تتتة مثتتتل االكتئتتتاب والقلتتت  االجتمتتتاال وال مالتتتاكل ال ا تتتئة اتتت  ينتتتون االجر

ا ألولئتتك التتسا  ارب تتون فتتل ت ستتي  م تتارات م فتتل  الغفتت  بيتتر المعلتت . يمنتت  أن ينتتون مفيتتدر
 (Fidelia& Augustina, 2021, P.36). التعامل مع اء ر   والالعور بتقدار السام

فاألفوار والمعتقدام الخاائة الت  تعت ق ا المرااقة اليتيمتة نتييتة للمعلومتام واألفوتار 
الصتت ي ة لتتدا ا قتتد تعت تتر الستت   الرليستت  وراا تتتدن  تقتتدار التتسام ولتتي  متتا تتعتترس لتتع  بيتتر

التسام مت   الفتاة م    رام ف  حيات ا  ومت  ثتم يمنت  تعتدال تلتك األفوتار ورفتع مستتوى تقتدار
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اتتتتو  جتتتتراا الكتستتتتاب الم تتتتارام دا تتتتل التتتتسام  التوكيتتتتدىالتتتتتدر   ف تتتتالط التتتتتدر   التوكيتتتتدى  
وتعليمتتتتع للفتيتتتتام  التوكيتتتتدى يتتتت  استتتتتخدام برنتتتتام  التتتتتدر   و   لفتتتتردوالوقتتتتوا التتتت  حقتتتتود ا

 فتتتل ت ستتتي  م تتتارات   االجتماعيتتتة وتقتتتدارا  لتتتسات  . ا المرااقتتتام ألنتتتع يمنتتت  أن يستتتااد
(Jigyasha, Ravneet& Kawaljit, 2021, p.144) 

وأرنولتتتد  1968وُ  ستت  التتتتدر   التوكيتتتدى بالتتتنل اتتتام  لتت  جو  تتتر وولتتت  فتتتل اتتتام 
. وتتتتتم استتتتتخدام تو يتتتتك لعتتتت  األدوار المختلفتتتتة كيتتتتزا متتتت  التتتتتدر   1966ل اتتتتام ال اروس فتتتت

 (Fidelia& Augustina ,2021,P.36) التوكيدى
فالتدر   التوكيدى او تد ل م  يل م ظم اركز ال  التفااالم المعقتدم بتي  األفتراد 

 ألفتتراد التتسا فتت  جميتتع األامتتار  بمتتا فتتل ذلتتك األافتتاط والمتترااقي  وال تتالغي   باةقتتافة  لتت  ا
يعانوا م  اق رابام نفستية  و تفتم  تو ينتام ستلوكية ومعرفيتة  ت تدا  لت  ت ستي  التمنتي  

 .(Ustun & Kucuk,2020,p.299)الساتل وم ارام التفاال االجتماا 
 التدر   التوكيدىبرنام   ل  أن  Eslami,et.al (2016وآ رون   سالمل وأوقم 

ر تتتتورت م الساتيتتتة  والتع يتتتر الم ا تتتر اتتت  مالتتتاارام ا تتتدا  لتتت  مستتتاادم األفتتتراد التتت  تغييتتت
 &Morsi لتتدا م التتتسام وم تتارام االتصتتتاط تقتتداروأفوتتارام بالتتنل م استتت   وبالتتتالل تعز تتتز 

Prince, 2021, p1187).. حتتوط رفتتع ثقتتة الفتترد  التتتدر   التوكيتتدىفتتل األستتاس  اتتدور ف
 Agbakwuru & Stella, 2012, p70).  السام تقدارب فسع لز ادم مستوى 

و ستتااد التتتدر   التوكيتتدى التت    تتادم التتوال بتتال قود الالخصتتية  لتت  جانتت  ذلتتك  
ا فل التمييز بي  التوكيدية والسل ية والعدوانية. كما أنع اتعامل متع تعلتيم كي يتة  فإنع يسااد أيفر

 ,.Parray)وقتتع ال تتدود الالخصتتية وكي يتتة تي تت  التالاتت  أو اةستتاام متت   تتالط الختتوا 
Kumar, David, Khare & Maurya, 2020, p172)  وقتد أ تارDwairy  2004) 

أن التتتدر   التوكيتتدى اوامليتتة تعلتتم للتتدفاا اتت  حقتتود الفتترد والتعامتتل بتوكيديتتة ولتتي   دو تتر  
 (Cecen- & Zengel, 2009, P.485) .بالنل سل ل أو ادوانل

لم أن التدر   التوكيدى يعتمد ال  م دأ نظر تة التتع Koree( 2009وأوقم كور   
االجتماال و تفم  العداد م  أسالي  التدر   الت  الم تارام االجتماعيتة  وأنتع بال رتا متا اتتم 
 جتترا ة فتتل ميمواتتام باستتتخدام ال مسجتتة ولعتت  األدوار وال روفتتام لممارستتة ستتلو  جداتتد فتتتل 

 ,Agbakwuru & Stella, 2012) مةسستام العتالك ثتم اتتم تفعيلتع فتل ال يتام اليوميتة 
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pp.70-71)2017قرا لمياليل   ووف )michael  فتإن التتدر   التوكيتدى اتو  تنل مت  أ تناط
العالك السلوكل المصمم لتمني  األ خاا ومساادت م الت  التدفاا ات  أنفست م بمصت ل ام 

 .(Anagbogu& Celestina, 2019.PP.1092-1093)أكثر حداثة 
رفيتة ت تدا و تفم  التدر   التوكيدى ميمواة مت واة م  األسالي  الستلوكية والمع

 لتت  تعتتدال معتتارا وستتلوكيام األفتتراد  وتتتدر   م التت  التع يتتر اتت  مالتتاارام  وآرال تتم والتتدفاا 
  2015ا  حقوق م  ومواج ة م  يستغلون م ب ر قة م اس ة دون  نت ا  ل قود اء ر   فرك 

 (. 151 -150ا ا 
يمن  تص ير كتل  وا ا  بعد التو ينام التل ُتستخدم اادمر فل ميمواام التدر   التوكيدى

أستتلوب متت  أستتالي  التأكيتتد  لتت  واحتتدم متت  العمليتتام األساستتية الخمتت   استتتراتيييام اكتستتاب 
 التعليمتتام  وال مسجتتة العل يتتة والستتر ة   response acquisition strategies االستتتيابة

  بروفتة response reproduction والمعاليتة الوتابيتة(  وإستتراتيييام است ستاس االستتيابة
 التالنيل   response refinement سلوكية ال ية وسر ة(   واستراتيييام ت سي  االستيابة

فيتتتتة والتتتتتدر    والتقيتتتتيم التتتتساتل  التغسيتتتتة الراجعتتتتة  التعز تتتتز(  استتتتتراتييية  اتتتتادم ال ينلتتتتة المعر 
cognitive restructuring  اتادم التستمية الم  ييتة  التتدر   الت  التعليمتام الساتيتة  حتل  

 تعيتتتي   response transfer strategiesالتتتنالم( واستتتتراتيييام نقتتتل االستتتتيابة الم
اتيتتة  الواج تتام الم زليتتة  التير تت  ال  يعتتل الم تتتظم  التتتدر   التت  التعلتتيم التتساتل  المرا  تتة الس

 (Sert, 2003, pp.41-42). ال مسجة السر ة  التدر   ال  م ارام اةدرا  االجتماال
ال  تتو  والدراستتام العربيتتة ة ت تتار فعاليتتة التتتدر   التوكيتتدى  وقتتد أجر تته العداتتد متت 

( لعالك أ مة ال و ة لتدى 2014مع العداد م  الفئام ف  مياالم متعددم م  ا دراسة حمودم  
( لرفع م ارام االتصاط الالخصت  لتدى اي تة مت  المترااقي   2015المرااقي   دراسة حالسة  

ديتتة لتتدى تالميتتس المرحلتتة المتوستت ة  دراستتة الميتتال  ( لرفتتع مستتتوى التوكي2016دراستتة بلتتوم  
 ( لت سي  م ارام السلو  الييادى لدى ال ة الفرد واألنال ة ال البية.2017 

تتا كالتتفه العداتتد متت  ال  تتو  والدراستتام األج  يتتة فااليتتة التتتدر   التوكيتتدى فتت   أيفر
وستتتيال  أ  تتاكووروالعداتتد متت  الميتتاالم وفتت  التعامتتل متتع العداتتد متت  المالتتنالم وم  تتا دراستتة 

Agbakwuru & Stella (2012)  لت ستي  مستتوى المرونتة للمترااقي  التسا  تتتراوح أامتارام
اام وقد أل ر التدر   التوكيتدى ت ست را فتل مرونتة الفتيتام أكثتر مت  األوالد   12-10ما بي  
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لز تتادم تأكيتتد التتسام للمتترااقي   دراستتة  Çeçen& Zengel (2009) تاليستتي  و نيتتل دراستتة
لز تادم مستتوى التوكيديتة ومستتوى الستعادم وال يتاح  Hojjat, et.al.(2015)وجيه وآ ترون ا

  ستالمل  ربيعتل  أففتلل  حميتد  ادة  مستعود  األكاديمل لل تالب المترااقي  التر فيي   دراستة
Eslami, Rabiei, Afzali, Hamidizadeh, Masoudi (2016)  لتقليتل مستتوى الفتغا

 Avşar & Ayaz أفالتار وأيتا  الوايتا  ب المرحلتة الثانو تة  دراستةوالقلت  واالكتئتاب لتدى اتال
Alkaya (2017)  لز ادم مستوى التوكيدية لفافاط ف  س  المدرستة والتقليتل مت  حالتة كتون م

 Utami, Wati, Suryani( 2019  أوتامل وواتل وسور انل ونورجانة ق ايا للت مر  دراسة
& Nurjanah   نتواد  لفت ايا الت متر مت  اةنتا  المرااقتام  دراستة لز تادم مستتوى التوكيديتة

 ,Nnadi, Uzoekwe, Nwanna( 2020 وأو وكتتتتو  ونوانتتتتا وأوديغتتتتا وأوفتتتتوجي ل
Udeagha& Ofojebe  لل تد مت  ستلو  االنست اب االجتمتاا  لتدى المترااقي  فت  المتدارس

تعز تتز الستتلو  ل  NWANKWO & MGBIKE (2021)ومي يتتك نوانوو  الثانو تتة  دراستتة
 ,Madelineمتتتادلي   جتتتورك   كيلتتتل  دراستتتة لتتتدى اتتتالب المرحلتتتة الثانو ةالستتتي  راستتتل الد

George, Kelly (2021) للالتت اب فتت   تعلتتيم م تتارام االتصتتاط ال اج تتة ل لتت  المستتاادمل
 Jigyasha, Ravneet,Kawaljit(2021) جيييا تا  راف يته  كوالييته رااية الت     دراسة

آتتتو   قايتتة متت  ستتوا المعاملتتة بتتي  الفتيتتام المرااقتتام  دراستتةلز تتادم المعرفتتة فيمتتا اتعلتت  بالو 
لت ستي  الوفتاا االنفعاليتة االجتماعيتة العامتة  Asif, Bano, Sarwar( 2021 بتانو  ستروار

 ,Abdolghaderi, Kafieا تتتد القتتتدار    كتتتافل    ستتترموراد  بتتتي  المتتترااقي   دراستتتة 
Khosromoradi (2021) ييام التوير لدى اال تام المتدارس لل د م  القل  و  ادم استراتي

  الثانو ة.
تتا أل تترم  التتسام تقتتداراز تتد متت  مستتتوى  التوكيتتدىبعتتد الدراستتام أن التتتدر    أيفر

لز تتادم الثقتتة بتتال ف  وتقتتدار التتسام  Kashani& Bayat(2010) كا تت   وبااتته دراستتةم  تتا 
سام والتويتتر ( لت ستتي  تقتتدار التت2014دراستتة الخوالتتدم  ستت ة   11 لتت   9لل ال تتام متت  ستت  

( لز تتتادم تقتتتدار التتتسام لتتتدى األافتتتاط 2016لتتتدى ال ل تتتة قتتت ايا االستتتتقواا  دراستتتة الالتتتال   
 المساا معاملت م.
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فيمتتا اتعلتتت   التتتدر   التوكيتتتدى أل تترم العداتتد متتت  األب تتا  نتتتتال  مختل تتة حتتتوط و
سام تقتدار التللمترااقي  اتالب المتدارس  حيت  أ تارم نتتال  بعتد الدراستام أن بتقدار السام 

 .وم  اسة الدراسام دراسع كل م  ازداد م   الط التدر   التوكيدى
 (Makinde & Akinteye ,2014; Tavakoli, Setoodeh, Dashtbozorgi, 
Komili-Sani,Pakseresht,2015;Kethsiyal ,2016;Rani,2017; Parray& 
Kumar ,2017; Anagbogu& Celestina,2019; Anyamene & Nwosu ,2019; 
Takeda, Matsuo, Ohtsuka,2022)  

 ;Gulsah,2003; Babakhani,2011)أ تارم نتتال  دراستة كتل مت  فت  حتي  
Fidelia & Augustina ,2021)  التتدر   بعتد  تقتدار التساماتدم حتدو  أ  تغييتر فتل   لت

وربمتتتا ارجتتتع ذلتتتك  لتتت  قتتتعو برنتتتام  التتتتد ل الم  تتت  أو اتتتدم التتتتزام أفتتتراد العي تتتة . التوكيتتتدى
 الم  ية والواج ام الم زلية. بالمقابالم

متت  العتترس الستتاب  اتفتتم أن التتتدر   التوكيتتدى كتتان فعتتاالر فتتل التعامتتل متتع العداتتد 
 .ومع فئام متعددم م  المالنالم

 :وبناء على الطرح السابق يمكن صياغة مشكلة الدراسة كالتالى 
 التتتسامتتتتدن  مستتتتوى تقتتتدار أ تتتارم  لتتت  أن الستتتابقة العداتتتد متتت  الدراستتتام نظتتتررا ألن 

م مت  المرااقام اليتيمتاأيفار معانام   انتالارار فل مرحلة المرااقة  اتة بي  اةنا  ينون أكثر
تتتدن  تقتتدار التتسام ممتتا يقلتتل متت  ثقتتت   بأنفستت   و تتةثر التت  تعتتامل   متتع األ تتر    متتا بالتتنل 

ا كما أن م خفف  تقدار السام يعتانوا مت  أفوتار ستل ية و فالتلون فتل التعتر  سل   أو ادوان  
التتتتت   منانتتتتتات م  و ختتتتتافون متتتتت  ال قتتتتتد و تق لتتتتتون الث تتتتتاا بالتتتتتنل ستتتتتل ل  و ختتتتتافون متتتتت  ت متتتتتل 

 المسةوليام  و خالون التع ير ا  رأا م الخاا.
ل كما أن  نتال  الدراسام السابقة أل رم أن التدر   التوكيدى كان فعاالر فتل التعامت

مت   م لتدى المرااقتام اليتيمتاممع العداد م  المالنالم لسا يمن  استتخدامع لت ميتة تقتدار التسا
ة تتدر   المرااقتة اليتيمتة الت  كي يتالتتدر   التوكيتدى لبرنتام  للتتد ل الم  تل قتالم الت   الط 

 تعدال معارف ا وستلوكيات ا  والتع يتر ات  مالتااراا وآرال تا  والتدفاا ات  حقوق تا  ومواج تة مت 
بتوكيديتتة  ولتتي  بالتتنل ستتل ل  والتعامتتل يستتتغلون ا ب ر قتتة م استت ة دون  نت تتا  ل قتتود اء تتر  

 .اتعز ز تقدار السام لدا   ادم الثقة بال ف  وم  ثم   وبالتالل أو ادوانل
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 :تساؤل رئيسى مؤداهوبناء على ذلك تحددت مشكلة الدراسة في 
 ؟" اليتيمام.لمرااقام لدى اتقدار السام للتدر   التوكيدى لت مية "ما فعالية برنام  

 ثانياا: أهمية الدراسة:
ة أامية مرحلة المرااقة الت  تتعرس ل تا الدراستة والتت  تعتد مت  أكثتر المراحتل ال ماليت (1

ن أالتت  تتميتز بالعداتد مت  التغيترام الفستيولوجية والفور تة وال فستية والتت  مت   تأن ا 
 .تولد لدى الفرد العداد م  المالنالم

متام متت   نخفتتاس متا أ تتارم  ليتتع نتتال  الدراستتام الستتابقة مت  معانتتام المرااقتتام اليتي (2
 ف  مستوى تقدار السام.

   تادم تقتدارفت   التتدر   التوكيتدىما أ ارم  ليع نتال  الدراسام الستابقة مت  فااليتة  (3
 مع فئام مختلفة. السام 

فتتت  قتتتد تستتتاام نتتتتال  اتتتسة الدراستتتة فتتت  مستتتاادم األ صتتتاليي  االجتمتتتاايي  العتتتاملي   (4
ادم تقتتتدار التتتسام للمرااقتتتام التتتتدر   التوكيتتتدى لز تتتاستتتتخدام الميتتتاط المدرستتت  متتت  

 اليتيمام.
 ثالثاا: أهداف الدراسة:

ام ت مية تقدار السلقالم ال  التدر   التوكيدى  تد ل م    فعالية برنام  ا ت ار -
 اليتيمام.لمرااقام لدى ا

  :رابعاا: مفاهيم الدراسة

 Effectivenessمفهوم الفعالية  (1
لت  القتدرم الت  مستاادم العميتل الت  تالير الفعالية ف  قاموس الخدمتة االجتماعيتة   

 .(63ا  2013   السنرى  ت قي  األاداا م  التد ل ف  فترم ماللمة م  الوقه
الفرود بي  متوس ام درجام اليياس الق لت  وال عتدى الت   بالفعالية وتقصد ال احثة 

 للمرااقام اليتيمام.( ال عد ال فس   ال عد االجتماا  ميياس تقدار السام أبعاد 
 -التالية: ا فى إطار الدراسة الراهنة فى ضوء المؤشرات اس الفعالية إجرائيا وتق

الت   للميمواتة التير  يتةالفرود بي  متوس ام درجام اليياس الق ل  وال عتدى  -1
 ميياس تقدار السام للمرااقام اليتيمام.أبعاد 
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 الميمواتتتة التير  يتتتة لوتتتل متتت  الفتتترود بتتتي  متوستتت ام درجتتتام الييتتتاس ال عتتتدى -2
مييتتاس تقتتدار التت  أبعتتاد ا درجتتام الييتتاس ال عتتدى للميمواتتة الفتتاب ة ومتوستت

 السام للمرااقام اليتيمام.
 Self-esteem( مفهوم تقدير الذات 2

تقتدار التسام بأنتع "حنتم الفترد التت  Coopersmith  (1981اترا كتوبر ستمي   
اة  تتتتتتتتم التع يتتتتتتر ا تتتتتتتع فتتتتتتتل المواقتتتتتتو التتتتتتتتل ات  ااتتتتتتا األفتتتتتتتراد تيتتتتتتتو  درجتتتتتتة كفااتتتتتتتتع الالخصتتتتتتية

 .(Hendricks,et al,2005,p.127)"أنفس م
يالير تقدار السام  ل  الالعور بالرقتا ات  الت ف   والفترد ينتست  التقتدار مت   تالط 
   رام ال ياح الت  يمر ب ا وبال را يست د الفرد فت  حنمتع الت  نظترم اء تر   لتع ومت  الالتعور

أن تقتدار التسام  Sheslow (2008)  يستلو (.كمتا أ تار157  ا 2009التسات   استنر  
 . (Kevorkian,2010,p.5)او "الالعور بالقدرم ج  را  ل  ج   مع الالعور بالم  ة"

 التتير تقتتدار التتسام  لتت  منتتون اتتدط التت  الصتت ة ال فستتية للفتترد فمتت   اللتتع يستتتمد و 
الفتتتتتتتتترد الالتتتتتتتتتعور بال يتتتتتتتتتاح واالنيتتتتتتتتتا  و ستتتتتتتتتتمر فتتتتتتتتت  استتتتتتتتتتثمار متتتتتتتتتا لديتتتتتتتتتع متتتتتتتتت   منانتتتتتتتتتام 

 (.284  ا2015وقدرام القر    
 ة الفتترداتتتم تعر فتتع التت  أنتتع تقيتتيم  تتامل لييمتت لتت  أن تقتتدار التتسام  Billy( 2003أ تتار بيلتت  و 

مرتفتتتتع أو متتتت خفد  ب تتتتاار التتتت  جميتتتتع التصتتتتورام الساتيتتتتة ستتتتواا كتتتتان اتتتتسا التقيتتتتيم كالتتتتخ   
 (Parray & Kumar, 2017, p.1477).مف ومع لساتع اةييابية والسل ية التل تالنل 

درم ام  لت  الثقتة التتل اتمتتع ب تا ال تاس فتل قتدرت م الت  التفويتر والقتكما يالير مف وم تقدار التس
ل ال  مواج ة ت ديام ال يام وحق م فل أن ينونوا راقي . كما يالير  ل  التقييم الفعاط الالتام

 (VILANCULOS, 2018, p.7).لييمة الفرد وأاميتع أو  يمتع الساتية 
تتا يعتترا تقتتدار التتسام بأنتتع تقتتتدار الفتترد لساتتت ع ستتواا بتتالق وط أو التترفد و تتتعورة أيفر

بالثقة ف  نفسع وبيدارتع وكفااتع الت  يستمداا م   تالط نظترم اء تر   لتع  ممتا ات عن  الت  
 (.93 ا 2019ذاتع  ما بالسل  أو باةيياب ومدى تق ل ال اس لع  نصار 

( تقتتدار التتسام التت  أنتتع "ميمتتوا أفوتتار الفتترد ومالتتاارة متتع 1965وُ عتتر ا رو ن تترغ  
تتا لتتت ستتمي  ومتتاكل اة ( "مف تتوم Smith and Mackie 2007 تتارم  لتت  نفستتع كنتتال ." وفقر

اتتو  self-esteemاتتو متتا نفوتتر فيتتع اتت  التتسام  أمتتا تقتتدار التتسام  self-conceptالتتسام 
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 ,Maqboolالتقييم اةييابل أو السل ل للسام  كما او ال تاط فتل متا نالتعر بتع حيتاط ذلتك."  
Kumar, David, & Khare, 2020, p.707) 

تتا لتتت  Mocheche, Bosire& Raburu(2017) موتاليالتتل  بوستتير رابتتورو ووفقر
يعرا تقدار السام بأنع  حستاس الفترد العتام بييمتتع كالتخ  والتتل تميتل  لت  أن توتون مستتقرم 
ودالمتتة  ف تتو اتفتتم  ميمواتتة مت واتتة متت  المعتقتتدام اتت  نفستتع مثتتل تقيتتيم مظ تترة ومعتقداتتتع 

 .(Fidelia& Augustina, 2021, P.34)وانفعاالتع وسلوكياتع 
 .(19-18( بي  كل م  تقدار السام ومف وم السام وإدرا  السام  ا.ا2014وتفرد دا  

ياب  فتقدار السام يع   ال نم السى ينونع الفرد تياة السام الولية وقد ينون اسا ال نم  ي -
 أو سل  .

ا نفستتع وذلتتك فتت  كتتل مف تتوم التتسام يمثتتل الصتتورم العامتتة التتت  اتترى الالتتخ  متت   الل تت -
 أبعاداا المختلفة.

  درا  السام او مالاار وأحاسي  الفرد تياة ذاتع. -
يالتير  لت  المتدى أنتع  كمتا  تعور اتام بالثقتة بتال ف  أو  يمتة التسام فتقدار السام  ذن اتو

 .الس  ن   أو نق ل أو نواف  فيع ال  أنفس ا بالنل اام
ل  ال الي ا المرااقة اليتيمة الت  ت صبالدرجة  إجرائياا تقدير الذاتقاس يو 

 ميياس تقدار السام وأبعادة كالتال  
ا لية ا الد  او ال الة ال فسية للمرااقة اليتيمة بما ف  ذلك  عوراا وأحاسيس البعد النفسى -

 و عوراا وأحاسيس ا م  ق ل اء ر   ن واا.
   .م مع اء ر   مدى قدرم المرااقة اليتيمة ال  توو   االقام وتداقاالبعد اًلجتماعى -

ا: الموجه  للبحث: النظرى  خامسا
 النظرية السلوكية: -1

الستتلوكية التت  الستتلوكيام التتت  يمنتت  مالحظت تتا والتتتل ال تقتتل أاميتتة ال ظر تتة  تركتتز
 (.Cloninger, 2013, p.185ال ظر ة العلمية   ا 

 تتم االاتمام بالعمليام العقلية الدا لية للعميتل و  وف   اار ال ظر ة السلوكية ا خفد
ا باةلتزام  الظاارالقابل للمالحظة واليياس ال  السلو   التركيز وتتميز الممارسة السلوكية أيفر
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بالم تتتتادت التقليديتتتتة "للمتتتت    العلمتتتتل" لمستتتتاادم العمتتتتالا التتتت  التتتتتخل  متتتت  الستتتتلوكيام بيتتتتر 
 . (Walsh, 2006, p.107)المربوبة أو اكتساب سلوكيام مربوبة 

بيتر  يامسلوكاتمثل ف  ال  أنع  لتدن  تقدار السامكية وم  ثم ت ظر ال ظر ة السلو 
قتدرم الم ي ة ب ا مثل  ادم الم  ال يئة  المرااقة اليتيمة اتعلم تو  ايمن  مالحظت  ةلاار  سو ع

 ال  الت د  مع/ أمام اء ر    ادم المالاركة ف  األنال ة االجتماعية المدرسية  اتدم القتدرم
دم القتتتدرم التتت  قتتتوط "ال" فتتت  المواقتتتو التتتت  تستتتتلزم التتت  التتتدفاا اتتت  ال قتتتود الالخصتتتية  اتتت

ال تتتتدا الرليستتتت  لل ظر تتتتة الستتتتلوكية اتتتتو   تتتتادم أنمتتتتا  الستتتتلو  المربتتتتوب ف التتتترفد  ومتتتت  ثتتتتم
متتت  التوافتتت  بتتتي   المز تتتدأجتتتل ت قيتتت    وذلتتتك متتتوالتتتتخل  متتت  أنمتتتا  الستتتلو  بيتتتر المربتتتوب 

م ام فتت  رفتتع مستتتوى تقتتدار التتساممتتا يستتا في تتا تعتتي وال يئتتة االجتماعيتتة التتت   المرااقتتة اليتيمتتة
 .لدا ا

 النظرية المعرفية:  -2

ميمواة م  المفتاييم المتعلقتة بال ر قتة التتل ي تور ب تا األفتراد  ا ال ظر ة المعرفية 
 ,Thyer& Myersالفور تتة لتلقتتل المعلومتتام ومعاليت تتا والتصتترا ب تتاار الي تتا   امالقتتدر 

2014, p34  ) 
واالفتراقتتام والتوقعتتتام  المعتتارا والمعتقتتتدام وتتفتتم  ال ظر تتتة المعرفيتتة األفوتتتار و 

يمن  أن تعن  ما ي د  فل العالم الخارجل بل  ن ا قد الفرد  واالتيااام والتصورام  فأفوار
   فمعظم مالتاكل ال يتام اتل نتييتة يس  ف م ما ي د  حولعيمن  أن  أنعتوون مالواة لدرجة 

دلتتة الخارجيتتة ومتت  ثتتم تستتااد التتتد الم لستتوا الف تتم المعرفتتل أو المعتقتتدام التتتل ال تتتدام ا األ
 زم األفوار والمفاييم الخاائة والتل تس م فل حل تالمعرفية العمالا ال  اكتساب الوال لول 

 Walsh ,2006) المالنالم واست دال ا بالمعتقدام والسلوكيام التل تةد   ل  ت سي  األداا
,p.108) 

ر ب ا تةثر الت  ال ر قتة التتل نالتعر أن ال ر قة التل نفو يةالمعرف وتفترس ال ظر ة 
العالك المعرفتتل ا تتدا  لتت  ت داتتد المعتقتتدام المالتتواة أو التفويتتر الختتاا  للعميتتل فتت لتتسلك  ب تا

التتتتتتتتس  اتتتتتتتتدام المالتتتتتتتتنلة ال اليتتتتتتتتة  و قتتتتتتتتدم تتتتتتتتتد الم متتتتتتتت   تتتتتتتتأن ا ت تتتتتتتتد  اتتتتتتتتسة المعتقتتتتتتتتدام 
 يابيتتتة ومق ولتتتة  والعمتتتل متتتع العميتتتل لخلتتت  معتقتتتدام وأفوتتتار جداتتتدم أكثتتتر  يالالاقالنيتتتةواألفوار 

 p153 . (Teater, 2014 القالمةمالنلة الللعميل واسا م   أنع أن يقلل أو يخفو م  
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 اتتةثر بالتنل ك يتر فتل انفعاالت ت وم  ثم فأفوار ومعتقدام المرااقة اليتيمة ا  نفست ا
تتتدن  وأن تلتتك األفوتتار والمعتقتتدام الالاقالنيتتة قتتد تتستت   بالتتنل ك يتتر فتتل حتتدو   اوستتلوكيات 

 لتركيتتز التت  تعتتدال األفوتتار الالاقالنيتتة واستتت دال ا بتتأ ر  ا يستتتدا ممتتا لتتدا ا  التتسام لتقتتدار
  ييابية.
ا:   .اإلجراءات المنهجية للدراسةسادسا

  -فروض الدراسة:  (1
توجتتتد فتتترود دالتتتة بتتتي  متوستتتا درجتتتام الميمواتتتة التير  يتتتة ومتوستتتا درجتتتام الميمواتتتة  -1

دار التتتسام وأبعتتتادة الفرعيتتتة لصتتتالم الميمواتتتة الفتتتاب ة فتتت  الييتتتاس ال عتتتدى التتت  مييتتتاس تقتتت
 التير  ية.

توجتتد فتترود دالتتة بتتي  متوستتا درجتتام الميمواتتة التير  يتتة فتتل اليياستتي  الق لتتل وال عتتد   - 2
 لصالم اليياس ال عد . وأبعادة الفرعية ال  ميياس تقدار السام 

ال عتتد  و   الق لتتل ال توجتتد فتترود دالتتة بتتي  متوستتا درجتتام الميمواتتة الفتتاب ة فتتل اليياستتي-3
 . وأبعادة الفرعية تقدار السامال  ميياس 

 -:ومنهجيتها نوع الدراسة (2
التير  يتة التتل تستت دا   ت تار تتأثير متغيتر  ت ع ت تمل اسة الدراسة ل ما الدراستام 

 .اليتيمام( لدى المرااقام تقدار السام( ال  متغير تابع  التدر   التوكيدىمستقل برنام  
 -المنهجي المستخدم :التصميم  (3

تستتتاقار متتتع نتتتوا الدراستتتة فتتتإن التصتتتميم الم  يتتتل اتمالتتتيار متتتع ا يعتتتة أاتتتداا الدراستتتة و 
   تا برنتامي حدااما تير  يتة ي  ت  ال لميمواتي   التيربة الق لية ال عديةالمستخدم او تصميم 
 . لتد ل الم  ل رنام  اقاب ة ال تتعرس  ى التد ل الم     واأل ر 

 سة: أدوات الدرا (4
 (2015 نادية  اداد :تقدير الذات للمراهقين األيتاممقياس  -
للمترااقي  األاتتتام  تقتدار التسامب تد( لييتتاس  38اتوتتون المييتاس مت    وصف  المقيفاس: .1

  11  10  7  6  3  2  1ب تد   20ال عتد ال فست  و فتم   امتا و التمل الت  بعتدا 
 (  ال عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد36  34  33  32  27  26  25  22  21  20  16  15  14
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  28  24  23  19  18  17  13  12  9  8  5  4ب د   18االجتماا  و فم 
29  30  31  35  37  38.)  

 قام معد الميياس بالت ق  م  تدد الميياس كاءتل صدق المقياس:  .2
م نمي  م   7حي  تم ارس الميياس ال  ادد  :الظاهرى)المحكمين(الصدق  (أ)

مع ية ةبداا رأا م حوط مدى مدى انتماا األبعاد للسأساتسم الم ال ف  والوم الترب
 المقاسة  ومدى انتماا الفقرام لفبعاد ومدى وقوح الصيابة اللغو ة للفقرام وتم

 للم نمي . %80االاتماد ال  نس ة اتفاد ال تقل ا  
وذلك برتد ميموا درجام كل فرد م  أفراد العي ة  صدق المقارنة الطرفية : (ب)

راك ب ود الميياس وترتي  ميموا درجام أفراد العي ة ت ا ليا واستخاالست العية ال  
ا ( لول م  ا وحساب المتوسا ال ساب  واالن را%27الدرجام العليا والدنيا ب س ة  

المعيارى لول ميمواة ثم ت  ي  ا ت ار م( لداللة الفرود بي  المتوس ي  وبلغه 
( ا د مستوى 2.98المقدرم ب  ( <  يمة م اليدولية و 12.56 يمة  م( الم سوبة  

 ( مما ادط ال  تمتع اءداة بدرجة االية م  الصدد.0.01داللة  
 قام معد الميياس بالت ق  م  تدد الميياس كاءتل ثبات المقياس:  .3

م باستتخدام معادلتة ست يرمان بتراون حيت  بلغته  يمتة الث تا )أ( ثبات التجزئة النصفيية:
 0.83) 

األمر الس  يالير  لل  ياس جميع ( 0.84حي  بل   اخ : )ب( ثبات طريقة ألفا كرونب
 مفردام الميياس ل ف  المفمون.

أو ان تم التت  ( ال ت   ت ا    أحيانرتت   ت   للمييتاس ثتال  استتيابام  طريقفة التصفحي  .4
 -20 -14 -12 -9 -6 -5 -1ال  تتود أرقتتام     وذلتتك باستتتث اا(1  2  3  التتتوال 

 (  فيتتتم تصتت ي  ا بالتتنل انستتل38 -37 -36 -35 -33 -30 -29 -27 -23
. حيتت  اتتتم تصتت يم جميتتع الع تتارام فتت  اتيتتاة تتتدن  تقتتدار التتسام بمع تت  أن الدرجتتة 
المرتفعة ال  الميياس تالير  ل   نخفاس تقدار السام  بي ما تالتير الدرجتة الم خففتة 

 . 114 -38 ل   رتفاا تقدار السام وتتراوح الدرجة ال  الميياس ما بي  
 لباحثة بإعادة إجفراء عمليفات صفدق وثبفات للمقيفاس للتحقفق مفن مفدى مناسف تهوقد قامت ا

 للبحث الحالي. وقد تم التحقق من الصدق والثبات، وذلك كما يلي:
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قامتته ال احثتتة بت  يتت  المييتتاس التت  اي تتة متت   صففدق اًلتسففاق الففداخلي:صففدق المقيففاس: 
بير حاالم اي ة الدراسة  ( مفردم م  15ال الب ل م نف   صال  اي ة الدراسة واددام  

ميمتتوا درجتتام كتتل بعتتد متت  أبعتتاد المييتتاس وبتتي   وتتتم  جتتراا حستتاب معتتامالم االرت تتا  بتتي 
 لدرجام الميياس.  الميموا الول 

 كليوض  اًلتساق الداخلى بين أبعاد مقياس تقدير الذات ودرجة المقياس ك( 1جدول )
 ( 15)ن=

 معامل االرتباط وداللته األبعاد م

 793.** د النفسىالبع 1

 807.** البعد االجتماعى 2

 (0.05* معنوي عند )                                         (0.01** معنوي عند )
أن جميع معامالم االرت ا  دالة مع و را  مما يالير  ل  تدد المييتاس  الساب اوقم اليدوط 

 تمم م  أجلع وتالحيتع لالستخدام. لما
  للت ق  م  مدى م اس تع لل  بعدم ارد  لمقياساجراء عمليات ثبات إبقامت الباحثة 

( مرااقة اتيمة دون اي ة ال    15حي  ا قه األداة ال  اي ع منونة م     ال الل
ثم أايد ت  يقع مرم أ رى ال  نف  الميمواة بفاتل  م ل األساسية ول ا نف  الخصال  

ق  وقد تم الت   درجام الت  ي  األوط والثانلاوما  ثم حساب معامل االرت ا  بي   14قدرة 
 بعدم ارد تمثله ف  التال   م  الث ام

 تقدير الذات للمراهقين األيتام(  معامالت الثبات لمقياس 2جدول )

  أن معامتل الث تام باستتخدام ار قتة ألفتا كرون تاس للمييتاس كنتل بلت  اتفم مت  اليتدوط الستاب
.( 599(  وار قتتتتة التيزلتتتتة ال صتتتت ية بلتتتت   0.776(  وار قتتتتة  اتتتتادم اال ت تتتتار بلتتتت   832. 

.( واتتتتو 734( وباستتتتتخدام معادلتتتة جتمتتتتان  749.وباستتتتخدام معامتتتتل ستتت يرمان بتتتتراون  يمتتتتع  
 س للت  ي .معامل مرتفع  و الير ذلك  ل  تالحية المييا

 عدد األبعاد م

 الفقرات

معامل 

الفا 

 كرونباخ

االختبار وإعادة 

 االختبار

 التجزئة النصفية

قيمة معامل 

بيرسون للثبات 

 لتهودال

التصحيح  التجزئة النصفية

باستخدام 

 سبيرمان براون

التصحيح 

باستخدام 

 معادلة جتمان

 0.640 0.643 0.473 **0.916 0.829 20 البعد النفسى 1

البعد  2

 االجتماعى

18 0.844 0.567** 0.536 0.698 0.677 

 0.734 0.749 0.599 **0.776 0.823 38 المقياس ككل
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 -مجاًلت الدراسة: -:سابعاا
 -:المكانىالمجال ( 1) 
مدرستتتتة اتتتترب الصتتتتوال ة االاداديتتتتة المالتتتتتركة الميمواة التير  تتتتة(  مدرستتتتة الالتتتت يد التتتت   -

 -ة اليو رجع ا تيار المياط المنانل لفس اب التال و    الميمواة الفاب ة( 
 توافر اي ة الدراسة. -
 . بالمدرستي  ةلدراسموافقة المسئولي  ال  ت  ي  ا -

 -:( المجال البشرى 2)
بلت   اتار  -مت  مدرستة اترب الصتوال ة االاداديتة المالتتركة -بال س ة للميمواة التير  ية أ( 

 الميمواتتتتة ( تلميتتتتسم  ثتتتتم تتتتتم ستتتت   اي تتتتة 35المعاا تتتتة متتتت  المرااقتتتتام اليتيمتتتتام بالمدرستتتتة  
  الالرو  التالية  التير  ية( وفقا لم  ت     الي 

 .بالمرحلة االاداديةمقيدم التلميسم  أن توون  -
 التلميسم اتيمة األب.أن توون  -
 اام. 15  13ما بي   للتلميسةأن اتراوح العمر الزم    -
 ال  التعاون مع ال احثة. أن تواف  التلميسم -
 م خففة ال  ميياس تقدار السام. أن ت صل ال  درجة -
  حادم. أال تعان  م   ق رابام نفسية -
 قام جسمية أو حسية.األ تعان  م   اا -

 ( مرااقام اتيمام. 10وب اا ال  ذلك توونه اي ة الميمواة التير  ة م  
توتون  اتار المعاا تتة  -مدرستة الالت يد الت  ال تتو    –أمتا بال ست ة للميمواتة الفتتاب ة ب( )

اي تتة  الميمواتتة الفتتاب ة( وفقتتا لمتت  ت   تت   ت داتتدثتتم تتتم   مرااقتتة اتيمتتة -مفتتردم (28متت   
 مفردام  10عي ة منونة م  ال   وأت  هو  الم  قة ال  الميمواة التير  يةالالر    يال
 .(ميمواة قاب ة10و ميمواة تير  ية  10مفردم   20م  اي ة الدراسة وبسلك توونه  

وقتتد تتتم انستت اب اال تتة أث تتاا ت  يتت  برنتتام  التتتد ل الم  تت  متت  الميمواتتة التير  تتة 
اال تتام  وبال ستت ة للميمواتتة الفتتاب ة تتتم استتت عاد  (9ليصتت م العتتدد الفعلتت  ب  ايتتة الت  يتت   

اتتتال تي  لعتتتدم التتتتمن  متتت  ت  يتتت  الييتتتاس ال عتتتدى التتتي   ليصتتت م العتتتدد ال  تتتال  للميمواتتتة 
 ( اال ام.8الفاب ة  
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 لى : االتجري ية والضابطة كالت المجموعتينفيما يلي عرض التجانس بين و 
 :بالنسبة لمتغير السن 

 مان التجري ية والضابطة على متغير السن باستخدام موعتينالمجالتجانس بين ( 3)جدول
 ويتني

المتوسط  ن المجموعات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

Z 

مستوي 

 الداللة

 غير دال 0.129- 0.86 13.33 9 المجموعة التجريبية

 0.83 13.87 8 المجموعة الضابطة

غيتتتتر الستتتت  لوتتتتل متتتت  اتتتتدم وجتتتتود فتتتترود دالتتتتة التتتت  مت الستتتتاب اتفتتتتم متتتت  اليتتتتدوط 
 ( 13.33  حيتت  بلتت  المتوستتا ال ستتابل للميمواتتة التير  يتتة  الميمواتتة التير  يتتة والفتتاب ة

( بتان راا 13.87  ال ستابل للميمواتة الفتاب ة بلت  المتوستا بي ما ( 86.معيار   بان راا
( واتتل بيتتر دالتتة ممتتا يالتتير  لتت  اتتدم وجتتود فتترود z  -.129 يمتتة وكانتته ( 83.معيتتار  
  اي تة الدراستة المرااقتام اليتيمتامالتير  يتة والفتاب ة بال ست ة لست   تي بتي  الميمتوا جوار تة

 مما يالير  ل  التيان  بي  الميمواتي . 
  تقدير الذاتبالنسبة لمقياس: 

قياس التجري ية والضابطة في القياس الق لي على م المجموعتينالتجانس بين ( 4)جدول 
 باستخدام مان ويتني تقدير الذات

 لمجموعاتا
 

 ن

 المتوسط

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 z)قيمه)

 لمان ويتنى

مستوى 

 الداللة

المجموعة 

 التجريبية
9 61.44 11.87 8.28 74.50 

 غير دال 0.631-
المجموعة 

 الضابطة
8 77.87 15.18 9.81 78.50 

فل  تقدار السامجام ميياس ادم وجود فرود دالة بي  در  الساب اتفم م  اليدوط 
التير  ية والفاب ة حي  بل  المتوسا ال سابل للميمواة  تي اليياس الق لل لول م  الميموا

بي متتتتا بلتتتت  المتوستتتتتا ال ستتتتابل للميمواتتتتتة  ( 11.87( بتتتتان راا معيتتتتتار   61.44التير  يتتتتة 
التة ( واتل بيتر دz=  -.631 وبلغته  يمتة ( 15.18(  بان راا معيتار   77.87الفاب ة 

التير  يتة والفتاب ة بال ست ة لمييتاس  تي مما يالير  ل  ادم وجود فرود جوار ة بتي  الميمتوا
 . تقدار السام  مما يالير  ل  التيان  بي  الميمواتي  ال  ميياس تقدار السام
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د اعبأالتجري ية والضابطة في القياس الق لي على  المجموعتينالتجانس بين ( 5)جدول 
 باستخدام مان ويتني مقياس تقدير الذات

 

 م

 

 

 أبعاد المقياس

 

 ن

 

 

  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 قيمة

Z 

 

 مستوى

 الداللة 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

- 3.49 37.25 3.94 36.55 20 البعد النفسى 1

0.344 

غير 

 دالة

- 3.64 36.12 2.69 35.00 18 البعد االجتماعى 2

0.636 

غير 

 دالة

تقتدار التسام دالتة بتي  درجتام مييتاس  اتدم وجتود فترود الستاب  اتفتم مت  اليتدوط 
التير  يتة والفتاب ة حيت   تي فتل الييتاس الق لتل لوتل مت  الميمتواال  كل م  ال عتد ال فست  

ستتابل للميمواتتة بي متتا بلتت  المتوستتا ال  (36.55بلتت  المتوستتا ال ستتابل للميمواتتة التير  يتتة 
حيت  بلت    وال عتد االجتمتاا  واتل بيتر دالتة  =z( 344.-(  وكانه  يمة 37.25الفاب ة 

بي متتتا بلتتت  المتوستتتا ال ستتتابل للميمواتتتة  (  35.00المتوستتتا ال ستتتابل للميمواتتتة التير  يتتتة  
ممتتا يالتتتير  لتت  اتتتدم وجتتتود   واتتتل بيتتر دالتتتة =z( 636.-(  وكانتتته  يمتتة 36.12الفتتاب ة 

بتتي  الميمواتتة التير  يتتة والفتتاب ة  ممتتا يالتتير  لتت  التيتتان  بتتي  الميمتتواتي  فتترود جوار تتة 
 .ال  أبعاد ميياس تقدار السام

 -المجال الزمني:( 3)
فل تصميم  ستع أ  ر م  م صو ديسم ر  ل  م تصو اونيواستغرقه التيربة مدم -

 ل. ليل اةحصالوت  ي  برنام  التد ل الم  ل وإجراا اليياس الق لل وال عد   وإجراا الت
 ثامناا:برنامج التدخل المهني فى إطار التدريب التوكيدى

 األسس التى يقوم عليها ال رنامج:-1
 اةاار ال ظرى لل   . -
 األاداا الت  يسع  ال    للتوتل  لي ا. -
 نتال  الدراسام السابقع المرت  ة بمتغيرام الدراسة. -

 أهداف ال رنامج:-2
ل اتتتسة الدراستتتة  لتتت  ت ميتتتة تقتتتدار التتتسام للمرااقتتتام ا تتتدا برنتتتام  التتتتد ل الم  تتتل فتتت

 -اليتيمام  و من  ت قي  اسا ال دا م   الط ميمواة م  األاداا الفرعية كالتال   
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 تنمية تقدير الذات )السلوكية( وتم من خالل إتباع ما يلى: (أ)
 ت مية القدرم ال  الت د  مع / أمام اء ر   . -
 ية المدرسية.  ادم المالاركة فل االنال ة االجتماع -
 توو   االقام وتداقام جدادم.  -
 لو سم ه(. -ال  المساادم م  اء ر   بالنل م سب م  ففلك -
عية قوط ال ف  المواقو الت  تستلزم الرفد مع التمييز بي  الم ال  الم  يية الواق -

 وبير الم  يية.
 التدر   ال  الدفاا ا  ال قود الالخصية بالنل م سب. -

 ت )المعرفية(:)ب( تنمية تقدير الذا 
تغيير األفوار الالاقالنية المةدية  ل   نخفاس  تقدار السام وإبدال ا بأ ر   -

 أكثراقالنية.
 ادم التمركز حوط السام واالنفتاح ال  الميتمع الم يا . -
 توقع ال ياح ا د مواج ة مواقو جداد . -
 تنمية تقدير الذات )جانب انفعالي(:)ج( 
 األ ر   أو التعامل مع الغرباا.التخ ير م  التوتر ا د مخال ة  -
 تق ل ال قد.  -
 التقليل م  الخيل ا د ال دا  مع الي   األ ر. -
 التع ير ا  المالاار السل ية واالييابية دون م الغة. -
 ت مية الثقة بال ف . -
 أساليب التدخل المهني المستخدمة في إطار التدريب التوكيدى: 

م العميلتتتتتة المتتتتترت ا بأفوتتتتتار وانفعتتتتتااللتعتتتتتدال ستتتتتلو    اسفففففتراتيجية تحسفففففين اًلسفففففتجابة -1
الاقالنيتتتتتتتة متتتتتتت   تتتتتتتالط استتتتتتتتخدام تو ينتتتتتتتام م استتتتتتت ة  لمستتتتتتتاادت ا التتتتتتت  ت ميتتتتتتتة تقتتتتتتتدار 

 السام والثقة بال ف  م   الط استخدام األسالي  التالية  
لتتتتتدعيم أنمتتتتا  الستتتتلو  :Positive Reinforcement التففففدايم اإليجففففابى -

 نام  وتتفم  اءتل المربوبة التل تعلمت ا العميلة أث اا ال ر 
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  تعز تتتز الستتتلو  المربتتتوب فتتتور حدوثتتتع  جتتتداوط مستتتتمرم( لز تتتادم ثقتتتة التلميتتتسة ب فستتت ا
 .وقدرات ا وكفالت ا

  ط تقديم التعز ز للعميلة بصورم ال اتوقع مت   الل تا متت  يقتدم ل تا اتسا التعز تز  جتداو
 يع.متق عة( حت  ال ارت ا اسا السلو  بالنل م ا ر مع التعز ز الس  ت صل ال

 المتتتتدامام االجتماعيتتتتة  اللفظيتتتتة وبيتتتتر اللفظيتتتتة  الرمز تتتتة   وتضففففمنت المففففدعمات كففففل مففففن
 ال الااية  الغسالية(.

 :وتتضمن المدعمات التى تحصل عليها العميلة 
 ال صوط ال  جالزم مادية سواا كانه منافأم مالية أو ادية رمز ة أو مدام مع وى. -
 لدا ا.ال اد العميلة باألنال ة المدرسية المففلة  -
 تقديم ادية ف  ن اية التد ل الم  ل ف  حالة ت س  أنما  سلوك ا. -
 مدح ت ور سلو  العميلة أمام  مالل ا. -
  Response shapingتشكيل اًلستجابة  -

ل  اا أو تالنيل سلو  جداد م   الط التعز ز  حي  اتم ذلك بالنل تدر يل ا  ار   تيزلة 
ال   حدم ت يم العميلة فل أدال ا  و ي  مرااام ماالسلو   لل وحدام تغيرم فيتم تعز ز كل و 

 ا د ت  ي  اسا األسلوب 
 ال دا بالوحدام السلوكية ال سي ة ثم االنتقاط  لل األكثر تعقيدار .  -1
وحدم أال اتم االنتقاط  لل وحدم سلوكية جدادم  ال بعد التأكد م  اتقان العميلة لل -2

 السابقة . 
 مستوى تعوبة السلو  الس  قامه بع العميلة.يي  أن ات اس  مستوى التعز ز مع  -3

 استراتيجية نقل اًلستجابة من خالل األساليب اآلتية: -2
 :Modelingالنمذجة -
  ا م تستخدم للتع ير ا  الخ رام واألنما  الفور ة والسلوكيام المربوبة و تم ت  يق       

  الط ميمواة م  الخ وام كالتال  
نماذك ل االم كانه تعانل م  نف  المالنالم تقديم نموذك للسلو  المربوب   -

 واست ااه التغل  الي ا( باستخدام فيداواام أو تور أو قص .
 جسب العميلة لمالحظة ال موذك بااتمام وتركيز حتل توون فورم ا  ال موذك.  -
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 م اقالة  ييابيام ت  ي  ال موذك مع العميلة وأوجع االستفادة م ع .  -
 ل للعميلة تدو   المالحظام وت قي  أال  استفادم.تورار ارس ال موذك حت  اتس  -
عد تدر   العميلة ال  تورار ال موذك أو السلو  المتعلم  الط المقابلة وم اقالة ب -

 الع ارام اةييابية بال موذك.
 تقوم العميلة بممارسة السلو  المنتس  ا دما تظ ر الظروا الم اس ة لسلك . -
اج ه   لتالفل األ  اا وتسليل الصعوبام التل و اتم تقييم ت  ي  العميلة ل سا السلو  -

 العميلة أث اا ت  ي  ال موذك .
 تقديم التعز ز الم اس  للعميلة لتالييع ا ال  تورار اسا السلو  . -

ة ف  تولير العميلة بأنال ة م زلية تةدا ا  ارك المقابلHomeWork: الواجبات المنزلية -
ر   م التدتممارسة االستيابة التوكيدية الم اس ة الت  حيات ا اليومية بالمدرسة والم زط وت  ي  

ا از د ية ممالي ا للالستمرار ف  أداا التغييرام اةييابية لم اقالة ذلك ف  بداية المقابلة التال
 م  تقدار السام لدا ا.

 استراتيجية إستنساخ اًلستجابة من خالل أسلوب: -3
وو   االقام اجتماعية مع لتعليم العميلة كي ية ت :Role-playingلعب الدور  -

 اء ر   والتصرا ف  المواقو المختلفة  وحث ا العميلة ال  لع  األدوار الصع ة
الي ا ف  الواقع الفعل  لتص م أكثر ألفة وااتيادا الي ا ولتص م أكثر وعيا 

 بانفعاالت ا وأسلوب تفاال ا الالخص  مع الم ي ي  لز ادم تقدار السام لدا ا.
 تتتاا للتعتتترا التتت  أفوتتتار العميلتتتة الخاائتتتة وإاتتتادم ال ادة الهيكلفففة المعرفيفففة:اسفففتراتيجية إعففف-4

 المعرف  م   الط توليد حدا  ذام  يياب  لدى العميلة م   الط التال  
   Cognitive Reconstructingإعادة ال ناء المعرفي -

 -خطوات إعادة ال ناء المعرفي :
ا  رو   واق اا العميلة بأن معتقتدات  تق ل العميلة ومساادت اال  تق ل ذات ا دون  -أ

-التوتروأفواراا وع ارات ا الساتية ال التل ت دد بدرجة ك يرم ردود أفعال ا االنفعالية  
الخيتتل ..........التتأل( لفحتتدا  التتتل تمتتتر فتتل حيات تتا وتتتأثير ذلتتك التتت   -الختتوا
 سلوك ا.
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متتا  ستتلوك ا التتتل مستتاادم العميلتتة وتتتدر   ا التت  ت داتتد معتقتتدات ا الخاائتتة وأن -ب
 تس   أاراس  نخفاس تقدار السام.

 تالييع العميلة ال  توليد ع تارام ذاتيتة ب تاام م تل الع تارام االن زاميتة ال دامتة -ك
 وت    فلسفة جدادم  ييابية لل يام.

 ح  العميلة ال  منافأم ذات ا ال  ج وداا ال اج ة. -د
 Self-instructionsأسلوب التعليمات الذاتية :  -

قتة ليم العميلة وتدر   ا ال  توليد ع تارام  ييابيتة تردداتا متع نفست ا تيعل تا أكثتر ثتع
ب فستت ا وت متت  تقتتدار التتسام لتتدا ا مثتتل  ستتوا أستتع  لل صتتوط التت  حقتتوق   ستتأقوم 
بالتع ير ا  مالاارى الستل ية واالييابيتة دون أن أحترك أحد ستوا أرفتد أى ستلو  

ا ا الدافعيتة ألداا أنمتا  ستلو   ييابيتة يستلزم ذلك دون  يل أو  وا( مما اولد لتد
 ا د التعامل مع اء ر    و من  ات اا الخ وام التالية  

توقتتم ال احثتتة للعميلتتة ستت   استتتخدام اةستتلوب وال تتتال  المترت تتة اليتتع  والتعتتاون  -
 ف  وقع   ة الم ام المراد ت ييق ا.

تيابة ع تارام اييابيتة   بعد ذلك اتم ت داد السلو  المست دا  كسابع  للعميلة ثم -
تورراتتا ال احثتتة بصتتوم مستتموا ثتتم تتتوم متت خفد أمتتام العميلتتة لتعليم تتا وتتتدر   ا 

 ال  الت  ي   و من  استخدام اسا اةسلوب بيان   سلوبل لع  الدور وال مسجة .
 تقوم ال احثة بتوجي  ا وتزو داا بالتعليمام الساتية اللفظية. -
ار آداا الستتلو  المستتت دا مع مرااتتام اتتدم تتتد ل ت لتت  ال احثتتة متت  العميلتتة توتتر  -

 ا ال احثة أوإا ال ا توجي ام(  لتوترر العميلتة بعتد الع تارام الساتيتة اةييابيتة ل فست
 لتت م  لت فيساا.

 التعز ز الساتل  كأن تقوط العميلة لقد فعله الم لوب م ل وبصورم جيدم(. -
 الفترة الزمنية لتط يق ال رنامج:

  ور تم  الل ما  3  2  برنام  التد ل الم  ل فترم تتراوح ما بي  يستغرد ت  ي   
  30  جراا المقابالم الم  ية مع حاالم الميمواة التير  ية بمعدط مقابلة كل أس وا مدت ا 

 د يقع( لت مية تقدار السام.  45
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 )د( أدوات ال رنامج:
 المقابلة الم  ية. -
 ميياس تقدار السام للمرااقي  األاتام.  -

 مرحلة اإلنهاء:( ھ) 
 مرااام الت ااد بي  المقابالم األ يرم. -
ت  ي  اليياس ال عد  ال  ميمواتل الدراسة  وحساب الفرود بي  اليياسام ال عدية  -

 للميمواتي  التير  ية والفاب ة. 
 حساب الفرود فل اليياسي  الق لل وال عد  للميمواة التير  ية . -

 )و( مؤشرات نجاح ال رنامج:
 ت مية تقدار السام لدى اي ة الدراسة. -
   ادم قدرم العميلة ال  توو   االقام وتداقام جدادم. -
   ادم اكتساب الثقة بال ف  لدى اي ة الدراسة. -
 وجود فرود بي  اليياسي  الق لل وال عد  للميمواة التير  ية لصالم اليياس ال عدى. -
 واتي  التير  ية والفاب ة لصالم الميمواة التير  ية.وجود فرود بي  اليياسام ال عدية للميم -
 ادم وجود فرود ف  اليياسي  ال عدى والتت ع  للميمواة التير  ية. -

 تاسعاا:عرض نتائج الدراسة: 
الفرض األول: توجد ففروق دالفة بفين متوسفج درجفات المجموعفة التجري يفة ومتوسفج درجفات 

  مقيفاس تقفدير الفذات وأبعفاده الفرايفة لصفالالمجموعة الضفابطة ففى القيفاس البعفدى علفى 
 المجموعة التجري ية.

 ية دًللة الفروق بين متوسج درجات القياس البعدي للمجموعة التجري (6جدول )
 والضابطة على مقياس تقدير الذات وأبعاده الفراية باستخدام مان ويتني

 ن المجموعات المؤشرات الفرعية
 المتوسط

 الحسابى

االنحراف 

 ارىالمعي

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 z)قيمة )

 لمان ويتنى

مستوى 

 الداللة

 البعد النفسى
 61.50 6.83 7.29 31.44 9 المجموعة التجريبية 

-1.88 
دال عند 

50.0  91.50 11.44 7.70 39.25 8 المجموعة الضابطة 

 البعد االجتماعى
 60.00 6.67 5.04 30.00 9 المجموعة التجريبية 

-2.029 
عند  دال

50.0  93.00 11.62 7.70 38.62 8 المجموعة الضابطة 

 تقدير الذات
 59.50 6.61 11.87 61.44 9 المجموعة التجريبية

-2.070 
دال عند 

50.0  93.50 11.69 15.18 77.87 8 المجموعة الضابطة 
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ليياس (  فل ا0.05  وجود فرود دالة  حصاليارا د مستوى مع و ة الساب اتفم م   اليدوط 
ال عتتتد  بتتتي  الميمتتتواتي  التير  يتتتة والفتتتاب ة وذلتتتك لصتتتالم الميمواتتتة التير  يتتتة  حيتتت  بلتتت  

 >( 61.44 تقتدار التسام المتوسا ال سابل لليياس ال عتد  للميمواتة التير  يتة الت  مييتاس 
 z(  كما بلغه  يمة 77.87المتوسا ال سابل لليياس ال عد  للميمواة الفاب ة والس  بل   

( 0.05  مع و تة ى ا د مستو  حصاليار وجود فرود دالة كما اوقم اليدوط   وا  دالة( 2.07 
حيتتت   التت  كتتتل متت  ال عتتد ال فستت  فتتل الييتتاس ال عتتد  بتتي  الميمتتتواتي  التير  يتتة والفتتاب ة

 فااليتتةممتتا يالتتير  لتت  (  z  2.02حيتت  بلغتته  يمتتة  وال عتتد االجتمتتاا  ( z  1.8بلغتته  يمتتة 
تتت ة و تتداو  لتت  ق تتوط  اليتيمتتام  ت ميتتة تقتتدار التتسام للمرااقتتام برنتتام  التتتدر   التوكيتتدى فتت

 الفرس األوط.
 توجفد ففروق دالفة بفين متوسفج درجفات المجموعفة التجري يفة ففي القياسفين -الفرض الثفاني:

 وأبعاده الفراية لصال  القياس البعدي. تقدير الذاتالق لي والبعدي على مقياس 
ي ية للمجموعة التجر  البعدي( –)الق لي  دًللة الفروق بين القياسين (7جدول )

 باستخدام ويلكوكسون وأبعاده الفراية  تقدير الذاتعلى مقياس 
 

 م

 

المقياس وأبعاده 

 الفرعية

 

 ن

 

  القياس البعدي القياس القبلي

 قيمة

Z 

 

 مستوى

الداللة   
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.05دال عند  2.431- 11.87 61.44 5.17 71.55 9 تقدير الذات  1

 0.05دال عند  2.25- 7.29 31.44 3.94 36.55 9 البعد النفسى 2

 0.05دال عند  2.55- 5.04 30.00 2.69 35.00 9 البعد االجتماعى 3

وجتتود فتترود دالتتة  حصتتاليار بتتي  درجتتام الييتتاس الق لتتل  الستتاب اتفتتم متت  اليتتدوط 
حيتت  بلتت  المتوستتا ال ستتابل التت  مييتتاس تقتتدار التتسام س ال عتتد  للميمواتتة التير  يتتة والييتتا

(  بي متتتتا بلتتتت  المتوستتتتا ال ستتتتابل للييتتتتاس 5.17( بتتتتان راا معيتتتتار   71.55للييتتتتاس الق لتتتتل 
( واتتتل دالتتتة ا تتتد z= -.2.431وبلغتتته  يمتتتة  ( 11.87( بتتتان راا معيتتتار  61.44ال عتتتد  

اتتسا اليتتدوط وجتتود فتترود دالتتة  حصتتاليار ا تتد مستتتو  (  كمتتا اتفتتم متت  0.05مستتتو  مع و تتة 
 وال عتتد االجتمتتاا (  z -2.25حيتت  بلغتته  يمتتة ال عتتد ال فستت التت  كتتل متت  (0.05  مع و تتة

و ةكتد تت ة  التتدر   التوكيتدىبرنتام   فااليتة(  ممتا يالتير  لت  z -2.55  حي  بلغته  يمتة
  فل الميمواة التير  يتة الت  الفرس بوجود فرود بي  اليياسي  الق لل وال عد  لصالم ال عد

 وأبعادة الفرعية  مما اداو  ل  ق وط الفرس الثانل. تقدار السامميياس 
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 الفرض الثالث: ًل توجفد ففروق دالفة بفين متوسفج درجفات المجموعفة الضفابطة ففي القياسفين
 وأبعاده الفراية. تقدير الذاتالق لي والبعدي على مقياس 

ة البعدي( للمجموعة الضابط –سين )الق لي دًللة الفروق بين القيا (8جدول)
 وأبعاده الفراية باستخدام ويلكوكسون  تقدير الذاتعلى مقياس 

 

 م

 

المقياس وأبعاده 

 الفرعية

 

 ن

 

  القياس البعدي القياس القبلي

 قيمة

Z 

 

 مستوى

الداللة   
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 غير دال 0.399- 15.18 77.87 5.28 73.37 8 تقدير الذات  1

 غير دال 0.674- 7.70 39.25 3.49 37.25 8 البعد النفسى 2

 غير دال 0.406- 7.70 38.62 3.64 36.12 8 البعد االجتماعى 3

فتتتل  تقتتتدار التتتساماتتتدم وجتتتود فتتترود دالتتتة  حصتتتاليار التتت  مييتتتاس الستتتاب  اتفتتتم متتت  اليتتتدوط 
لتتتل وال عتتتد  للميمواتتتة الفتتتاب ة حيتتت  بلتتت  المتوستتتا ال ستتتابل للييتتتاس الق لتتتل اليياستتتي  الق 

( وات  بيتر z -.339(  وبلغته  يمتة 77.87والمتوستا ال ستابل للييتاس ال عتد    (73.37 
حيتتت  بلغتتته   ال عتتتد ال فستتت دالتتتة  كمتتتا اتفتتتم متتت  اتتتسا اليتتتدوط اتتتدم وجتتتود فتتترود دالتتتة التتت  

( واتتل بيتتر z -.406حيتت  بلغتته  يمتتة اا  وال عتتد االجتمتت (واتتل بيتتر دالتتة z -.674 يمتتة
مما يالير  ل  تت ة الفترس بعتدم وجتود فترود دالتة بتي  الييتاس الق لتل والييتاس ال عتد   دالة 

وأبعتتادة الفرعيتتة لعتتدم تعرقتت ا ل رنتتام  التتتد ل  تقتتدار التتسامللميمواتتة الفتتاب ة التت  مييتتاس 
 الم  ل  مما اداو  ل  ق وط الفرس الثال .

 اقشة نتائج الدراسة:تفسير ومنعاشًرا: 

بتتي  متوستتا درجتتام الميمواتتة  حصتتاليار فتترود دالتتة  وجتتودأل تترم نتتتال  الدراستتة  -
ال عتتد  التت   سالتير  يتتة فتتل الييتتاس ال عتتد  ومتوستتا درجتتام الميمواتتة الفتتاب ة فتتل الييتتا

القتالم الت  برنتام  التتد ل الم  تل  فااليتةممتا يالتير  لت    بأبعتادة الفرعيتة تقدار السامميياس 
ت ميتتة تقتتدار التتسام للمرااقتام اليتيمتتام وتتفتت  نتتتال  الدراستتة ال اليتتة متتع  التتدر   التوكيتتدى فتت 

دراستة الخوالتتدم ومت  تلتك الدراستام  التتتدر   التوكيتدىة يتلانتتال  الدراستام التتل أ تارم  لت  فع
( لت ستتتتي  تقتتتتدار التتتتسام والتويتتتتر لتتتتدى ال ل تتتتة قتتتت ايا االستتتتتقواا  دراستتتتة الالتتتتال  2014 
  Sert(2003 ستتتيرم دراستتتة لز تتتادم تقتتتدار التتتسام لتتتدى األافتتتاط المستتتاا معتتتاملت م  ( 2016 

 Lin, Shiah, Chang, Lai, Wang & Chouلز تادم تقتدار التسام لتدى األافتاط  دراستة 
(  لز تادم الثقتة Kashani& Bayat  2010 تالب  دراستة ل(  لت ستي  تقتدار التسام ل2004 

فت  حتي  أ تلفته نتتال  تلتك الدراستة ست ة   11 لت   9 بال ف  وتقدار السام لل ال ام مت  ست 
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 Gulsah,2003; Babakhani,2011; Mbakwe & Enwere  مع نتال  دراسة كل مت 
اتتتدم حتتتدو  أ  تغييتتتر فتتتل تقتتتدار التتتسام بعتتتد التتتتدر   التتتت  توتتتتله نتالي تتتا  لتتت  ( 2021,

 التوكيدى.
برنتام  التتد ل  فااليتةفل قتوا العترس الستاب  ل تتال  الدراستة أمنت  استتخالا  -

لتتدى اي تتة الدراستتة حيتت  أ تتارم  ت ميتتة تقتتدار التتسامفتتل  القتتالم التت  التتتدر   التوكيتتدىالم  تتل 
فتت  الميمواتتتة  ق تتل وبعتتد التتتد ل الم  تتل حصتتاليار ال تتتال  اةحصتتالية  لتت  وجتتود فتترود دالتتة 

  ادم  بالتال ال عد ال فس   وال عد االجتماا   و  ت مية ال رنام  فل  فااليةحي  ت ي  التير  ية 
 ك أن اتتتتدر متتتت  المرااقتتتتام اليتيمتتتتام  تمن تتتته حيتتتت   لمرااقتتتتام اليتيمتتتتامتقتتتتدار التتتتسام لتتتتدى ا

اةييابيتتتة أو الستتتل ية بستتت ولة   ا  مالتتتااراالتع يتتتر كي يتتتة   وأن اتتتتعلم  ومالتتتاارا  اتتتوااف 
لتتدا    كمتتا ستتاام فتت   حمتتاات   متت  التتسام  ممتتا ستتاام فتت    تتادم تقتتدار  والتع يتتر اتت  أنفستت 

برنتام  دمت  بأاميتة  Parray & Kumar,2016)  وقتد االت   متل التتل ت تدد تت ت م العوا
ة لز ادمالثقتتفتتل الم تتاا  الدراستتية اليوميتتة فتتل المتتدارس والوليتتام واليامعتتام التتتدر   التوكيتتدى 

بتتتال ف  وبالتتتتال  ت ميتتتة تقتتتدار التتتسام لتتتدى ال تتتالب  و تفتتت  ذلتتتك متتتع متتتا ورد باةاتتتار ال ظتتترى 
 األفتراد م خففت  تقتدار التسامر   التوكيدى او أففتل ار قتة للتعامتل متع التدللدراسة ف  أن 

ا  ة الفتردالستلوكيام المنتست ة فتل الماقتل وإاتادم برميت لتعدالف و أسلوب  ليصت م أكثتر توكيتدر
 .Parray, & Kumar, 2017, p.1477 )  ومتادروداير بي يفتا  وكتسلك متع متا أ تار  ليتع
 2010 )Peneva& Madrodiev ر   التوكيدى أسلوب مصمم لز تادم ت قيت  التسام التد أن
ا ألولئتتك التتسا  ارب تتون فتتل ت ستتي  م تتارات م فتتل التعامتتل متتع اء تتر   و   منتت  أن ينتتون مفيتتدر

 .(Fidelia& Augustina, 2021, P.36 السام والالعور بتقدار 
تتا لل ظر تتة المعرفيتتتة  - تييتتتة ليتيمتتة نفاألفوتتار والمعتقتتتدام الخاائتتة التتتت  تعت ق تتا المرااقتتتة اووفقر

الست   الرليست  وراا تتدن  تقتدار التسام  تعتدلخفد المعلومام واألفوار بيتر الصت ي ة لتدا ا 
ولتتي  متتا تتعتترس لتتع الفتتتاة متت    تترام فتت  حيات تتا  ومتت  ثتتم يمنتت  تعتتدال تلتتك األفوتتار ورفتتع 

 مستوى تقدار السام م   الط التدر   التوكيدى.
ل تتاالم أ  أن برنتتام  التتتد ل الم  تتل قتتد حقتت   ال أن ا تتا  ت تتاا  فتتل نستت  ال يتتاح فتتل ا -

حتتاالم  وقتتد  ثتتال متتع  ملموستتار  حتتاالم فقتتا بي متتا لتتم ي قتت  نياحتتار  ستتهالفعاليتتة الم لوبتتة متتع 
فتتل ذلتتك   رب تتت  ارجتتع نيتتاح ال رنتتام  متتع بعتتد ال تتاالم الستتتعداد تلتتك ال تتاالم للتغييتتر و 
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تيلمتام والواج تام الم زليتة المتفت  ايبت فيس التعل  التزام و  مت    ا استتفادت  تا متع ال احثتة  وأيفر
ادادم كاستراتييية اكتساب االستتيابة وت ستي  االستتيابة ونقتل االستتيابة  ت  ي  استراتيييام

ت  يتت  أستتالي  برنتتام  التتتد ل اداتتدم متت   تتالط  وأستتالي  وستتتراتييية  اتتادم ال ينلتتة المعرفيتتة 
ة ولعتتت  التتتتدور والواج تتتام الم زليتتتتة كأستتتتالي  ال مسجتتت الم  تتت  القتتتالم التتتت   التتتتدر   التوكيتتتدى

وتالتتنيل االستتتيابة والتتتدعيم االييتتاب  وإاتتادم ال  تتاا المعرفتت  والتعليمتتام الساتيتتة والتتتل كتتان ل تتا 
  كمتتا قتتد ارجتتع اتتدم فعاليتتة تتتأثيررا ك يتترار فتتل استتتيابة ال تتاالم ل رنتتام  التتتد ل الم  تتل ونياحتتع

لستل ية   وقتد ارجتع ا واالستتيابةتغيير ال رنام  مع بعد ال االم لفعو الر  ة فل  حدا  ال
  ا مع ال احثةيااللتزام بالواج ام المتف  ال وقعوال االم للتد ل الم  ل  اسةا لمقاومة أيفر 

 وادم االلتزام بمواايد المقابالم الم  ية.
ود تتمثتل فت  الفتر  الستتعيدر اة ارم  ل  أن ال تال  التل حققت ا الدراستة متع ال تاالم تكما  -

ال  الميياس والت  تالير  لت   اليياس الق ل  وال عدى حي  حصل  ال  درجام م خففةبي  
 اةحساس المرتفع بتقدار السام ا قا لتصميم ع ارام الميياس.

فرود دالة بي  متوسا درجتام الميمواتة التير  يتة  وجودكما أل رم نتال  الدراسة ال الية  -
برنتتام  التتتد ل  فااليتتةممتتا يالتتير  لتت   ار التتسامتقتتدفتتل اليياستتي  الق لتتل وال عتتد  التت  مييتتاس 

ممتا اتداو  لت   ت مية تقدار التسام للمرااقتام اليتيمتامفل  القالم ال  التدر   التوكيدىالم  ل 
( فت  2014دراستة حمتودم   وتتف  نتال  الدراستة ال اليتة متع نتتال  الفرس الثانل  ت ة ق وط

( لرفتتع م تتارام االتصتتاط الالخصتت  2015  اتتالك أ متتة ال و تتة لتتدى المتترااقي   دراستتة حالستتة
( لرفتتع مستتتوى التوكيديتتة لتتدى تالميتتس المرحلتتة 2016لتتدى اي تتة متت  المتترااقي    دراستتة بلتتوم  

( لت ستتتتي  م تتتتارام الستتتتلو  الييتتتتادى لتتتتدى ال تتتتة الفتتتترد 2017المتوستتتت ة  دراستتتتة الميتتتتال   
 ,Nnadi( 2020 دراستتتة نتتتواد  وأو وكتتتو  ونوانتتتا وأوديغتتتا وأوفتتتوجي ل  واألنالتتت ة ال البيتتتة

Uzoekwe, Nwanna, Udeagha& Ofojebe   لل تد مت  ستلو  االنست اب االجتمتاا
 & NWANKWO (2021  لتتدى المتترااقي  فتت  المتتدارس الثانو تتة  دراستتة نوانووومي يتتك

MGBIKE   دراسة مادلي   جورك  لتعز ز السلو  الدراسل السي  لدى االب المرحلة الثانو ة
لتعلتتيم م تتارام االتصتتاط ال اج تتة ل لتت    Madeline, George, Kelly (2021   كيلتتل

 ,Jigyasha (2021  المساادم للال اب ف  رااية الت     دراسة جيييا ا  راف يه  كوالييه
Ravneet,Kawaljit  لز تتتتادم المعرفتتتتة فيمتتتتا اتعلتتتت  بالوقايتتتتة متتتت  ستتتتوا المعاملتتتتة بتتتتي  الفتيتتتتام
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لت ستتي  الوفتتاا  Asif, Bano, Sarwar( 2021المرااقتتام  دراستتة آتتتو  بتتانو  ستتروار 
 (2021  االنفعالية االجتماعية العامة بي  المرااقي   دراستة ا تد القتدار   كتافل   سترموراد 

Abdolghaderi, Kafie, Khosromoradi  لل د م  القل  و  ادم استراتيييام التوير لتدى
 اال ام المدارس الثانو ة.

( 2016أ ارإستتتتالمل وآ تتتترون  دراستتتتة حيتتتت  و تفتتتت  ذلتتتتك متتتتع متتتتا ورد باةاتتتتار ال ظتتتترى لل -
Eslami,et.al  أن برنام  التتدر   التوكيتدى ا تدا  لت  مستاادم األفتراد الت  تغييتر تتورت م

 الساتيتتة  والتع يتتر الم ا تتر اتت  مالتتاارام وأفوتتارام بالتتنل م استت   وبالتتتالل تعز تتز تقتتدار التتسام
 لدا م.

مع المرااقي   التدر   التوكيدىت اا  ية وفل اسا السياد تعددم الدراسام التل أ ارم  ل  أام
 ;Makinde & Akinteye ,2014  دراستة كتل مت  اتالب المتدارس  حيت  أ تارم نتتال  

Tavakoli, Setoodeh, Dashtbozorgi, Komili-
Sani,Pakseresht,2015;Kethsiyal,2016;Rani,2017;Parray& Kumar 
,2017; Anagbogu& Celestina,2019; Anyamene & Nwosu ,2019; 

Takeda, Matsuo, Ohtsuka,2022   أن تقتتتدار التتتسام اتتتزداد متتت   تتتالط التتتتدر )
 .التوكيدى

 فتتإنمتعتتددم األبعتتاد الالمتترااقي  والمالتتنالم فئتتة متتع  التتتدر   التوكيتتدىة يتتلامتت  فع وبتتالربم -
  ابار لترستتيأل األفوتتار والستتلو  االييتتك يتتر وج تتدا  ار ات لتت  وقتتتالتتتدر   التوكيتتدى برنتتام   ت  يتت 

  وت مية الثقة بال ف .
  المستخدمةالمراجع 
ال تالد( واالقتتع بدافعيتة  -الستفر -(  ياب األب  بتالموم2009أمي   ازة اواد   -

االنيتتا  واألمتت  ال فستت  لتتدى اي تتة متت  اتتالب المرحلتتة االاداديتتة  رستتالة ماجستتتير  
 قسم االر اد ال فس   مع د الدراسام التربو ة  جامعة اي   م . 

( أثر برنام  تدر    قالم ال  السلو  التوكيدى ف  رفع مستتوى 2016م مد  بلوم   -
التوكيدية لدى تالميس المرحلة المتوس ة دراسة ميدانية بمتوسا أبتوبنر مصت ف  ابت  
رحمتتون بستتنرة  ميلتتة التتوم االنستتان والميتمتتع  كليتتة العلتتوم االنستتانية واالجتماعيتتة  

 .176 -139  ا ا 20ا
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( فعاليتتة برنتتام  تتتدر    قتتالم التت  التوكيديتتة فتت  رفتتع م تتارام 2015حالستتة  فتتاازة  -
االتصاط الالخص  لدى اي ة مت  المترااقي   ميلتة ستلو   كليتة العلتوم االجتماعيتة  

 .123 -98  ا ا2جامعة ا دال ميد ب  بادي   ا
( أثتتتتر برنتتتتام  مقتتتتترح للتتتتتدر   التتتت  الستتتتلو  2014حمتتتتودم  م متتتتد حمتتتتاد حستتتت    -

ة ال و تة لتدى المترااقي   ميلتة كليتة التربيتة  جامعتة ا  تا  التوكيدى ال  االك أ م
 540 -504(  ا ا 54  2ا

( فااليتتة التتتدر   التوكيتتدى فتت  ت ستتي  تقتتدار التتسام 2014الخوالتتدم  م متتد  لتتو   -
والتويتتتر لتتتدى ال ل تتتة قتتت ايا االستتتتقواا  ميلتتتة دراستتتام العلتتتوم التربو تتتة  اليامعتتتة 

 444  421 ا ا 41األردنية  م 
( الفرود ف  مف وم السام بتي  مي تول  ال و تة واألاتتام 2008ا دهللا ال   دبر رى  -

ر والعاداي  م  المرااقي   رسالة ماجستير م الورم  كلية الدراسام العليا  جامعتة نتاي
 العربية للعلوم األم ية  الر اس.

( أاميتتتة تقتتتدار التتتسام فتتت  حيتتتام الفتتترد  ميلتتتة العلتتتوم االنستتتانية 2014داتتت   فت يتتتة   -
 .24 -17 ا ا17 ا -ورقلة -جتماعية  جامعة قاتدى مرباحواال

والختدمام االجتماعيتة    ( قتاموس الخدمتة االجتماعيتة2013السنرى  أحمتد  تفي    -
 دار الوفاا لدنيا ال الر وال  ااة  القاارم.

( فاالية برنتام   ر تادى تتدر    للستلو  التوكيتدى 2016الالال   امر ب  سليمان  -
 . 150 -115 ا ا 8ألافاط المساا معاملت م  اف  تقدار السام لدى ا

( دراستة مقارنتة لمالتتنالم األافتاط مفتت رب  2012ا تد المييتد  أمتتل اتون  اتتون   -
ال    والوالم لدى األسر الم لقة وبير الم لقة  رسالة ماجستير بير م الورم  كلية 

 الخدمة االجتماعية  جامعة حلوان.
  6لت ميتتتتة الوفتتتتاام الالخصتتتتية   ( توكيتتتتد التتتتسام متتتتد ل2015فتتتترك  ار تتتتر  تتتتوق   -

 القاارم  دار بر   لل  ااة وال الر والتو  ع.
( سينولوجية ذوى االحتياجام الخاتة وتربيت م  2015القر     ا دالم ل  أمي    -

 القاارم  دار الفور العرب .
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( فااليتة برنتام   ر تادى قتالم الت  التتدر   2017الميال   مصلم مستلم مصت ف   -
  م تارام الستتلو  الييتتادى لتتدى ال تة الفتترد واألنالتت ة ال البيتتة  التوكيتدى فتت  ت ستتي

 .12 -1  ا ا 11  ا6الميلة التربو ة الدولية المتخصصة م  
وم ( تقدار السام لدى المرااقي  األاتام  رسالة ماجستير  كلية العلت2015نادية  قر د  -

 االنسانية واالجتماعية  جامعة قاتدى مرباح.
( دراستة استوالتافية بتي  التسكور واةنتا  فت  كتل 2019ع  نصار  مار ان اماد جمعت -

متت  القلتت  االجتمتتاا  وتقتتدار التتسام  ميلتتة جامعتتة الفيتتوم للعلتتوم التربو تتة وال فستتية  
 .113 -83  ا ا 3  ك13جامعة الفيوم  كلية التربية  ا 
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