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 دادإـع
 الرتبية اخلاصة املساعد  أستاذ

 جامعه امللك فيصل -كليه الرتبية 

 تتيحإ ىحتتت احدعتت ا التتت رعيحجتتر ا يتتينم ا اتتي ا حدسيجتتر ا نتت  احس  تتإ استتدف ا احث تت  اح
 رحتت ا احبتتلم احيينتتييج  عاا ااايمتتر اح تتيعجر اافتت   التتت  ارعجتتر اايتتتين حتت  ف   ا  ييتت  اجستت

( ن  احبلم احص  احيينتييج  رتإ احي ةلتر احيديستبر ريت ا س ا ة تيس )ن  ستر 6اح  اسر ن  )
 بثجت  نيجيستإ ا نت  احس  تإ ا ارعجتر اايتتين  ا نل(، ا ت   نعف –جيا  ا يصي ا احيديسبر 

ن  ىا ا  احثية ، ىضيرر ىحت احث يينم حدسيجر ا ن  احس  إ ح ا نؤ س احبلم ااظف ت احسديئم 
: اجي  ر ق  ال ىةصيئجي اج  نديسبإ   ب   جيت اجستر اح  استر رتإ احيجيستج  احيثلتإ أ إ ني ي

رتتتإ ا  تتتتي  اعحتتت  ، حتتت ي اجستتتر اح  استتترا ارعجتتتر اايتتتتين س  تتتإ ا نتتت  اح إااحَثعتتت ا التتتت نيجيستتت
اا م ااجتي  رت ق  ال ىةصتيئجي اتج  نديستبإ   تب   جتيت اجستر اح  استر رتإ احيجيستج  ، احَثع ا

  احَثع ا ااحددثعإ الت نيجيس ا ن  احس  إ ا ارعجر اايتين ح ي اجسر اح  اسر 
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: 
ا ةدجيجتتتتيت احخياتتتتر رتتتتي دلا ااايمتتتتر، ااحيينتتتتييج  عاا  خدلتتتتم احيينثتتتتر حتتتت ا عاا 

ااايمتتر اح تتيعجر ينتتئليم رلتتر نفيلتتر ا،جتت  نئدنتت ر، ردلتت  اح لتتر  ياجفتتيم  سيم تتي نتتي اتتج  اجتتي  
 م  ات انيانب ن  جفر انعييدف  ن  ضعم اح يع ن  جفر ا  ا  

ااايمتر ( رييحه ام احد كجز التإ 2009) Toy،  يا Lupartايؤك  الإ عح  حجييي ت 
اام نعظتت  احبتتلم احيينتتييج  عاا ااايمتتر ، يخلتت  انديتتيم ،جتت  نثتت   رتتيحعتز احتتج  ريحيينثتتر

   اح يعجر  دص ريم رب يير نييفله ألم ايف  ن  احيينييج  ضعيا اح يع
 ر تثبا ةدجيجتيت احخياتر  ح ا احبلم عاا ييئ  ا د يس احيينثر احت    ريحذك  ايه ا 

انتذا  ،ا  ضع ف  عكيئف  حلدعييض عاا ااايمر احبلم احيينيييم م ني ي دخ  ىايمدف ، اكثج ا  
 رتتيحبلم احتتذ   حلبتتلم احيينتتييج ،نتي اح تتثب رتتإ اتتعيير احدعتت ا التتت ا ةدجيجتيت احخياتتر 

يعتتتيييم نتتت  ضتتتعم اح تتتيع   ي تتتدبجعيم ا ستتتدتيرر حل تينتتتيت اح يييتتتر ريحب ييتتتر ي  تتتفي احدتتتإ 
تتتتتي   ىحتتتتتت احي تتتتت  ات احدتتتتتإ  عثتتتتت  اتتتتت   عيجتتتتت  ار تتتتتي ن  ي تتتتتيع افتتتتتي األي تتتتتيل، امتتتتت  ي ديتتتتت ام اي  

(Krochak,2007 ) 
نت  احييضتيايت عات األنيجتر اح ثجت   حد يجت  احديارت  احس  تإ  ااألن  احس  إ ااح ارعجر حإليتين

حيي حفي ن   أفج  التإ نخدلتم جيايتب اح جتي  حت ا اح ت   رنتئل اتيم احت ا احيعتيمج  رنتئل  تي  أليفتي 
 ( ,Wail, Asmaa ,2017) , Eman Najiاح جي  ي     ن  يظ  ه اا تينه ي 

ريألن  احس  إ ني اح  يير اح ئج جر ح ل جيايب احنخصجر، ايث ا   ييسه اس  اح    ن  
اح يجتتيت، نت  اثثتت  احثتيةثج  انديينتتي رتتيألن  احس  تإ ا اتتثي   ا ايتر ينتتأ ه ا احتإ ايعدثتت  نيستتلي

فج  حل يجتتتتتيت انتتتتتإ  لتتتتتإ اح يجتتتتتيت يح يجتتتتتر ىحتتتتتت األنتتتتت  رتتتتتإ احي  ثتتتتتر احثييجتتتتتر رتتتتتإ ن نتتتتته احنتتتتتر
 األسيسجر اح  جيحيججر 

احس  تتتإ نتتتي نتتت  انتتت  اح يجتتتيت احس  تتتجر  ( ام األنتتت 2003ايؤكتتت  التتتت عحتتت  احزنتتت ام )
يصتتيةب احثنتت ا، ا اا جديياجتتر حل تت   رعتت  اح يجتتيت اح  تتجيحيججر ااي تتي  اةتت  انتت   اارتتع اح تتلي  

األنت  احس  تإ رتإ احييياتل ا  ثييتي   ايت  ث احس  تجر، عح  احسيي احس  إ احبثجعإ ااحديار  ااحص ر 
افجيي  رغ يز  اح  يظ الت احثييس ن  جفر ايعجش اح    رإ اجلر آنسر ننثعر  ةدجيجي ه اي د نفتي 

 اييثلفي اآل  ام ن  جفر ا  ي 
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ان  نف  حلغيير رتإ األ اس ا نسر   جاحدعل ام اجلراينج  احد يييج  ااأل صيئجج  احس  جج  
ا نسر حفتي  ا  كثجت  رتإ استيس احس   ام احثجلر احي  سجر  ةج  يعدي  الييس يدعليج ،حلاألثي ييإ 

 د يتتت  ىاتتتثي  اح يجتتتيت احس  تتتجر األسيستتتجر كيح يجتتتر ىحتتتت احنخصتتتجر ا سيجدفتتتي  م اتتت  ي ييفتتتي 
اح تتلنر  لدعتت ا التتتحنستتينم ايدجتتتر حتتذح  ظفتت ت اتت    اح تتب ااحيثتتيل اا يديتتيس ا يتت    احتتذات

 ( Rubtsov,2009ا جديياجر )حدعلجيجر ا ا ني رإ  سيجر احنخصجر ااحدسنلر احس  جر حلثجلر ا
ةيييتر احينتي كج  نت  احدف  ت ات احدتإ  ياجته  ا  رإ حثجلر احدعلجيجر رإ ااألن  احس  إ ا 

اايتتتياإ ااحصتت ر احعيلجتتر رتتإ ايلجتتر احد ياتتل احد يتتيا ا،جتتيم احصتت نر احس  تتجر رتتإ ايلجتتر  حسيتتيا
ينتي كج  رتإ احثجلتر احدعلجيجتر احدتإ حلخب  اح ئج إ الت اح لنر احس  جر احدإ  نئل اح ا  صيل،

 اييئ  اي ي ام   يم ايثر انيم   يج  احذات   احس  جر،اايتياإ ااحص ر  سيياح ييئ  ام    
              (Baeva, 2002 , Laktionova, 2011, Bordovskaia, 2012) 

ايعتت ام ا  ،حل تت   ا ي عيحجتتراح يحتتر حيتت ا استتدي ا   اثتتي   اتت  مجتتيس)احس  تتإ(  ااألنتت  احعتتيي إ
نتي اتعي  رعت م ا   جتيع احعتيم اا احعصتثجر احدتإ مت    اا اث يير ات م احنتعي  رتيألن ا ي عيحإاألن  

، عتتت م ا ستتتدي ا  احتتتذا  فتتت   اتتتي   احيتتت س احذا جتتترراا احنتتتعي  ، ست  اتتت  ى  ا  احيتتت س حس  تتته ضتتتعج  ي تتت
احي ايتتتر احس  تتتجر ريتتت   نتتتي  دعلتتت  كلنيتتتي ر فتتتي  احس  تتتيت اا  فتتتيمن فتتتيم ا نتتت  احس  تتتإ ري يتتت  ث  ا 

 ديدتع األاتخي  احتذ   ةجت   األن  رإ احييييم يعسإ ا م اجي   ف   ا  ،احييامم احصعثر الت اح   
ا ائفتت  ىيتتتياإ ارفتت  ننتتيا ن  اح تتلثجر  تتتي  اي  تتف  ااآل تت ي ،  رفتت  ديدعتتيم رتتيألن  احس  تتإ رةنئييجتتر 

حتتتذا رتتتةم  احيسبيجتتتر،اييتتتل احيختتتياا ،جتتت   ريح اةتتتر،، اينتتتع ام ستتتثب ام اتتتا  ينتتتع ام رتتتيحخيا 
األاتخي  احتذ    ديدعتيم رتيألن  احس  تإ اس تم  ، كتذح   ديدتعاالت ريحييي ير نع اآل ت ي  ىيديججدف 
  (Senejani1, Dast , Farhangi ,2016) ثيا اي عيحإ

ريألنتيم  نسي  اتعي ا اس ني يئيم اح     اضج ي  ( ايه2017) ALharbiاينج  اح  يإ 
انتذا ات ا    سظ   ىيتياجتر ح  يس ته احذا جترارةيه يظف  ااجفي  اا احيل  اا  احس  إ اا ا م احخيا

  ؤ ا ىحت ايخ يض احينئلت اح ليكجر ح ا اح    
انصتتتبلال ا نتتت  احس  تتتإ يييالتتته احع  تتت  نتتت  احد تتتيجيت نثتتتل احبيأيجستتتر احس  تتتجر، ا نتتت  

 (  1989احنخصإ، ا ي عيحجر )نن ام، احنخصإ، ا ن  احخي ، اح ل  
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رأيتتته ماتتت م احختتتيا ااحنتتتعي  ري ييلستتتيم األنتتت  احس  تتتإ ( 2004اثتتت  احيتجتتت  ) ايعتتت ا
ااح تتب ااحيثتتيل اا ستتتدي ا  اا يديتتيس اااة تتيس ريح يييتتتر ااح اييتتر ااحتت ا  ااح تتتس  استت  نياجفتتتر 

 م احييامم، نع احي    الت نياجفر احي يج ت، اااثي  اح يجيت
   ارعجر اايتين رفإ اسدع ا   ديجتز ريحثثتيت احس تثإ حل تعإ ااحد صتجل ااحستتيع، اني ا

انتتذا ا ستتدع ا  يظتتل كتتين  رتتإ اح تت   ةدتتت  دتتأف  ريتتؤف ات اا نؤاتت ات اا المتتيت رتتإ نيمتتم 
اايتتتين  دثتتج  حتته ام األ اس استتجلر حلد صتتجل، ايعئتت  ستتلي  اايتتتين ننتتيا  يختتدل رع تتفي 

حثعض ا    ريحخيا نت  اح نتل اييحدتيحإ ي نتل اح ت   يدجتتر حلختيا ريألنل رإ احستيع ايدعل  ا
 ( 1991)اث  احخيح  ،

( رتتتأم احيصتتتي  رتتتإ ا نتتت  احس  تتتإ  تتتؤ ا ىحتتتت   تتتض 2002) Hainesنتتتي سز اينتتتج  
رتيحس   اتتل امتت    تثب ااحيختتياا ا جديياجتتر ااتت م  ريحدتتيحإ ات م ا  يجتت  احثيتتر اح ارعجتر حإليتتتين

 ةثي. اح ضي ااحعزحر ااحدند  ااا

 

احيينييج  عاا ااايمتر اح تيعجر ينتئليم رلتر نفيلتر ا،جت  نئدنت ر ردلت  اح لتر  ياجفتيم 
 سيم ي ني اج  اجي  م  ات انيانب ن  جفر انعييدف  ن  ضتعم اح تيع نت  جفتر ا ت ا، اام 

يم احينتي كر رتإ احسيس ييلليم ن  اأم األاخي  احص  ايعدث ايف  نعيمج  اييحديحإ   ي دبجع
احيتديتتع ريحب ييتتر ي  تتفي كيحعتتي  ج  ايصتتث يم ،جتت  ندتتياريج  اجديياجتتي اا ي  تتجي نتتع نتتي ي تتج  

ااحيينييج  رص ر اينر ح  ف  ةيجيت ي  جر  ا  ام  ت  ةظفي ن  ا اثي  اا  م  يعييإ اف ، 
 احديار  ن  ننئلت م   ؤ ا احإ سيس  احب ل احيينيم

( ام احدلنجتتذ عاا احيينثتتر اا ايمتتر نعتتي رتتإ 1992) Bireleyايؤكتت  التتت عحتت  اج حتتإ 
ةيجتتر ىحتتت ااييتتيت ان تتيي    علجيجتتر اي  تتجر ااجديياجتتر ر تتل اتت  احدعتت ا التتجف ، ايعديتت  عحتت  

 الت اسدخ ام كل ن  ا اات احيينثر اا ايمر نعي  
 ( ام احيينثتتر اتتج  األي تتيل عاا ااايمتتر اح تتيعجر   تتي   د كتتز2003) اييضتتال اثتت  ه

رإ احييم األال رإ احي    الت ااد ي  اسيحجب نخدل ر رإ احديااتل نتع ا  ت ي  ي تدبجعيم التت 
اف نتتي ام  د تتياليا نعفتت ، ا ثتتي حيا األر تتي  نعتتي نيتتي ي تتيا ن  التتت ا يتت ني  نعفتت  ا  يجتت  متت   
نعييل ن  احديار  ايع  ا ات ا  ،جت  احل ظتإ ستير نيجتز  حفت  كيتي نتي اح تيل رتإ احلعتب ا ياتر 

 حلعب احدخجلإ ىحت جييب اح   ااح س  ا يار ةل احينئلت ا
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ا اد تتتي  كيحب تتتل  التتتتام احب تتتل عا ااايمتتتر ح يتتتر احيتتت     ىحتتتت (2005) اينتتتج  ننتتت ام
سيس احديار  احس  إ )احنخصإ اا جديياإ( يدجتتر    رعتل ن  احعي ا، ى  ايه يدجتر ني يعييجه 

 الجر احثجلر  تي  ىايمده  ؤف  
  ن  اح  اسيت ىحتت ىنئييجتر اجتي  ننتئلت اجديياجتر ااي عيحجتر حت ا احبلثتر ا نج  احع  

احيينتتتييج  ا تتتدلخل نتتتذ  احينتتتئلت رتتتإ احعزحتتتر ا جديياجتتتر اا اديتتتي  التتتت احياحتتت    ااحد ياتتتل 
ا جديتتتتياإ ااتتتت م اجتتتتي  نتتتت  ينتتتتي كف  انديينتتتتي ف  اريتتتت  احثجلتتتتر احي  ستتتتجر اضتتتتع في رتتتتإ  لثجتتتتر 

   (2006سلجييم ،، ا 2000اةدجيجي ف  )ج اام ،
(  يضتتتتتتتتال ام احسظتتتتتتتت   اايتياجتتتتتتتتر حل تتتتتتتت   اتتتتتتتتت  1999) Baumeisterانتتتتتتتتي رين تتتتتتتتدج  

عا تتتته ام  ا تتتته التتتتإ  علتتتت  احيفتتتتي ات احيخدل تتتتر نتتتت  انتتتت  األنتتتتي  احدتتتتإ  تتتتؤ ا ىحتتتتت ىاتتتتثي  اح تتتت   
 ح يجي ه ا يدعه ريحديار  احس  إ 

احيتت     ( ام ااة تتيس رتتيألن  ةيجتتر ي  تتجر ضتت ا ير حد تتيم ح يتتر2002ايتت ا احبجتتب )
( ام حألنت  2008( رتإ نا ت  )1994الت اايتين ااحستيع رتإ احعيتل، ايؤكت  التت عحت  نبلت )

احس  تتإ  ا  رتتيحه األنيجتتر رتتإ ا اتت ا  اا اد ي يتتر، اام األستتيس احس  تتإ رتتإ نتتتيل ا اتت ا  نتتي 
جتر سلنر احيثد   احس  جر، ااح اييتر احدتإ ي ديجفتي احيينتييج  اثثت  نت  نتت   احي تيا   التت  سي

مت  ا ف  احيع رجتتر اتتل  دتتيان ىحتتت  تتيرج  اةدجيجتيت ي  تتجر ااجديياجتتر ااتثيافي اييحدتتيحإ استتدثيي  
يتتيمدف  امتت  ا ف  رنتتئل رعتتيل ا م حتت   تتد  ااتتثي   لتت  اح يجتتيت احس  تتجر  تتؤ ا ىحتتت ستتيس احديارتت  

 احس  إ اا جديياإ 
ااستت ني   ايجتتر،ااحغجتتيم احنتتعي  رتتيحخيا ااحيلتت  رايتت  ث  األنتت  احس  تتإ رنتتئل ىيتتتياإ 

اايخ تيض ن تديييت نت  احيلت   احتذات،ن ديييت ايحجر ن  اةدت ام  يعسإ ام ح يهآن   يئيم اح   
 ( ,Angeliki, Leonderi, Grigoris, , Kiosseoglon 2000)  ااحخيا ااحدي   

( ام نسي  نتييار ن  ا ا اض اتس في رتإ فلفتر 1992) Maslow  يايذك  ني سل
لنعي  رع م احبيأيجسر احس  جر انإ: اعي  اح    رأم احعيح  ييثل حه  ف    نتييايت  ع  اسيسي ح

ا يرتتتي امليتتتي، ااتتتعي  اح تتت   ريحيةتتت   ااحعزحتتتر ااحسثتتتذ، ااتتتعي  اح تتت   رتتتيح رض ايأيتتته اتتتخل ،جتتت  
 ن ثيم اام ا   ي  يعينلييه ريةديي   

سلثجر  ( ام احبلم احص  احيينييج  ينع ام رينيا 2009) Plutekaا نج  الي جئي 
اتت م اجتتي   اتت  نتت  ا اتت م اجتتي  مثتتيل احتتذات كتتذح   تتتي  ننلئفتت  احصتت  اا احي  ستتج  رختتلا 
 ااريس، اام نؤ س احبلم ي ديجيم اح ا  
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  ييئتت  اادثتتي  احب تتل األاتت   ( ايتته1998)رتتإ: ريظتته،  Johansonايتتذك  جيي تتيم 
يق حصتتتيحال احب تتل احعتتتي ا احد تت ا اتتتيسنتت  احب تتتل احعتتي ا ا م  ا اد تتتي ا امتتل متت    التتتت احد  جتت  

،جتت  اتت جال اينتتييه احخبتتأ رليتت  افثدتت   ا اتتيسا اتت ااجي نتتي  ااد ي يتتياح تتيع التتت احب تتل األاتت  
ىةصتتيئجر اتتج  األي تتيل ريحصتت   رتت ق عا   حتتراح  استتيت احدتتإ اج يتت  رتتإ نتتذا احنتتأم اتت م اجتتي  

 تي اي م حلد  جت  ااحعي  ج  رجيتي يختل احيت    التت احد  جت  ا اد تي ا اعحت  نت   تلل ا دثتي ات م
 ريسدخ ام اي   )ا( اا )م(  ا اد ي ا 

احد صتتتتتجل  التتتتتتنتتتتت  احس  تتتتتإ  تتتتتؤف  ( ام األ2002) Al Jameelاينتتتتج  احتينجتتتتتل 
ا ا  كيي ااتي  ام اح ت   احتذا  ديدتع رتيألن  احس  تإ  سثغتإ ام ا  ىحتاا يتين ايؤ ا  األثي ييإ

  احيامع ا تسب احسيل ااحيصي  يئيم ح ير فير اس  ه ا ي    حذا ه ااحي    الت ى  ا  
ا أ إ انيجر اح ا  احس  إ ااحيي ا اا مدصتي ا حلب تل احيعتيق رتإ ايته  زيت  نت  ريالجتر 
 احب تتتتتتتتتتتتل رتتتتتتتتتتتتإ احينتتتتتتتتتتتتي كر ا جديياجتتتتتتتتتتتتر ام   تتتتتتتتتتتته التتتتتتتتتتتتإ ا ختتتتتتتتتتتتيع احيتتتتتتتتتتتت ا  اييتتتتتتتتتتتتي نفي ا تتتتتتتتتتتته

   (Randy ,2010األسيسجر )
ر ىحتت ااتثي  اح يجتر اي ا احثية  ام احيينتييج  عاا ااايمتر اح تيعجر رتإ انت  اح يجت

احتتإ ا نتت  احس  تتإ يظتت ا حيتتي يعييجتته نتت  مصتتي  رتتإ رعتتض احيفتتي ات احلغييتتر اا جديياجتتر ااحتتذا 
 تتتؤ ا ىحتتتت  ع ضتتته حتتتثعض احينتتتئلت ا ي عيحجتتتر ااتتت م احدتتتيانم يدجتتتتر حإلايمتتتر نيتتتي  تتتؤ ا ىحتتتت 

 ضعم اايتين ح  ف  
احيينتييج  عاا ااايمتر  مسيجر ا ن  احس  إ ح ا احبتلانيجر    أ تان  نذا احيسبل  

  ارعجر اايتين ح  ف  الت اح يعجر ااف  عح  
نتتتتل احث يتتتتينم  ا  تتتتإ:احد تتتتيلل احتتتت ئج   رتتتتإانتتتت  نستتتتي ييئتتتت  اتتتتجي،ر ننتتتتئلر اح  استتتتر 

افت  احيينتييج  عاا ااايمتر اح تيعجر انتي  احبتلم ا  اي ا رعيل رتإ  سيجتر األنت  احس  تإ حت ي
 الت  ارعجر اايتين ح  ف ؟

  نإ:  يل ت ر اجر  اح ؤال ا    نذا ايد    ن
  نل  يج  ر ق  ال ىةصتيئج ي اتج  نديستبإ   جتيت احيتيياتر احدت يثجتر رتإ احيجيستج  احيثلتإ

 ااحثع ا الت نيجيس ا ن  احس  إ؟
  نل  يج  ر ق  ال ىةصتيئج ي اتج  نديستبإ   جتيت احيتيياتر احدت يثجتر رتإ احيجيستج  احيثلتإ

 يتين؟ااحثع ا الت نيجيس  ارعجر اا
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  نل  يج  ر ق  ال ىةصيئج ي اج  نديسبإ   جيت احيتيياتر احدت يثجتر رتإ احيجيستج  احثعت ا
 ااحددثعإ رإ كل ن : )ا ن  احس  إ ا ارعجر اايتين(؟

 ف ا اح  اسر اح يحجر احتت ىات ا  ا يتينم ا اتي ا رتإ  سيجتر ا نت  احس  تإ حت ي احبتلم 
 اايمر اح يعجر ااف   الت  ارعجر اايتين ح  ف  احيينييج  عاا ا

:

 أوال: األهمية النظرية:
  احتذا  ثعت  رصتيةثر احيديمع رإ  سيجر األن  احس  إ    ي  انيجر اح  اسر اح يحجر رإ احدأفج

ايمتر احب تل احيينتيم عاا اارتإ اخصتجر ااة يس ريح اةر احس  جر اا م احخيا ااحد تيلل 
اح يعجر ان ا  أفج  عح  الت  ارعجر اايتين ح ير، ةج  يعييإ نؤ س احبلم ن  ارديي ن  

 احنعي  اذاا ف  كأر ا  ريالج  رإ احيتديع  

  عدث  اح  اسر ىضيرر حلد اث احسظ ا ةتيل ن تديا ا نت  احس  تإ اكج جتر  سيجدته حت ا ات ي ر 
 جر نفير حليتديع ان  احيينييج  عاا ااايمر اح يع

  ييةجتتر، انتت  ييةجتتر ا تت ي  ا نتت  احس  تتإ نتت ُ عتت   لتت  اح  استتر نتت  ل  حيضتتع اتت انم حدسيجتتر
 انذا ني ي دي   احبلم احيينييج  ريم ا اح يع   ح  ف  ارعجر اايتين ن ا  أفج  عح  الت 

  دي  اح  اسر انيجدفي ن  انيجر اح لر احدإ  دسياحفي اح  اسر انإ رلر احبلم احيينييج  عاا   
 ااايمر اح يعجر 

 ب( األهمية التطبيقية:
  اا ا  ا يينم ى اي ا حدسيجر ا ن  احس  إ ح ا احبلم احيينييج  عاا ااايمر اح يعجر 

  اا ا  نيجيس احنعي  ريألن  احس  إ ح ا احبلم احيينييج  عاا ااايمر اح يعجر 

 اح يعجر   اا ا  نيجيس  ارعجر اايتين ح ا احبلم احيينييج  عاا ااايمر 

  االمننالافسي نن: the Psychological Securityاتتعي  احبيحتتب احيينتتيم عاا لنتتيل
ااايمر اح يعجر ريح  يس  ااحي    التت ةتل احينتئلت ااحبيأيجستر احس  تجر ااح ضتي ات  اح جتي  

  ااحديثل ا جديياإ ااحديمع األر ل حلي ديثل ا  يي  ننيا  ىيتياجر ا  ي  ه 



  دد/عمــــر السيــــد محــــادة

 

 8 

 اح  جتر احدتإ ي صتل الجفتي احبيحتب احيينتيم عاا ااايمتر اح تيعجر ايلجتي  التت  :جرائيا لا
   نيجيس ا ن  احس  إ )ىا ا  احثية (

  دافعين لانجانا: Achievement motivation  نتي يظفت   احبيحتب نت   ،ثتر رتإ األ اس
 خبج  حلي ديثل احتج  افير ريحس   ا  يج  احستيع رإ احعيل ااحيسير ر انياجفر اح نل ااحد

 اح  جر احدإ ي صل الجفي احبيحب احيينيم عاا ااايمتر اح تيعجر التت نيجتيس  :اجرائيا ل
    ارعجر اايتين )ىا ا  احثية (

  للافطنن الافهوبننوذيالاإلعلان النن لاف ننهعيGifted students with hearing 

disabilities: نتتت  ةيستتتر  اي اييصتتت  افتتت  رتتتإ اح  استتتر اح يحجتتتر احبتتتلم احصتتت  احتتتذ   ة نتتت
اح يع احج  ح  ف  ىايميت ا  ا انع نذا  ديدعتيم ريت  ات نديجتز  رتإ نتتي ت ا  ت   نسفتي 

 اح سجر ااح ييضجر ااحد سيحيججر 

 -أوال: اإلطار النظري: 

 the Psychological Security :االمن النفسي -1

ستتعي  ف ، انتتي نبلتتب حلتيجتتع اح تت    ستتيس ايزيتت ي تتف  ا نتت  احس  تتإ رتتإ ىفتت اس ةجتتي  اح
 ايير كثج    ااألس   ااحيتديع الإ اح ياس، ا يه ح  ا     ،ست اسفي حلثن ير، اااسلم م  ا خذ

حديرج  األن  احس  إ حألي يل ااحس يس ااحدي   ، ايؤف   تأفج  نثيات  رتإ استدي ا  اخصتجر احب تل 
   (saifi,2010)  يحف رإ ام   ة  االت األنفيت ا  يجدف  ألي

احتذا  (1943) ييستليح ا ةدجيجتيتيسثثت  األنت  احس  تإ نت  احد ل تل احف نتإ حسظ يتر ا 
رعستت ني  (،)احيصتتس ر التتت ايفتتي ةيجتتر امتتل ن  ثتتر حألنتت استت ني حتت   تتد  استتدج يس اح يجتتر  اجتت  ايتته

 اح جي ،  يصثال امل  ضت ا ااحدي  ،ينع  ريحيل   احدف    اايألعي اا راح    رياة يس  ينع 
اح يحتتتر احدتتتإ  تت ي رجفتتتي احنتتتخل ام اجلدتته آنستتتر  يحجتتتر نتتت  األعي  ااألنتت  احس  تتتإ ييد تتتإ التتإ

   ((Afolabi, Balogun,2017ااحدف   
ام  اظف ت األر يث اح   ثر ام اح ا  ا ي عيحإ حلعيئلر، ا اثي  اح يجيت اح  جيحيججر، 

انتع نتذا    فيتر  زيت  نت  األنت  احس  تإ،ا ي ديع الت احخثت   ااحتذكيس ا ي عتيحإ نتإ ندغجت ات ن
 اح جتي ام األن  احس  إ    ث  ريح ضتي احعتيحإ نتع  يج  ى  احيلجل ن  احنيان  احث ثجر احدإ  نج  

(Taormina & Sun, 2015)   
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:م اتتتعي  ااي تتتيم ريحبيأيجستتتر التتتت رييتتتر( األنتتت  احس  تتتإ 2001اثتتت  احختتتيح  )ايعتتت ا 
 م ، ا  سهاا ضه اايلهي  ه، انيحه، 

 مال من   نيا لتتتتينياا تتتتيمنةا هتتتتاأي تتتت  ح تتتت  األنتت  احس  تتإ اي تتي رييتتر اتتعي  ا ياا
 إتتتتتتت ر رتتتتتتحي سا رتتتتتتألنن عاا ا م تتتتتت آل ام ا هتتتتتتث ا تتتتتت ، ا   ح فاا يتتتت ايح   ا اع    يم، ا  آل ا

 هتتتةني  ا هتتتاي   ح يتتي سا ي يتتت ا هتتتنع م تتت جاان ا هتتتحةيجي  م ج ا تتتنسم(  تتت حااحا رتتت) يا هتتتة ي 
   (2003،تت ن  ن)رإ  تنينألا  اي  ه نسييا

( رأيهم اعي  ن كتب ي يتل رتإ يجي ته اتعي  اح ت   ريح تعي   2005ا ع ره نيسب ايج  )
ااح ضي ا  ةجي ه ريي ي ي  حه احنتعي  ريح تلنر اا ييلستيم اايته ن ثتيم انديثتل نت  ا  ت ي  

ن  ا يدييس حأل  ي ، نع ى  اثه  ندييم ا   ي  ره ا  فيف  حه  ريي ييئسه ن    يج  م   اثث 
ةدإ ي دنع  م   كثج  ن  اح اس ااحيي   ايتعلته رتإ ةيحته نت  احفت اس اا ستدي ا  اي تي  حته 
م  ا ن  ا  زام ا ي عيحإ ااحديثل احذا إ ااةد ام احذات ان  ف  ىحإ  يمع ة اث ا ن  رإ اح جي  

ي ه رإ احي ديثل رعج  )نع  لي  ( ات   بت  ا اتيرر ريضتب اريت ي  تجر نع انئييجر   يج   ،ث
 اا ا اايت اا اا  ب   ف   انسر ااسدي ا   رإ اح جي  م 

ا  يج  ا ن  احس  تإ التإ احي تديا احنتعي ا ايلجتر نعيت    لتتأ ىحجفتي اح ت   نت   تلل 
، انتتت  نستتتي رتتتةم ا نتتت  حلدعينتتتل نتتتع احيختتتياا اا احنتتتعي  ريح نتتتل لنجئييزنتتتيت احد  جتتت  اا ي عتتتي

   (Schneier,2008احس  إ يئلم اح    اح ثج  ن  نيحر اامده )
ى  تتتتيق اح تتتت   رتتتتإ ىاتتتتثي  ( ام ريتتتت ام ا نتتتت  احس  تتتتإ  تتتتؤ ا ىحتتتتت 2001اينتتتتج  ةيتتتتز  )

ةيجي تته، ااتتت م احيتتت    التتتت   يجتت  احتتذات، ااتت م احثيتتر رتتيحس  ، ااحيلتت ، ااحيختتياا ا جديياجتتتر 
   م ا سديدي  ريح جي ااحت غ  احس ت إ، اات 

ام ينتع   :ااحدتإ  ديثتل رتإ ا  تإاايتياجر حألن  احس  إ اييضال نيسليا ىحإ احيظين  
ام ينتتع  اح تت   ري يديتتيس ااألح تتر نتتع ، ا اح ت   رأيتته ن ثتتيم انيثتتيل، اام احستتيس  سظتت  ىحجته اتت اس

يي احيلت  ااحخبت  ينع  اح    ريحبيأيجسر اايخ تيض ن تدرجه، ا ن جبه ا جديياإ اايه عا نئيير 
 ثت  اح ت   رتيآل  ي   مااحخجت ، ااينع  اح    رأم اح جي  ستعج   نلجلتر رتيحي  ااح تب  ااحدف   ، اام

ايديمتع احخجت  اثثت  نت  احدنتيلم ا يمتع   د يسل اح ت   ميعي  ف ، ااايدعييم نعف  اي ين ف  ا  
يئتيم اح ت   فيادتي اي عيحجتي املجتل  مااحيسيار، ااييجل اح    ي ي اح عي   ااحيثيل ااح ضي  احن ، اام
 دي كتتتز اح تتتت   ةتتتيل احعتتتتيح  اتتت   نتتتت  احدي كتتتز ةتتتتيل احتتتذات ااحستتتتزا  ي تتتتي  مااحدتتتت   ، اااحصتتت ا  



  دد/عمــــر السيــــد محــــادة

 

 10 

 ديثل عا ه اي د نفي، اينع  ريحيي  رإ نياجفر ننئل ه اثث  ن  نت   اح ،ثر  ما جديياجر، اا
ي اح تت   انديينتتيت ىي تتييجر كيحدعتتيام حتت  احيامتتع، اام  يجتت ام ي تتدبجع اح تت   احد جتتم نتتع  ااح تجب  

 ( 2004احيتج ، اث  رإ اا ندييم ريآل  ي  )
( ايته اتي   نتتي  ت    األرتت ا  2015) Sunاستت   Taorminaايؤكت  التإ عحتت   ي ييييتي 

احذ   ينع ام ريألنيم احس  إ اثير ايحجر، اينع ام ري   امل ن  احيل ، اييجليم ىحت ام يئيييا 
سعي   رإ احعلمتيت اتج    ييم اسني. رإ المدف  نع اآل  ي ، اينع ام اثث  اجديياجر، ايسخ

األاخي ، ا  ينع ام اي   ريحعزحر اا احيل  اا احع ائجر اا احدنيلم اا ظفي  احدي   ااحسزا  رإ 
احعلمتتيت اتتج  األاتتخي ، ارتتإ ي تت  اح تتجيق ريتت  اظفتت ت األر تتيث اح   ثتتر ام احتت ا  احعتتيي إ 

اح يجيت اح  جيحيججر، انذا  ت  ث  ا  ثتي. ىيتياجتي ا ضتي اح جتي   (، ا اثي  حلعيئلر )األن  احس  إ
   اس ن 

 :Achievement Motivationدافعية اإلنجاز  -2
احيصتبل يت احنتيئعر رتتإ نتتيل الت  احتس   احد يتتيا،   ارعجتر اايتتتين نت عت  نصتبلال ي

اايتتين ريادثتي    ارعتي ةج   عينل نتع اح يجتر ىحتت  Adler يصبلال اح  ي  ا ح نذا احاسدخ ام ا 
 (1991احختيح )اثت  رتإ  Levin حتج   ي عيي جي ن دي ا ن   ث ات احب يحتر، التت ةتج  ا رفت

 .اح يجر حإليتين ين  نسظي  احبييع، رأيففي احذا ا ر
اح ،ثتر رتإ األ اس احتجت  ا  يجت  احستتيع انتي نت ا  رأيفتي( م1998اث  احيتي   )ايع رفي 

  نتت  احيئييتيت احيفيتر حلستتتيع احي  ستإ، ايياتم األرتت ا  عاا عا تإ  سنت  اييجتته اح تلي ، ايعت
 ارع اايتين احي   ع رأيف  ييجليم ىحت اذل ن يا ت جي   حل صيل التت مت   كثجت  نت  احستتيع 

  رإ كثج  ن  احييامم احيخدل رم
ك تتتتتتيع اح تتتتتت   انثيا  تتتتتته (  ارعجتتتتتتر اايتتتتتتتين رأيفتتتتتتي 2006) Mitel يعتتتتتت ا نجدتتتتتتلاجسيتتتتتتي 

   رإ نيامم اايتين
رأيفتتتي نتيياتتتر احيتتتيي احدتتتإ   تتت   ستتتلي  اح تتت   Scott (2009 ) ستتتئيتثيتتتي يع رفتتتي 

  ا يجفه حد يج  ن ا نعج 
احيتتي ت احدتإ  اايتين  ا ا نفيي رإ  رع ن ديي ا اس اح ت   ا يديججدته رتإ نخدلتم احل ارعجر

رتإ اا نتديتع نتإ ام ن ديي  ارعجر اايتين احييجتي       ا  ياجففي، انذا ني اث   منيثلجلي م ةج
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ةصجلر احب ييتر احدتإ  سنتأ افتي األي تيل رتإ احيتديتع، انئتذا  صتثال انيجتر  ارعجتر اايتتين حتج  ريت  
   (Chapman & Tumner, 2001) احيتديعريحس ثر حل    ا ييي اي ي ح ل رليت 

حدسيجتتتر  ارعجتتتر اايتتتتين  ( ام2005ااح ستتت  ا)(، اح ستتتييإ 2003نس تتتإ)يتتت ي كتتتل نتتت  ا 
 ايفي: ال رإ اظج ر نفير  د

ي رإ ايلجتر احتدعل  ا زيت  نت  ىمثيحته التت اح  استر ااتثي  ةيجتيت  احبيحب تعل  -1 اثث  اي نيج 
احسيتتتي ح يتتته، كيتتتي  زيتتت  نتتت  نثيا  تتته رتتتإ نيامتتتم احتتتدعل  ا تعلتتته  ثتتتذل احيزيتتت  نتتت  احتفتتت  رتتتإ 
اسدذكي  احييا  اح  اسجر ا يئسه ن  ىا ا  اةئيم نيضياجر الت ني   ه الت اايتين، كل 

ح   ؤ ا ىحت ا   ي  ا ائه رإ احيفيم األثي ييجر، اييلل مليه رإ احييامم ا  دثي ير ان  ف  ع
 .    ع ح يه احد صجل اح  اسإ

 يثل احيسجلر األسيسجر افي   اندييم احدليجذ ي ي نيي سر ااجه احسنتي. احدتإ  دبلثفتي احييمتم  -2
   احدعلجيإ

ا  تتت   ستتليكه ةجتت   دعتتيام احيثجتتت ات رتتإ احييمتتتم احدعلجيتتإ ا بلتت  ييمدتته احبيحتتب سنتت    -3
 .احخي ججر نع اح اارع اح ا لجر  سدثي   اح لي  ا يججفه

    تتتتت  اا دجتتتتتي  األينتتتتتبر احدتتتتتإ ييي ستتتتتفي ر جتتتتت   تعلتتتتته ي تتتتتدتجب  احبيحتتتتتب التتتتتت  تتتتتيا   -4
حييضتيايت انيامتتم نعجستتر ايفيتتل ،ج نتتي، كيتتي ي ت   احب ييتتر ااألستتليم احدتتإ ي تتدتجب افتتي 

 .حدل  احييامم ااحييضيايت

ستليكه ري تتي   احبيحتب ا يجته  يا  الت  يججه اح لي  ااحسني. ا  اجيته، ةجت  ايفتي  ت رع  -5
 .احف ا حد يج   لثجر اح يجر ا اثي  اح اارع ا ناحر احدي  

 :Gifted Deaf studentsاالطالب الصم الموهوبين -3

  تتتت  ااديتتتي  ا  يمجتتتتر األنتتت  احيد تتت   ح يتتتتيق األاتتتخي  عاا ااايمتتتتر، 2008رتتتإ اتتتيم  
ا فتت ا نتتذ  ا   يمجتتر ىحتتت ضتتييم يظتتيم  علجيتتإ اتتينل التتت جيجتتع احي تتديييت  لثتتإ اةدجيجتتيت 

اا  جيجتتتع األي تتتيل رغتتتض احسظتتت  اتتت  ظتتت ارف  احث يجتتتر اا اح   يتتتر اا ا جديياجتتتر اا ا ي عيحجتتتر
احلغييتتتر اا ،ج نتتتي ايسثغتتتإ ام ينتتتيل عحتتت  األي تتتيل احيعتتتيمج  ااحيينتتتييج ، اييحدتتتيحإ رتتتةم ن تتتأحر 

ت األي يل احذ   يتيعيم اج  احص  ااحيينثر كيي  ا ناح  اة  احد  ييت احدإ  ياجه احدع ا ال
 اا ضعيا اح يع ااحيينثر ا نتجعف  نإ     كثج  انف ، احثيةثج 

2016) Brandl,, Nordheimer) 
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ام م تتتجر احدعتتت ا التتتت احيينتتتييج  احصتتت   ضتتتعيا ( 2013ايؤكتتت  التتتت عحتتت  ةس تتتإ )
يفتتتتي   تتتتديجب  تتتتيار  ر يتتتت  ايتتتتل ندعتتتت   احدخصصتتتتيت رتتتتتإ اح تتتتيع م تتتتجر اتتتتعثر ان نيتتتتر  أل

احيعف  ا يينم احد يجر احخيار  دثست ن فتيم عاا ا ستدثسيس احيتز ا  اا عاا احدنتخجل احيتز ا   
ةج   د   نخجل نذ  اح لر الت ايف  عاا ري  سيعإ ن  ييةجر )ن   لل احدي ي  احبثإ انتي 

  ىحتتتتت، ا يضتتتتجال حيؤاتتتت ات اح يتتتت ام    د تتتتي  نتتتت  نعلينتتتتيت اتتتت  يتتتتي  اح يتتتت  اح تتتتيعإ ا  جدتتتته
اح تتيعإ( انينييتتيم نتت  ييةجتتر ا تت ي )اجتتي  جيايتتب متتي   يجتتز نتتؤ س األي تتيل ا عئتت  متت  ا ف  

 ا نئييي ف ( 

 خصائص األطفال الصم املوهوبني: 
ل(لأنلمالخصائصلبؤالءلاألطيال:2003)ليشيرل بدلهللا

 احيعييي  ن  رعض احينئلت ا جديياإ اا ي عيحجر  -1

حر احدعييض رإ رعض احتيايب األ  ي، ح سف  كأر ا  نينييج  م  ييجلتيم ىحتت اح ييحجتر ن يا  -2
 اا احيثيحجر 

 مصي  رإ رعض نفي ات اح لي  ا سديلحإ  -3

 يثل ضغي. ا م ام ا يار رإ ن ةلر احي انير اني رع ني ننئلر ريحس ثر حفت ، امت   عتيمف   -4
 ا  ا ي ني  نعف  

 احيعييي  ن  ا م احديانم  -5

 دراسات تناولت الصم املوهوبني:-1نيا: الدراسات السابقة: ثا

 دراس لااللااللzal zalن ر  اح  اسر ىحت   اسر احعيانل ا ثي ييجر ااح ليكجر (:ل1988)لل
حتت ا احبتتلم احصتت  احيينتتييج  انيتتي يدف  رتتيحبلم اح تتينعج  التتت ا دثتتي ات احتتذكيس اا  اس 

اتتيم، ااستتدخ ن   14د تتيمج  ايلجتتي احصتت  ايتت  ( نتت  احي109اح  استتإ، اتتي   رتتإ اح  استتر )
اح  استتتر نيجتتتيس ا اتتت اض اح تتتليكجر انيجتتتيس األ اس األثتتتي ييإ، اكنتتت   يدتتتيئم اح  استتتر ام 
نستتتتتي  المتتتتتر ا  ثييجتتتتتر اتتتتتج  ا اتتتتت اض ااحيظتتتتتين  اح تتتتتليكجر ااأل اس األثتتتتتي ييإ ااحديارتتتتت  

ات  اجتي  المتر  ا جديياإ كيي     ع يض احيني كج  ىحت نع تئ  اتج إ است  ت احسدتيئم
 اج    جر احذكيس احل ظإ ا،ج  احل ظإ ااحد صجل األثي ييإ 

 دراسنن لويننوالTuppنتت ر  اح  استتر ا سد نتتيرجر احياتت جر ىحتتإ احدعتت ا التتإ (ل:ل1990)ل
ااتتتي   رتتتإ ، احصتتت ر احس  تتتجر اارعتتتي  احتتتذكيس حتتت ا رعتتتض ةتتتي ت احبتتتلم احصتتت  احيينتتتييج 
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نيت   حي  جج  رإ اة  ات انم احيت ا س اح ا لجتر( ن  احبلم احص  احيينييج  ا14اح  اسر )
ااستتتدخ ن  اح  استتتر احديتتتي ي  احذا جتتتر حلدعتتت ا التتتإ احيينثتتتر ،  تتتير ت رتتتجف  نعتتتي ج  احيينثتتتر

رياضيرر ىحإ اج اس نييرلت نتع احينتي كج  ا ت  ااتم ا ارجتل احتذكيس حت ا احينتي كج  رتإ 
ام ا   تتي  ن تتديا احتتذكيس  اكنتت   يدتتيئم اح  استتر، ضتتيس يظ يتتر جتتي  ي  حلتتذكيسات احيدعتت   

   ح ا احص  احيينييج   ؤ ا ىحإ نيي   األ اس ا ثي ييإ ح  ف 

  نتت ر  اح  استتر ىحتتإ احدعتت ا التتإ نتت ا ا  ا  احيعليتتج  حلبتتلم (ل:1999) دراسنن لووننوإل
( نتت  احيعليتتج  نتت  فلفتتر نتت ا س حلصتت  ااتتي   22احصتت  احيينتتييج  ااتتي   رتتإ اح  استتر )

اااتتتي ت يدتتتيئم اح  استتتر ىحتتتإ ، ر ااا ا يتتتر احصتتت  احيينتتتييج ( نتتت  يتتتلم احي  ستتت11نعفتتت  )
ايخ يض ااإ اا  ا  احيعليج  حلص  احيينييج  انت  فت   ثت ن اح  استر ضت ا   اجتي  ايلجتر 
حدنتتتخجل احدلنجتتتذ احصتتت  احيينتتتييج  رتتتإ ضتتتيس ا  ا  احيعليتتتج   يفتتت  األثثتتت   عتتتينل نتتتع 

احيعليتتتتج  ا صتتتتيئل احدلنجتتتتتذ األي تتتتيل احصتتتت  رتتتتإ احيتتتتت ا س ااا ا يتتتتر كيتتتتي ام  يمعتتتتتيت 
انيتتي ج  احتتتذكيس اا  دثتتتي ات احس  تتجر ييئتتت  ام   تتتيم ضتتتي  ايلجتتر احدعتتت ا التتتإ احدلنجتتتذ 

   احص  احيينييج 

 دراسن لووااسنورإلل) Belcastro2004(:  نت ر  اح  استر ىحتت احدعت ا التت كج جتر استدخ ام
ي احدتتتتإ  عتتتتيق  يتتتت ي  احد سيحيججتتتتي ا ح د ايجتتتتر رتتتتإ احدغلتتتتب التتتتت احيعيمتتتتيت ااحعيانتتتتل األ تتتت  

احختت نيت رتتإ نتت ا س احصتت  حدلتت  اح لتتر ةجتت   يجتت  اتتج  احصتت  اضتتعيا اح تتيع رلتتر   تتيإ 
احيينتتتييج    دتتتي  ىحتتتت كي ستتتيت ن  ستتتجر، انيامتتتع  علجيجتتتر حي تتتيا   نتتتؤ س احدلنجتتتذ احصتتت  
احيينتتتتييج  انعليتتتتجف ، ا ياتتتتإ اح  استتتتر ر تتتت ا   اجتتتتي   نتتتت يعيت ن  ستتتتجر   تتتتي   تتتتيرج  

 احد سيحيججي احي يا   رإ احثجليت احدعلجيجر نصي   ا يد ي  ا 

 (ل2009دراسنننن لويننننوم ل:) نتتتت ر  اح  استتتتر اتتتت  اح نتتتتم اتتتت  رعيحجتتتتر ا يتتتتينم  تتتت  يثإ رتتتتإ
 سيجتتتتتر رعتتتتتض احيفتتتتتي ات ا جديياجتتتتتر حتتتتت ا احيينتتتتتييج  احيعتتتتتيمج  ستتتتتيعجي ريحي ةلتتتتتر احثييييتتتتتر 

( ىيتتتتتتتتيث 10( عكتتتتتتتي ، )10نتتتتتتتسف  ) ( ييحتتتتتتتب اييحثتتتتتتتر20ا  ييتتتتتتت  اجستتتتتتتر اح  استتتتتتتر نتتتتتتت  )
رسجتتتتتر( ري  ستتتتتر )ا نتتتتتل  –يتتتتت  حتتتتت  ف  ىايمتتتتتر ستتتتتيعجر اييدل تتتتتيم اةتتتتت  احييانتتتتتب ) ييضتتتتتجر ن

حلصتتتتتت  اضتتتتتتعيا اح تتتتتتيع( ا نتتتتتتج  يدتتتتتتيئم اح  استتتتتتر ريتتتتتت ا رعيحجتتتتتتر احث يتتتتتتينم احدتتتتتت  يثإ رتتتتتتإ 
  سيجر رعض احيفي ات ا جديياجر ح ا اجسر اح  اسر 
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 (ل2011دراسن لنسينن ل:)ت احدعتت ا نت ر  اح  استتر ىحتإ احدعت ا التتإ اثثت  استتيحجب اننتئل
التتإ احبتتلم احيينتتييج  نتت  احصتت  اضتتعيا اح تتيع رتتإ نعينتت  احد يجتتر احخياتتر ،ا  ييتت  

ااستت  ت ، ( نتت  احيتتؤنلج  رتتإ نتتتيل  علتتج  احصتت  اضتتعيا اح تتيع142اجستتر اح  استتر نتت  ) 
يديئم اح  اسر ا  اسيحجب احدع ا الإ احيينتييج  نت  نتؤ س احبتلم يغلتب الجفتي نلةظتر 

رته رتإ اح صتل انيي يدتر ري تديا ننلئته نت  عاا ااايمتر اام اثثت  احيعل  حي ديا ا اس يل
ننتتئلر  ياجتته احيعليتتج  رتتإ ايلجتتر احدعتت ا نتتإ استتدخ ام احلغتتر رتتإ احنتت ع ااحد  تتج  ا ثتتي ل 

كيتتتي ا  تتتال اتتت م اجتتتي  رتتت اق  احتتتر اتتتج  احيعليتتتج  رتتتإ ننتتتئلت احدعتتت ا التتتإ ، احيعلينتتتيت
ل  احيينييج  ة ب ندغج   ث   احيعل 

 تناولت االمن النفسي لدي المعاقين سمعيا:دراسات  -1

 دراس لناداديالHadadianن ر  اح  اسر ىحت   اسر احعلمر ا   ثييجتر اتج  ل:(1995)لل
( 30) ااتتي   رتتإ اح  استتر، ا  تتتي  ي تتي احصتت  اانتت  احعلمتتيت اتتج  األي تتيل اااحجتتيس األنتتي 

ا نتج  ، س انتي ن  اح تينعج اف  ا( اااحجي 60-20ي ل ن  احص  )احذ    د ااع اايي ن  اج  
احسدتتتيئم ىحتتتإ انيجتتتر ننتتتي كر اآلرتتتيس احسنتتتبر رتتتإ اتتت انم احدتتت  ل احيثئتتت  ا اتتت  احتتت ا  اح يستتت  
حلد  ل احيثئت  رتإ  سيجتر األي تيل عاا ا ةدجيجتيت احخياتر كتذح   نتج  يدتيئم اح  استر ىحتإ 

  حجيس األني المر ا  ثييجر اج  ا  تي  ي ي احص  اان  احعلميت اج  األي يل ااا اجي  

 دراسننن لجراجنننوللإلمنننايوي لGranot & Mayslessنتتت ر  اح  استتتر ىحتتتت (ل:ل2001)ل
اح نم ات  احعلمتر اتج  احدعلت  ا نت  ااح تلي  احد ج تإ رتإ احي  ستر ا  ييت  اجستر اح  استر 

اااتي ت يدتيئم اح  استر ىحتإ ، ( اينتي11-9  ااة  اايي ن  اج  ) ( ييحب اييحثر113ن  )
  احسيةجر احس  تجر اظفت اا   ج تي ار تل رتإ احي  ستر نت  احبتلم ،جت  ام احبلم ا نسج  ن

،ج  األنسج  نتييار ن  احينئلت اح ليكجر رياضيرر ىحإ  ا نسج ، ةج  اظف اا احبلم
اتتعي ن  رتتأيف  نسثتتيعام نتت  مثتتل ننلئفتت  رتتإ احي  ستتر، احتت   ظفتت  رتت اق اتتج  احتس تتج  رتتإ 

 احدعل  ا ن  

 (2009دراس لافهنادعل:)ر  اح  استر ىحتإ اح نتم ات  المتر ا نت  احس  تإ ريحصتلرر نت لل
احس  تتتجر حتتتت ا احيتتت انيج  عاا ااايمتتتتر اح تتتتيعجر كتتتذح  نع رتتتتر   سينجتتتيت احنخصتتتتجر احيديجتتتتز  

( ييحثي اييحثر 93ا  يي  اجسر اح  اسر ن  )، ريألن  احس  إ ن  احي انيج  احيعيمج  سيعجي
( 21 -15عكتتي ( ا  ااةتت  اايتتي ن  اتتج  ) 43ىيتتيث ، 50نتت  احيتت انيج  احيعتتيمج  ستتيعجي )
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 01,0ايم اكيي  ن  يديئم اح  اسر اجي  المر ا  ثييجر نيجثر  احر اةصيئجي اس  ن ديا 
اتتج    جتتيت احنتتعي  رتتيألن  احس  تتإ ا  جتتيت احصتتلرر احس  تتجر حتت ا احيتت انيج  عاا ااايمتتر 

انسخ  تتإ ا نتت  اح تتيعجر كتتذح   نتتج  يدتتيئم اح  استتر ايتته  سثتتم ا دصتتم اخصتتجر ن   عتتإ 
   احس  إ ا  سينجيت اخصجر نيجز  حفي

 (2010دراسنن لافنندبانلإلنخننرإلنل:)نتت ر  اح  استتر اح يحجتتر ىحتتإ   استتر ريالجتتر ا يتتينم متتيئ  ل
التتتتإ  ثتتتت ات احدعلتتتتج  احيثياتتتت   ا،جتتتت  احيثياتتتت   حد  تتتتج  ن تتتتديا ا نتتتت  ااضتتتتب ام ا يدثتتتتي  

ااحيفيلتج ،   ج  ستيعجي احي تيس ىحتجفااحية   احس  تجر رعتض احيدغجت ات احس  تجر حألي تيل احيعتيم
( ن  احييج    12-9عكي ( اايي ن  ) 7 –اييث  13( ي ل )20  يي  اجسر اح  اسر ن  )

امتت  اظفتت ت احسدتتيئم اجتتي  رتت اق عات   حتته ىةصتتيئجر استت  ، ري  ستتر ا نتتل حلد يجتتر اح تتيعجر
ت ىحتإ اجتي  ةجت  ااتي  ، ( مثل ايعت   بثجت  احث يتينم حصتيحال احيجتيس احثعت ا001,ن ديا )

        رإ كل ن  ن ديا احية   اا ن  احس  إ ا  ض اضب ام ا يدثي 

 (2011دراس لأنهدل:)رإ احدسثؤ رئل ن   ن ر  اح  اسر ىحإ اح نم ا   ا  يياجر اح جي ل
ا ن  احس  إ )احي    ن  احياح    (ااسيحجب نياجفر اح غي. ح ا األي تيل احيعتيمج  ة تجي 

ااحيمتيا ،   ن ر  اح  اسر ىحإ   اسر احعلمتر اتج  احيدغجت ات احثلفتركذح، سيعجي ( -)رص يي
الإ اح  اق اج  نتييايت اح  اسر احثلفر رإ نذ  احيدغج ات ر ل ا    اسر اح ت اق اتج  

ام تتي  ىحتتإ فلفتتر نتيياتتيت ، ( ي تتل اي لتتر150ا  ييتت  اجستتر اح  استتر نتت  )، احتس تتج 
، ( نتت  األستتيييس نتت  احتس تتج 50مج  ستتيعجي ،)( نتت  احيعتتي50)، نتت  احيعتتيمج  رصتت يي (50)

اااتتتي ت يدتتتيئم اح  استتتر ىحتتتإ ىنئييجتتتر احدسثتتتؤ نتتت   تتتلل يياجتتتر اح جتتتي  حتتت ا نتتتؤ س األي تتتيل 
، احيعتتيمج  ة تتجي رتتيألن  احس  تتإ ااي تتي اجتتي  المتتر ا  ثييجتتر اتتج  ندغجتت ات اح  استتر احثلفتتر

  ات اح  استتر احت  يظفتت   تتأفجثيتي اجتت  رت اق اتتج  األي تيل رتتإ احيتيياتتيت احثلفتر رتتإ ندغجت  
ل  حيدغج  احتس 

 دراسات تناولت دافعية اإلنجاز لدي المعاقين سمعيا: -2
  إلفشللدراسWelchنت ر  اح  استر ىحتإ احد كجتز التإ كج جتر استدخ ام :لل1990)إلاخرإلنل)ل

يتر احي انيج  احيعيمج  سيعجي حد  ج  نفي ا ف  اك يسا ف  احلغي  احلغر األجسثجر حلسدثي    ارعجر
( ييحتب 14ةج  ايفي    ث  ري فيم احذات ح ا احيعيمج  سيعجي ا  ييت  اجستر اح  استر نت  )

( رغتت ض اسد نتتيا احعلمتتر اتتج   يتت    11نتت  احيتت انيج  احيعتتيمج  ستتيعجي يتتلم احصتتم )
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كنتت   يدتتيئم اح  استتر ام جيجتتع احيعتتيمج  يعتتيييم نتت  مصتتي  رتتإ ، احتتذات ااح ارعجتتر حإليتتتين
ر اا يتلجزير  يار ايع  احث يينم ااي  احيعليج  ىحإ  غجج  رإ  ي    احي   ات احلغيير اين

احتتتتذات ااح ارعجتتتتر حإليتتتتتين حتتتت ا احيتياتتتتر احدت يثجتتتتر ااثتتتت ت اح  استتتتر التتتتإ ريالجتتتتر احث يتتتتينم 
اح يثجتتي  ا رتتإ نيتتي   احي تت  ات احلغييتتر حتت ا احيعتتيمج  ستتيعجي كيتتي اثتت ت احسدتتيئم التتإ اجتتي  

   ر اايتين ح ا احيعيمج  سيعجيالمر اج   ي    احذات ا ارعج

 (ل:2001دراسننن لسننناف ل)ارعجتتتر ا يتتتتيننتتت ر  اح  استتتر ىحتتتت نع رتتتر يثجعتتتر احعلمتتتر اتتتج  ل  
احديكج يتر ااجفتر اح تث  حت ي احيت انيج  نت   ندغجت ا  رتإايعض ندغج ات احنخصتجر نديثلتر 

نتتتت   ييحثتتتتي اييحثتتتتر ( 60 )   ييتتتت  احعجستتتتر نتتتت ا  ،ااايمتتتتر اح تتتتيعجر عاا احتتتتذكي  ااايتتتتيث 
احيتت انيج  احصتت ، يصتت ف  نتت  احتتذكي  ااحسصتتم اآل تت  نتت  اايتتيث، نيتت   دتت ااع اايتتي ن  نتتي 

 ياتتتل  اح  استتتر ىحتتتت اجتتتي  المتتتر ا  ثييجتتتر نيجثتتتر عات   حتتتر ا  ،اينتتتي (17- 13 ) اتتتج 
 ااجتي  ،ىةصيئجر اج    جيت اح ارع حإليتين ااحديكج ير اج  احي انيج  احص  احذكي  اااييث

نيجثتتر عات   حتر ىةصتتيئجر اتتج    جتتيت احيت انيج  احصتت  )احتتذكي  ااايتتيث(  المتر ا  ثييجتتر
  ي جاا كل ن : ا دثي   ارعجر اايتين ااجفر اح ث ، ا دثي  احديكج ير ااجفر اح ث    رإ

ا دثتي  ا نديست    جتيت:  ارعجتر اايتتين، نيجتيس احديكج يتر،  رتإر اق عات   حر ىةصيئجر 
 ص  احذكي  ااحص  ااييث اعح  حصيحال احذكي  احص  اجفر اح ث  اج  احي انيج  اح

 دراس لواإللTao ن ر  اح  اسر ىحإ   اسر ا   ثي. اج  احص ر احس  جر (:ل2007)لإلأخرإلنل
( عكتي  67(  ليجتذ نت  اجتسف  )114ااح ارعجر حإليتين ح ا اجستر نت  احدلنجتذ احصت  ميانفتي )

تتتتتتين ااحي تتتتتيي   ا جديياجتتتتتر نتتتتتإ ( ىيتتتتتيث يظتتتتت ا ألم استتتتتليم احيياجفتتتتتر ااح ارعجتتتتتر حإلي43)
ا نتج  احسدتيئم ىحتإ ام استليم احيياجفتتر ، احييت نيت احخياتر حلصت ر احس  تجر حت ا  لتت  اح لتر

ااح ارعجتتر حإليتتتين ااحي تتيي   ا جديياجتتر نتت  احعيانتتل احدتتإ  سثتتؤ اتت  احصتت ر احس  تتجر حتت ا 
ح  استتر اتت  احبتتلم احصتت  ا يثتتل األستتيس احعليتتإ حد  تتج  احصتت ر احس  تتجر حتت  ف  اكنتت   ا

    اجي  المر ا  ثييجر  احر اج  كل ن  احص ر احس  جر ااح ارعجر حإليتين

 (2010دراس ل برانل) : ن ر  اح  اسر اح يحجر ىحت رف  يثجعر احعلمر اج  جي   اح جي  حت ي
احيعتتتيمج  ستتتيعجي اكتتتل نتتت  ن فتتتيم احتتتذات ان امثتتتر احتتتذات ا ارعجتتتر ا يتتتتين ان ياحتتتر    تتتج  

 احيفستإ احثتيييا نت  يلثتر احيعفت   اييحثتر بييحت( 83)  اجستر اح  استر نت  ا  ييت، احعلميت
( اينتتتي 20-16) ييحثتتتر اتتتج  42ا ييحتتتب 41حلصتتت  اضتتتعيا اح تتتيع رنتتتثج  اح تتتيم ايامتتتع 
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احي ايتر  اا مدصتي ا ا جديتياإاح تيع  ريم ا سدييم ىحت رليت  سسر 18,5 اي ا ريديس  
يئم اتت  اجتتي  المتتر نيجثتتر عات   حتتر ستتتلت نتتؤ س احبتتلم ريحي  ستتر  ااستت  ت احسدتت رتتإ

ريحتتذات ان امثتتر احتتذات ا ارعجتتر  ااحتتياإاةصتتيئجر اتتج  جتتي   اح جتتي  اكتتل نتت  ن فتتيم احتتذات 
ا يتتتين حتت ي احيعتتيمج  ستتيعجي كيتتي  عتت  ندغجتت ات اح  استتر نسثتتأ  رتتتي   اح جتتي  حتت ي احيعتتيمج  

 رإا ال     جثه  ةج  جيس سيعجي ايعدث  ندغج  ن امثر احذات ا ثث   أفج ا الت جي   اح جي
لا ي  ا  نعي حر 

  يجتتت  رتتت ق  ال ىةصتتتيئج ي اتتتج  نديستتتبإ   جتتتيت احيتيياتتتر احدت يثجتتتر رتتتإ احيجيستتتج  احيثلتتتإ 
 ااحثع ا الت نيجيس ا ن  احس  إ 

  يجتتت  رتتت ق  ال ىةصتتتيئج ي اتتتج  نديستتتبإ   جتتتيت احيتيياتتتر احدت يثجتتتر رتتتإ احيجيستتتج  احيثلتتتإ 
 ااحثع ا الت نيجيس  ارعجر اايتين 

  يجت  رت ق  ال ىةصتيئج ي اتج  نديستبإ   جتتيت احيتيياتر احدت يثجتر رتإ احيجيستج  احثعتت ا   
   ااحددثعإ رإ كل ن : )ا ن  احس  إ ا ارعجر اايتين(

 أواًل: منهج الدراسة والتصميم التجرييب:  
استتتتتتتتر اح يحجتتتتتتتتر احيتتتتتتتتسفم احدت يثتتتتتتتتإ رديتتتتتتتتثل رتتتتتتتتإ  صتتتتتتتتيج  استتتتتتتتدخ م احثيةتتتتتتتت  رتتتتتتتتإ اح   

احيتيياتتتتتر احياةتتتتت   اااديتتتتت  التتتتتت احديجتتتتتج  احيثلتتتتتإ ااحثعتتتتت ا، ااحديجتتتتتج  احثعتتتتت ا ااحيديرعتتتتتر ألرتتتتت ا  
اجستتتتتر اح  استتتتتر  انتتتتتذا احيتتتتتسفم نلئتتتتت  حبثجعتتتتتر اح  استتتتتر اح يحجتتتتتر نتتتتت  ةجتتتتت  ن ياحدفتتتتتي احد يتتتتت  

حيينتتتتتييج  عاا ااايمتتتتتر اح تتتتتيعجر نتتتتت  رعيحجتتتتتر ا يتتتتتينم حدسيجتتتتتر ا نتتتتت  احس  تتتتتإ حتتتتت ا احبتتتتتلم ا
لان ا اف   الت  ارعجر اايتين ح ا نؤ س احبلم 

 ثانيا: العينـــــــة: )خطوات اختيار العينة (  
( ييحتتب نتت  احبتتلم احيينتتييج  عاا ااايمتتر اح تتيعجر نتت  13ااتتديل  اجستته اح  استتر التتإ ) -1

ا   ا دجي ن  ، ( ايم16-12ن  سر ا نل حلص  ان  سر جيا  ا يصي ا احيديسبر اي  )
رتتتإ اح ستت  ااح يثجتتتي   ااح ييضتتر )ثتتت   احيتت م(، كتتتذح   تتت   التتإ استتتيس نينثتتر نتتتؤ س احبتتلم

احيعليتتتج  اا اس ننلئفتتت  رتتتإ اح صتتتل ا  جتتتر عكتتتيئف  احي   تتتع ا تتت   سا دجتتتي  احعجستتتر اريتتتي    ا
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 استتدثعي  يتتيحثج   ر تتيا احينتتي كر رتتإ احث يتتينم حظتت اا  ياتتر افتت  حجصتتثال اجستتر اح  استتر
( ييحتتب كتتذح   تت  استتدثعي  ييحتتب ااةتت  ح ثتت   ،جيرتته نتت  احي  ستتر حدصتتثال اجستتر اح  استتر 11)
 ( يلم 10)

( يتلم 4نيجيس ا ن  احس  إ ا ارعجر اايتين الت اجسر اح  اسر ا ت  استدثعي  )     بثج  -2
( يتلم نيت  نت  6ني  ةصليا الت   جيت ن   عر الت احييجيسج  حدصثال اج  اح  اسر )

 ح  ف    جيت نسخ  ر الت احييجيسج  

 ثالثا: أدوات الدراســـة:  
 مقياس االمن النفسي: اعداد/ الباحث ( أ
ييجيس: ميم احثية  ري يل  الإ رعض اح  اسيت اح يرير ااحي اسات احسظ ير احدتإ اام اح -1

 سياح  نيضي  ا ن  احس  إ رغ ض احيميا الإ ني  ت  ايتتين  رتإ نتذا احيتتيل ااحياتيل ىحتإ 
احعثي ات اا رعي  احدإ ييئ  ام  د يسفي احييجيس: ان  انت  احييتي ج  احدتإ استدعيم افتي احثيةت  

 Adegboyegaا جثتتتتتتتتييتإ ، (2017اا تتتتتتتت ام ) Tatyanaنيجتتتتتتتتيس  ي جييتتتتتتتتي  ااستتتتتتتتد ي  نسفتتتتتتتتي
 Masloانيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلي ، (2015اا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ام ) Kananifarثيييرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي   انيجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس، (2017)

( 42نتت  )ايد تتيم احييجتتيس    )2005 (ااتتيج  ،(2007ا نيجتت  اح تتفلإ )، )2008(ااحصتتيارإ
  انإ: ( ارعي 3) التاثي   نيناه 

  اثي   13ايد يم ن   افرضال الافحياة (ا 

    .اثي   13ايد يم ن  افوقبللاالجوها  ل  (م 

 اثي    16: ايد يم ن  افطهأجيس لافسي ي  (  
نتتتت ا س جتتتتيا   ييحثتتتتي نتتتت ( 30ااتتتت  ني )استتتتدبلاجر  تتتت   بثجتتتت  ا  دثتتتتي  التتتتت اجستتتتر 

ااحثثتيت( حلييجتيس )احص ق  راح جئي ند ياف ا  ي    احخصيئل  ا يصي ا انعف  األنل اعح 
 :يأ إكيي  اعح 
 : صد  المقياس:أوال
نتيياته نتت  احي ئيتتج  نت  استتي ذ  التت  احتتس    التتتاحييجتتيس   ت  اتت ض افهحكهننيا:لصنند  -1

 ات  حلدعثجت  احعثتي ات ( اعحت  حلدعت ا التإ نت ا نسيستثر10ااحد يجتر احخياتر الته ات  ن  )
انستتتي  اثتتتي ات ييئتتت   احعثتتتي ات،اتتت ر اتتتجي،ر  التتتت نتتت ياكتتتذح  احدعتتت ا ا نتتت  احس  تتتإ 
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   يتل  احدسيت ،كيي  ي ب ا   يق التت نسيستثر جيجتع احعثتي ات حظتين   ىضيردفي اا ةذرفي ا 
 اااج  اجي،ر رعض احعثي ات  %( 80)ا  

اعحت  ا نت  احس  تإ ىجت اس ا   تيق احت ا لإ حييجتيس  فوهقينا::لون االو ا لافنداخو لصد ل -2
نتت   تتلل ة تتيم مجيتتر نعينتتل ا  ثتتي. كتتل ن تت    نتت  ن تت  ات احييجتتيس ريح  جتتر اح لجتتر حتته، 

لاعح  الت احس ي احديحإ:
 (1جدول )

 ن مفردات املقياس بالدرجة الكليةمعامل ارتباط كل مفرده م
رقم 
رقم  معامل االرتباط املفردة

 املفردة
معامل 
معامل  رقم املفردة االرتباط

معامل  رقم املفردة االرتباط
 االرتباط

1 .922 14 .922 27 .923 40 ,917 
2 .924 15 .924 28 .923 41 .923 
3 .923 16 .922 29 ,924 42 .923 
4 .923 17 .923 30 ,925   
5 .923 18 .923 31 ,923   
6 .922 19 .923 32 ,922   
7 .923 20 .934 33 ,921   
8 .922 21 924 34 ,922   
9 .922 22 .922 35 ,917   
10 .922 23 .922 36 ,918   
11 .922 24 .923 37 ,908   
12 .920 25 .923 38 ,919   
13 .921 26 .923 39 ,919   

( 01,( ام متج  نعتينلت ا   ثتي. ن   عتر ا احتر است  ن تديا ) 1ايد ال ن  احتت ال ) 
   نيي   ل الإ ام اثي ات احييجيس  ديدع ا  جر ايحجر ن  ا   يق اح ا لإ

 االمن النفسي: ثبات مقياسحساب  ثانيا: تم

ييجتتيس األرعتتي  اح  اجتتر حييجتتيس ا نتت  احس  تتإ حتت ا احبتتلم :  تت  ة تتيم فثتتيت احثبنناللافهقيننا:
 : Alpha-Cronbach خعاا ااايمر اح يعجر ا  ي ي  نعينل اح ي ك ا يثي
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 (2دول )ـــــــــــــــــج

 للثبات خمعامل ألف كرو نبا عدد العبارات االبعاد الفرعية م
 941, 13 الرضا عن احلياة 1
 946, 13 التقبل االجتماعي 2
 950, 16 الطمأنينة النفسية 3

  احخيار ريألرعي   تعلسي يبيل خ( ام مج  نعينلت اح ي ك ا يثي2ايد ال ن  احت ال )
 ىحإ اسدخ ام نذا احييجيس حليجيس رإ نذ  اح  اسر 
يييال كل ، ( اثي   نينار الإ فلفر ارعي 42ايد يم احييجيس رإ اي  ه احسفيئجر ن  )

  0 ،2،1  ا ص ال كيحديحإ ، اةجييي، جيير نإ يع اثي   فلفر ا ائل حأل
 مقياس دافعية اإلنجاز: اعداد/ الباحث ب( 
( ارعتي  ةجت  متيم احثيةت  4( اثتي   نيناته التإ ) 36اام احييجيس:   يم احييجيس نت  ) -1

رتتتي يل  التتتإ رعتتتض اح  استتتيت اح تتتيرير ااحيتتت اسات احسظ يتتتر احدتتتإ  سياحتتت   ارعجتتتر اايتتتتين 
نتتتي  تت  ايتتتين  رتتتإ نتتذا احيتتتيل ااحياتتيل ىحتتتإ احتيايتتب انسفتتي   استتتر  رغتت ض احيمتتيا التتإ

، (2015ا  استتر ن يتت  )، Robert  (2015)ا  استتر  ايتت ت ، srangy(2105)ستت ايتإ 
   (2009ا  اسر احيثيحإ )

 واالبعاد التي يمكن أن يتضمنها المقياس:

   اثي ات 9 افهثاورة: -1

 اثي ات10: إلافوخطيطلفوه وقبللاحبييع -2

    اثي ات 10: افسي افثق لب -3

 اثي ات  7: افهساف   -4

نت ا س يتلم نت   ييحتب( 30    بثج  ا  دثي  الت احعجستر ا ستدبلاجر اات  ني )ا 
اعحتت  افتت ا  يتت    احخصتتيئل اح تتجئي ند يتتر )احصتت ق ااحثثتتيت( انعفتت  ا نتتل جتتيا  ا يصتتي ا 

 حلييجيس اعح  كيي  لإ: 
 ز: لمقياس دافعية اإلنجا ةالخصائص السيكو متري

 أوال: صدق المقياس:

 لافهحكهيا:صد ل -1

نتيياتتتتتته نتتتتتت  احي ئيتتتتتتج  نتتتتتت  استتتتتتي ذ  التتتتتت  احتتتتتتس   ااحد يجتتتتتتر  التتتتتتتاتتتتتت ض احييجتتتتتتيس 
 ارعجتتتر  اتتت  حلدعثجتتت  احعثتتتي ات ( اعحتتت  حلدعتتت ا التتتإ نتتت ا نسيستتتثر7احخياتتتر التتته اتتت  ن  )
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انستتتتتتتي  اثتتتتتتتي ات ييئتتتتتتت   احعثتتتتتتتي ات،اتتتتتتت ر اتتتتتتتجي،ر  التتتتتتتت نتتتتتتت ياحدعتتتتتتت ا  اايتتتتتتتتين اكتتتتتتتذح 
   احدسيتتتتت ،ذرفي اكييتتتتت  ي تتتتتب ا   تتتتتيق التتتتتت نسيستتتتتثر جيجتتتتتع احعثتتتتتي ات حظتتتتتين   ىضتتتتتيردفي اا ةتتتتت

 اااج  اجي،ر رعض احعثي ات  %( 85) يل ا  

 االو ا لافداخو لفوهقيا:: -2

اعحتت  نتت   تتلل ة تتيم مجيتتر نعينتتل   ارعجتتر اايتتتين ىجتت اس ا   تتيق احتت ا لإ حييجتتيس 
 ، اعح  الت احس ي احديحإ:ا  ثي. كل ن     ن  ن   ات احييجيس ريح  جر اح لجر حه

 (3دول )ـــــــــــج
 معامل ارتباط كل مفرده من مفردات املقياس بالدرجة الكلية

 معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة
1 .918 14 .916 27 .933 
2 .917 15 .917 28 .929 
3 .917 16 .916 29 .932 
4 .917 17 .919 30 .928 
5 .919 18 .920 32 ,917 
6 .916 19 .919 33 ,919 
7 .920 20 .919 34 ,910 
8 .918 21 .919 35 ,900 
9 .919 22 .921 36 ,929 
10 .918 23 .920   
11 .919 24 .921   
12 .919 25 .922   
13 .919 26 .932   

( 01   ثتتي. ن   عتتر ا احتتر استت  ن تتديا ),( ام متتج  نعتتينلت ا 3ايد تتال نتت  احتتت ال ) 
   نيي   ل الإ ام اثي ات احييجيس  ديدع ا  جر ايحجر ن  ا   يق اح ا لإ

 ثبات المقياس:ثانًيا: 
ل:خافثباللباسوخداملمعامللأفيالكرإللجبا -1

 ام نعينتتتل فثتتتيت اح تتتي حلييجتتتيس كئتتتل ، ا ثتتتج خ تتت  ة تتتيم احثثتتتيت ريعي حتتتر اح تتتي كتتت ا يثتتتي
  ىحت  يدع احييجيس ريعينل فثيت اتيحإ، رياضتيرر حي اجعتر يدتيئم مجيتر اح تي انذا ينج( 0,923)

  رع  ةذا احي   ات احيؤف   الت فثيت احييجيس 
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 :افبرجامجلاالرشادع  
يييم احث يينم اح يحإ الإ اس  اليجر حدي ي    نيت ى اي ير ي  جر حلبلم احيينييج  

احدتتتتإ نتتتت ت افتتتتي ايلجتتتتر ىاتتتت ا  احث يتتتتينم نتتتت  عاا ااايمتتتتر اح تتتتيعجر اييئتتتت   لختتتتجل احخبتتتتيات 
 ا  اي ا كيحديحإ:

 فت ا احث يتينم ا  اتي ا ىحتإ    تج  ا نت  احس  تإ اعحت  نت  أبدا لافبرجامجلانرشادع  :
  لل ا   اينبر ندسيار  دسيال احتيايب احيفي ير ااحيج ايجر ااحيع رجر 

 يت استتثياجي كتتل جل تتر  ي يثتتي ايامتتع فتتلث جل تت : استتدغ ق احث يتتينم اتتف ي  مننالافبرجننامج
  2017 مجير  ي يثي ا    بثج  احث يينم ا اير احد م األال ن  احعيم  45  دغ ق 

 :د تتيم ر يتت  احعيتتل نتت  احثيةتت  ايتتلم احدتت  يب احيجتت ايإ ااحي اتت  احس  تتإ  فريننالافعهننل 
 احديرع حلي  سر  

 :ئل ةتتتت   احثيةتتتت  التتتتإ استتتتدخ ام األ اات ااحيستتتتتي افيسينننناللافه ننننوخدم لفنننن لافبرجننننامج
احد سيحيججر اح   ثر رإ  بثج  احث يينم، كيي    ن ااي   سي  اح سجيت احي دخ نر ن  اح تيا ، 
ااحيسيمنتتر، ااحد  يتته ا ي عتتيحإ، ااحدعزيتتز، ااحسيذجتته، استت   احيصتتل، ااح تتجئي  انتتي، ااحلعتتب 

 احتيياإ، احعب اح ا ، ااحياجب احيسزحإ 
 :لأس لوساءلافبرجامج

ر حفؤ س احبلم اام ينتع الت ىة يسه رأيه عا مجير اايه ام  د  ا دجي  اينبر نسيسث -1
 نيضع  يثل ن  ا   ي ، انذا يييا ىة يسه ري يدييس حليتديع  

 ام يئيم نسي   سي  رإ األينبر ةدت    ؤ ا ىحإ نلل احبلم  -2
 احدسي  رإ اسدخ ام احيعزنات نع نؤ س احبلم  -3
ريحدغذيتتتر اح اجعتتتر ريعستتتإ  صتتت جال  ضتتت ا   ام  تتتزا  احبتتتلم احينتتتي كيم رتتتإ احث يتتتينم -4

 اح لي  احخبأ احذا يظف  نسف  افسيس احسني. 

 ة:  ـــــات متهيديـــــجلسأ( 
انتتتتإ جل تتتتيت جيياجتتتتر حلبتتتتلم احيينتتتتييج  عاا ااايمتتتتر اح تتتتيعجر حلدع يتتتت  ريحث يتتتتينم 

جستتتر ايتتتج  احبتتتلم كتتتذح   تتتد   يضتتتجال انتتت  اان ارتتته اييا تتتته امتتتيم احثيةتتت   لحفتتتي اثستتتيس احثيتتتر ا
ااجتت اسات ااحييااتت  األسيستتجر احدتتإ ستتيا  دثتتع  تتلل جل تتيت احث يتتينم انتتي  ديمتتع نتت  ا ستتد ي   

  الت احي ديا احس  إ ن   لل نع ردف  رأن اا احث يينم
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 :ة العمل االرشادي )ملخص اجللسات(مرحل( ب
ع احينتتي كج  اتت  ااايمتتر اح تتيعجر متتيم احثيةتت  افستتيس احتل تتيت ر تتدال ةتتيا  انسيمنتتر نتت

اكتذح  احيعديت ات احدتإ  تياجفف  رتإ احي  ستر اا ، ان ا  أفج ني التجف  االتإ   صتجلف  اح  استإ
احيستتتزل ايظتتت   ننلئفتتت  نتتت  احعتتتي  ج  ىحتتتجف  ا يظتتت   ا تتتي ف  نتتت  احعتتتي  ج  ىحتتتجف  ااتتت م ا نديتتتيم 

ثجتتتت  نتتتت  عاا ا ةدجيجتتتتيت اافستتتتيس احتل تتتتيت كتتتتيم يعتتتت ض رعتتتتض األرتتتتلم احيصتتتتج   ح ، ريتتتت  ا ف 
ا بتت ا احثيةتت    احخياتتر كجتتم  غلثتتيا التتإ احعيامتتب احدتتإ  تتياجفف  ايت تتيا رتتإ   يجتت  نتتي  ديستتي 

ةجتت  متتيم احثيةتت   مافستتيس احتل تتيت ىحتتإ احبيأيجستتر احس  تتجر حتت ا احبتتلم احينتتي كج  رتتإ احث يتتين
ل تتتتر كيح ستتتت  ريح تتتت    اتتتت  احيسياتتتتر ااح ضتتتتي اتتتت  متتتت  ا ف  احدتتتتإ  ديدعتتتتيم افتتتتي رتتتتإ نتتتتتي ت نخد

اي ا احثية  رإ ايل ن تيرييت نسفتي اليجتر اا ت ا ، ااح يثجي   ااألينبر اح ييضجر )ث   احي م (
رسجر نع احبلم احيني كج  رإ احث يينم ا،ج ن  ن  ننلئف  ،ج  احيني كج  رإ احث يينم اافستيس 

 ن  نت  احبتلم عح  كيم يبلب ن  احبلم احيني كج  رإ احث يينم  ي ي  احعتيم ااحي تيا   حغجت
ثيم عح  حه  ا  رإ نيي   احثير حلبلم احيني كج  رإ احث يينم اا ة يس ريحي ؤاحجر ااسدبي  
احثيةتت  رعتت  ردتت   نتت  احتل تتيت    جتتز احبتتلم حلينتتي كر رتتإ احيعتت ض اح تتسيا احدتتإ  يجيتته ى ا   

 احد يجر احخيار ريألة يس 
 جديياإ ح ا احبلم احيني كج  ن  ف   ب ا احثية  رع  عح  ىحإ كج جر  سيجر احديثل ا

 تلل ى يةتتر اح  اتتر نعفت  حل تتيا  ااحيسيمنتتر حي تيا  ف  التتإ ا يتت ني  رتإ احيتديتتع نتت   تتلل 
احيسيستتثيت ا جديياجتتر اا ادعتتي  اتت  احعتتي ات ،جتت  احييثيحتتر كتتيحع ا  نتتع ننلئفتت  نتت  احعتتي  ج  

احثيةت  رعيتل فتلث جل تيت نتع  حتذا متيم، ااحينيثل نع نعليتجف  رتإ اح صتل اارتيسن  رتإ احيستزل
حيتتي حفتت  نتت   ا  نتتيم رتتإ ع   احبيتتيع ااحثيتتر رتتيحس   رتتإ  آرتتيس احبتتلم احينتتي كج  رتتإ احث يتتينم

   ااسيئف  ا  ي ي   نتجعف  رإ احي يرييت اا م ا سد لم حلجأس ر ثب ىايمدف 

 

طي رتــد درجــات عينــة الدراســة ني القياســني فــرد دال صحصــائيا بــني متوســ األول: يوجــدالفــر  
 عينة الدراسة ني االجتاه الَبعدي. االمن النفسي لدىالقبلي والَبعدي على مقياس 

احد يتت  نتت  اتت ر اح تت ض  تت  استتدخ ام ا دثتتي  ايل يك تتيم حد   تت    حتتر اح تت اق اتتج  
 :إلفيهاليو لجوائجلبذالاالخوباراحدبثجيج  احيثلإ ااحثع ا، 
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 (4جــــــدول )
 اجملموعة التجريبية  نتائج اختبار ويلكوكسون لداللة الفرود بني متوسطات رتد درجات

 مقياس االمن النفسيني القياسني القبلي والبعدي على 

 املتغريات
 

 العدد الرتد نوع القياس
 متوسط
 الرتد

 جمموع

 الرتد
Z 

 مستوى

 الداللة
الدرجة الكلية 

االمن على مقياس 
 النفسي

 قبلي-بعدي
 0 0 0 ةسالب

 00,21 3,50 6 موجبة 0,01 2,214
 0 0 0 متعادلة

اتتتج  ( 0,01اجتتتي  رتتت اق  احتتتر ىةصتتتيئجي استتت  ن تتتديي   حتتتر )( 4) د تتتال نتتت  احتتتت ال 
  تتتب   جتتتيت اي تتتيل احيتيياتتتر احدت يثجتتتر رتتتإ احيجيستتتج  احيثلتتتإ ااحثعتتت ا التتتت نيجتتتيس  نديستتتبإ

 اح  ض األال   ي  ا رايذح   دا تي  احيجيس احثع ا،  ا ن  احس  إ رإ

فرد دال صحصائًيا بـني متوسـطي درجـات اجملموعـة التجريبيـة ني القياسـني        الثاني: يوجدالفر  
 ني االجتاه البعدي: كاإلجناز وذلالقبلي والبعدي على مقياس دافعية 

لد يتت  نتت  اتت ر اح تت ض  تت  استتدخ ام ا دثتتي  ايل يك تتيم حد   تت    حتتر اح تت اق اتتج  حا 
 لإ ااحثع ا، ارجيي  لإ يديئم نذا ا  دثي :احدبثجيج  احيث

 (5جــــــدول )
 التجريبية  اجملموعةرتد درجات  ينتائج اختبار ويلكوكسون لداللة الفرود بني متوسط
 مقياس دافعية اإلجنازني القياسني القبلي والبعدي على 

 املتغريات
 

 القياس
 نوع
 الرتد

 العدد
 متوسط
 الرتد

 جمموع
 Z الرتد

 مستوى
 اللةالد

الدرجة الكلية على 
دافعية مقياس 

 اإلجناز
 بعدي-قبلي 

 00. 00. 0 سالبة
 00,21 3,50 6 موجبة 01. 2,201

 0 0 0 متعادلة

( اتتج  0,01 ال ىةصتتيئجي استت  ن تتديي   حتتر ) ق يد تتال نتت  احتتت ال اح تتيا  اجتتي  رتت  ا 
إ ااحثعتتت ا التتتت نيجتتتيس   تتتب   جتتتيت اي تتتيل احيتيياتتتر احدت يثجتتتر رتتتإ احيجيستتتج  احيثلتتت إنديستتتب
   ايذح   د ي  ا ر اح  ض احثييإ رإ ا تي  احيجيس احثع ااايتين، اعح   ارعجر 
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 اجملموعـة التجريبيـة ني  ال يوجـد فـرد دال صحصـائيا بـني متوسـطي رتـد درجـات         الفر  الثالـ:: 
   االمن النفسي.القياسني الَبعدي والتتبعي على مقياس 

اتتتج   ق ام ا دثتتتي  ايل يك تتتيم حد   تتت    حتتتر اح تتت  د يتتت  نتتت  اتتت ر اح تتت ض  تتت  استتتدخ لاح
 :إلفيهاليو لجوائجلبذالاالخوباراحدبثجيج  احثع ا ااحددثعإ، 

 (6جــــــدول )
 نتائج اختبار ويلكوكسون لداللة الفرود بني متوسطات رتد درجات اجملموعة التجريبية 

 االمن النفسيني القياسني البعدي والتتبعي على مقياس 

 لقياسا املتغريات
 نوع

 الرتد
 العدد

 متوسط

 الرتد
 جمموع

 Z الرتد
 مستوى

 الداللة

الدرجة الكلية 
 على املقياس

 تتبعي-بعدي

 9,50 3,17 3 سالبة

 11,50 3,83 3 موجبة غري دال .213

   0 متعادلة

( اتتت م اجتتي  رتت ق  ال ىةصتتيئجي اتتتج  نديستتبإ   تتب   جتتتيت 6ايد تتال نتت  احتتت ال ) 
نيي  ؤك  استدي ا ير   ر رإ احيجيسج  احثع ا ااحددثعإ الإ نيجيس ا ن  احس  إاحيتيار احدت يثج

 رعيحجر احث يينم احيي م حليتييار احدت يثجر ايذح   د ي  ا ر اح  ض احثيح  
 اجملموعــة التجريبيــة نيال يوجــد فــرد دال صحصــائيا بـني متوســطي رتــد درجــات  الرابــ : الفـر   

   دافعية اإلجناز. مقياس القياسني الَبعدي والتتبعي على
احد يتت  نتت  اتت ر اح تت ض  تت  استتدخ ام ا دثتتي  ايل يك تتيم حد   تت    حتتر اح تت اق اتتج  

 :إلفيهاليو لجوائجلبذالاالخوباراحدبثجيج  احثع ا ااحددثعإ، 
 (7جــــــدول )

 التجريبية  درجات اجملموعةرتد ي نتائج اختبار ويلكوكسون لداللة الفرود بني متوسط
 مقياس دافعية اإلجنازالبعدي والتتبعي على  ني القياسني

 القياس املتغريات
 نوع

 الرتد
 العدد

 متوسط

 الرتد
 جمموع

 Z الرتد
 مستوى

 الداللة

الدرجة الكلية 
 على املقياس

 -بعدي
 تتبعي
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رتتت ق  ال ىةصتتتيئجي اتتتج  نديستتتبإ   تتتب   جتتتيت  ( اتتت م اجتتتي 7ايد تتتال نتتت  احتتتت ال )
احيتياتتر احدت يثجتتر رتتإ احيجيستتج  احثعتت ا ااحددثعتتإ التتإ نيجتتيس  ارعجتتر اايتتتين، ايتتذح   د يتت  

لا ر اح  ض اح ارع 

استت  ت يدتتيئم اح  استتر اح يحجتتر اتت  ريالجتتر احث يتتينم ا  اتتي ا رتتإ  سيجتتر ا نتت  احس  تتإ ل
اتتتر احدت يثجتتتر رعتتت   بثجتتت  احث يتتتينم ا  اتتتي ا احي تتتدخ م رتتتإ نتتتذ  اح  استتتر اام نتتتذ  حتتت ا احيتيي 

اي جع عح  رإ  اا ىحإ اح سجيت احدإ ، اح عيحجر يدت  اسفي ا   ي  رإ  ارعجر اايتين ح ا احعجسر
استتتتدخ ن  رتتتتإ احث يتتتتينم نسفتتتتي رسجتتتتر اح تتتتيا  ااحيسيمنتتتتر اااتتتتديل اح تتتتيا  احيدثتتتتي ل اتتتتج  احثيةتتتت  

إ احث يينم  لل احتل يت ااح     ا  ار ي ن  اا اسن  ةيل ا ن  احس  تإ كتذح  ااحيني كج  ر
اكتتيم عحتت  حتته  ا  رتتإ  عتت  ل احينتتئلت ،  عتت  ل األر تتي  احيدعليتتر رتتيحخيا نفيتتي كتتيم نصتت   

  ج ايتتيت انتتي  لتتج  ثتت  نتتي ااح تتليكجر ا عتت  ل ستتلي  احنتتعي  رتتأيف  نسثتتيع   نتت  ننلئفتت  انتتذا 
Granot &Maysless (2001) ،( 2009احفي ا)  ل

ااستتتتتتتدخ ن  رسجتتتتتتتر احسيذجتتتتتتتر رتتتتتتتإ احث يتتتتتتتينم ا  اتتتتتتتي ا استتتتتتت  ي يتتتتتتت   يلجتتتتتتت  ااتتتتتتتخي  
نعتتتتتتتيمج  كتتتتتتتيم حفتتتتتتت   ا  رتتتتتتتإ احيتديتتتتتتتع اكجتتتتتتتم استتتتتتتدبيايا التتتتتتتإ احدغلتتتتتتتب احينتتتتتتتئلت احدتتتتتتتإ 
 تتتتياجفف  رتتتتإ ةجتتتتي ف  ةجتتتت  كتتتتيم احثيةتتتت  ييتتتتيم رعتتتتض رعتتتتض احييامتتتتم التتتتإ نجلتتتتر ننتتتتئلت 

ا كتتتتتتتيم حلث يتتتتتتتينم  ا  رتتتتتتتإ   يجتتتتتتت   ،ع رع تتتتتتتف  ايبلتتتتتتتب نتتتتتتتسف  ةتتتتتتتل احينتتتتتتتئلر ريحدعتتتتتتتيام نتتتتتتت
اح ضتتتتتتي اتتتتتت  اح جتتتتتتي  اتتتتتت  ي يتتتتتت  ننتتتتتتي كر اآلرتتتتتتيس رتتتتتتإ  غججتتتتتت  نعتتتتتتينلدف  حألاستتتتتتيئف  انتتتتتتذا نتتتتتتي 

ستتتتتتتلثجر اتتتتتتتج  نيامتتتتتتتم المتتتتتتتر  تتتتتتت  احعثتتتتتتتي  التتتتتتتت ايتتتتتتته  Hadadian (1995) ؤكتتتتتتت   ةتتتتتتتي ا    
التتتتت  ، ايؤكتتتت  اي تتتتياآلرتتتتيس ي تتتتي   جتتتتيت احصتتتتي  اانتتتت  اي تتتتيحف  احصتتتت  نتتتت  النتتتتيت احدعلتتتت 

انيجتتتتتتر ننتتتتتتي كر اآلرتتتتتتيس احسنتتتتتتبر رتتتتتتإ اتتتتتت انم احدتتتتتت  ل احيثئتتتتتت  ا اتتتتتت  احتتتتتت ا  اح يستتتتتت  حلدتتتتتت  ل 
امتتتت  متتتتيم احثيةتتتتت  ادخصتتتتجل فتتتتتلث ، احيثئتتتت  رتتتتإ  سيجتتتتتر األي تتتتيل عاا ا ةدجيجتتتتيت احخياتتتتتر

جل تتتتيت يتديتتتتع رجفتتتتي اارتتتتيس نتتتتع ااستتتتيئف  ا تتتت  اتتتت ض رعتتتتض احسيتتتتيع  ح ج جتتتتر نعينلتتتتر األي تتتتيل 
خياتتتتتر انسفتتتتتي اح  يستتتتتجر احي  يتتتتتر اكتتتتتيم احثيةتتتتت  ي تتتتتأل احيينتتتتتييج  نتتتتت  عاا ا ةدجيجتتتتتيت اح

دتتتتتت   احيتتتتتتتيل ألا تتتتتتيس اي ثجتتتتتتم ي تتتتتتدبجع اتتتتتت ايئ  احدعينتتتتتتل نتتتتتتع م تتتتتتجر اح  يستتتتتتجر احي  يتتتتتتر؟
احيتيياتتتتر حلسيتتتتيي ااحدعلجتتتتت  فتتتت   دياتتتتتل احتيجتتتتع ىحتتتتتت ا  تتتتيق التتتتتت ايتتتته يتتتتتتب احدعينتتتتل نعفتتتتتي 

رجفتتتتتي اا  يام األم احدفتتتتت، احبيحتتتتتب ااي عي  تتتتتهافتتتتت اس اةئيتتتتتر ر تتتتتثب  بي  فتتتتتي التتتتتت اخصتتتتتجر 
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احبيحتتتتتتب، ا بتتتتت ا احثيةتتتتتت  التتتتتتإ استتتتتدخ ام احنتتتتتت   متتتتت   دتتتتتت   افتتتتتي ا  ستتتتتتلثجر يييلتتتتتر احيتتتتتت ي حتتتتت ي 
احعلمتتتتر اتتتتج  ةجتتتتي  احبيحتتتتب ا جديياجتتتتر اةيجي تتتته ا ي عيحجتتتتر اةيجي تتتته األثي ييجتتتتر ا تتتتأفج  كتتتتل 

    تتتتيال  غجتتتت  يثجعتتتتر امتتتتيم احثيةتتتت  رةابتتتتيس رعتتتتض احسصتتتتيئال حألرتتتتيس نسفتتتتي  ااةتتتت   رتتتتيأل  ي 
ل ،ثي   ينيم أليه يع ا ني   ي  ا     ض الجه احيااس  

ثتتذح    جتتع احثيةتت  رعيحجتتر احث يتتينم ىحتتإ ن ياحتتر احثيةتت  ىحتتإ احدبتت ا ىحتتإ احينتتيثل احدتتإ 
 ياجتتته احبتتتلم احصتتت  احيينتتتييج  ان ياحتتتر ةلفتتتي ا علتتتجيف  رعتتتض احيفتتتي ات اايتياجتتتر احدتتتإ نتتت  

نيمتم ةيجيتإ )ننتئلر ( ايبلتب   لحفي ي دبجعيم نياجفر احينئلر ةج     اضع احبيحتب رتإ
ل  نسه احد  ج  رإ ةل احينئلر

ثتتتذح  استتتدخ م احثيةتتت  اي تتتي رسجتتتر ا ستتتد  يس ا تتت  يب ارتتت ا  احيتيياتتتر احدت يثجتتتر التتتت 
احديلجل ن  ة   احدي   ااحخيا ةج  يبلب احثية  ن  احبلم ام  دخجل نيامم انسر  يلل ن  

 ام ا  ا ن  احسنيييت اح ي   احدإ نت  اتأيفي ام ةيال احثية  رإ اح  اسر اح يحجر اسدخا  احيل  
رتتإ  رينتتي كانتت  نتتذ  األينتتبر اح، اا يتت ني  رتتإ احيتديتتعا   تتز  التتت احينتتي كر  يحتتباحب    تت

كل عح   نني كدف  رإ احدنئجل ريأل اات نثل: احصلصيل، احيئعثيتكيحز اار رإ اح سيس ا  اينبر
لديياإ ثيم حه  ا  رإ نيي   احثير ريحس   ااحديثل ا ج

انتتتتي نتتتتي  ؤكتتتت    انيتتتتي ستتتتث   د تتتتال نتتتت ي انيجتتتتر   يجتتتت  األنتتتت  احس  تتتتإ ريحس تتتتثر حل تتتت  
 لي  ا يججفه احيجفر اح لجير، رفي ض ا   ح تل رت   لاحي    ح( رأم ا ن  احس  إ 1998سع )

حج جتتي ةجتتي   د يتت  رجفتتي احدتتيانم ا ي عتتيحإ ااحديارتت  احس  تتإ، رفتتي ظتتين     ينلجتتر   اثيجتتر ي  تتجر 
لىي ييجر كيجر رل  جر 

ريحيعتتتتتتتتيق ينتتتتتتتتع  ريانيتتتتتتتتيل ااحعزحتتتتتتتتر أليتتتتتتتته  تتتتتتتت ا احثجلتتتتتتتتر احدتتتتتتتتإ يعتتتتتتتتجش رجفتتتتتتتتي نلجلتتتتتتتتر 
ريحيختتتتتتتيي  ااحنتتتتتتت  اييحدتتتتتتتيحإ   تتتتتتتيم ح يتتتتتتتر يزاتتتتتتتر ا اايجتتتتتتتر    نتتتتتتته نتتتتتتت  ااة تتتتتتتيس رتتتتتتتيألن  

( رتتتتأم نتتتت  انتتتت  ا ةدجيجتتتتيت 2010، اا تتتت ام  zuhdaانتتتتي نتتتتي ااتتتتي ت ىحجتتتتر )ننتتتت    احس  تتتتإ،
ه ريرديتتتتتي   حألنتتتت  يصتتتتتثال رتتتتإ ازحتتتتتر اتتتت  نتتتتتي ي تتتتج  رتتتتته ىحتتتتإ احيعتتتتيق نتتتتتي ا نتتتت  احس  تتتتتإ أليتتتت

ل ا يح  ح ير ننيا  احخيا ااحن  ني  ي جبيم ره
( ام ا نتتتت  احس  تتتتإ يتعتتتتل اح تتتت   ينتتتتع  رةاتتتتثي  2007انتتتي نتتتتي اثتتتت  الجتتتتر احبثتتتت ااا )

ةيجي ته اييثتتل اةت  احيئييتتيت األسيستتجر احدتإ  يتتإ اح تت   نت  احدعتت ض ح ظتت  ااايمتر احدتتإ  عجتت  



  دد/عمــــر السيــــد محــــادة

 

 28 

ةيجي ته اا يتتين ا  يجت  احتذات ااحثيتر رتيحس   اتل امت    تثب احفلتع ااحيختياا  اح    ات  ااتثي 
لا جديياجر اا م اح ضي ااحعزحر ااحدند  اااةثي.  

ااألنتت  احس  تتإ  زيتت  نتت  احبيأيجستتر احس  تتجر ااحثيتتر رتتيحس   اتتل اا يديتتيس ىحتتت احتيياتتر  
ل( 2006اح ي فإ ا، يم، )

اا ة تيس  تاا ادعتي  ات  اح تغي. اا ضتب اري اا ن  احس  إ ني ااة يس رتيحديانم 
ريحديار  ا ي عيحإ ااحص ر احس  تجر ايد تيم ا نت  احس  تإ نت   يثتل احتذات ااحد تيالت اايتياجتر 
نع ا   ي  اا اديي  الإ احذات ااحد ئ  رإ احذات ااحثجلر اجيجعفي ن  احيفتي ات احيفيتر حتذاا 

نتتت  احس  تتإ  د تتت   نتتت   تتلل احدسنتتتلر ا جديياجتتتر ( رتتتةم ا 2003ااايمتتر اكيتتتي ااتتتي  ننتت ام )
 ( ام2004اايتياجتتر ااحخثتت ات ا جديياجتتر احسيج تتر ااحديارتت  نتتع احثجلتتر ايؤكتت  التتإ عحتت  يتتي  )

حتذاا ف ، ييجلتيم  امتل احبلم احذ   يت ام يياي  ن  احيخيي   ااحدف    است  ةصتيحف  التت مجيتر
    ييل يم استد ا جتجيت ا ت ي حد تي ا اح ستيم ىحت احنعي  رع م األن ، ارإ عات احيم  يت ن

ا  ياإ اح نل رجيعيم ر ي ر ألر ي   ت ن  ىحت ا م ن ياحر   ي ا اح سيم، اا ريعستت ا ق نتي 
ىحتتتت   تتتيي  ر تتت   اتتت  عاا فتتت  ااي  تتتف  رتتتأيف  ا،ثجتتتيس،  رجلتتتتؤام  ي تتتثثه اح ستتتيم نتتت  احتتت  اااجتتتي 

يظ يتتر احتتذات  تت ي ام ار تتل رفتت  حإليتتتين  اييحدتتيحإ رتتةيف    مجيتتر حفتت ، ارتتإ ةيجيتتر األنتت  رتتةم
األثتتتي ييإ يئيتتت  رتتتإ ىيتتتي  ن تتتيا ت احبتتتلم ا ستتتدي ا  رتتتإ اةد تتتيظف  رصتتتي   ىيتياجتتتر اتتت  

ل  امد ا ن  اج ا  ف   يار اس ني   يم نخيي   احدسير  نإ اح نل
اي ا احثية  ام ة نتيم احصت  احيينتييج  نت  ا نت  احس  تإ  تسعئ  رتإ مصتي  ا ائفت  

احتتلنم  رتتع احثيةتت  ىحتتإ  يتت ي  ا يتتينم  ا نتت استتليكجي ف  ،جتت  احييثيحتتر رتتإ احيتديتتع  األثتتي ييإ
( رتتأم احيصتتي  رتتإ ا نتت  2002) Hainesا اتتي ا حدسيجتتر ا نتت  احس  تتإ انتتذا نتتي اثتت   نتتي سز 

لاحس  إ  ؤ ا ىحت   ض اح ارعجر حإليتين 
رع ىحتتتتإ األ اس احتجتتتت  ااح ارعجتتتتر حإليتتتتتين  عدثتتتت  احيتتتتي  اح ارعتتتتر حل يالجتتتتر احذا جتتتتر ةجتتتت   تتتت 

ا  يجتت  احستتتيع رفتتإ احيتت    التتإ ى  ا  احفتت ا رتتإ ضتتيس متت    اح تت   انعتتي ج  احتتتي   نتت  اجتتل 
 ( singh, Granville, Dike, 2002)    يج  نذا احف ا

انستتتي  نتيياتتتر نتتت  احعيانتتتل احدتتتإ  تتتؤف  التتتإ ن تتتديا اح ارعجتتتر حإليتتتتين نثتتتل احستتتتيع 
( رأم 1997انيي  ه ااحي يرظر الجر اكيي ااي  ايييل )ااح ،ثر رإ   يج   ي    عات ىيتياإ 

اح ارعجر حإليتين نإ احي ي  احيةج  حلدعل  احي  ث  ريحيت    احعيلجتر ااحس  تجر ااح تليكجر حل ت   ااحدتإ 
     يا   الإ رف  عا ه ايجلده اييحديحإ   يج  األن اا اا سد ي   ن  احي  ات 
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 ات:  ــــــــوصيـــــــالتأ( 

  ىجتتت اس   استتتيت   تتتيا  التتتإ اثنتتتم احيثئتتت  اتتت  احيينثتتتر حتتت ا احيعتتتيمج  ستتتيعجي رصتتت ر
  يار اعاا ا ةدجيجيت احخيار رص ر اينر  

   اسيس ا انم ح ا نؤ س اح لر ن  احبلم احيينييج  عاا ااايمر اح يعجر حلسد ي   نتسف
 رإ األينبر احيخدل ر 

 بر   تيا  نتؤ س احبتلم نت  احيينتييج  عاا ااايمتر اح تيعجر التإ ا اد تي   يرج  اين
   اا  د ا  أليف    يخدل يم كثج ا ا  احعي  ج  ن  احيينييج 

  اثدنيا احييانب ااسدغلل احي  ات احييجز  ح ا نؤ س احبلم 

 البحوث املقرتحة: (ب
 نؤ س احبلم   اسر ن ديا ا ن  احس  إ االمده ادي    احذات ح ا  -1

ىج اس احيزي  ن  اح  اسيت احدإ  يضال المتر ا نت  احس  تإ اتثعض احيدغجت ات احس  تجر نثتل  -2
 ا سديلحجر اجي   اح جي  ااح لي  احدياريإ 

 ىا ا  ا انم ا  احد يجر احثجلجر حلص  احيينييج   -3
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 العربي: املراج  
حتت ارع حإليتتتتين حتت ي احلثستتتييجج ، احيتتؤ ي  اح تتتيرع حعلتتت  ا :(1991اةيتت  ن يتتت  )احختتتيح ، اثتت   -1

 احس  إ، احتيعجر احيص ير حل  اسيت احس  جر، احيين   

( : يياجتتتر اح جتتتي  احيسثلتتتر نتتت  ا نتتت  احس  تتتإ ااستتتيحجب نياجفتتتر 2011اةيتتت ، يينتتت  رد تتتإ ) -2
   1 ، (10  اسيت ا يجر رإ ال  احس   )نم ، اح غي. ح ا األي يل احيعيمج  ة جي

( : احخصتتيئل احيج ايجتتر حألي تتيل ااحيتت انيج  احيينتتييج ، 1998انتتيل اثتت  اح تتيجع ) ،ريظتتر -3
 احيؤ ي  احعليإ احثيح  اد يجر يسبي 

احيعينلتتر ااألنتت  احس  تتإ حتت ي اجستتر نتت   لنجتتذ  (: ىستتيس 2004)ن يتت  اح تتج  احيتجتت ، اثتت   -4
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Abstract 

The current study aims to investigate the effectiveness of 

counseling program on developing psychological security in in deaf 

gifted students to increase their achievement motivation. The study 

sample consisted of 6 deaf gifted students from middle school in Al-

Ahsa (Gaber Al-Ansary middle school, Al-Amal institution) the 

researcher conducted the study tools: psychological security scale and 

achievement motivation scale (researcher made) in addition to the study 

program. The results showed There was a statistically significant 

difference between the average scores of the study sample in the tribal 

and remote measures on the psychological security and achievement 

achievement criteria in the sample of the study in the post-direction, and 

the absence of a statistically significant difference between the two 

grades of the sample of the study sample in the post-secondary and 

follow- In the study sample. 

 

 


