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انذكبء االجتًبعي وعاللته ببنكفبءة انذاتيت انًذركت نذي طهبت انصفيٍ انسبدس وانتبسع 

 األسبسييٍ يٍ يذارس انسهط ببألردٌ

 انذراست:يهخص 

ثةْ  الةاءبا اٙعزعةبعِ ًالءةةباح الاارْةخ العدرءةخ    ىدفذ الدراضخ إلَ الزعرف علَ العٚقةخ          

ًلزؾقْةةه ىةةدف الدراضةةخ رةةم اضةةز داك اقْةةبش الءةةةباح الاارْةةخ العدرءةةخ   ًاقْةةبش الةةاءبا اٙعزعةةبعِ 

( طبلجةب  ًطبلجةخ اة  طلجةخ ال ةةْ  الطةبدش 023الععدل للجْئخ إردنْخ  رءٌنذ عْنةخ الدراضةخ اة   

  ثْنذ نزةبجظ الدراضةخ  ن اطةزٌٍ الءةةباح الاارْةخ العدرءةخ ءةبن ًالزبضع ا  ادارش الطلط    إردن

عبلْب   فِ ؽْ  ءبن  داا الطلجخ علَ اقْبش الاءبا اٙعزعبعِ ازٌضطب   ًًعٌد فرًق دالخ إؽ بجْب  

ثْ  ازٌضطبد درعبد  فراد عْنخ الدراضخ علَ اقْبش الءةباح الاارْخ العدرءخ رعسٍ للغنص ل بلؼ 

دراضةخ ءةالو ًعةٌد فةرًق دالةخ إؽ ةبجْب  ثةْ  ازٌضةطبد درعةبد  فةراد عْنةخ الاءٌر   ً ظيرد ال

الدراضةةخ علةةَ اقْةةبش الةةاءبا اٙعزعةةبعِ  ل ةةبلؼ الةةاءٌر   ءعةةب ءجةةةذ الدراضةةخ عةة  ًعةةٌد عٚقةةخ 

اررجبطْةةخ دالةةخ إؽ ةةبجْب  ثةةْ  درعةةبد  فةةراد عْنةةخ الدراضةةخ علةةَ اقْةةبش الءةةةباح الاارْةةخ العدرءةةخ 

 ا اٙعزعبعًِدرعبريم علَ اقْبش الاءب

 الاءبا اٙعزعبعِ  الءةباح الاارْخ العدرءخ. انكهًبث انًفتبحيت:

 Abstract 

The present study aimed at investigating the relation  between 

Social- intelligence and perceptive self – efficacy for preparatory school 

students in Jordan. 

A sample of the study consisted of   (320 ) preparatory students   divided 

into (135) (boys, girls)at 6th grade and (185) (boys, girls) at 9th grade in 

Jordan.   the researchers used  two instrument :the perceived competence 

scale (Harter)2009 ,and social intelligence test  (2005) 

 The finding of  The study revealed that  there is a significant correlative 

relation between the social intelligence and self-efficacy for preparatory 

school students of the treatment. 

 The finding of the study revealed that there are statistically significant 

differences on the social intelligences due to social type favoring boy, also 

the finding revealed statistically significant differences on   perceptive    

self –efficacy due to the social type favoring boy. 

 The study revealed that the level of self efficacy was high, while the level 

of student on the social intelligence scale was moderate.                                                                                                               
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 يمذيت: 

ثنةةبا عْةةو ازٌافةةه اةةع  ارةةو إن اٙىزعةةبك العزساّةةد ثعْةةدان الزرثْةةخ ًالزعلةةْم ًالةةاُ ّطةةعَ إلةةَ  

عٌثبد الزةِ ٌّاعيٌنيةب فةِ    رطعَ العؤضطبد الزرثٌّخ لعطةبعدح الطلجةخ علةَ ر طةِ ال ةًقدرارو

اْا ًاة   ىةم ً صجؾذ العدرضخ اطبلجخ ثبٙىزعبك ثقدراد الزٚ ا  خٚل رلجْخ اؽزْبعبريم .  ثْئبريم

اّغبثْةخ ًثءةةباح ىاه القدراد الءةباح الاارْخ العدرءخ    لو  نيب رغعو إفراد ّرًن  نةطةيم ث ةٌرح 

 اعب ّطيم فِ رفع قدراريم ًاضزعدادىم فِ ءبفخ العغبٙد   عبلْخ 

 (إلَ  ن الءةةباح  الاارْةخ العدرءةخ رعةد عةباٚ اة  عٌااةو الج  ةْخ 1978ًقد  شبر ثبندًرا  

لةةخ فةةِ قنبعةةخ الةةةرد علةةَ اٌاعيةةخ العجةةءٚد ال ةةعجخ الزةةِ رٌاعيةةو  اةة  خةةٚل رٌعْةةو الطةةلٌ  ازعض

ّعد اٙثزءبر الععلْخ الزِ رءع  خلف ءو رقدك ًصلذ إلْةو ًضجطو  ًالز طْط لو  ًا  عيخ اخرٍ  

 الججرّخ  ًّعزجر الزةءْر اا   ىم إضص الزِ ّقٌك علْيب الزقةدك الؾاةبرُ  ًىةاا اةب  ءةده عْلةةٌرد

(.ًالاُ اشبر الَ  ن صْبنخ طرّقزنب فِ الؾْبح ًضعبن اطزقجلنب ّقٌابن علةَ  ىةم 2330فِ فرط   

 اٌاردنب القٌاْخ  ًقدرارنب العقلْخ ثٌعو عبك  ًقدرارنب اٙثداعْخ ثٌعو خبص. 

إلةةَ ضةةرًرح اٙىزعةةبك ثيةةاا العغةةبل الغدّةةد الةةاُ ّزطلةةت  0593ً دٍ إعةةٚن عْلةةةٌرد عةةبك 

 ٚقبرو العزعددح ثْ  القدراد العقلْخ عباخ ًثْ  القدراد اٙثداعْخ خبصخ.الجؾش  ًاضزءجبف ع

ؽْش نبدُ عْلةٌرد فِ نظرّزو ع  الزءةٌّ  العقلةِ   ن الةاءبا اٙعزعةبعِ نةٌت  اطةزقو اة  

الاءبا ّ زلف ع    نٌات الاءبا إخرٍ ًعة  الةاءبا إءةبدّعِ ًرةطةْره للععلْةخ اٗثداعْةخ ءععلْةخ 

الاءبا ءعباو عقلِ عبك  ً فِ نةص الطْبق  شةبرد نظرّةخ عْلةةٌرد عة  الزءةٌّ   عقلْخ رعزعد علَ

عباو عقلِ    ن ا  ىاه العٌااو  قدرح الءةباح الاارْةخ   023العقلِ الزِ رؾزٌُ علَ اب ّقرة ا  

(  ن قةدرح الءةةباح الاارْةخ رعزجةر اة  قةدراد الزةءْةر العزجةعت الةاُ ّعزجةةر 2330ًّةاءر العلْغةِ   

فةةِ ظيةةٌر الزةءْةةر اٗثةةداعِ .  ًان الةةاءبا اٙعزعةةبعِ  اؽةةد إثعةةبد الةرعْةةخ للةةاءبا العةةبك    إضةةبش 

ًءعب  ًرد  صٌرنةداّو  ن الةاءبا اٙعزعةبعِ ّعضةو  قةدرح الةةرد  علةَ إرعةبك ايبرارةو الج  ةْخ ًان 

آخرّ  الاءبا اٙعزعبعِ ىٌ اؽد ا عٌانت الج  ْخ العيعخ  ًّررجط ثقدرح الةرد علَ الزعباو اع 

(.   ً ّةةرٍ اعظةةم  الجةةبؽضٌن ان  الءةةةباح الاارْةةخ  2300 ًإقباةةخ عٚقةةبد طْجةةو  اعيةةم.  السعجةةِ 

العدرءخ عسا  ضبضِ ا  الاءبا  اٙعزعبعِ   ًا  ىنب اىزعذ الدراضخ  الؾبلْةخ ثئّغةبد العٚقةخ ثةْ  

لةدٍ طلجةخ ال ةةْ  جْقْةخ ًررثٌّةخ رط ارْخ العدرءخ لعب ليعةب اة   ىعْةخالاءبا اٙعزعبعِ ًالءةباح الا

 الطبدش ًالزبضع  فِ ادارش إردن

 :يشكهت انذراست وأسئهتهب

 ن اطةةزٌٍ الءةةةباح الاارْةةخ ًدرعةةخ ععٌاْزيةةب ًدرعةةخ صجبريةةب  (Bandura. 2007) ٍّةةر    

ًىءةاا فةبن  . قدررو علَ العطةئٌلْخ اٙعزعبعْةخ ّؤصر فِ ضلٌءْبد الطبلت ًرقْْعبرو ؽٌل  ارو ًانيب

ةبت  اطزٌٍ الءةباح الاارْخ  لعدرءو ا   ىم العؤشراد علَ ضٚاخ الععلْخ الزرثٌّخ ًلعب اطزٌٍ ارر

عدرءةةخ ءٌنةةو ايةةبرح ّعءةة  ءةةبن الةةاءبا اٙعزعةةبعِ ّؾزةةبط إلةةَ اطةةزٌٍ عةةبل اةة  الءةةةباح الاارْةةخ ال

   إٙ  ن الطلجةةخ لبلجةةب  اةةب ّزعلعةةٌن ًّءزطةةجٌن العيةةبراد ثةةبلطرق الزقلْدّةةخ ًّ ةةرفٌن ءةةواءزطةةبثيب

عيدىم علَ ععلْبد الؾةع ًاٙضزرعبت ًالزعبرّ  ًالٌاعجبد الرًرْنْخ  لةاا فيةم ّعةبنٌن اة  رةدنِ 

اطزٌٍ القدرح علَ رطٌر الاءبا اٙعزعبعِ  ًالطبلت الاُ ّعبنِ ا  ءضْر ا  الاغٌطبد النةطْخ 

َ طةرق ًاٙعزعبعْخ ًاٙقز بدّخ ًالطْبضةْخ ًالزقنْةخ ًالععرفْةخ ًلْرىةب  ّؾزةبط إلةَ الزعةرف علة

ؽليب  لاا عبا الجؾش الؾبلِ لدراضخ العٚقخ ثْ  رطٌر الاءبا اٙعزعبعِ ًالءةةباح الاارْةخ العدرءةخ   

 ًرزؾدد اجءلخ الدراضخ ثبٗعبثخ ع  إضئلخ آرْخ:



 

 1028عشر لسنة  لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربية

 

183 

اب اطزٌٍ الءةباح الاارْخ العدرءخ لدٍ طلجخ  ال ةْ  الطبدش ًالزبضع فِ العدارش الؾءٌاْخ فِ   -0

     الطلط   إردن

فةِ اب اطةزٌٍ الةاءبا اٙعزعةبعِ لةدٍ طلجةخ ال ةةْ  الطةبدش ًالزبضةع فةِ العةدارش الؾءٌاْةخ  -2

 الطلط  إردن ؟

( ثةْ  ازٌضةطبد درعةبد الطلجةخ   =3.39ىو ٌّعد فةرق دال إؽ ةبجْب   عنةد اطةزٌٍ دٙلةخ   -0

 علَ اقْبش الءةباح الاارْخ العدرءخ ّعسُ للغنص ؟

( ثْ  ازٌضطبد درعبد الطلجخ علةَ  =3.39جْب  عند اطزٌٍ دٙلخ  ىو ٌّعد فرق دال إؽ ب -4

 اقْبش الاءبا اٙعزعبعِ ّعسُ للغنص ؟

( ثةْ  درعةبد الطلجةخ علةَ اقْةبش الءةةباح  =3.39ىو رٌعد عٚقخ اررجبطْةخ دالةخ إؽ ةبجْب    -9

ًالزبضةع الاارْخ العدرءخ ًدرعبريم علَ اقْبش الاءبا اٙعزعبعِ لدٍ طلجخ ال ةةْ  الطةبدش 

 فِ العدارش الؾءٌاْخ فِ ادّنخ الطلط فِ إردن؟ 

 :أهًيت انذراست

ررعع   ىعْخ ىاه الدراضخ إلَ  ءٌنيب الدراضخ إًلَ ًالزِ رقْص عٚقخ الاءبا اٙعزعةبعِ    

لةدٍ  طلجةخ  ال ةةْ  الطةبدش ًالزبضةع   2302/2302ثبلءةباح الاارْخ العدرءخ ؽزَ العةبك الدراضةِ 

 ءٌاْخ ادّنخ الطلط فِ إردن .فِ العدارش الؾ

ءعب  ن ىةاه الدراضةخ ّعءة   ن رءجةف عة  ازغْةر ش  ةِ ايةم  لةدٍ الطلجةخ   ىةٌ الءةةباح    

الاارْةخ العدرءةةخ  لةةدٍ طلجةةخ العرؽلةةخ إضبضةةْخ فةِ ال ةةةْ  الطةةبدش ًىةةٌ نيبّةةخ العرؽلةةخ اٙثزداجْةةخ  

 م الزرثٌّخ ًال ف الزبضع ًىٌ نيبّخ العرؽلخ اٗعدادّخ فِ ءضْر ا  النظ

ً لو   ن  الءةباح الاارْخ العدرءخ  رعضو  الغطر ثْ  إفءبر   ًالطةلٌ  . إن رطةٌّر إفءةبر  

العزعلقخ ثبلةااد ًععليةب  ءضةر اّغبثْةخ لةو اصةر ءجْةر فةِ ضةلٌ  إفةراد ًثبلزةبلِ فةِ اءزطةبة عةبداد 

 ًايبراد عدّدح  اد عٚقخ ثبلاءبا اٙعزعبعِ الاُ ىٌ عسا ا  الاءبا 

ًاٙىعْخ الزطجْقْخ للجؾش ىٌ انو  ّجغع علَ رطٌّر ثرااظ رطبعد فِ رؾطْ  الءةباح الاارْخ  

العدرءخ لدٍ طلجخ الزعلْم إضبضِ ثبٕردن  ًثبلزبلِ  رؾطْ  الاءبا اٙعزعبعِ لدٍ ىؤٙا  لطلجو   

ر الطلجةخ نؾةٌ ءعب ّعء  ان رعد ثرااظ  رطبعد علَ رطٌّر الءةباح الاارْخ العدرءةخ إ  رةؤصر فةِ شةعٌ

اة   -فِ ؽبل ءٌنيب إّغبثْخ -ءْةْخ الزعباو اع العجءٚد ًرؾعو العطئٌلْخ اٙعزعبعْخ  ًرقلو  ّاب  

 ؽبٙد القله ًاٙءزئبة الزِ ر ْت الطبلت عند اٌاعيخ العجءٚد.

 -انتعزيفبث اإلجزائيت:

  Social Intelligence:انذكبء االجتًبعي  

للاءبا اٙعزعبعِ ًالاُ نقلو للعرثْخ ؽطْ  الدرّنِ  رعرّف اقْبش عباعخ عٌرط ًاشنط            

(  ثأنةةو القةةدرح علةةَ الزعباةةو اةةع النةةبش  ءعةةب ّظيةةر فةةِ القةةدرح علةةَ إصةةدار إؽءةةبك فةةِ 0551 

العٌاقف اٙعزعبعْخ  ًالقدرح علَ راءر إضعبا ًالٌعٌه  ًالقدرح علَ الزعرف علةَ ؽبلةخ العةزعلم 

 اٗنطبنِ  ًثش رًػ النرػ ًالعداعجخ. النةطْخ  ًالقدرح علَ اٚؽظخ الطلٌ 

ًّعءةة  رعرّةةف الةةاءبا اٙعزعةةبعِ إعراجْةةب ثأنةةو القةةدرح علةةَ فيةةم اجةةبعر ً فءةةبر آخةةرّ           

ًالزعباةةو اةةع الجْئةةخ ثنغةةبػ  ًاٙضةةزغبثخ ثطرّقةةخ  ءْةةخ فةةِ العٌاقةةف اٙعزعبعْةةخ  ًرقةةدّر الجةة   
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ًّعجر  خ ثنبا علَ ًعْو اٙعزعبعِ.ل  بج  العٌقف رقدّرا  صؾْؾب  ًاٙضزغبثخ لو ثطرّقخ اٚاا

 .عنو فِ ىاه الدراضخ ثبلدرعخ الءلْخ الزِ  ؽ و علْيب الطبلت علَ اقْبش الاءبا اٙعزعبعِ

  Perceived Self– efficacyانكفبءة انذاتيت انًذركت:  -1

ثأنيب: قجٌل ًاعزجبر الةااد ًشةعٌر الةةرد ثقْعزةو ءجة    ً ن  (Harter,2009)ًرعرفيب           

الجعٌر ّزةرعم اة  خةٚل إظيةبر الةةرد للءةةباح فةِ ثعةت العغةبٙد العيعةخ ثبلنطةجخ لةو ءعةب  ن ىاا 

 شعٌر الةرد ثقْعزو ّزرعم  ّاةب  اة  خةٚل ردًد  فعةبل إشة بص العيزعةْ  ً ؽءةبايم رغةبه ءةةباح

 ش  ْخ فِ العٌضٌعبد الع زلةخ. ىاا ًّعء  الزعْْس ثْ   نٌات اؾددح ا  الءةباح الاارْخ ىِ:

 الءةباح الععرفْخ ًّعجر عنيب فِ إداا إءبدّعِ. -

 الءةباح اٙعزعبعْخ ًّعجر عنيب ا  خٚل العٚقخ اع آخرّ . -

 الءةباح العباخ ًّعجر عنيب ثبلرضب العبك ع  الااد. -

اقْبش الءةباح الاارْةخ  الطبلت علَ علْيب    ًرعرف إعراجْب  ثأنيب الدرعخ الءلْخ الزِ ّؾ و          

 لععد ٕلراض ىاه الدراضخ. العدرءخ ا

 :يحذداث انذراست

 الؾدًد الججرّخ  :طلجخ ال ةْ  الطبثع ًالزبضع فِ العدارش الؾءٌاْخ فِ  الطلط

 2302- 2301الؾدًد السانْخ الة و الدراضِ إًل ا  العبك الدراضِ 

العدرءةخ ًالزةِ  الؾدًد العٌضٌعْخ : نزبجظ الدراضخ علَ اقْبضِ الاءبا اٙعزعبعِ ًالءةباح الاارْةخ

  شبرد الْيب نزبجظ الدراضخ 

  :اإلطبر انُظزي 

 :انكفبءة انذاتيت انًذركت

للءةةةةباح الاارْةةةخ  العدرءةةةخ علةةةَ  نيةةةب ثعةةةد صبثةةةذ اةةة   ثعةةةبد  (Schwarzer,2013)ّنظةةةر           

الج  ْخ  رزعضو فِ قنبعبد  ارْخ فِ القدرح علَ الزغلت علَ العزطلجبد ًالعجةءٚد ال ةعجخ الزةِ 

ثأنيةب: قجةٌل  (Hartar, 2009)ةةرد اة  خةٚل الز ةرفبد الاارْةخ فِ ؽةْ  رعرفيةب ىةبررر رٌاعةو ال

ًاعزجبر الااد ًشعٌر الةرد ثقْعزو ءج    ً ن ىاا الجعٌر ّزرعم ا  خٚل إظيبر الةرد للءةةباح 

فِ ثعت العغبٙد العيعخ ثبلنطجخ لو  ءعب  ن شعٌر الةرد ثقْعزو ّزرعم  ّاب  ا  خٚل ردًد  فعبل 

ٕش بص العيعْ   ً ؽءبايم رغبه ءةبارو الج  ْخ فِ العٌضةٌعبد ًّنطةت ءةٚ الجةبؽضْ   ّاةب  ا

للءةباح الاارْخ ًظْةخ اٌعيخ للطلٌ  رقٌك علةَ الزؾاةْر  ً اٗعةداد للز ةرف ًضةجطو ًالز طةْط 

   ؽْةش 0521 -0522نظرّزو فِ الءةباح الاارْةخ العدرءةخ اةب ثةْ   (Bandura)الٌاقعِ لو ًطٌر 

ض  ىةةاه النظرّةةخ  ن الطةةلٌ  اٗنطةةبنِ ّعزعةةد إلةةَ ؽةةد ءجْةةر علةةَ  ؽءةةبك الةةةرد ًاعزقدارةةو عةة  رةزةةر

ءةبارو ًرٌقعبرو ع  ايبرارو الطلٌءْخ ا  ؽْش الزعباو ثنغبػ اع  ؽةداس الؾْةبح  ًليةاا إاةر دًر 

ّعرفيةب  ًالءةباح الاارْخ العدرءةخ ءعةب  Bandura 2007)ايم فِ إداا الغْد ًفِ الزءْف النةطِ  

(Bandura. 2007)  اةيٌك ّعزعد إلَ ؽةد ءجْةر علةَ  ؽءةبك الةةرد  ًاعزقدارةو القبجعةخ ؽةٌل الةااد

الزةةِ رؾزةةٌُ علةةَ رٌقعةةبد  ارْةةخ ؽةةٌل قةةدرح الجةة   فةةِ الزغلةةت علةةَ اٌاقةةف ًايةةبراد ا زلةةةخ 

 ث ٌرح نبعؾخ.
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-Self)رجةةةْر ءضْةةةر اةةة  النظرّةةةبد النةطةةةْخ الؾدّضةةةخ إلةةةَ  ن إدراءةةةبد الةةةةرد الاارْةةةخ             

Percption)  رعةةد اؾةةةدداد  ضبضةةْخ لطةةةلٌءو فةةِ اٌاقةةةف الؾْةةبح الٌْاْةةةخ الع زلةةةخ ًرزغةةةو ثعةةةت

الدراضبد الؾدّضخ إلَ اعرفخ رأصْر اٗدراءبد الاارْخ فِ ثعت ازغْراد الج  ْخ اضو القدرح علةَ 

ِ العطئٌلْخ اٙعزعبعْخ ًلْرىب  ءعب رزغو ءضْر اة  عيةٌد الجؾةش إلةَ اعرفةخ العزغْةراد الجْئةخ الزة

. ًّاةْف ثبنةدًرا (Bandura, 2007, Harter)رةؤصر فةِ ىةاه اٗدراءةبد ًرععةو علةَ رجةءْليب 

(Bandura. 2007)  ن اٗدراءةةبد رةةؤصر فةةِ ععلْةةبد الزغْةةر عنةةد إفةةراد  ًفةةِ ردًد  فعةةبليم 

اٙنةعبلْةةخ فةةِ العراؽةةو الع زلةةةخ لٚنغعةةبش فةةِ النجةةبط  إ  ّةةؤصر فةةِ رٌقعةةبريم ًرةطةةْرىم ٕضةةجبة 

ًفجةليم ًاةب ّ ةبؽت ىةاه الزغْةراد اة  ارغبىةبد عبطةْةخ نؾةٌ الةااد ًنؾةٌ العيعةخ الزةِ نغبؽيم 

ّأخاًن علَ عبرقيم إنغبزىب؛ فبلاّ  ّؾءعٌن علَ  نةطيم ثاعف الءةبّخ فِ الزعباو اةع ازطلجةبد 

 العؾْط ّعْلٌن إلَ الزقٌّم الاارِ الطلجِ  ًّرًن العقجبد ث ٌرح اا عخ.

بارةةو الاارْةةخ ّزعلةةه ثزقْْعةةو لقدررةةو علةةَ رؾقْةةه اطةةزٌٍ اعةةْ  اةة  ءعةةب  ن إدرا  الةةةرد لءة         

اٗنغبز  ًثقدررو علَ الزؾءم ثبٕؽداس  ًّؤصر الؾءم علَ اطزٌٍ الءةباح الاارْخ فِ طجْعخ الععو  

 ً اليدف الاُ ّطعَ الةرد إلَ رؾقْقو  ًفِ اقدار الغيد الاُ ضْجالو  ًادٍ اضبثررةو فةِ الز ةدُ 

رضةو  ًفةِ  ضةلٌثو فةِ الزةءْةر  ًفةِ اقةدار الزةٌرر الةاُ ضةْعبنْو فةِ رءْةةو اةع للععْقبد الزِ رعز

 .(Bandura. 2008)اطبلت الجْئخ الزِ ٌّاعييب 

إلةَ  ن ىنةب  صٚصةخ عٌانةت رجْطةْخ فةِ رقْةْم الةةرد العةبك لءةبارةو  (Hartar, 2009)ًرجةْر         

ًنظةةرد ىةةبررر إلةةَ ىةةاه الغٌانةةت  ىةةِ: الءةةةباح الععرفْةةخ ًالءةةةباح اٙعزعبعْةةخ ًالءةةةباح الغطةةعْخ 

الع زلةخ علَ  نيب اءٌنبد للؾص العبك ثبلءةباح  ا  ؽْش إن العيعةبد الزةِ ّأخةا الةةرد علةَ عبرقةو 

ثعةدا  راثعةب  ىةٌ الءةةباح العباةخ. ًقةد  (Schwarzer, 2013)القْبك ثيب ر زلف فِ طجْعزيب  ً ضبف 

ٕرثعةخ للءةةباح الاارْةخ العدرءةخ ًرقةٌك الءةةباح ثنْذ  داح الدراضةخ فةِ ىةاا الجؾةش علةَ ىةاه إثعةبد ا

الاارْخ العدرءخ علَ فرضْبد الةرد ؽٌل إاءبنبد رؾقْه خْبراد ضلٌءْخ اعْنخ ًثبلزبلِ فيِ رزعضو 

فةِ إدرا  ؽغةم القةةدراد الاارْةخ ًرقةةدّرىب اة   عةةو الةزعء  اة  رنةْةةا ضةلٌ  اعةةْ  ث ةٌرح نبعؾةةخ 

(Bandura. 2001) الزةِ ّقررىةب الةةرد فةِ نةٌت الز ةرف العنغةس  ًفةِ . ءعب رةؤصر ىةاه الءةةباح

الزؾعو عند رنةْا ىب الطلٌ   ًرنزظ فرضْبد الةرد ؽٌل ءةباارو الاارْخ ع  خجراد الزعلم ًاٚؽظخ 

 (.2330؛ شلجِ  2331الااد  عبثر  

إن إدرا  الةرد لءةبارو الاارْخ ّزعله ثزقْْعو لقدررو علَ رؾقْةه اطةزٌٍ اعةْ  اة  اٗنغةبز           

ررةةو علةةَ الةةزؾءم ثبٕؽةةداس  ًّةةؤصر الؾءةةم علةةَ اطةةزٌٍ الءةةةباح الاارْةةخ فةةِ طجْعةةخ الععةةو   ً ًثقد

اليدف الاُ ّطعَ الةرد إلَ رؾقْقةو  ًفةِ اقةدار الغيةد الةاُ ضةْجالو  ًاةدٍ اضبثررةو فةِ الز ةدُ 

للععْقبد الزِ رعزرضةو  ًفةِ  ضةلٌثو فةِ الزةءْةر  ًفةِ اقةدار الزةٌرر الةاُ ضةْعبنْو فةِ رءْةةو اةع 

 .(Bandura. 2008)طبلت الجْئخ الزِ ٌّاعييب ا

ًرقٌك الءةةباح الاارْةخ العدرءةخ علةَ فرضةْبد الةةرد ؽةٌل إاءبنةبد رؾقْةه خْةبراد ضةلٌءْخ          

اعْنخ ًثبلزبلِ فيِ رزعضو فِ إدرا  ؽغم القدراد الاارْخ ًرقدّرىب ا   عو الزعء  اة  رنةْةا ضةلٌ  

ىةةاه الءةةةباح الزةةِ ّقررىةةب الةةةرد فةةِ نةةٌت  . ءعةةب رةةؤصر(Bandura. 2011)اعةةْ  ث ةةٌرح نبعؾةةخ 

الز رف العنغس  ًفِ الزؾعو عند رنةْا ىب الطلٌ   ًرنزظ فرضْبد الةرد ؽٌل ءةباارو الاارْخ عة  

 (.2330؛ شلجِ  2331خجراد الزعلم ًاٚؽظخ الااد  عبثر  
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 وتؤثز انكفبءة انذاتيت انًذركت في ثالثت يستىيبث يٍ انسهىن انًشكم هي: 

إ  ّعء  للعٌاقف الزِ ّعر ثيب الةرد  ن رءٌن اٌاقةف اخزْبرّةخ  ىٌ اخزْبر العٌقف:األول انًستىي 

 ً لْر  لو  فئ ا اب ءبن العٌقف ًاقعب  ضع  إاءبنبد ؽرّخ الةرد فِ اٙخزْبر  فةئن اخزْةبره 

للعٌقف ّزعله ثدرعخ ءةبارو الاارْخ   ُ  نو ضْ زبر العٌاقف الزِ ّطزطْع فْيب الطْطرح علَ 

ءٚريب ًازطلجبريب  ًّزغنت العٌاقف الزِ رؾعو لو ال ةعٌثبد فةِ طْبريةب فطبلةت ال ةف اج

 -ثعقدار اب رزٌافر لو ؽرّخ اٙخزْبر -العبشر ّ زبر الةرت الاُ ّزٌقع فْو لنةطو رؾقْه النغبػ

ثعد  ن عرة فِ الطنٌاد الطبثقخ قدرارةو فةِ العةٌاد العلعْةخ ًإدثْةخ الع زلةةخ ًرعةرف علةَ 

ثبلدافعْخ الزِ رقٌك علةَ  (Schwarzer, 2013)ةو ًقٌرو ًىاا اب ّطعْو شةبررطر نقبط ضع

 اخزْبر العٌاقف  ًرةاْو نجبطبد اعْنخ  ًرجءْو الطلٌ .

ىٌ الغيد الاُ ّجالو الةرد ا   عو إنغبز ععو ايعخ اةب   اةب العطةزٌٍ الضبلةش فيةٌ  انًستىي انثبَي

د درعخ الءةباح الاارْخ شدح العطةبعِ ًالعضةبثرح العضبثرح فِ الطعِ للزغلت علَ العٌقف  ًرؾد

العجاًلخ فِ  صنبا ؽو اجءلخ اب؛ فبلج   الاُ ّجعر ثدرعخ عبلْخ ا  الءةباح الاارْةخ ضةٌف 

ّجال فِ  صنبا ؽو اجةءلخ اةب؛ فبلجة   الةاُ ّجةعر ثدرعةخ عبلْةخ اة  الءةةباح الاارْةخ ضةٌف 

عةخ  قةو اة  الءةةباح الاارْةخ  فبلزقةدّر ّجال ا  الغيد ًالعضبثرح  ءضةر اة   لةو الةاُ ّجةعر ثدر

العطجه العررةع للءةباح الاارْخ ضْعطِ الةةرد الضقةخ فةِ  ن اطةبعْو ضةٌق رقةٌده  ّاةب  للنغةبػ 

ثغت النظر ع  صعٌثخ العيعخ  فِ ؽةْ   ن الزقةدّر العةن ةت للءةةباح الاارْةخ ضةْدفع الةةرد 

رطةر رطةعْخ اٗدارح الزةِ رقةٌك علةَ لجال القلْو ا  الغيد ًالعضبثرح  ًىاا اب ّطله علْو شةبر

رؾٌّةو نْةةخ ضةةلٌ  اةب إلةةَ ضةةلٌ  فعلةةِ  ًعلةَ العؾبفظةةخ علةةَ اضةزعرارّخ ىةةاا الطةةلٌ   اةةبك 

 العقجبد الزِ رٌاعيو.

ًّزم الزةرّه فِ العراعع العز   خ ثْ  الءةباح الاارْةخ العباةخ  ًالءةةباح الاارْةخ العٌقةْةخ            

 ن ثبنةدًرا لةم ّقةم ثةبلزةرّه ثةْ  رٌقعةبد الءةةباح    علَ الرلم ا (Bandura, 2007) ً ال بصخ 

الاارْخ العباخ ًال بصخ عنداب قدك الجنبا النارُ للعرح إًلَ  ًإنعب عجر ثع طلؼ  الءةباح الاارْةخ 

العدرءخ( لٌصف ءٚ الجةءلْ  اة  الءةةباح الاارْةخ  ًالةرضةْخ الءبانةخ ًراا  لةو رزعضةو فةِ  نةو فةِ 

لاةةجط الاارْةةخ صةةةخ ضةةعبد الج  ةةْخ  إ  رزغةةبّر ارًنزيةةب ًصجبريةةب اغةةرٍ الؾْةةبح رءزطةةت قنبعةةبد ا

ث ةةٌرح ا زلةةةخ فةةِ اٌاقةةف العزطلجةةبد الع زلةةةخ. لْةةر  ن ًعةةٌد  شةة بص ّؾعلةةٌن ءةةةباح خبصةةخ 

ثبلنطةةجخ لعغعٌعةةخ ءجْةةرح اةة  القاةةبّب دفعةةذ  ّاةةب  إلةةَ افزةةراض إاءبنْةةخ ععةةع عةةدد ءجْةةر اةة  ىةةاه 

  ًرجزعو رٌقعبد الءةباح (Schwarzer & Fuchs, 2006)الءةبااد ال بصخ فِ ثنبا عبك ًصبثذ 

الاارْخ العباخ فِ العٌاقف العباخ الزِ ّعء  لءو ش    ن ّعر ثيب  فِ ؽْ  رجزعو رٌقعبد الءةباح 

الاارْخ ال بصخ فِ اغبٙد خبصخ ا  العجءٚد ّعءة   ن رٌاعةو  ش بصةب  اؾةددّ   ً اغعٌعةبد 

 خ.خبصخ ءبلعدخنْ  ً ًُ الٌزن الساجد... إل

 ن اطةزٌٍ الءةةباح الاارْةخ ًدرعةخ ععٌاْزيةب ًدرعةخ  (Bandura. 2008)ًّرٍ ثبنةدًرا           

صجبريب ّؤصر فِ ضلٌءْبد الةرد عباخ  ًفِ القدرح علَ اٗثةدات ًالعطةئٌلْخ اٙعزعبعْةخ ًالزءْةف اةع 

رجةْر اعطْبد الؾْبح خبصخ ايعب ءبنذ ىاه العجءٚد ثطةْطخ  ً اعقةدح  خبصةخ  ن الءةةباح الاارْةخ 

إلَ الةرد ًاعزقدارو ؽٌل  ارو ًقدررو علَ الزغلت علَ العٌاقةف  ًالعيعةبد الع زلةةخ  ًالعجةءٚد 

 ال عجخ الزِ رٌاعيو خٚل ر رفبرو.
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 :انذكبء االجتًبعي  

ًرزعضةو فةِ  Social Competenceثأنو الءةباح اٙعزعبعْةخ  Ford( 0550ّعرفو فٌرد            

عْخ العزعلقةخ ثةبلةرد فةِ ضةْبق اعزعةبعِ اعةْ  اطةز داب  ًضةبجو القدرح علَ إؽراز إىداف اٙعزعب

 انبضجخ رؤدُ إلَ ا رعبد إّغبثْخ ازطٌرح.   

(فقةد عرفةو ثأنةو القةدرح علةَ العجةبرءخ فةِ الؾةدّش  ًالزةأصْر   (Wilson,2005 اب ًّلط           

عِ ّطةزطْع  ن العزجبدل  ًاٙضزةبدح  ًؽو العجبءو اٙعزعبعْةخ  فةبلةرد العررةةع فةِ الةاءبا اٙعزعةب

ّزعةةرف  ًّةيةةم  ًّطةةزغْت علةةَ نؾةةٌ اٚجةةم للعطبلجةةخ اٙعزعبعْةةخ  ً ّزعباةةو ثعةةدح  ثعةةبد ثنةةبا علةةَ 

 الزؾلْو العبالِ ىِ:

 القله اٙعزعبعِ    -اٙنةعبلْخ  -ايبراد الزعبطف  -العيبراد اٙعزعبعْخ  -العْو اٙعزعبعِ  -

اارْخ  ؽْش ّررجط الاءبا اٙعزعبعِ ثعةيٌك الاءبا اٙعزعبعِ ّعنِ القدرح علَ الءةباح الً            

آخر ىٌ "الزعبطف" ًالاُ ّعزجر عٌىر الاءبا اٙنةعبلِ  فبلزعبطف ّعنِ فِ عٌىره فيةم إؽةداس 

اٗنطبنْخ ًاٙعزعبعْخ  فيةٌ اةيةٌك  قةرة إلةَ "لعةت دًر آخةر" عة  طرّةه فيةم ؽبلزةو الععرفْةخ 

 Sympathyلنؾٌ الةاُ رزطلجةو العجةبرءخ الٌعدانْةخ ًالٌعدانْخ دًن ؽبعخ إلَ اٙندابط فْعب علَ ا

ىب ًقد انداظ اةيٌك الزعبطف فِ إرثعْنبد اع اةيٌك اٗدرا  اٙعزعبعِ ًفِ ال عطْنبد ثعةيٌك 

 إدرا  إش بص.

إ ن فبلةةاءبا اٙعزعةةةبعِ ثععنةةةبه إصةةةلِ ّزاةةع  إدرا  إشةةة بص فةةةِ اٌاقةةةف الزةبعةةةو           

  اٗنطبنِ.

 ء االجتًبعي:انُظزيبث انًفسزة نهذكب

ثةةبلرلم اةة   ن اٌضةةٌت الةةاءبا اٙعزعةةبعِ ؽةةدّش العيةةد إٙ  نةةو رةةم الزأصةةْو لةةو اةة  خةةٚل           

النظرّبد الزِ رؾدصذ ع  الزةطةْراد الع زلةةخ للةاءبا اٙعزعةبعِ ؽْةش ًضةعذ رةطةْراد ا زلةةخ 

 ًرةطْرللاءبا اٙعزعبعِ رجعب  ٗخزٚف العنيظ الاُ ارجعو ءو ثبؽش فِ رنبًلو للطلٌ  اٗنطبنِ 

 ًفِ اب ّلِ اىم  ىاه النظرّبد الزِ ؽبًلذ رٌضْؼ الاءبا اٙعزعبعِ.

النظرّخ الاعنْخ: ًرجعو  رثع  فءبر رجْطْخ   رعضو خ بل الج   الاءِ اعزعبعْب   ءعب  -0

 فِ دراضزو ع  طجْعخ الاءبا اٙعزعبعِ ًىِ: “ Ford “ ءرىب فٌرد 

قيم ًًعيخ نظرىم  ً ن ّءةٌن ا ل ةب    ن ّءٌن ؽطبضب  لعجبعر آخرّ   ً ن ّؾزرك ؽقٌ

ليةةم ًايزعةةب  ثيةةم  ً ن ّءةةٌن ش  ةةب  ّعزعةةد علْةةو  ً ن ّزعْةةس ثقةةدر عةةبل اةة  العطةةؤًلْخ 

 اٙعزعبعْخ.

 ن ّءةةٌن لدّةةو ايةةبراد ًضةةْلْخ عْةةدح   ُ ّعةةرف ءْةةف ّةةزم إنغةةبز إععةةبل  ً ن ّعزلةةو 

 دّو قدراد قْبدّخ.ايبراد ار بل إنطبنِ عبلْخ الءةباح  ًّطزطْع  ن ّؾدد  ىدافو ًل

 ن رزةةٌفر لدّةةو الءةةةباح اٙعزعبعْةةخ  ًرعنةةِ الطةةيٌلخ اٙعزعبعْةةخ  ًالزةةِ رجةةعو علةةَ عةةدح 

 خ بج   ّدخو فْيب:

رعزع الةرد فِ إنجطخ اٙعزعبعْخ  ًاٙندابط فْيب  ً ن ّءٌن ازءْةب  اعزعبعْب انةزؾب  علَ 

 النبش ً ن ّءٌن ضيٚ  اعيم.

رجْر إلَ خ بج  اضو: اةيٌك الااد اّٗغبثِ  ً ن ّءةٌن لدّةو قٌح الزأصْر النةطِ  ًالزِ 

 اضزج بر عْد ثاارو ًالنظرح الٌاقعْخ للؾْبح.
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النظرّخ الظبىرّةخ: ًرؤءةد علةَ اغعةٌعزْ  اة  القةدراد الزةِ ّزعْةس ثيةب الجة   الةاءِ  -2

 اعزعبعْب ًىِ:

 لم اعيب.ضيٌلخ الزءْف: ًرزعضو فِ القدرح علَ الزءْف اع  ُ اغعٌعخ ثجرّخ  ًالزأق

                                                       قٌح الج  ْخ: ًرزعضو فِ الز رف الغْد.        

ًّرٍ ءضْر ا  الجبؽضْ   ن ا  ّز ف ثبلءةباح الاارْخ رثعب ّءٌن علَ قدر ءجْر ا  رؾعو            

بعِ  فبلاءبا اٙعزعبعِ ّغعو العطئٌلْخ اٙعزعبعْخ  ًثبلزبلِ ّءٌن لدّو قدر ءجْر ا  الاءبا اٙعزع

الةرد إصْو الاُ ّؾعةو عةبداد ًصقبفةخ ًرقبلْةد ًرةراس اغزععةو  ًّزعْةس ثعةدح ايةبراد اعزعبعْةخ 

ّطزطْع ثٌاضطزيب  ن ّزؾعو العطئٌلْخ اٙعزعبعْخ  ًثبلزبلِ ّطبىم فِ ؽو اجبءو اغزععةو  ثععنةَ 

 و.  ن الاءبا اٙعزعبعِ ّغعلو ٌّظف رراس اغزععو فِ ؽو اجبءل

الةاُ راٍ ثةبن الةاءبا   0523ظير اةيٌك الاءبا اٙعزعبعِ  علَ ّد العبلم صٌرنةداّو  عةبك          

اٙعزعبعِ ّعضو  اؽد إثعبد الةرعْخ العءٌنخ للةاءبا العةبك  ًقةد رةم رعرّةةو  ثعةدٍ قةدرح الةةرد علةَ 

 رؾقْه رٌقعبد آخرّ  فِ إدًار اٙعزعبعْخ الع زلةخ 

لو دافعْ  ىعب: الؾبعخ إلَ الغةٌدح  ًالؾبعةخ إلةَ الءةةباح الاارْةخ  فبلؾبعةخ فبلععو اٙثزءبرُ          

إلَ الءةباح الاارْخ ىِ الزِ رءجةف عة  نةطةيب اة  خةٚل اٙرغةبه إلةَ إععةبل الةرّةدح لْةر العبدّةخ 

نظرا  ٕنيب رؾعو عن ر اٙضةزغبثخ الةعلْةخ الزةِ ّؾةص ثيةب العجزءةر   اةب الؾبعةخ إلةَ الغةٌدح فزعنةِ 

الةرد العجزءر فةِ رٌظْةف إاءبنبرةو ثبلطرّقةخ الزةِ ّةرٍ نةطةو فْيةب اؤدّةب  ٕععةبل  اد قْعةخ  رلجخ 

فبلةرد الاُ رغلت علْو الؾبعخ إلَ الغٌدح علَ الؾبعخ إلَ اٙثزءبرُ فْو  ًلءة  إ ا رٌازنةذ درعةخ 

 ىبرْ  الؾبعزْ  لدٍ الةرد فئنو ّغعع ثْ  الؾرفْخ ًاٙثزءبر.

(Moddi & Berne, 2012, pp 227-228) 

ءعب ّرٍ "لنرثرط"  ن ا طلؼ الج  ْخ ّجْر إلَ اغعٌعخ العبداد ًاٙرغبىبد ًالطعبد 

اٙعزعبعْخ الزِ رعْس ضلٌ  فرد اعْ   فبلج  ْخ ردل علَ  نطبق الطلٌ  الزِ رءزطت ا  خٚل 

بعخ  ؽْش ععلْخ الزعلم ًالزةبعو اٙعزعبعِ  فبلةرد ّءزطت ش  ْزو نزْغخ لعجبرءخ فِ ؽْبح الغع

 ن ءو طةو ٌّلد فِ ثْئخ اعزعبعْخ رؤصر فْو ءعب ّؤصر فْو الاٌا ًاليٌاا  فبلطةو ّطزغْت انا 

اللؾظخ إًلَ للجْئخ اٙعزعبعْخ العؾْطخ ثو. "فطٌرًء " ّرٍ  ن للغبنت اٙعزعبعِ الضقبفِ دًرا  

ّعز  الةرد عبداد ىباب  فِ ثنبا الج  ْخ  فع  طرّه اٙر بل العزجبدل ثْ  الةرد ًالعغزعع 

 ًرقبلْد ًصقبفخ ًطرّقخ الزعباو اع ىاا العغزعع.

ىاا ًقذ رؾدس "إّر  فرًك" ع  اةيٌك الج  ْخ اٙعزعبعْخ ًالطبثع الج  ْخ الجبجع 

لدٍ  فراد العغزعع ًثْ   ن العغزعع عباو ىبك فِ رءٌّ  الج  ْخ اٙعزعبعْخ  ً ن الج  ْخ 

غزععبد  فيِ ر زلف ا  العغزعع الجداجِ ع  العغزعع الر ضعبلِ اٙعزعبعْخ ر زلف ثبخزٚف الع

  ً السراعِ  ال نبعِ  الدّعقراطِ.

فبلج  ْخ اٙعزعبعْخ رزطلت ًصف الطعبد ًإشءبل الطلٌءْخ ًءالو النطه اٙقز بدُ  

 ً فبلج  ْخ اٙعزعبعْخ ىِ الج  ْخ العزٌافقخ اع إًضبت الطبجدح فِ العغزعع ثطلجْبريب 

 (.2332إّغبثْبريب.  الغلجِ ًآخرًن  
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ًفِ ر ُ الجبؽضْ  ٙ ّءٌن ىنب  ش  ْخ اعزعبعْخ دًن اررةبت الاءبا اٙعزعبعِ  فبلزءْف 

اٙعزعبعِ فِ العغزعع ّعزعد علَ ىاا النٌت ا  الاءبا  ًثدًن اررةبت الاءبا اٙعزعبعِ ّءٌن 

ٙعزعبعِ ّنعٌ انا ال غر لدٍ الةرد ً لو ءعب ثْنب اٗنطبن انطٌّب  انعسٙ  ع  العغزعع. فبلاءبا ا

 ضبثقب  فبلطةو ٙ ّطزغْت للجْئخ اٙعزعبعْخ العؾْطخ ثو ثدًن نعٌ ًاررةبت ىاا الاءبا.

 (2330  ثٌ ؽطت  

ًقد رءلم "ثرًنر" ع   نٌات ا  العجءٚد الطلٌءْخ الزِ ردل علَ اررةبت الاءبا اٙعزعبعِ 

عرفخ اٙنةعبل ا  رعجْراريب ال رّؾخ  صبنْيب: الؾءم علَ ضعبد الج  ْخ لدٍ  صؾبثيب   ًليب: ا

 "إداا ا  العٚقبد ال برعْخ  ًصبلضيب: ًرءٌّ  انطجبعبد آخرّ .

ًلء  ّ زلف الجبؽضٌن اعو  ؽْش  ن ىاه العجءٚد  ً العٌاقف رعجر ع  اررةبت الاءبا 

 اٙنةعبلِ ًلْص الاءبا اٙعزعبعِ.

ًرٚاْاه فِ الطزْنبد ثبلاءبا اٙعزعبعِ ا  عدّد   Guilford 0555اىزم عْلةٌرد ًقد 

ًإدرا   Spearmanًنطزطْع القٌل ثأن الاءبا اٙعزعبعِ  العٚقخ الطْءٌلٌعْخ( عند ضجْرابن 

إش بص عند "ثرًنر" ىٌ قدرح عقلْخ رزاع  ععلْبد اعرفْخ عند إش بص آخرّ  فْعب 

 فءبرىم ًاجبعرىم ًضعبد ش  ْبريم.ّز و ثعدرءبريم ً 

ان  ًل دراضخ علعْخ  عرّذ فِ اْدان الاءبا اٙعزعبعِ رلو الزِ قبك ثيب صٌرنداّو عبك 

  ؽْش ؽلو صٚس اخزجبراد فرعْخ ا  اخزجبر عٌرط ًاشنط  للاءبا اٙعزعبعِ  ؽْش 0501

اٙعزعبعِ ًًعٌد عباو طبجِ ّجْ  اضزنزظ  ن العباو اللةظِ ّةطر اعظم الزجبّ  فِ اخزجبر الاءبا 

 اخزجبراد الاءبا اٙعزعبعِ.

ًقد  شبر عْلةٌرد إلَ العؾزٌٍ الطلٌءِ فِ نعٌ ط ثنبا العقو علَ  نو الاءبا اٙعزعبعِ  

( ًعٌد ضزخ عٌااو رنزعِ للزةءْر 0519ؽْش ءجف الزؾلْو العبالِ فِ  ؽد  ثؾبس عْلةٌرد  

 ٌ نٌت ا  الزةءْر الزقبرثِ  ًىاه العٌااو ىِ:الععرفِ فِ العؾزٌٍ الطلٌءِ ًى

 اعرفخ الةئبد الطلٌءْخ -   اعرفخ الٌؽداد الطلٌءْخ -

 اعرفخ العنظٌابد الطلٌءْخ -   اعرفخ العٚقبد الطلٌءْخ -

 اعرفخ الزاعنْبد الطلٌءْخ -   اعرفخ الزؾٌّٚد الطلٌءْخ -

 (2330 الدابطِ  

 -انذراسبث انسببمت:

د ازعددح ؽٌل الءةباح الاارْخ العدرءةخ لععرفةخ  صرىةب علةَ ثعةت العزغْةراد   عرّذ دراضب         

ءبلزؾ ْو ًالقةدرح علةَ العطةئٌلْخ ًالعجةبرءخ اٙعزعبعْةخ   ًالرّبضةْخ  ًالعضةبثرح  ًرةبًرةذ فةِ 

نزبجغيةةب ً ىةةدافيب   ًءةةالو  عرّةةذ دراضةةبد ءضْةةرح ؽةةٌل الةةاءبا اٙعزعةةبعِ ًءضْةةر اةة  العزغْةةراد 

 ض لعدد ا  ىاه الدراضبد:ًفْعب ّلِ اضزعرا

(   إلَ الزعةرف علةَ العٚقةخ ثةْ  الءةةباح الاارْةخ العدرءةخ  2302ىدفذ دراضخ  خبلد اؽعد           

ًالعيةةبراد اٙعزعبعْةةخ لةةدٍ رٚاْةةا اةة  الزعلةةْم إضبضةةِ فةةِ اؾبفظةةخ ضةةٌىبط  رءٌنةةذ العْنةةخ اةة  

ًعةةٌد عٚقةةخ إررجبطْةةخ دالةةخ ثةةْ  ( 2302 ظيةةرد نزةةبجظ الدراضةةخ إثةةراىْم   ( رلعْةةا ًرلعْةةاح 220 

الءةةباح الاارْةخ العدرءةخ ًالعيةةبراح اٗعزعبعْةخ لةدٍ  فةةراد عْنةخ الدراضةخ  ءعةةب  شةبرد الدراضةخ إلةةَ 

ًعٌد فرًق  اد دٙلخ إؽ ةبجْخ فةِ الءةةباح الاارْةخ العدرءةخ رعةسٍ إلةَ النةٌت اٗعزعةبعِ ل ةبلؼ 

دٙلةخ إؽ ةبجْخ رعةسٍ إلةَ العطةزٌٍ  الاءٌر  فِ ؽةْ   شةبرد النزةبجظ إلةَ عةدك ًعةٌد فةرًق  اد
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الدراضةةِ ًالعطةةزٌٍ اٗعزعةةبعِ ًاٗقز ةةبدُ  ًءجةةةذ نزةةبجظ الدراضةةخ ًعةةٌد فةةرًق  اد دٙلةةخ 

إؽ ةةبجْخ فةةِ العيةةبراد اٗعزعبعْةةخ رعةةسٍ إلةةَ النةةٌت النةةٌت اٗعزعةةبعِ ل ةةبلؼ اٗنةةبس  فةةِ ؽةةْ  

عزعةبعِ ًاٗقز ةبدُ  شبرد إلَ عدك ًعةٌد فةرًق  اد دٙلةخ رعةسٍ إلةَ العطةزٌٍ الدراضةِ ًاٗ

    لٖضرح.

( دراضةخ  ىةدفذ إلةَ الءجةف عة  طجْعةخ العٚقةخ ثةْ  الةاءبا اٙعزعةبعِ 2301ً عرد عةدرح                                                         

ًفبعلْخ الااد لدٍ طلجخ العرءةس الةٌطنِ للعزعْةسّ  فةِ ادّنةخ ؽعة   ًالءجةف عة  الةةرًق لةدٍ 

ةب لعزغْةراد  الغةنص  اءةبن  العزعْسّ  فِ الاءبا اٙعزعبعِ ًالةرًق لةدّيم فةِ الةبعلْةخ الاارْةخ رجع 

اٗقباةةخ  الزةةدرّت ال ةةةِ  العطةةزٌٍ الزعلْعةةِ للٌالةةدّ ( ارجعةةذ الدراضةةخ العةةنيظ الٌصةةةِ الزؾلْلةةِ  

 059ًاضز دك الجبؽش  اقْبش الاءبا اٙعزعبعِ   ًاقْبش الءةباح الاارْخ. رءٌنذ عْنخ الدراضخ ا  

طبلجخ  ا  طلجخ العرءس الةٌطنِ للعزعْةسّ .. رٌصةلذ  20طبلت ً 004طبلجب ًطبلجخ اٌزعْ  إلَ 

الدراضخ إلةَ النزةبجظ الزبلْةخ إلةَ ًعةٌ د عٚقةخ  اد دٙلةخ إؽ ةبجْخ ثةْ  الةاءبا اٙعزعةبعِ ًفبعلْةخ 

ةب الااد لدٍ الطلجخ  ًعةٌ د فةرًق دٙلةخ إؽ ةبجْخ ثةْ  الطلجةخ العزعْةسّ  فةِ الةاءبا اٙ عزعةبعِ رجع 

لعزغْر الغنص   ءٌر ًإنبس( ل بلؼ اٗنبس. ٙ رٌعةد فةرًق دٙلةخ إؽ ةبجْخ ثةْ  الطلجةخ العزعْةسّ  

ةةب لعزغْةةر الغةةنص   ءةةٌر ًإنةةبس(. ٙ رٌعةةد فةةرًق دٙلةةخ إؽ ةةبجْخ ثةةْ  الطلجةةخ  فةةِ فبعلْةةخ الةةااد رجع 

ب لعزغْر رررْت ال ةِ.   العزعْسّ  فِ فبعلْخ الااد رجع 

إلةَ دراضةخ العٚقةخ ثةْ   (Nietfeld & Enders, 2013)دراضخ نْزةْلةد ًانةدرش  ًىدفذ          

( طبلجب  ًطبلجةخ اة  الطلجةخ الغةباعْْ  10الءةباح الاارْخ العباخ ًالقدرح العقلْخ العباخ علَ عْنخ ا   

 .فِ الٌّٙبد العزؾدح  ً شبرد نزبجغيب إلَ اررجبط ثْ  الءةباح الاارْخ العباخ ًالقدرح العقلْخ

(  إلَ الءجف ع  اطزٌٍ الءةباح الاارْخ العدرءةخ ًعٚقزيةب  2302ًىدفذ دراضخ ّعقٌة            

ثدافعْةةخ اٗنغةةبز ًالزؾ ةةْو إءةةبدّعِ لةةدٍ طةةٚة ءلْةةبد عباعةةخ العلةةو خبلةةد فةةرت ثْجةةخ  الععلءةةخ 

ًدافعْةةخ العرثْةةخ الطةةعٌدّخ(. ًاضةةز دك الجبؽةةش فةةِ ىةةاه الدراضةةخ اقْبضةةِ الءةةةباح الاارْةةخ العدرءةةخ 

( طبلجةب  اة  طةٚة الءلْةبد آنةةخ الةاءر للعةبك 009اٗنغبز. ًرةم رطجْقيعةب علةَ عْنةخ اءٌنةخ اة   

الدراضِ رم اخزْبرىم ثبلطرّقخ العزْطرح. ً ظيرد نزبجظ الدراضخ  ن لبلجْخ  فةراد العْنةخ عةباًا فةِ 

غْر الزؾ ْو إءبدّعِ قد اطزٌٍ الءةباح الاارْخ العدرءخ العزٌضطخ  ً ن ازغْر دافعْخ اٗنغبز ًاز

(. ً ن ازغْةةر الزؾ ةةْو 3.125فطةةرا اةة  الزجةةبّ  فةةِ اطةةزٌٍ الءةةةباح الاارْةةخ العدرءةةخ اةةب نطةةجزو  

 إءبدّعِ ءبن  ءضر العزغْراد قدرح علَ الزنجؤ فِ اطزٌٍ الءةباح الاارْخ العدرءخ .

ٙعزعبعْخ فِ الةةرًق دراضخ ثعنٌان  صر العطئٌلْخ ا (Garduno,2011)ً عرٍ لبردًنٌ          

الغنطةةْخ ًفةةِ الزؾ ةةْو  ًالءةةةباح الاارْةةخ ًاٙرغبىةةبد نؾةةٌ الرّبضةةْبد لةةدٍ عْنةةخ اةة  الطلجةةخ 

العٌىٌثْ   إ  ىدفذ الدراضخ إلَ الءجف ع  الةرًق ثةْ  الغنطةْ  فةِ الءةةباح الاارْةخ ًاٙرغبىةبد 

لجةةخ العٌىةةٌثْ  فةةِ ( طبلجةةب  اةة  الط42نؾةةٌ الرّبضةةْبد ًالزؾ ةةْو  ًرءٌنةةذ عْنةةخ الدراضةةخ اةة   

ال ةةف الطةةبدش ًالطةةبثع؛ إ  رةةم رعرّاةةيم لعطةةبق فةةِ اٗؽ ةةبا ًاٙؽزعةةبٙد رةةم رقدّعةةو ثأضةةلٌة 

الزؾ ْو ًالءةباح الاارْةخ العطئٌلْخ اٙعزعبعْخ الزعبًنِ  ً شبرد النزبجظ إلَ عدك ًعٌد فرًق فِ 

ثْ  اغعٌعبد الزعلم الزعبًنِ الزِ رغعع ثْ  الغنطْ   ًثةْ  العغعٌعةبد  اد الغةنص الٌاؽةد  إٙ 

  ن الةرًق فِ اٙرغبىبد نؾٌ الرّبضْخ ظيرد فِ العٌاقف الزعلْعْخ الزنبفطْخ.

الععبرضةةبد دراضةةخ ىةةدفذ إلةةَ فؾةة  العٚقةةخ ثةةْ  إدرا   (Rapoo,2011)ً عةةرٍ راثةةٌ          

الزعلْعْخ ًالغةنص ًالءةةباح الاارْةخ العدرءةخ ًالزؾ ةْو إءةبدّعِ لةدٍ طلجةخ العةدارش الضبنٌّةخ فةِ 

( طبلجب   ً شبرد نزبجظ الدراضخ إلَ  ن العٚقخ ثةْ  000عنٌة  فرّقْب  ًرءٌنذ عْنخ الدراضخ ا   

 الءةباح ًالغنص ءبنذ لْر دالخ إؽ بجْب .
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إلةةةَ الزنجةةةؤ ثبلءةةةةباح الاارْةةةخ اّٗغبثْةةةخ اةةة  خةةةٚل  (Wolf,2007)ًىةةةدفذ دراضةةةخ ًًلةةةف          

( ا  اٌظةِ العطزجةْبد الةاّ  رةم إشةراءيم 222العطئٌلْخ اٙعزعبعْخ. ًرألةذ عْنخ الدراضخ ا   

فِ العطئٌلْخ اٙعزعبعْخ الغعبعِ    شبرد نزبجظ الدراضخ إلَ  ن ال جرح فِ العطةئٌلْخ اٙعزعبعْةخ 

زٌٍ الزعلْعِ  ًخجرح الععو  ًالضقخ فِ العطئٌلْخ اٙعزعبعْخ  ىِ العزنجئ ضع  اغعٌعبد  ًالعط

 إقٌٍ ثبلءةباح الاارْخ.

دراضخ ىدفذ إلةَ الزؾقةه اة  القةدرح الزنجؤّةخ للءةةباح  (Pajares, 2006)ً عرٍ ثبعبرّس           

ثْ  العزٌضةطخ  الاارْخ العدرءخ فةِ اٗثةدات ًؽةو العجةءٚد الرّبضةْخ لةدٍ طلجةخ العةدارش العٌىةٌ

( اة  طلجةخ العدرضةخ النظباْةخ العةبدّْ  فةِ 202( طبلجةب  اٌىٌثةب  ً  11ًرألةذ عْنخ الدراضةخ اة   

ابدح الغجر. ً شبرد نزبجظ الدراضخ إلَ  ن الءةباح الاارْخ للطلجةخ العٌىةٌثْ  ضةبىعذ ثةبلزنجؤ ثبلقةدرح 

 شبرد نزبجظ الدراضةخ إلةَ  ن  علَ ؽو العجءٚد ًالقدرح الععرفْخ ًالزؾ ْو فِ الرّبضْبد  ءعب

الطلجةةخ العٌىةةٌثْ   ظيةةرًا ءةةةباح  ارْةةخ اعرفْةةخ فةةِ الرّبضةةْبد  ًءةةةباح  ارْةةخ اررةعةةخ فةةِ الةةزعلم 

 ثبٗضبفخ إلَ اطزٌّبد قله ان ةاخ فِ الرّبضْبد اقبرنخ ثبلطلجخ العبدّْ  فِ العدارش النظباْخ.

إلةةَ فؾةة  العٚقةةخ ثةةْ  الغةةنص  (Kelly, 2004)ًىةةدفذ الدراضةةخ الزةةِ  عراىةةب ءْلةةِ           

( طبلجةةب  ًطبلجةةخ اةة  221ًالزؾ ةةْو إءةةبدّعِ  ًالءةةةباح الاارْةةخ العينْةةخ  ًشةةعلذ عْنةةخ الدراضةةخ  

%( فةِ صةةٌف الطلجةخ العجةدعْ   ًاةدٍ قةدرح 43ال ف الزبضةع ؽزةَ الؾةبدُ عجةر اةنيم نطةجخ  

نص  ً شبرد نزةبجظ الدراضةخ إلةَ ان الزؾ ْو علَ الزنجؤ ثبلءةباح إءبدّعْخ العينْخ ًءا  قدرح الغ

إصر الءلِ للغنص فِ الءةباح الاارْخ العينْخ ءةبن ضةئْٚ  عةدا   ً ن الزؾ ةْو ءةبن ازنجئةب   قةٌٍ اة  

 الغنص فِ رةطْر الءةباح الاارْخ  ًءالو الزنجؤ ثيب.

اارْةةخ ( اضزق ةةبا  صةةر اضةةزرارْغْخ الزةةدثر علةةَ الءةةةباح ال2334ًىةةدفذ دراضةةخ الجةةجٌل            

العدرءةةخ ًارءةةس الاةةجط لةةدٍ عْنةةخ اةة  الطلجةةخ  ًُ الزؾ ةةْو العررةةةع ًالعةةن ةت فةةِ العرؽلةةخ 

( طبلجةب   ً زعةٌا عجةٌاجْب  إلةَ صةٚس اغعٌعةبد 032إضبضْخ العلْب  ًرءٌنذ عْنخ الدراضةخ اة   

ثْنعةب  ازءبفئخ  درثذ إًلَ علَ اضةزرارْغْخ العطةئٌلْخ اٙعزعبعْةخ  ًالضبنْةخ علةَ الاةجط الةاارِ 

العدرءةخ ًاقْةبش الاةجط  ءبنذ العغعٌعخ الضبلضخ ضبثطخ   ًاضز دك الجبؽةش اقْةبش الءةةباح الاارْةخ

الاارِ  ً شبرد نزةبجظ الدراضةخ إلةَ ًعةٌد فةرًق دالةخ إؽ ةبجْب  فةِ الةدرعبد علةَ اقْةبش الءةةباح 

غْبد قد ضبىم فةِ الاارْخ العدرءخ ثْ  العغعٌعبد الضٚس  اعب ّعنِ  ن الزدرّت علَ ىاه اٙضزرارْ

 رؾطْ  الءةباح الاارْخ.

دراضخ ؽٌل العٚقخ ثْ  رٌقعبد الءةباح  (Lent et al.. 2001)ًقد  عرٍ لْنذ ًزاٚاه             

الاارْةةخ العدرءةةخ ًالعضةةبثرح ًالنغةةبػ فةةِ الدراضةةخ الغباعْةةخ لةةدٍ طلجةةخ العلةةٌك ًاليندضةةخ  فٌعةةدًا  ن 

ارْةةخ  علةةَ ثبلنطةةجخ للعزطلجةةبد الدراضةةْخ نةةبلٌا درعةةبد  علةةَ الطلجةةخ الةةاّ   شةةبرًا  ن لةةدّيم ءةةةباح  

 ًصبثرًا لعدح  طٌل. 

ّٚؽةةع اةة  خةةٚل اضةةزعراض الدراضةةبد الطةةةبثقخ  ن الءةةةباح الاارْةةخ العدرءةةخ درضةةذ اةةةع          

ازغْراد ا زلةخ اضو: العطئٌلْخ اٙعزعبعْخ   القدرح العقلْةخ  ًالزةٌرر  ًؽةو العجةءٚد الرّبضةْخ  

م رغر دراضبد ؽٌل رطٌر الاءبا اٙعزعبعِ ًعٚقزةو ثبلءةةباح الاارْةخ للعرؽلةخ إضبضةْخ فِ ؽْ  ل

علَ ؽد علم الجبؽضْ    ا  ىنب عباد ىاه الدراضخ لزطجه علَ طلجخ  العداش فِ انطقخ  -ثجءو عبك

 الطلط فِ الععلءخ إردنْخ اليبشعْخ   ًلزطد نق ب  فِ ىاا العغبل.
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 انطزيمت واإلجزاءاث

 انذراست: عيُت

%( اة  23( طبلجب  ًطبلجخ ثبٙخزْةبر الطجقةِ العجةٌاجِ ثنطةجخ  023رم اخزْبر عْنخ اءٌنخ ا       

ءةةو فئةةخ اةة  فئةةبد اغزعةةع الدراضةةخ اةة  طلجةةخ ال ةةةْ  الطةةبدش ًالزبضةةع فةةِ اةةدارش ادّنةةخ الطةةلط 

 الؾءٌاْخ فِ إردن اٌزعْ  ؽطت الغنص ءعب فِ الغدًل آرِ:

 فراد عْنخ الدراضخ ؽطت الغنص( رٌزّع  0عدًل رقم  

 الغنص 

 ال ف

 % العغعٌت % إنبس %  ءٌر

 42.0 009 12.0 24 02.2 90 ال ف الطبدش

 92.5 029 23.0 003 25.2 99 ال ف الزبضع

 %033 023 11.5 204 00.0 031 العغعٌت

 

 أدواث انذراست:

 رم اضز داك  دارْ  فِ ىاه الدراضخ ىعب:             

  The Perceived Competence Scale (Harter, 2009) بس انكفبءة انًذركت:أوالً: يمي

 ( فقرح رقْص الءةباح الاارْخ العدرءخ ا  ؽْش إثعبد الزبلْخ: 22ّزألف ىاا العقْبش  ضبضب  ا   

 .(Cognitive Competence)الءةباح العرفْخ  -0

 .(Social Competence) الءةباح اٙعزعبعْخ -2

  (Physical Competence).الغطعْخ الءةباح  -0

 (General Competence).الءةباح العباخ  -4

رزرءس الةقراد الزِ رقةْص الغبنةت الععرفةِ ؽةٌل الزؾ ةْو الدراضةِ ًاطةزٌٍ القةدرح العدرءةخ     

للزعباو اع العيعبد إءبدّعْخ   اب الةقراد الزِ رقْص الءةباح اٙعزعبعْخ العدرءخ فْطلةت فْيةب اة  

رقْةْم عٚقبرةو اٙعزعبعْةخ ًقدررةو علةَ اٙخةزٚط ثةبٓخرّ   ًرءةٌّ   صةدقبا ًاعزةااة اْةو  الةرد

النبش إلْو  ًرقْص رقدّر الةرد لءةبارو الغطعْخ ًث بصخ فِ إطةبر إلعةبة الرّبضةْخ.  اةب العقْةبش 

 الةرعِ العزعله ثبلءةباح العباخ فْجعو فقراد رقْص رقْْم الةرد العبك لءةبارو.

ك ءو فقرح للعةؾٌص عجبررْ   ًاؽةدح لءةو قطةت اة  قطجةِ الءةةباح الاارْةخ العدرءةخ الطةلجِ رقد     

ًاّٗغةةبثِ  ًّطلةةت إلْةةو  ن ّجةةْر إلةةَ العجةةبرح الزةةِ ر ةةةو اةة  عةةبرْ  العجةةبررْ  ءعةةب  ن ال ةةْبلخ 

اللغٌّخ رغعو اٗعبثخ ععلْخ اخزْبر ثْ  ؽبلزْ  اةألٌفزْ  ًعةبدّزْ  ّزطلةت اة  الةةرد العطةزغْت  ن 

ّقدر درعخ انطجبق العجبرح الزِ اخزبرىب علْو  ًاب إ ا ءبنذ رعباب   ن  نيب رنطجه ثعت الجِا فْقبل 

 اضٚ :
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 رنطجه ثعت الجِا رنطجه رعباب  

 ًلء 

 رنطجه ثعت الجِا رنطجه رعباب  

X    

ثعت الطلجخ ّنطٌن اب ّزعلعٌنو 

 ثطرعخ

الجعت آخر ا  الطلجخ ّزاءرًن 

 ٌنيب ثطرعخإشْبا الزِ ّزعلع

(   اةب إ ا 4فؾْ  ّ زبر الةرد العجبرح الزِ رةْد الءةةباح ًّجةْر إلةَ انطجبقيةب علْةو ّعطةِ درعةخ      

( ًفِ ؽبلخ العجبرح العقبثلخ ًاٗشبرح إلَ  نيب 0 شبر إلَ انطجبقيب علْو ثعت الجِا فْعطِ درعخ  

 (.0لْو رعباب  ّعطِ درعخ  (  ًإ ا ءبنذ رنطجه ع2رنطجه علْو ثعت الجِا فئنو ّعطِ درعخ  

 دلخ صدق ًصجبد انبضجخ ليةاا العقْةبش  (Harter,2009)ًقد قداذ ضلطخ ا  الدراضبد ليبررر     

 ثرزىب دٙٙد ال دق العبالِ الزِ ثْنذ ًعٌد  رثعخ عٌااةو اطةزقلخ نطةجْب  فْةو ًثجةءو ّزطةه اةع 

نظةةرُ رجةةْ  اررجةةبط الءةةةباح  اٙفزةةراض الةةاُ ثنةةِ علْةةو العقْةةبش. ًءةةالو فئنيةةب ًفةةرد  دلةةخ صةةدق

 العدرءخ ثبلءةباح الٌاقعْخ  ًالرلجخ فِ اٌاعيخ الزؾدُ  ًاٙضزقٚلْخ فِ إؽءبك العقلْخ.

ًقبك الجبؽضٌن فِ الدراضخ الؾبلْةخ ثزعةدّو العقْةبش ثةداظ قطجةِ الءةةباح الاارْةخ العدرءةخ لْ ةجؾب     

ثةةبعِ ّزاةةع  رقةةدّراد:  ًافةةه رعباةةب   فقةةرح ًاؽةةدح لزءةةٌن  ءضةةر ًضةةٌؽب  للطلجةةخ  ارجعةةذ ثزةةدرّظ ر

( فةِ 0  2  0  4 ًافه  لْر اٌافه  لْر اٌافةه إطٚقةب ؛ إ  رؾةٌل عنةد الز ةؾْؼ إلةَ الةدرعبد  

 ؽبلخ الةقراد اّٗغبثْخ ًّعءص الزدرّظ فِ ؽبلخ الةقراد الطلجْخ.

ْةةبش إصةةلِ ًّجةةبر إلةةَ  ن الزعةةدّو  عةةٚه راةةع  إعةةبدح صةةْبلخ لءبفةةخ الةقةةراد فةةِ العق          

لْزنبضت اع عْنخ الدراضخ  ثبٗضبفخ لعب ّزعزع ثو العقْبش ا  دٙٙد صةدق فةِ صةٌررْو إصةلْخ 

( فقرح اٌزعخ علَ إثعبد إرثعخ 22ًالععرثخ رم عرض العقْبش ث ٌررو الغدّدح ًالعءٌنخ ا   

ْخ ًالزرثٌّةةخ الزةِ شةةعليب العقْةةبش إصةةلِ علةةَ عجةةرح اة  العؾءعةةْ  الع ز ةةْ  فةةِ العلةةٌك النةطةة

ارفقخ ثبل ٌرح إصلْخ للعقْبش  ً لو لجْبن ادٍ صؾخ ال ْبلخ الغدّدح  ًادٍ انزعةبا ءةو فقةرح 

( فقةرح رٌزعةذ علةَ إثعةبد إرثعةخ ثٌاقةع 24لجعدىب؛ فبضزقر العقْبش فِ صةٌررو الغدّةدح علةَ  

( فقراد لجعةد الءةةباح 9ً  ( فقراد لجعد الءةباح اٙعزعبعْخ  1( فقراد لجعد الءةباح الععرفْخ  ً  2 

% اة  العؾءعةْ   فةزم 23( فقراد لجعد الءةباح العباخ؛ إ  نبلذ ىاه الةقةراد اٌافقةخ 1الغطعْخ  ً  

 (.0ؽاف  رثع فقراد ثنبا  علَ آراا العؾءعْ    الؾه رقم  

طبلجةب   (29( طبلجب  ًطبلجخ ثٌاقع  93ًرم الزأءد ا  صدق العقْبش ثزطجْقو علَ اءٌنخ ا             

( طبلجخ  ا  اغزعع الدراضةخ؛ إ  رةم ؽطةبة اعةباٚد اٙررجةبط ثةْ  درعةبد الطلجةخ علةَ ءةو 29ً  

فقرح ا  فقراد العقْةبش ًالعغعةٌت الءلةِ لةدرعبريم علةَ العقْةبش  ًرراًؽةذ اعةباٚد اٙررجةبط 

 (. =3.39( ًىِ  اد دٙلخ إؽ بجْخ  3.22ً  3.10ثْ   

علَ  (Test re- Test)د العقْبش ثطرّقخ اٙخزجبر ًإعبدح اٙخزجبر رم الزأءد ا  صجب ثببث انًمبس:

( ٌّاةةب  ثةةْ  الزطجْقةةْ  إًل ًالضةةبنِ فءةةبن اعباةةو 23عْنةةخ ال ةةدق نةطةةيب ثةبصةةو زانةةِ اقةةدراه  

(  ًرراًؽةذ اعةباٚد 3.29اٙررجبط  ثبضز داك اععو ثْرضٌن ثْ  درعبد الطلجخ فةِ الزطجْقةْ   

(  ًرعزجر ىاه القْم انبضجخ لغبّبد الجؾش الؾةبلِ  ًّجةْ  3.22ً  3.15ْ   الضجبد لٖثعبد إرثعخ ث

 ( ىاه الععباٚد.0الغدًل رقم  
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 اعباٚد الضجبد لعقْبش الءةباح الاارْخ العدرءخ الءلِ ً ثعبده إرثعخ

 اعباو الضجبد عدد الةقراد الجعد

 3.22 2 الءةباح الععرفْخ

 3.21 1 الءةباح اٙعزعبعْخ

 3.15 9 الءةباح الغطعْخ

 3.20 4 الءةباح العباخ

 3.29 24 العقْبش ءءو

ًلزؾدّد اطزٌٍ ءو طبلت علَ اقْبش الءةباح الاارْخ العدرءخ رم اعزعبد صٚصخ اطزٌّبد ثنبا            

 علَ ر ُ العؾءعْ  علَ النؾٌ آرِ:

 .033 -29العطزٌٍ العبلِ: للدرعبد الٌاقعخ ثْ  

 .24 -93ٌٍ العزٌضط: للدرعبد الٌاقعخ ثْ  العطز

 .45 -29العطزٌٍ العزدنِ: للدرعبد الٌاقعخ ثْ  

اخزجةةبر الةةاءبا اٙعزعةةبعِ: إعةةداد إضةةعبعْو  اؾعةةد ععةةبد الةةدّ    ارضةةِ   ضةةْد عجةةد الؾعْةةد  -صبنْةةب  

 (   رقنْ  الجبؽضْ    ؽْش ّزءٌن ا  اخزجبرّ  فرعْْ  ىعب:2339 

(عجةبرح  ءةو عجةبرح 03و الز رف فةِ العٌاقةف اٙعزعبعْةخ ًّزءةٌن اة   اٙخزجبر إًل: ًّجع - 

رزاع  اٌقةب  ا  العٌاقف اٙعزعبعْخ الزِ رزطلت الز رف ًالؾو  ؽْةش ًضةع لءةو اٌقةف  رثةع 

ؽلٌل  ًعلَ الطبلت  ن ّ زبر  ؽد ىاه الؾلٌل  ًرعطِ درعخ ًاؽدح لءو إعبثخ صةؾْؾخ  ًالنيبّةخ 

 ؽْش ٙ ٌّعد زا  اؾدد لٚخزجبر.( درعخ  03العظعَ لٚخزجبر  

اٙخزجبر الضبنِ: ًّجةعو الؾءةم علةَ الطةلٌ  اٗنطةبنِ ًّزءةٌن اة   ضةئلخ فةِ صةٌرح عجةبراد  -ة

ّطلت ا  الطبلت  ن ّغْت علَ ءو انيب  ثأن ّقرر اب إ ا ءبنذ العجةبرح صةؾْؾخ  ك خبطئةخ  ًّجلة  

عبثةةبد ال بطئةةخ اةة  عةةدد ( ضةةؤاٙ . ًرؾزطةةت الةةدرعبد علةةَ  ضةةبش خ ةةم عةةدد ا93ٗاغعٌعيةةب  

 ( درعخ.23اٗعبثبد ال ؾْؾخ  ًللنيبّخ اٙخزجبر الءلِ ىِ  

 :حسبة صذق وثببث يميبس انذكبء االجتًبعي

 3.94فعقدار اعباو ال دق الاُ ؽطجو اعدا العقْبش  انصذق:

             للعٌاقةةف اٙعزعبعْةةخ ًالةةاُ ؽطةةت اعةةدفءعقةةدار اعباةةو صجةةبد اخزجةةبر الز ةةرف فةةِ ا انثباابث:

 3.29  ًاعباو صجبد اخزجبر الؾءم علَ الطلٌ  اٗنطبنِ فِ 3.2اٙخزجبر 

 اب ثبلنطجخ ل دق العقْبش ًالاُ ؽطجو الجبؽش فةِ ىةاه الدراضةخ  فقةد اعزعةد الجبؽضةبن فةِ            

ؽطةةبة صةةدق العقْةةبش علةةَ طرّقةةخ ال ةةدق ثعؾةةو خةةبرعِ ىةةٌ "الزؾ ةةْو الدراضةةِ" للطبلجةةبد 

 الاارِ. ثبٗضبفخ إلَ ال دق
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 ّجْ  اعباو ال دق ٙخزجبر الاءبا اٙعزعبعِ

 اعباو ال دق اٙخزجبر ك

 ال دق الاارِ ال دق الزغرّجِ الاءبا اٙعزعبعِ 

 3.29 3.20 اخزجبر الز رف فِ العٌاقف اٙعزعبعْخ  

 3.24 3.20 الؾءم علَ الطلٌ  اٗنطبنِ -اخزجبر  ة

ه  ن اعباةو ال ةةدق الزغرّجةةِ اٚجةم ًانبضةةت ًعْةد  ًءةةالو ال ةةدق ّزاةؼ اةة  الغةدًل الطةةبث    

 الاارِ  اعب ّدل علَ  ن اٙخزجبر صبلؼ للزطجْه.

 اب ثبلنطجخ لضجبد اٙخزجبر  فقد اعزعد الجبؽضٌن  فِ ؽطبثو علَ طرّقخ إعبدح رطجْه اٙخزجبر اررْ  

 ٌّاب . ثبضز داك اعباو ثْرضٌن  09ثةبصو زانِ 

 جْ  اعباو الضجبد لٚخزجبر(  0ّعدًل رقم  

 اعباو الضجبد اٙخزجبر ك

  الاءبا اٙعزعبعِ 

 3.52 اخزجبر الز رف فِ العٌاقف اٙعزعبعْخ  

 3.54 الؾءم علَ الطلٌ  اٗنطبنِ -اخزجبر  ة

ّزاؼ ا  الغدًل الطبثه  ن اعباو صجبد اٙخزجبرّ  انبضجْ  ًعْدّ  ًاةررةعْ  اعةب ّةدل علةَ     

 جبر.صجبد اٙخز

 َتبئج انذراست:

  :عٍ سؤاني انذراست األول وانثبَي نإلجببت

اب اطزٌٍ الءةباح الاارْخ العدرءخ لةدٍ طلجةخ  ال ةةْ  الطةبدش ًالزبضةع فةِ اةدارش  األول:انسؤال 

 ادّنخ الطلط الؾءٌاْخ فِ إردن ؟

فةةِ اةةدارش اةةب اطةةزٌٍ الةةاءبا اٙعزعةةبعِ لةدٍ طلجةةخ ال ةةةْ  الطةةبدش ًالزبضةةع  وانساؤال انثاابَي: 

 ادّنخ الطلط الؾءٌاْخ فِ إردن ؟

رم رؾٌّو الدرعبد ال بك ٕفراد عْنخ الدراضخ علةَ العقْبضةْ  إلةَ الدرعةخ العئٌّةخ  ُ اة             

(  ثْنعةةب ءبنةةذ الدرعةةخ 51(؛ فقةةد ءبنةةذ الدرعةةخ الءلْةةخ لعقْةةبش الءةةةباح الاارْةةخ العدرءةةخ ىةةِ  033 

(  ًؽطةت إًضةبط الؾطةبثْخ ًاٙنؾرافةبد الععْبرّةخ  032  الءلْخ لعقْبش الةاءبا اٙعزعةبعِ ىةِ

 ( ّجْ  ىاه النزبجظ.4ًالغدًل رقم  
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 (4عدًل رقم  

 العزٌضطبد الؾطبثْخ ًاٙنؾرافبد الععْبرّخ ٕداا  فراد

 عْنخ الدراضخ ءءو علَ العقْبضْ 

 اٙنؾراف الععْبرُ العزٌضط الؾطبثِ اقْبضب الدراضخ

 00.10 23.49 خالءةباح الاارْخ العدرء

 00.53 95.09 اقْبش الاءبا اٙعزعبعِ

( إلَ  ن العزٌضط الؾطبثِ لدرعبد  فةراد عْنةخ الدراضةخ علةَ اقْةبش 4ّجْر الغدًل رقم            

(  ًىٌ ّقع ضع  فئةخ العطةزٌٍ العةبلِ  فةِ ؽةْ  ثلة  العزٌضةط 23.49الءةباح الاارْخ العدرءخ ثل   

(  ًىٌ ّقع ضع  فئةخ 59.09دراضخ علَ اقْبش الاءبا اٙعزعبعِ  الؾطبثِ لدرعبد  فراد عْنخ ال

 العطزٌٍ العزٌضط.

 :ونإلجببت عٍ سؤاني انذراست انثبنث وانزابع

( ثةةْ  ازٌضةةطبد درعةةبد الطلجةةخ علةةَ   =3.39ىةةو ٌّعةةد فةةرق دال إؽ ةةبجْب    انثبنااث:انسااؤال 

 اقْبش الءةباح الاارْخ العدرءخ ّعسُ للغنص ؟ 

( ثةةْ  ازٌضةةطبد درعةةبد الطلجةةخ علةةَ  =3.39ىةةو ٌّعةةد فةةرق دال إؽ ةةبجْب    انسااؤال انزابااع:

 اقْبش الاءبا اٙعزعبعِ ّعسُ للغنص ؟

رم ؽطبة العزٌضطبد الؾطبثْخ ًاٙنؾرافبد الععْبرّخ لدرعبد  فراد عْنخ الدراضخ  ًالغدًل رقةم  

 ( ّجْ  ال   ىاه النزبجظ.9 

 (9عدًل رقم  

 نؾرافبد الععْبرّخ ٕداا  فراد عْنخ الدراضخ علَالعزٌضطبد الؾطبثْخ ًاٙ

 اقْبش الءةباح الاارْخ العدرءخ ءءو

 العْنخ ءءو اٗنبس الاءٌر الءةباح الاارْخ العدرءخ  ءءو(

 023 223 033 العدد

 23.49 23.9 24.2 العزٌضط الؾطبثِ

 00.10 5.1 04.2 اٙنؾراف الععْبرُ

( إلَ  ن ىنب  رةبًرب  الؾٌظب  ثْ  العزٌضطبد الؾطةبثْخ  ًءةالو 9رجْر النزبجظ فِ الغدًل رقم      

ثْ  اٙنؾرافبد الععْبرّخ لدرعبد  فراد عْنخ الدراضخ علةَ اقْةبش الءةةباح الاارْةخ العدرءةخ  إ  ثلة  

( ًىعةب ّقعةبن ضةع  23.9(  ًثلة  العزٌضةط الؾطةبثِ ل٘نةبس  24.32العزٌضط الؾطبثِ للةاءٌر  

  ًلععرفةةخ دٙلةةخ الةةةرًق ثةةْ  ىةةاه العزٌضةةطبد رةةم  033 -29ّزةةراًػ ثةةْ   العطةةزٌٍ العةةبلِ الةةاُ 

         ظ: رةةم اضةةز داك رؾلْةةو إخزجةةبر( ّجةةْ  ىةةاه النزةةبج1اضةةز داك رؾلْةةو الزجةةبّ  إؽةةبدُ  ًالغةةدًل رقةةم  

 ( ّجْ  ىاه النزبجظ:1  ًالغدًل رقم    د(
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 (1عدًل رقم  

 نص فِ الءةباح الاارْخ العدرءخنزبجظ رؾلْو إخزجبر   د ( ٕصر ازغْراد الغ

 ا در الزجبّ 
 درعبد

 الؾرّخ

اغعٌت 

 العرثعبد

ازٌضط 

 العرثعبد
 قْعخ د

 الغنص
 900.25 900.25 0 ثْ  العغعٌعبد

2.14* 
 15.94 22000.22 002 داخو العغعٌعبد

 * > 3.39 

  العزٌضةطبد الؾطةبثْخ ( إلةَ  ن ىنةب  فرًقةب  دالةخ إؽ ةبجْب  ثة1ْرجْر النزبجظ فِ الغةدًل رقةم      

لدرعخ  فراد عْنخ الدراضةخ علةَ اقْةبش الءةةباح الاارْةخ العدرءةخ رعةسُ للغةنص؛ فقةط ءبنةذ الةةرًق 

  ( علةَ الزةٌال23.9ِ(   24.2نبس  ل بلؼ الاءٌر؛ إ  ثل  العزٌضط الؾطبثِ لدرعبد الاءٌر ًاٗ

( 2جةبّ  إؽةبدُ  ًالغةدًل رقةم  ًلععرفخ دٙلخ الةرًق ثْ  ىاه العزٌضطبد رم اضةز داك رؾلْةو الز

 ّجْ  ىاه النزبجظ:

 (2عدًل رقم  

 نزبجظ رؾلْو الزجبّ  إؽبدُ ٕصر ازغْر الغنص فِ اقْبش الاءبا اٙعزعبعِ

 ا در الزجبّ 
 درعبد

 الؾرّخ

اغعٌت 

 العرثعبد

ازٌضط 

 العرثعبد
 قْعخ د

 الغنص

 909.02 909.02 0 ثْ  العغعٌعبد

 003.01 0930.22 002 داخو العغعٌعبد *4.21

  09911.21 005 ال طأ

 * > 3.30 

( إلةةَ  ن ىنةةب  فرًقةةب  دالةةخ إؽ ةةبجْخ ثةةْ  العزٌضةةطبد 2رجةةْر النزةةبجظ فةةِ الغةةدًل رقةةم            

الؾطبثْخ لدرعبد  فراد عْنخ الدراضخ علَ اقْبش الاءبا اٙعزعبعِ رعسُ للغةنص ل ةبلؼ الةاءٌر؛ 

(  فةةِ ؽةةْ  ثلةة  العزٌضةةط الؾطةةبثِ لةةدرعبد اٗنةةبس 19.2بريم  إ  ثلةة  العزٌضةةط الؾطةةبثِ لةةدرع

(. ًلععرفةةخ اٌقةةع الةةةرًق ثةةْ  ىةةاه العطةةزٌّبد اضةةز داك اخزجةةبر شةةبفْخ للعقبرنةةبد الجعدّةةخ  91.4 

 ( ّجْ  ىاه النزبجظ:2ًالغدًل رقم  

ثةْ  (  =3.39ىو رٌعد عٚقخ اررجبطْةو دالةخ إؽ ةبجْب    :إلجببت عٍ انسؤال انخبيس نهذراستون

درعبد الطلجخ علَ اقْبش الءةةباح الاارْةخ العدرءةخ ًدرعةبريم علةَ اقْةبش الةاءبا اٙعزعةبعِ لةدٍ 

طلجةةخ ال ةةةْ  الطةةبدش ًالزبضةةع فةةِ اةةدارش ادّنةةخ الطةةلط الؾءٌاْةةخ فةةِ إردن؟ ؽطةةجذ ا ةةةٌفخ 

 ( علَ النؾٌ الزبلِ:2اعباٚد اٙررجبط  فءبنذ النزبجظ ءعب فِ الغدًل رقم  
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 ا ةٌفخ اعباٚد اٙررجبط ثْ  القدرح علَ الاءبا اٙعزعبعِ

 ًالءةباح الاارْخ العدرءخ ثأثعبدىب

 العزغْراد
الءةباح 

 الععرفْخ

الءةباح 

 اٙعزعبعْخ

الءةباح 

 الغطعْخ
 الءةباح العباخ

اقْبش الءةباح 

 العدرءخ ءءو

القدرح علَ الاءبا 

 اٙعزعبعِ
3.19** 3.20** 3.90** 3.95** 3.12** 

 **3.12 **3.99 **3.12 **3.24 0 الءةباح الععرفْخ

 **3.23 **3.11 **3.92 0 - الءةباح اٙعزعبعْخ

 **3.22 **3.19 0 - - الءةباح الغطعْخ

 **3.91 0 - - - الءةباح العباخ

 0 - - - - الءةباح الاارْخ العدرءخ

 ** > 3.30 

ٚد اٙررجةبط ثةْ  درعةبد  فةراد عْنةخ الدراضةخ (  ن ععْةع اعةبا2ّزاؼ ا  الغةدًل رقةم           

علَ اقْبش الءةباح الاارْخ العدرءةخ ً ثعبدىةب ًدرعةبريم علةَ اقْةبش الةاءبا اٙعزعةبعِ ءبنةذ دالةخ 

 (. > 3.30إؽ بجْب  عند اطزٌٍ الدٙلخ اٗؽ بجْخ  

ّةدل علةَ  ن  ّزاؼ ا  الغةدًل الطةبثه:  ن اعباةو اٙررجةبط  ءجةر اة  نطةجخ اٙررجةبط اعةب          

العٚقخ ثْ  الاءبا اٙعزعبعِ ًالءةباح الاارْخ العدرءخ عٚقخ خطْخ ثععنَ إ ا زاد الاءبا اٙعزعبعِ 

 لدٍ طٚة ال ف الزبضع ً الطبدش  زادد الءةباح الاارْخ العدرءخ.

 يُبلشت انُتبئج:

الطلجةخ ءةبن عبلْةب   فةِ ؽةْ  ءةبن  شبرد النزبجظ إلَ  ن اطزٌٍ الءةباح الاارْخ العدرءخ لدٍ           

اطزٌٍ القدرح علَ الاءبا اٙعزعبعِ ازٌضطب   ًرعسُ ىاه النزْغخ إلَ  ن  فراد العْنخ  صجؾٌا فِ 

نيبّةخ ضة  العراىقةخ ؽْةش رزجةةءو فةِ ىةاه العرؽلةخ فْيةب ثةةداّبد اضةزقٚل إفةراد  ًزّةبدح اعةةرفزيم 

 ,Harter)ثعب ّدًر ا  ؽٌليم  ءعب رؤءد ىبررر  ثأنةطيم ًاٙعزعبد علْيب  اعب ّغعليم  ءضر اىزعباب  

علَ  ن ال جرح ًالععر ّطبعد فِ اءزطبة القْم ًالععبّْر الزِ رطبعد فِ رطٌر ؽةص الةةرد  (2009

ثءةبارو  ً ن الةرد اع الزقدك فِ الععر ّقٌٍ لدّو الزٌعو الدافعِ الاارِ اعب ّغعو ءةبارو  فاو.ًقد 

( الزِ  شبرد إلَ  ن الءةباح الاارْخ العدرءخ 2302راضخ ّعقٌة  رعبرضذ نزبجظ ىاه الدراضخ اع د

ءبن ازٌضطب   ًفْعب ّ   اطزٌٍ القدرح علَ الاءبا اٙعزعةبعِ فةئن رةدنِ ازٌضةط درعةبريم إلةَ 

العزٌضط قد ّعسُ إلَ  ن طراجه الزدرّص فِ العدارش ىِ علَ الغبلةت رقلْدّةخ ٙ رنعةِ العيةبراد 

بلةةاءبا اٙعزعةةبعِ  ًقةةد  شةةبرد إلةةَ  لةةو العدّةةد اةة  الدراضةةبد العؾلْةةخ العقلْةةخ العلْةةب العررجطةةخ ث

ًالدًلْةةخ  انيةةب دراضةةخ ًزارح الزرثْةةخ ًالزعلةةْم ؽةةٌل نزةةبجظ اٙخزجةةبر الةةٌطنِ لاةةجط نٌعْةةخ الزعلةةْم 

 (. 2332 ًزارح الزرثْخ ًالزعلْم  

عْنةةخ علةةَ اقْةةبش ءعةةب  شةةبرد نزةةبجظ الدراضةةخ إلةةَ  ن الةةةرًق فةةِ ازٌضةةط درعةةبد  فةةراد ال          

الءةباح ءبن ل بلؼ الاءٌر  ًرعسُ ىاه النزْغخ إلَ  ن العغزعع لبلجةب   ءةٌرُ الزرثْةخ ًّرءةس علةَ 

الزنعْط الغنطِ  اعب ّطبعد  فراد العْنخ ا  الاءٌر فِ العغبل اٙضزقٚلِ الاُ ّغعو ءةباح الةاءٌر 
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 ,Kelly, 2004, Rapoo)خ علةَ اعةب ىةِ لةدٍ اٗنةبس  ًٙ رزةةه ىةاه الدراضةخ اةع نزةبجظ دراضة

2001, Garduno, 2001) ًالزةِ  شةبرد إلةَ عةدك ًعةٌد  صةر للغةنص. ثْنعةب ارةقةذ النزةبجظ اةع )

 (.2302(  ًدراضخ إثراىْم 2335دراضخ الججٌل 

ءعب  شبرد النزةبجظ إلةَ ًعةٌد فةرًق فةِ اقْةبش الةاءبا اٙعزعةبعِ ل ةبلؼ طلجةخ اطةزٌٍ            

د ّعسُ إلَ  ن ىؤٙا الطلجةخ اةرًا ث جةراد  ءضةر اة   قةرانيم اعةب زاد ال ف الزبضع  إار الاُ ق

فةةِ القةةدرح علةةَ العطةةئٌلْخ اٙعزعبعْةةخ لةةدّيم  ً شةةبرد ءةةالو النزةةبجظ إلةةَ ًعةةٌد فةةرًق  اد دٙلةةخ 

إؽ بجْخ ل بلؼ الاءٌر فِ القدرح علَ اقْبش الاءبا اٙعزعبعِ ًرعسُ ىاه النزْغخ إلَ  ن الاءٌر 

ٌن علةةَ اٗنةةبس فةةِ إداا علةةَ اخزجةةبراد القةةدرح العقلْةةخ ءعةةب رجةةْر ثعةةت ًث ةةٌرح عباةةخ ّزةٌقةة

(  ءعةةب  شةةبرد نزةةبجظ الدراضةةخ الؾبلْةةخ إلةةَ ًعةةٌد عٚقةةخ اررجبطْةةخ ثةةْ  2339الدراضةةبد  عةةٚل  

 درعبد الطلجخ علَ اقْبش الءةباح الاارْخ العدرءخ  ًدرعبريم علَ اقْبش الاءبا اٙعزعبعِ.

ظ  ّاب  إلَ ًعةٌد عٚقةخ اررجبطْةخ طردّةخ ثةْ  درعةبد الطلجةخ علةَ اقْةبش ً شبرد النزبج          

الءةةةباح الاارْةةخ العدرءةةخ ًدرعةةبريم علةةَ اقْةةبش الةةاءبا اٙعزعةةبعِ  ًرعةةسُ ىةةاه النزْغةةخ إلةةَ  ن 

  ّؤصر فِ ضةلٌءْبد الةةرد عباةخ  (Bandura. 2009)اطزٌٍ الءةباح العدرءخ  ءعب ّرٍ ثبندًرا  

 ا اٙعزعبعِ ًؽو العجءٚد ضٌاا ءبنذ ثطْطخ  ً اعقدح  ًرزةه ىاه النزْغةخ ًفِ القدرح علَ الاءب

 (.2302  ًدراضخ إثراىْم (Nietfeld & Enders, 2013, Pajares, 2006)اع دراضبد 

ً ظيرد النزبجظ  ّاب  ًعةٌد عٚقةخ اٌعجةخ خطْةخ ثةْ  الةاءبا اٙعزعةبعِ ًالءةةباح الاارْةخ           

جر ىاه النزْغخ انطقْخ ًرزةه اع اعظم الدراضبد النةطْخ ؽْش  ن ىنب  عٚقخ  ّاب  رعز العدرءخ    

اٌعجةخ ثْةنيم  ًثعةب  أن ىةاه الدراضةبد ًإطةر النظرّةخ  صجزةذ  ن الةاءبا اٙعزعةبعِ ّعزجةر القةدرح 

إضبضْخ للءةباح الاارْخ العدرءخ فةٚ ٌّعةد إثةدات ثةدًن ءةةباح  إ ن ىنةب  عٚقةخ اٌعجةخ ثةْ  الةاءبا 

 زعبعِ ًالءةباح الاارْخ العدرءخ.اٙع

  :انتىصيبث

رطجْه ثرااظ ررفع ا  الءةباح الاارْخ العدرءخ لدٍ الطلجخ  اعب قد ّؾط  ا  قدرريم علَ رطٌر  -0

 الاءبا اٙعزعبعِ. 

رجغْع العدرضْ  علَ إرجبت طراجه ً نجةطخ ردرّطةْخ ا ةبؽجخ  الزةِ رؾطة  اة  قةدرح الطلجةخ  -2

 عبعِ  ًرطٌر لدّيم الععلْبد العقلْخ العلْب.علَ رفع اطزٌُ الاءبا اٙعز

دراضةةخ ازغْةةر الءةةةباح الاارْةةخ العدرءةةخ اةةع ازغْةةراد  خةةرٍ اضةةو الدافعْةةخ  ًالزةءْةةر اٙثةةداعِ   -0

 ًالزةءْر النبقد لطلجخ ال ةٌف اٙضبضْخ .

ضرًرح رطجْه اخزجبراد الاءبا الع زلةخ ثغبنت اخزجبراد اٗثدات ًالقدراد فِ العدارش الزةِ  -4

 -9عد علَ العٌاىت ثغبنت اغعٌت الدرعبد ً لو اضزنبدا  علَ نظرّخ الاءبااد العزعددح.  رعز

 ضرًرح رطجْه ثرااظ إرشبدّخ رؾط  ا  الءةباح الاارْخ العدرءخ لدٍ الطلجخ.
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 انًزاجع

الءةةةباح الاارْةةخ العدرءةةخ ًعٚقزيةةب ثبلعيةةبراد اٙعزعبعْةةخ لةةدٍ  (.2302    خبلةةد  ؽعةةداثةةرىْم -0

        اغلةةخ ءلْةةخ الزرثْةةخ عباعةةخ   ضبضةةِ فةةِ اؾبفظةةخ ضةةٌىبطالضبنْةةخ اةة  الزعلةةْم إ قةةخالؾل رٚاْةةا

 .22ثٌر ضعْد  العدد 

          (: القةةدراد العقلْةةخ  الطجعةةخ ال باطةةخ إنغلةةٌ الع ةةرّخ  القةةبىرح  2330  فةةؤاد   ثةةٌ ؽطةةت -2

                                  .                                                       020-224ص ص 

اللةدٍ طلجةخ دراضخ العٚقخ ثْ  الاءبا اٙعزعةبعِ ًالطةلٌ  العةدًانِ  ( 2300ؽعد    السعجِ  -0

 (.403-400 4عدد 2 اغلد ردنْخ فِ العلٌك الزرثٌّخ العبدّْ  ًالعزةٌقْْ   العغلخ إ

النعٌ  طةرق الجؾةش  الزقةٌّم.  (. الج  ْخ؛ الجنبا  الدّنباْبد 2331عبثر  عبثر عجد الؾعْد   -4

 القبىرح: دار النياخ العرثْخ.

 (: الاءبااد العزعددح ًالةيم  دار الةءر العرثِ  القبىرح. 2330عبثر  عجدالؾعْد    -9

 (. العرعع فِ علم النةص. اٗضءندرّخ  ا ر: اءزجخ الععبرف الؾدّضخ.2339عٚل  ضعد   -1

دثر ً صرىب علَ الءةةباح الاارْةخ العدرءةخ ًارءةس (. إضزرارْغْبد الز2334الججٌل   نٌر قبضم   -2

الاجط لاًُ الزؾ ْو العررةع ًالعن ةت فِ العرؽلةخ إضبضةْخ العلْةب  رضةبلخ دءزةٌراه لْةر 

 انجٌرح  عباعخ ععبن العرثْخ  ععبن  إردن.

(. النطةةجْخ النةطةةْخ: انؾنةةَ اعرفةةِ فةةردُ فةةِ دراضةةخ الج  ةةْخ. 2330شةةلجِ   ؽعةةد اؾعةةد   -2

 نبشر نةطو.القبىرح: ال

( اقْةبش الةاءبا اٙعزعةبعِ  2339إضعبعْو   اؾعد ععبد الدّ    ارضِ   ضْد عجد الؾعْةد:   -5

 دار النياخ الع رّخ  القبىرح.

 (: اٗثدات ًالعرض العقلِ  دار الععراف  الطجعخ إًلَ  القبىرح.2330فرط   صةٌد   -03

عِ ًعٚقزةو ثءةةباح الزةدرّص (: الةاءبا اٙعزعةب2330الةدابطِ   فبطعةخ عجةد الطةعْع اؾعةٌد   -00

 لدٍ طلجخ عٌر الععلعْ   رضبلخ ابعطزْر لْر انجٌرح  ءلْخ ررثْخ  عباعخ عْ  شعص.

(  دار الععةبرف الغباعْةخ  اٗضةءندرّخ  1(: علةم الةنةص الععبصةر  ط2330العلْغِ  ؽلعةِ   -02

 .22-21ص ص 

ر الععرفةخ الغباعْةخ (: علةم اٙعزعةبت الضقةبفِ  دا2332الغلجِ   علةِ عجةد اٙرزق ًآخةرًن   -00

 اٗضءندرّخ.

 ( ضبضْبد فِ علم النةص  الدار العرثْخ للعلٌك  القبىر. 2339الرؽٌ  عنبن ضعْد    -04

(  صجؾِ . الاءبا اٙعزعبعِ ًعٚقزو ثةبعلْخ الااد لدٍ الطلجةخ العزعْْةسّ  فةِ 2301عدرح   -09

 ادّنخ ؽع   رضبلخ ابعطزْر  لْر انجٌرح  داجه.

(. الزقرّةةر اٗؽ ةةبجِ لنزةةبجظ اٙخزجةةبر الةةٌطنِ لاةةجط نٌعْةةخ 2332ْم  ًزارح الزرثْةةخ ًالزعلةة -01

 .09الزعلم فِ إردن  ص 

(. الءةةةباح الاارْةةخ العدرءةةخ ًعٚقزيةةب ثدافعْةةخ اٗنغةةبز ًالزؾ ةةْو 2302ّعقةةٌة  نبفةةا رشةةْد   -02

إءةبدّعِ لةةدٍ طةةٚة ءلْةةبد عباعةةخ العلةةو خبلةةد فةةِ الععلءةةخ العرثْةةخ الطةةعٌدّخ  اغلةةخ العلةةٌك 

 . 0  العدد00ثٌّخ ًالنةطْخ  اغلد الزر
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 (2يهحك رلى )

 يميبس انكفبءة انذاتيت انًذركت

 عسّسُ الطبلت... عسّسرِ الطبلجخ: الطٚك علْءم ًرؽعخ هللا   

عةت العٌاقةف ّزاع  العقْبش عةددا  اة  الغعةو الزةِ رطةبل ؽةٌل ءةبارةو الاارْةخ للزعباةو اةع ث     

اقبثليةب فةِ الععةٌد الةاُ ّنبضةت درعةخ اٌافقزةو ًرعءةص  ×( الؾْبرْخ.  قرا ءو ععلةخ ًضةع إشةبرح 

 ّاب  درعخ ءةبارةو ؽْةبل ءةو اٌقةف  ً عةدك اٌافقزةو علةَ ااةعٌن  لةو العٌقةف  شةبءرّ  لءة  

 رعبًنءم.

     الغنص:

 الةقرح/ الجعد الرقم
اٌافه 

 رعباب  
 اٌافه

لْر 

 اٌافه

لْر 

اٌافه 

 ٚقب  إط

 الءةباح الععرفْخ

0 
 شةةةعر  ننةةةِ  قةةةٌك ثٌاعجةةةبرِ الدراضةةةْخ 

 الجءو العطلٌة
    

2 
 قدر  ن لةدُ درعةخ اة  الةاءبا ءعةب ىةِ 

 عند آخرّ 
    

      نطَ اب  رعلعو فِ ءضْر ا  إؽْبن 0

4 
 ؽةةت الغباعةةخ ٕن نزةةبجغِ فةةِ درًضةةِ 

 عْدح
    

      عد صعٌثخ فِ فيم اب  قر  9

1 
ث ةةةةعٌثخ فةةةةِ ازبثعةةةةخ ا ةةةةبدر  شةةةةعر 

 الععلٌابد
    

2 
 عةةةد صةةةعٌثخ فةةةِ اٗعبثةةةخ علةةةَ  ضةةةئلخ 

 العدرش
    

 الءةباح اٙعزعبعْخ

      عد صعٌثخ فِ إقباخ ال داقبد 2

     لدُ عدد ا  إصدقبا 5

      شعر  ننِ ايم ثبلنطجخ لساٚجِ 03

      قٌك ثعدد ا  النجبطبد اع  صدقبجِ 00

      ءٌن اؾجٌثب   رعنَ  ن  02

      رعزع ثجعجْخ ثْ  زاٚجِ 00

 الءةباح الغطعْخ
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 الةقرح/ الجعد الرقم
اٌافه 

 رعباب  
 اٌافه

لْر 

 اٌافه

لْر 

اٌافه 

 ٚقب  إط

      ابرش ثعت إلعبة الرّبضْخ 04

09 
 رعنَ  ن  ءةٌن  فاةو اعةب  نةب علْةو فةِ 

 الرّبضخ
    

      ضزطْع رعلم  ُ لعجخ عدّدح 01

      شعر  ن  ثعبد عطعِ انبضجخ 02

02 
 شةةعر  ن عطةةعِ ٙ ّ زلةةف عةة   عطةةبك 

 اٚجِز
    

 الءةباح العباخ

05 
 شعر  ننةِ  رّةد رغْْةر  شةْبا ءضْةرح فةِ 

 نةطِ لٌ اضزطعذ
    

      شعر ثبلضقخ ثنةطِ 23

      ر رف ثجءو انبضت 20

22 
 نةةب لْةةةر ازأءةةةد اةة   ننةةةِ عْةةةد ثبلنطةةةجخ 

 لٔخرّ 
    

      نب ضعْد ثنةطِ 20

      نب لْر راٍض فِ إنغبز  ععبلِ 24
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