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 جامعــة أســــوان -بكليــة التربيــــة

 صـــــستخلالم

افث دا إعدداد مييدال لرمرو دة ااييا يدة ملبدئ ل يبث دا و ي محاولة الدراسة الحالية إلى هدفت
المصددرية والثحيدد  مددص  صابصددع الموبددوعية د  اثددع  وصددداعم لدددن الذددل  المددراهييص  و لدد  

وثكو ددددت عي ددددة الدراسددددة   مددددص ايسددددالي  ااحصددددابية الملبمددددة لدددد ل  ال ددددر   إسددددث دائ ال ديددددد
م مراهددد  ومراهيدددة مدددص ذدددل  المددددارل ااعداديدددة وال ا ويدددة الثا  دددة ادار  302ايساسدددية مدددص د

أسواص الث ريمية  ثدئ إ ثيدارهئ  ذرييدة عمديدة ةربدية حيدط يندثرذ أص يكدوص الذالد  فدى مرحردة 
سث م عامًا  17-12المراهية مص د دمت ال اح ة مييال المرو ة ااييا ية دإعداد ال اح ةم  واد وا 

ع أسفرت  ثابج الدراسة عص إعداد مييال اادر عرى ايدال المرو دة ااييا يدة لددن المدراهييص   دا 
 .مص  يبث ا ال ر ية وملبئ ل يافث ا  ويثمثع  الكفاء  السيكومثرية الييد  مص دصد   و  اتم

 المراهييص. –لمرو ة ااييا يةا الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The current study aimed to preparing a measure of Adolescents' 

Resilience, using several statistical methods suitable for that purpose To 

achieve this aims the researcher selected (302) Adolescents from middle 

and high school students of the Aswan Educational Administration, The 

researcher used the scale of resilience, prepared by her. While the results 

showed on the development of a measure capable of measuring the 

resilience of adolescents; stems from our Arab environment and is 

appropriate to our culture, and has good psychometric competence 

(Reliability, Validity). 

Key Words: Resilience – Adolescents.  
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 :ةــــــالدراس ةــــــمقدم

ينددد الميثمدع الد ن   ددي  فيدع الك يدر مددص ايشمدات والمندكلت سددواء فدى ميدا  ال مدد  أو   
 ايسدددددددر  أو ثحدددددددديات ال صدددددددر الحدددددددديط  لددددددد ل  شاد الثركيدددددددش عردددددددى مصدددددددذر  المرو دددددددة ااييا يدددددددة

Resilience  ددد الميددا  اليديددد الدد ن أاثرحددع سدديريماص  Siligman دراسددة  والدد ن ركددش فيددع عرددى
 يوا   اليون لدن اا ساص  داًل مص دراسة يوا   الب ف والمنكلت واابذرا ات.

ث ر دوص فيد رأن رواد عرئ ال فل ااييا ى أال ثيثصر "المرو دة ااييا يدة" عردى ايفدراد الد يص ي
عرى الب وذ والصد و ات   د  ال دد أص يثوسدع إسدث دائ هد ا المفددوئ ليصد    يذدة ربيسدية فدى حيدا  

وث دد المرو دة ااييا يدة مكو دًا مث ددد   (Brooks, R. & Gooldstein,S., 2004, 3)فدرد  كد 
حيط يثبدمص ال ديدد مدص ال وامد  واي  داد ايساسدية  Multidemensional Constructاي  اد 

 اابددددددافة إلددددددى المدددددددارات ال وعيددددددة  Personalityوالن صددددددية  Temperamentم دددددد  المددددددشا  
ولمكوص المرو ة ااييا يدة ومدا يثسدئ  دع مدص  صداب     (Campbell,L., 2006, 586)اي رن

حيددط ث ددرف   أ ددر ف ددا  فددى ادددر  الفددرد عرددى الموايدددة الييددد  ين  ددروف بدداةذة يث ددر  لدددا 
والصددمة   الرا ذة ال فسية ايمريكية المرو ة ااييا ية  أ دا عمرية الثواف  الييد فى موايدة الند  

 ثددددددددددددددددددددو  أو الث دددددددددددددددددددافى مدددددددددددددددددددص البددددددددددددددددددد وذ الصددددددددددددددددددد  ةوالثدديددددددددددددددددددددات  كمدددددددددددددددددددا ث  دددددددددددددددددددى ال
(American psychological Association, 2003, 1)0 

ثي  وث ث ر مرحرة المراهية مص أهئ مراح  حيا  اا ساص  فدى  داية لميلد يديد لرفرد ي 
مددص  للدددا مددص مرحرددة الذفولددة إلددى الرنددد. وثصدداح  هدد س المرحرددة ث يددرات فسدديولويية و فسددية 

يثماعيةد ولدة السد ثى  وعيريدة وا  ف  م  فددالمراهيوص هدئ ند ا  المسدثي   الدد يص 11  2004اليدة وا 
 يم ردددوص الركيدددش  ايساسدددية لرث ميدددة الندددامرة والمثكامردددة  ومذرددد  هدددائ لر ددددو  واارثيددداء  مسدددثون

  2014م يندددة الفدددرد وايسدددر  والميثمدددع دمديدددة إسدددماعي    ددددى ع دالمحسدددص   يدددة إسدددماعي   
ث ميددة المرو ددة ااييا يددة لدددن المددراهييص ث ددد مددص أهددئ أهددداف وةايدددات م  وعرددى  لدد  فددإص 184

الث نددبة اايثماعيددة و لدد  كددى ثمكدد دئ مددص أص يوايدددوا م ثرددف ث يددرات وثحددديات الحيددا   فاعريددة 
 وااثدددددددار  وثدددددددرن ال اح ددددددة أص ايدددددددال المرو ددددددة ااييا يدددددددة لدددددديل  دددددددايمر اليسددددددير  و لددددددد    دددددددراً 

 دا هر  عامة ال سيما فى مصر والم ذية ال ر ية  أكمردا  ومدص ليرة ايدوات المما رة ليياسع  صو 
 ثددأثى أهميددة الدراسددة الحاليددة فددى محاولددة إعددداد  دا  يمكددص مددص  للدددا ايددال المرو ددة ااييا يددة

 وثحديد أ  ادها ايساسية.
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 ة:ــة الدراســمشكل

الحاليدة الح ت ال اح ة مص  ل  ااذلع عرى الدراسات السا ية عدئ نمو  المياييل 
ى فدددى المرو دددة ااييا يدددة لددددن المدددراهييص عردددى يميدددع اي  ددداد دالكفددداء  ال اثيدددة  الثواصددد  ااييدددا 

مندكرة  تث ردور والمسا د  اايثماعيدة  الثي د  والثسدام   إث دا  اليدرار  ال  در  ااييا يدة لرحيدا م  ف
مدراهييص مدص  دل  الدراسة فدى دراسدة ال صداب  السديكومثرية لمييدال المرو دة ااييا يدة لددن ال

 اايا ة عص الثساؤالت اآلثية:
 ؟ه  ثثوافر درية مي ولة مص ااثسا  الدا رى لمييال المرو ة ااييا ية لدن المراهييص -1

 ه  يمكص ثذوير  دا   ا ثة  لييال المرو ة ااييا ية لدن المراهييص؟  -2

 ه  ثثوافر لثر  اآلدا  درية مي ولة مص الصد  لدن المراهييص؟ -3

 دريات اليذع لمييال المرو ة ااييا ية لرمراهييص؟ما هى  -4

 ةــداف الدراســــــأه

 التحقق من: الدراسة الحالية إلى تهدف
 0ااثسا  الدا رى لمييال المرو ة ااييا ية لدن المراهييص -1

  0  ات  مييال المرو ة ااييا ية لدن المراهييص -2

 0صد  مييال المرو ة ااييا ية لدن المراهييص -3

 0ر مييال المرو ة ااييا ية لرمراهييصم ايي -4

 :ةـــة الدراســـأهمي

 تتضح أهمية الدراسة الحالية على الجانبين النظرى والتطبيقى فى:

 .محاولة إلياء البوء عرى مفدوئ المرو ة ااييا ية ويوا  ع المث دد  مأ

 .ؤ ر  فيدا  إ  أ دا ث د مرحرة سا ية لمرحرة الن ا  وم مرحرة المراهيةاهثمائ الدراسة  م 

 المرو دة ااييا يدةمحاولة االسثفاد  مص أدوات الدراسة الحالية فى ايال وثند ي  مث يدرات  م 
 لدن عي ات م ثرفة.

ثحييددد   وال فسدددية الثددى يمكدددص إسددث دامدا فدددىانددثيا    ددد  الثذ ييددات والثوصددديات الثر ويددة  مد
 المرو ة ااييا ية لدن المراهييص.
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 ة:ــــــات الدراســــــمصطلح

 : Resillienceلمرونة اإليجابيةاأ( 

لييد اا "عمرية الثواف  مفاهيميًا في ه س الدراسة  أ د المرو ة ااييا ية ال اح ة ث رف
ى واليددددر  عرددد  وث ميددة الكفددداء  ال اثيددة لرفدددرد   والموايدددة ااييا يدددة لبدد وذ الحيدددا  ال فسددية 

در  فى ثر  ال روف وثي ردا واليث  بة ذاااثع ال ه ية والمدارية  ددف الييائ  الثصرف الييد 
ث دددا  اليدددرار  ومواصدددرة الحيدددا   ف اليدددة وااثددددار ويسددداعدس فدددى  لددد   عردددى الث ذددديذ السدددريئ وا 

وفددى بددوء إيددراءات ال حددط الحددالى المسددا د  اايثماعيددة الثددى يثرياهددا مددص المحيذدديص  ددع"   
ا الذدل  مدص  دل  "الدرية الكرية الثدى يحصد  عريددا  أ د مرو ة ااييا يةعرفت ال اح ة ال

 المسث دئ فى الدراسة". مرو ة ااييا يةإيا اثدئ عرى فيرات مييال ال

 : Adolscence مراهقةالب( 

سد ة  م17إلدى  12وث رفدا ال اح ة فدى الدراسدة الحاليدة  أ ددا الفثدر  الثدى ثثدراون مدا  ديص سدص د
م ثرفدددة اليسدددمية وال فسدددية والثدددى ي ثدددا  المراهددد  فيددددا ث يدددرات سدددري ة ومفايبدددة فدددى يوا ددد  حياثدددع ال

واايثماعيدددة وال يريدددة  ولدددد ا ثدددرن ال اح دددة أ دددع مدددص البدددرورن أص يكثسددد  المراهددد  مددددارات المرو دددة 
وث دددرف ال اح دددة ااييا يدددة الثدددى ثمك دددع مدددص الثصددددن لاحدددداط البددداةذة والث يدددرات الثدددى يمدددر  ددددا  

 والثدى  ريميدةوال ا ويدة  دإدار  أسدواص الث  دالمرحرثيص ااعداديدةميموعة الذدل  " إيرابيًا  أ دئ المراهييص
 ."ال يص سيثئ ثذ ي  الدراسة عريدئو  م عاماً 17 -12ثثراون أعمارهئ ما  يص د

 اإلطار النظرى والدراسات السابقة:

 : The concept Of Resillienceالمرونة اإليجابية مفهوم  -1

المثدا ردددة م ددد   وصدددفت   ددد  الدراسدددات المرو دددة ااييا يدددة  ال ديدددد مدددص المصدددذرحات
م  ودراسدة 2017كمدا  دراسدة كد  مدص محمدد الشهرا دى د Ego Resilienceمصذر  مرو ة اي دا 

 .Shandra, S., Nicole, N., Elizabeth, K., Jeffrey, Mسدا درا و يكدو  واليشا دط وييفدرن 

م  ودراسدة محمدد ال ذيد  2009م  ودراسدة والء حسداص د2015  ودراسدة  يداص هيد ئ د (2015)
و لد   Psychological م  واد الحيت     الدراسدات اي درن مصدذر  المرو دة  كرمدة2010د

 ,.Tugad, Mفددى ال ديددد مددص الدراسددات ايي  يددة وم دددا دراسددة ثويدداد وفريدريكسددوص و اريددت 

Fredrickson, L., Barret, L. (2004)  وةيرهدا لثوبد   أ ددا  فسدية  وأيبدًا   د  الدراسدات



نجوى أ/ د/ عادل محمد،  ، د/ خيرى أحمد.أ
 اس المرونة اإليجابية لدى الطالبالخصائص السيكومترية لمقي إبراهيم

 المراهقين
 

 170 

م  ودراسدددة السددديد 2017م  ودراسدددة هالدددة إسدددماعي  د2017اء م ر دددى دال ر يدددة م ددد  دراسدددة أسدددم
م  ودراسددة 2015م  ودراسددة محمددد أ و دددن د2016م  ودراسددة صدد ري عذيددة د2016النددر ي ى د

م  وفدى أحيدداص أ ددرن يرحدد   دددا كرمددة 2012م  ودراسددة ح دداص المددالكى د2013ر ي دة الحمدددا ى د
Stress-  دارن اسدة لييصد  ددا المرو دة بدد البد وذ م د  در Barry, s. (2016)    ودراسدة كد

ودراسدة ثومدال    Yi, J., Smith, R., &Vitalianol, P.(2005)مدص يدا وسدميط وفيثدالي و  
Thomas, B.(2000). 

ي ددد محمددد إ ددراهيئ عيددد أو  مددص أصدد  هدد ا المصددذر   م  ددى المرو ددة ااييا يددة فددى مصددر و 
م  2014فدد  م ددع دراسددة كدد  م ددا  مصددذفى دم  وثث52  2014والددوذص ال ر ددى دفددى إيمدداص سددرمي ى  

م وأيبددًا   دد  الدراسددات ايي  يددة م دد  2009أم  ودراسددة ه ددة محمددود د 2010ودراسددة محمددد حامددد د
ال كريد  والميدديا وكي ددا    ودراسدة Nelson, R. & Ben-ari, R. (2016)دراسدة  يرسدوص و دص  رن 

 & .Albuquerque, C., Almedia, J., Cunha, M., Madureira, Aومددادريرا وأ دددراد 

Andrade, A.(2015)    ودراسدة مور دو وريثدداميرو وكاثي دا والفداريش وهير ا دديش  Moreno, A., 

Retamero, R., Catena, A., Alvarez, R. & Hernandez, J.(2014)    أسدث دمت مصدذر
 المرو ة ااييا ية  وه ا ما أ  ت  ع ال اح ة. 
 السيكولوجية: مرونة اإليجابيةالوفيما يلى عرض لبعض مفاهيم 

 م المرو ددة ااييا يددة  أ دددا ثي د  الث ييددر والم ددا ر  فددى إكثسددا  أ مدداذ2017عرفدت سددالى ااسددئ د
أمددا كددا يكراص واكددوص كددا يكراص  م 16يديددد  مددص السددرو   والث رددى عددص أ مدداذ أ ددرن اديمددة و ا ثددة د 

Kapikiran, S. & Acun-kapikiran, N. (2016) ة ااييا يدة  أ ددا وعدى الفدرد  مدا في رفا المرو د
 يمثركع مص مدارات مرث ذة مع ادرثع وكفايثع فى ثياوش المحص الثى يوايددا مص  ل  إسث دائ مصادر

م  2087دعددئ دا رددى مددص ا يددد  مدددارات الثكيددف ال فسددى  ودعدددئ  دداريى م دد  الدددعئ اايثمددداعى د 
فى فى الفرد مص  للدا السرو  ااييا ى الثكيدي امية ُي در م  أ دا عمرية 2015ث رفدا عل الحوياص دو 

م  وي رف ياكش ويو ش ومارسوص وسافرى سدميط و ندو 23الوات ال ن يوايع فيع مصاع  يمة د 
Jaques, R., Jones, M., Marston, N., Savill-Smith, K. & Shaw, P.(2015)  المرو دة

ومدددص  دددل   م 341ات سدددير مسددد ية د ااييا يدددة  أ ددددا اددددر  ايفدددراد عردددى الثواصددد  واسدددث اد  مسدددثوي
 يفاتلر اح ة أص ه ا  إثفا   يص أةر ية ال اح يص المدثميص  وبع ث ر  اثب الث ريفات السا ية  اسث را 
ر  وأيبًا اليد -وثحثون عرى الب وذ والثدديدات دا ثثسئ  الث وععرى أ  ايثم واحيط ااييا ية  لرمرو ة

 عرى الثواف  ااييا ى.
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 ة:  ــــة اإليجابيـــت المرونوناــــمك  -2

  ثصدددورهئ  Brooks& Goldstein (2004) كدددر كددد  مدددص  دددروكل ويولدندددثايص 
 لمكو ات المرو ة ااييا ية كما يرى:

الكفداء  ال اثيدة مدص اهدئ المؤندرات الثدي يثسدئ  ددا الند   :  Self Efficacyكفاءة الذات -1
ل عدددا   الكفددداء  ال اثيدددة يكدددوص الددد ي يوصدددف  المرو دددة ااييا يدددة  فدددالفرد الددد ي لديدددع إحسدددا

 0مثوافيًا مع  فسع ومع الوااع المحيذ  ع

ي د أك ر مكو دات المرو دة ااييا يدة أهميدة فددو اليددر  عردى الثفاعد  : Empathyالتعاطف -2
ثياهات اآل ريص.    مع مناعر وأفكار وا 

ع  ال ددد عرددى الفددرد أص يددث رئ كيفيددة ثي دد   فسددع واآل ددريص مددص حولدد : Acceptanceالتقبلل  -3
 ولكى ي ي  الفرد فى  ل  عريع أص يثواص    يان مع اآل ريص.

ايفدددراد المر دددوص دابمدددًا مدددا يكو دددوا مثفدددابروص : Hope and Optimismاألمللل  والتفلللا    -4
 ويثوا وص أنياء ييد  سثحدط لدئ فى حياثدئ  ويروص المسثي   دابمًا يحم  ال ير.

ور الصد  ة الياسدية  إعث ارهدا أمدور يوايدع المر دوص ايمد:  Humorالفكاهلة ورو  الدعابلة -5
 يمكص موايدثدا  رون مرحة وا  ثسامة هادبة.

أص ايفدددراد المدددر يص دابمدددًا مدددا يثسدددموص : Positive Emotionsاإلنفعلللاات اإليجابيلللة -6
 إ ف االت إييا ية م  ئ الوات  و يدد أص ثرد  اا ف داالت ثسداعدهئ عردى موايددة منداكردئ 

 م.29-28      2014وب وذدئ دفى والء أ وشيد  
  :مرونة اإليجابيةالالنظريات المفسرة  -3

وثسددث ر    المرو ددة ااييا يددة  ددرشت ال ديددد مددص اآلراء ال  ريددة الثددي سدد ت إلددى ثفسددير
 :ال اح ة ا  يص مص أهئ ال ما  

 covey (1990:)نموذج كوفي 

ص ما ية ثث ع مص ميموعة  مو يًا ييوئ عري ااعثياد  أص المرو ة اايي covey 1990 ادئ كوفي      
 ادئ في الم ادئ الدابمة المسثير  دعري ال كل مص الممارسات ال نوابية او ااعثياديةم  وثثم   ه س  الم

 م. 46   2009دفي ه ة محمود  س ع عادات
 Wicks (2005:)نموذج ويكس 

مدص أر  دة  عد  إسثراثيييات ف الة لرمرو دة ااييا يدة ثثكدوص Wicks (2005)حدد ويكل       
 مكوص فرعى: 12مكو ات ربيسية ي     ع دا 
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 ثثكوص مص  ل ة مكو ات فرعية ثثم   فى:: Personal visionالر ية الشخصية  -1
: يحي  الفرد الم  ى وال ر  فى حياثدع Purpose and meaningال ر  والم  ى  مأ

 مص  ل   لط ذر  هى داا ياشات  الح   ال ير واليما م.

: الم دادئ ادوا يص ندامرة Principles and aligned valuesسدرئ الييمدى الم دادئ وال م 
ودابمددة  وادديئ إيثماعيددة م ث مددة ثددأثى  نددك  ثدددرييى  ددل  كدد  ميثمددع وكدد  حبددار   أمددا 

 الييئ ثث ير مص  يافة إلى أ رن وثكوص ن صية  موبوعية  يوهرية وا  ف الية.

مددة  ددال ر  والم ددادئ واليدديئ  : ثثم دد  فددى ويدددة ال  ددر ااييا يددة مدعGoalsايهددداف  م 
  ذددوات الث فيددد   وي ثمددد الذريدد  إلددى المرو ددة عرددى اليدددر  لوبددع  ذددذ واا يددة والييددائ

 لث مية ايهداف المفبرة.
ي ثمدد هد ا ال  دد عردى  دلط اددرات يحدددها مراشيد   :Problem solvingحل  المشلك ت  -2

 ذددر  ال حددط عددص فددى دااسددثيا ة السددري ة لر Mrazek & Mrazek (1987)ومراشيدد  
 0الم رومات  الييائ  م اذر  حاسمةم

ثثم د  فدى أص كد  فدرد فدى ث داد  دي داميكى مسدثمر  :Social rapportاأللفة اإلجتماعيلة  -3
 مع ال يبة  وي     مص ه ا ال  د  ل ة أ  اد فرعية هى:

 Differentiation of self from others 0ثميش الفرد عص اآل ريص مأ

 Formation and utilization of relationship0ية ثكويص علاات إيثماع م 
 : يثبمص الحصو  عرى الس اد  مص  ل  ثيديئ المساعد  لآل ريص.Altruismااي ار  م 

لحسدص : هد س الميكا يشمدات مدمدة Ego-Defense mechanisms  ميكانيزمات دفلا  األنلا -4
 د ددئ الث ردد  عرددى المحددص  واددالحالددة ال فسددية لرفددرد  وثسدداعد ايفددراد عرددى أص يكو ددوا مددر يص ومددص 

إسدثراثيييات ف الدة عدد   الثي ث ثمد عردى Wicks (2005)ويكل ثويدت ال اح ة لث  ى   رية 
 ومثكامرة حيدط ثندم  ُ  دد الرؤيدة الن صدية الد ن يصدف الفدرد المدرص  الثفداؤ  وايمد  والييداد 

لوبدددع ايهدددداف المرثكدددش  عردددى م دددادئ م ددد  الحددد   والندددياعة  وايما دددة  وأيبدددًا لديدددع اددددر  
والث ذدديذ الييددد لثحيييدددا  وُ  ددد حدد  المنددكلت الدد ن ي ثمددد عرددى أص الفددرد المددرص لديددع  ددلط 
 ادرات ثثم   فى ااسثيا ة السري ة لر ذر  وال حط عص الم رومات  والييائ  م اذر  حاسدمة 

ة  مدع ال يبدوُ  د ايلفة اايثماعية ال ن يثم   فى أص ك  فرد مرص فى ث اد  دي اميكى مسثمر 
عداد  ال  يدة الم رفيدة    والثوادعوأ يرًا ُ  د ميكا يشمات دفاع اي دا المثم ردة فدى فصد  اا ف دا   وا 

  .المسث دمة في ال حط منثمرة عريدا يمي اً  ايدا فكا ت ااسياذى ااييا ى  
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وسث ر  ال اح ة     الدراسات الثى ركدشت عردى يددود الييدال الثدى ث اولدت المرو دة 
  ا يددة ال سدديما لدددن المددراهييص والندد ا   و لدد  لرثوصدد  إلددى فدددئ مثكامدد  لرمرو ددة ااييا يددةاايي

 الثحيدد  مددص ال لاددة  دديص أسددالي  الم امرددة الوالديددة( 2016دراسللة أميللرة إمللام  حيددط اسددثددفت 
ذالدد  وذال ددة  300والمرو ددة ااييا يددة لدددن عي ددة مددص المددراهييص  وثكو ددت عي ددة الدراسددة عرددى 

م ع ددار  يثكددوص مددص أر  ددة أ  دداد 57دعرددى  مييددال الدراسددة يحثددونأ  ددىم  و  181و  كددر  119د
سدية  ربيسية ثركش عرى المرو ة ااييا يدة لددن المدراهييص  وهدى المددارات ال يريدة  والمددارات ال ف

 والمدارات الروحية  والمدارات اايثماعية.
 مييدال لرمرو دة ااييا يدةإعدداد (  2014دراسلة واء أبوزيلد   ومص  احيدة أ درن اسدثددفت

ا يدة  مص ال ساء ال املت  وشار  الكدر داء  وادد ثدئ ثذ يد  مييدال المرو دة اايي 50عرى عي ة اوامدا 
ع دددددار  صدددددححت  ذرييدددددة ليكدددددرت  إسدددددث  اء ال  دددددارات ال كسدددددية  اآلثيدددددة  42وثكدددددوص المييدددددال مدددددص 

ا الكفدداء  الن صددية  م  وثكددوص المييددال مددص أر  ددة أ  دداد همدد7 8 9 24 25 30 34 36 37 40د
 دراسلللة هلللاى وسلللو  أمدددا اليددددر  عردددى حددد  المندددكلت  ال  دددد اي لادددى والددددي ى  ال  دددد اايثمددداعى

Hey, K. & Soo, K. (2014)  هدفت إلدى الثحيد  مدص ال صداب  السديكومثرية لمييدال المرو دة
 134  كددور  139مددص ذددل  يام ددة كوريددا د 273ااييا يددة الكددورن  وثكو ددت عي ددة الدراسددة مددص 

م ع دددار  موشعدددة عردددى   دددديص همدددا ال يدددة 14عامدددًا  وثكدددوص المييدددال مدددص د 21إ ددداطم ثثدددراون أعمدددارهئ 
 ع ارات. 6ع ارات  وب ذ ال فل  8 ال فل 

دراسددة هدددفت إلددى م رفددة ال وامدد   Ruth Mampane (2014)رث مامبللان  وأيدرن
المييدال مدص  مسدة أ  داد  الثى ثسدئ فدى ث شيدش ث ميدة المرو دة ااييا يدة لددن المدراهييص  وثكدوص

ع دددار  لييدددال عوامددد  ال ذدددر وال  دددف  والثحدددديات  11م ع دددار  مددد دئ 35ربيسدددية موشعدددة عردددى د
ع دددددار  لييدددددال ااسدددددثيا ات المر دددددة  حدددددو ثرددددد  البددددد وذ          24الدراسددددية  وم ثردددددف البددددد وذ  و

 دددل  ث ميدددة المرو دددة ااييا يدددة مدددص  مسدددثددفة (2014أسلللماء عبلللدالحليم   دراسدددةكمدددا يددداءت 
وثكو ددت عي ددة الدراسددة الف ريددة مددص  المددراهييص   ر دامج إرنددادن وأ ددرس عرددى موايدددة البدد وذ لدددن

إ دداط  وميموعددة  8 كددور و 7م مراهدد  مدد دئ 15ميموعددة ثيري يددة د م مراهدد  ميسددمة إلددى30د
عامددددًا   17إلددددى  15إ دددداط  وثثددددراون أعمددددارهئ مددددص  7 كددددور و 8م مراهدددد  مدددد دئ 15بددددا ذة د

مييددال المرو ددة   و مييددال موايدددة البدد وذ ال فسددية دإعددداد إي ددال النددي م واسددث دمت الدراسددة
أسفرت  ثابج الدراسة عص ويود   و ال ر امج اارنادن دإعداد ال اح ةم  و ااييا ية دإعداد ال اح ةم



نجوى أ/ د/ عادل محمد،  ، د/ خيرى أحمد.أ
 اس المرونة اإليجابية لدى الطالبالخصائص السيكومترية لمقي إبراهيم

 المراهقين
 

 174 

فرو   ات داللة إحصابية  يص الييال الي رى وال  دن لرميموعة الثيري ية فدى المرو دة ااييا يدة 
ل ال  دددن  وعددص ويددود فددرو   ات داللددة إحصددابية  دديص مثوسددذ دريددات الميموعددة لصددال  الييددا

البا ذة ومثوسذ دريات الميموعة الثيري ية فى الييدال ال  ددن فدى المرو دة ااييا يدة لصدال  
 0الميموعة الثيري ية

 والدراسات السابقةعلى اإلطار النظرى  تعليق

مددددص عددددر  المفدددداهيئ ال اصددددة  مددددص  ددددل  اسددددث را  ااذددددار ال  ددددري و  ددددد اال ثددددداء
رن   المرو ددة ااييا يددة والمراهيددة  والث ددرف عرددى مكو دداثدئ وال لاددة  يدد دئ و دديص المث يددرات اي دد

يدة وك ل  ال  ريدات وال مدا   الثدي فسدرت المرو دة ااييا يدة   سدثذيع اليدو   دأص المرو دة ااييا 
اايدددًا بدددد ااصدددا ة  االبدددذرا ات يمكددص أص ثر ددد  دورًا هامدددًا فدددي حيدددا  الفدددرد فددددى ثندددك  درعدددًا و 

ي ال فسددية  ويث دديص أيبددًا مدددن أهميثدددا فددي ثحديددد دريددة ثمثددع الفددرد  الصددحة ال فسددية السددوية والثدد
كمدددا ثسدددث ر  ال اح دددة ميموعدددة مدددص المث يدددرات أو    ددددورها ثدددؤ ر عردددى الحيدددا  المسدددثي رية لرفدددرد

المكو دددات وال صددداب  ايصدددرية  ال وامدد  المرث ذدددة  المرو دددة ااييا يدددة  والثدددى ث ث رهددا مدددص أهدددئ
اء  لرمرو ة ااييا ية كما ياءت فى ال ديدد مدص الكثا دات وايذدر ال  ريدة وهدى كالثدالى: دام الكفد

م 5لثسدددددددام   دم الثي ددددددد  وا4م المسدددددددا د  ااياثماعيدددددددة  د3م الثواصددددددد  ااييدددددددا ى  د2ال اثيدددددددة  د
م الثفدداؤ  8م المددرن ورون الدعا ددة  د7م اليدددر  عرددى حدد  المنددكلت  د6ااسث صددار واا ددداع  د

   واددد اسددثفادت ال اح ددة مددص الدراسددات السدا ية فددى ثنددكي  المييددال الحددالى لييددال المرو ددةوايمد 
ى والمسدددددا د  ااييا يدددددة وم رفدددددة اي  ددددداد وال وامددددد  اآلثيدددددة: الكفددددداء  ال اثيدددددة  الثواصددددد  ااييدددددا 

ييص مددص اايثماعيدة  الثي دد  والثسددام   إث ددا  اليدرار  ال  ددر  ااييا يددة لرحيددا   والثدى ثمكددص المددراه
 .الث ام  ااييا ى مع منكلت الحيا   ومص  ئ اامت ال اح ة  إعداد مييال المرو ة ااييا ية

 ةــدراســروض الــــف

 0ااثسا  الدا رىيثمثع مييال المرو ة ااييا ية  درية دالة مص  -1

 0ال  اتيثمثع مييال المرو ة ااييا ية  درية دالة مص  -2

 0الصد يثمثع مييال المرو ة ااييا ية  درية دالة مص  -3
 0الم ياريةيثمثع مييال المرو ة ااييا ية  درية دالة مص  -4
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 ةـــة الدراســـخط
 إختيار عينة الدراسة:

م مراهدد  ومراهيددة مددص 302ة ايساسددية مددص د: ثكو ددت عي دة الدراسددللدراسللة العينللة األساسللية -1
ة ذدددل  المددددارل ااعداديدددة وال ا ويدددة الثا  دددة ادار  أسدددواص الث ريميدددة  ثدددئ إ ثيدددارهئ  ذرييددد

 م الثالى:1كما هو م يص فى  يدو  د .عمدية ةربية
 (1)جدول 

 م( 2017 -م 2016توزيع أفراد العينة األساسية وفق بعض متغيرات الدراسة للعام الدراسى )

الصف 
 الدراسى

 المرحلة اإلعدادية
الصف  المجموع

 الدراسى

 المرحلة الثانوية
 المجموع

 ذكور إناث
  أدبي علمي أدبي علمي ذكور إناث

 57 11 12 15 19 األول 50 25 25 األول
 52 10 14 14 14 الثانى 39 27 12 الثانى
 55 10 12 19 14 الثالث 49 30 19 الثالث

 164 31 38 48 47 المجموع 138 82 56 المجموع

هدافدع  و  دد أحاية ال حط إلدى أدوات لثحييد  ل  رًا و بناء بنود مقياس المرونة اإليجابية:  -2
 ما يرى: أص اذر ت ال اح ة عرى ايد يات والدراسات السا ية اامت    اء

ة م ع ددار  فددى صددور   مسدد40يثكددوص مييددال المرو ددة ااييا يددة مددص دوصللف المقيللاس:  مأ
م ع دددارات   والثواصددد  ااييدددا ى والمسدددا د  8أ  ددداد وهدددى الكفددداء  ال اثيدددة وثثكدددوص مدددص د

م ع ارات  و إث ا  5م ع ارات  والثي   والثسام  يثكوص مص د9اايثماعية ويثكوص مص د
ئ وأمدام ع دار   13م ع ارات  وال  ر  ااييا ية لرحيا  و يثكوص مص د5اليرار يثكوص مص د
ثدار المفحدو  واحدد مدص ثرد  ال دداب   دادرًام. ي  -أحيا داً  - ة  داب  دةال داً ك  ع ار  ثويد  ل

 0ال ل ة السا ية
 (2جدول )

 أرقام العبارات اإليجابية والسلبية )فى الصورة المبدئية(

 دـــــــإسم البع
 أرقام العبارات

 سالبة موجبة
 11-5 12-10-9-8-7-6-4-3-2-1 الكفاءة الذاتية

ابى والمساندة التواصل اإليج
 اإلجتماعية

13-15-16-17-19-20 
14-18-21-22-23-

24-25 
 27 30-29-28-26 التقبل والتسامح
 35-34-31 33-32 إتخاذ القرار

 النظرة اإليجابية للحياة
36-37-39-40-41-42-43-44-

45-46-47-48-49 
38 

 (3جدول )
 أرقام العبارات اإليجابية والسلبية) فى الصورة النهائية(

 أرقام العبارات إسم البعد
 سالبة موجبة
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 28 31-25-21-16-11-6-1 الكفاءة الذاتية
التواصل اإليجابى والمساندة 

 اإلجتماعية
2-12-17-22-29 7-32-34-36 

 8 23-18-13-3 التقبل والتسامح
 9 26-19-14-4 إتخاذ القرار

 النظرة اإليجابية للحياة
5-10-20-24-27-30-33-35-37-38-39-

40 
15 

:  ثئ حسا  ااثسا  الدا رى مص  دل  إييداد م داملت االرث داذ  ديص كد  اإلتساق الداخلى -3
  الدريدة الكريدة وادد ثراوحدت م داملت اارث داذ  ديص كد    دد والدريدة ل  د مدص أ  داد المييدا

م 4ا دالدة. ويوبد  يددو  دم ويمي د0.97-0.92الكرية لمييال المرو ة ااييا ية ما  يص د
 ل ثابج:ه س ا

 (4جدول )
 اإلتساق الداخلى ألبعاد مقياس المرونة اإليجابية

 البعد الخامس البعد الرابع البعد الثالث البعد الثانى البعد االول االبعاد

 **0.97 **0.92 **0.93 **0.95 **0.96 معامالت االرتباط

 0.01**= دالة ع د مسثون 
يثمثدددددددددددددددددع مييددددددددددددددددددال  دراسة كريًا حيط ويثب  مص اليدو  السا   ثحي  الفر  ايو  لر

 0المرو ة ااييا ية  درية دالة مص ااثسا  الدا رى
م ذالد  120اامت ال اح ة  حسا    ات المييدال و لد  عردى عي دة  ر دت د ثبات المقياس: -4

م م دددداملت   ددددات اا ث ددددار 5يوبدددد  يدددددو  دو   م ع ددددار 40وذال ددددة  وكدددداص عدددددد ال  ددددارات د
 راوص.  -يشبة ال صفية  إسث دائ م ام  ثصحي  س يرماص ذرييثى ألفا كرو  اخ   والث

 (5جدول )
 معامالت الثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لمقياس المرونة اإليجابية

المجموع 
 الكلى لالبعاد

 معامل ثبات ألفا كرونباخ
معامل ثبات التجزئة النصفية سبيرمان 

 براون

0.78 0.81 

 دداملت ال  ددات صددارت دالددة إحصددابيًا ع ددد مسددثون م أص يميددع م5ويثبدد  مددص يدددو  د
ثحيددد  الفدددر  ال دددا ى م ممدددا يؤكدددد 0.81 -0.78  وثراوحدددت م ددداملت ال  دددات مدددا  ددديص د0.01

   ات.مص اليثمثع مييال المرو ة ااييا ية  درية لردراسة كريًا حيط 

 اامت ال اح ة  حسا  الصد    د  ذر  ثثم   فى:صدق المقياس:    -5
 :Quantative Validity of Contentلمحكمين الصدق الكمى ل (أ
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مص أعباء هيبة الثدريل مدص  د*ممحكماً  15ثئ عر  المييال فى صورثع ايولية عرى 
وعرئ ال فل و ل  ا داء الرأن فيع   دئ اامدت ال اح دة  ثفريدا  راء  المث صصيص فى الصحة ال فسية

ع دارات المييددال   سد ة أعرددى مددص م ع دار  مددص 40السداد  المحكمدديص  حيدط أثفدد  المحكمدوص عرددى د
م فددى بددوء ميثرحددات 42 33 24 23 19 9 5 4 2%  واددد ثددئ حدد ف ثسددع ع ددارات هددى د 90

 المحكميص وثوصياثدئ  نأص وبوحدا وداثدا الر وية.
يددداو  لريدديئ الحريددة لرصددد  الكمددى  & Lawshe (1975) Schipperواددد ادددئ كدد  مددص 

هو  Lawsheلى أص أا  عدد يمكص إسث دامع مع ذريية فى يداولع إ Schipperلرمحكميص  واد أنار 
ج أفراد دفي عاد  الصاد   ثحت الذ عم  واد ياءت الييئ يمي دا دالة إحصابيًا  حيط أ درت ال ثاب 7

لحسا  م ام  ااثفدا   ديص المحكمديص أص  سد ة صدد  محثدون ال  دارات ادد  Lawshe إسث دائ ذريية 
إسدث  اد ثسدع ع دارات كا دت  سد ة ااثفدا  فدى ثصد يفدا وثيددير      دد أص ثدئ0.88و 0.82ثراوحت  يص 

  و د ل  ثثدوافر داللدة صدد  المحثدون لرمييدال مدص  دل   سد  ااثفدا   %80مدن ملءمثدا أا  مدص 
 .د المرو ة ااييا ية الثى ثييسدا يص المحكميص فى ثيدير مدن م اس ة ال  ارات ي  ا

 :زىلللدق التمييللللالصب( 

مص الذدل  الحاصدريص عردى  %27مص  ل  حسا  اار اعي ايعرى ل س ة ويثئ  ل  
 أعرى الدريات عرى مييال المرو ة ااييا ية وأذر  عريدا الميموعة ال ريا   وحسا  اار اعي

مددص الذددل  الحاصددريص عرددى أد ددى الدددريات عرددى  فددل المييددال  وسددميت  %27ايد ددى ل سدد ة 
 سدد ة ث ذددى أ سدد  حيددئ وأعرددى ثمددايش ممكددص فأصدد   عدددد   حيددط إص هدد س ال  الميموعددة الددد يا

ذالددد  وذال دددة  وثدددئ إسدددث دائ إ ث دددار دتم ل ي ثددديص مسدددثيرثيص لم رفدددة  75ذددل  كددد  ميموعدددة 
ج داللة الفرو   يص الميموعثيص ال ريا والد يا فى ميموع دريدات ع دارات المييدال ويداءت ال ثداب

ال الدط حيدط يثمثددع المييدال  دريدة دالددة  م الثدالى الدد ن يؤكدد عردى ثحيدد  الفدر 6كمدا  يددو  د
 مص الصد :

 (6جدول )
 الصدق التمييزي  لمقياس المرونة اإليجابية

المجموعة على مقياس 
 المرونة

 المتوسط الحسابى
 للمرونة

االنحراف المعيارى 
 للمرونة

قيمة ت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 3.49 93.96 المجموعة العليا
20.10 0.01 

 3.76 73.73 نياالمجموعة الد
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الددددريات ال دددائ   ويددداءت  Zثدددئ اسدددث دائ الدريدددة الم ياريدددة مدددص ال دددوع معلللايير المقيلللاس:  -6
 م الثالى: 7م كما يوبحدا يدو  د164لرذل  دص= Zوالدريات الم يارية مص ال وع 

 (7جدول )
 ابيةللطالب على مقياس المرونة اإليج Zالدرجات الخام والدرجات المعيارية من النوع 

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
المعيارية من 

 Zالنوع 

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
المعيارية من 

 Zالنوع 

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
المعيارية من 

 Zالنوع 
36 1 60 16 84 42 
37 1 61 17 85 43 
38 2 62 18 86 44 
39 2 63 19 87 45 
40 3 64 20 88 46 
41 4 65 21 89 47 
42 4 66 22 90 48 
43 5 67 23 91 49 
44 5 68 25 92 50 
45 6 69 26 93 51 
46 7 70 27 94 52 
47 7 71 28 95 53 
48 8 72 29 96 54 
49 9 73 30 97 55 
50 9 74 31 98 56 
51 10 75 32 99 57 
52 11 76 33 100 58 
53 11 77 34 101 59 
54 12 78 35 102 61 
55 12 79 36 103 62 
56 13 80 37 104 63 
57 13 81 38 105 64 
58 14 82 39 106 65 
59 14 83 40 107 66 
    108 67 

ثئ ثيسيئ مسثويات ااسدثيا ات فدى الم دايير  ثحي  الفر  الرا ع حيطو  اء عرى ما س   فيد 
 م:8كما يرى فى يدو  د Zإلى  ل ة مسثويات مسث مرة الدريات ال ائ والدرية الم يارية مص ال وع 

 (8جدول )
 الدرجات الفاصلة لتحديد مستويات المرونة اإليجابية

 مستويات المرونة اإليجابية Zالدرجة المعيارية من النوع  الدرجة الكلية الخام

 منخفض درجة 12أقل من  54 -36

 متوسط ةدرج 49 - 12من 91 -54

 مرتفع درجة 49أكثر من  108 -91

 108إلدددى  36ال دددائ ثراوحددت مدددا  ددديص  واسددث ادًا إلدددى اليددددو  السدددا   فددإص اددديئ الددددريات
درية  ووفيًا لرم ايير ثئ ثص يف المثوسذات ال اصة لمسثون المرو دة ااييا يدة إلدى المراهيدوص 
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دريدة  والمراهيدوص  ون المسدثون المثوسدذ  12 ون المسثون الم  ف  حاصدروص عردى أاد  مدص 
ون المسدددثون المرثفدددع دريدددة  والمراهيدددوص   49إلدددى  12حاصدددروص عردددى دريدددات ثثدددراون مدددا  ددديص 

    .درية 49حاصروص عرى أك ر مص 

 ج:ـــائـــالصة النتــــخ

أسددفرت ال ثددابج الوصددو  إلددى دريددات مربددية فددى حسددا  ااثسددا  الدددا رى مددص  ددل  
 الدريددة الكريددة واددد ثراوحددت م دداملت  لإييدداد م دداملت االرث دداذ  دديص كدد    ددد مددص أ  دداد المييددا

ددا م ويمي 0.97 -0.92دالكريدة لمييدال المرو دة ااييا يدة مدا  ديص  اارث اذ  يص ك    د والدريدة
رييددددة الثيشبددددة ال صددددفية ف يددددد أص يميددددع كرو  دددداخ  وذ -دالددددة  وع دددددما   ثيدددد  إلددددى ال  ددددات  ذرييددددة ألفددددا

  وثراوحددددت م دددداملت ال  ددددات مددددا  دددديص  0.01م دددداملت ال  ددددات صددددارت دالددددة إحصددددابيًا ع ددددد مسددددثون 
سدددد  مرثف ددددة  وال ددددر  السددددا   يؤكددددد عرددددى الكفدددداء  المييددددال و   م ممددددا يؤكددددد   ددددات0.81 -0.78د

 السيكومثرية لمييال المرو ة ااييا ية كأدا  ايال عرمية لييال المرو ة ااييا ية لرمراهييص.

 ة: ـــــات الدراســــتوصي

 فى ضوء نتائج الدراسة يمكن التوصية بما يلى:
ن المرو دة ااييا يدة لددن فبدات مدمندة ثصميئ وثذ ي   رامج إرنادية ثددف إلى رفدع مسدثو  -1

 كالمرأ  ايرمرة والمذرية وةيرها.

 .عم  دورات ثدري ية فى رفع مسثون الث ام  مع الب وذ الحياثية والثى أ  ثت ف اليثدا -2

 أوالً : المراجع العربية

عردددى م. فاعريدددة  ر دددامج إرندددادن لرفدددع مسدددثون المرو دددة ااييا يدددة وأ دددرس 2014أسدددماء عدددو  ع ددددالحريئ د
   كرية اآلدا . يام ة حرواص. رسالة دكتوراةموايدة الب وذ لدن المراهييص  

فاعريدة  ر دامج لثحسديص المرو دة ال فسدية لددن عي دة مدص ايذفدا   0م2017أسماء السيد م ر دى د
 0م دددد الدراسددات ال ريددا لرذفولددة رسللالة ماجسللتير  0 ون صدد و ات ث رددئ اليددراء 

 0يام ة عيص نمل
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مدص  م. أسالي  الم امرة الوالدية وعلاثددا  المرو دة ااييا يدة لددن عي دة2016ائ دأمير  محمد إم
. كريددة الثر يددة. يام ددة رسللالة ماجسللتيركري يكيددة.  –المددراهييص دراسددة سدديكومثرية 

 عيص نمل.

دن المرو ددة ال فسددية وال صددا ية والنددفية  الدد ات وايسددالي  الويدا يددة لدد 0م2016السدديد كامدد  النددر ي ى د
ميرددة كريددة الثر يددة  مركددش الم رومددات  0اسددئ الثر يددة ال اصددة وال لاددات والثددد  ذددل  

 0 163-61  يام ة الشااشي   61ال فسية والثر وية وال يبية 

م. ث ميددة مدددارات الصدددااة والصددمود ال فسددى ل فدد  أعددرا  2014إيمدداص مصددذفى سددرمي ى د
لدددآلدا  وال ردددوئ  كريدددة ال  دددات  رسلللالة دكتلللوراة.ااكثبدددا  لددددن ذر دددة اليام دددة  

 والثر ية. يام ة عيص نمل.

م. ال لاددة  دديص مرو ددة اي ددا وايمددص ال فسددى لدددن ذر ددة يام ددة دمندد . 2015 يدداص محمددد هيدد ئ د
 كرية الثر ية. يام ة دمن . رسالة ماجستير.

فاعريددددة  ر ددددامج إرندددادن يم ددددى ادددابئ عرددددى اسددددثراثيييات  0م2012ح ددداص ع دددددالرحيئ المدددالكى د
دراسات عربية فلى  0ة لشياد  المرو ة لدن ذال ات يام ة أئ اليرنالمرو ة ال فسي

 0الس ودية 0م3د31 0التربية وعلم النفس

ة م. منكلت المراهيات اايثماعية وال فسية والدراسية دراسة وصفي2004 ولة ع داهلل الس ثى د
عرددى عي ددة مددص الذال ددات السدد وديات فددى المرحرددة المثوسددذة فددى المدددارل الحكوميددة 

 . كرية اآلدا . يام ة المر  س ود.رسالة ماجستيرى مدي ة الريا . ف

فاعريدددة  ر دددامج إرندددادن إ ثيدددابى فدددى ث ميدددة المرو دددة ال فسدددية  0م2013ر ي دددة شيدددداص الحمددددا ى د
  كريدددة رسلللالة دكتلللوراة 0لرذر دددة  ون اليفددداف ال ددداذفى فدددى المرحردددة ااعداديدددة

  0الثر ية  يام ة ثكريت

الفرو  فدى اسدثراثيييات موايددة البد وذ ال فسدية فدى بدوء كد   0م2017سالى صلن ااسئ د
مدددددص الصدددددل ة ال فسدددددية والمرو دددددة الم رفيدددددة وال فسدددددية لددددددن ايسددددداث   اليدددددام ييص 
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  96 مجلة دراسلات تربويلة ونفسلية جامعلة الزقلازيق  0الممارسيص لمدائ إداريدة
11-139 0 

 السددددرو  الث افسددددى لدددددن الع ددددى المرو ددددة ال فسددددية وعلاثدددددا  0م2016صدددد رن إ ددددراهيئ عذيددددة د
م  1د42 0مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضلية 0م ث  ات يام ة الم يا

279- 309 0 

مكث دددة اي يردددو  منلللاهج البحلللث فلللى الصلللحة النفسلللية.عددداد  محمدددد الصددداد  دثحدددت الذ دددعم. 
 المصرية  الياهر .

عرددى ال دل   الر دد  فددى ثحسدديص م. ف اليددة  ر دامج إرنددادن اددابئ 2015عدل ع دددالكريئ الحويدداص د
. مسثون المدارات اايثماعية والمرو ة ال فسية لدن ايذفا  المساء اليدئ يسددياً 

 م. اليام ة ايرد ية  عماص.42د2 مجلة العلوم التربوية.

م. دور الثر يددة المد يددة فددى ث ميددة مرو ددة اي ددا فددى الن صددية الفرسددذي ية. 2010محمددد يددواد ال ذيدد  د
 .593-537م. 2د12. سرسرة ال روئ اا سا ية. األزهر بغزةمجلة جامعة 

 أم. فاعريددة  ر ددامج إرنددادن لث ميددة المرو ددة ااييا يددة فددى موايدددة أحددداط الحيددا 2010محمددد سدد د حامددد د
 . كرية الثر ية. يام ة عيص نمل.رسالة دكتوراةالباةذة لدن عي ة الن ا . 

ل مددد  وعلاثدددع  المرو دددة ال فسدددية لددددن م. البددد ذ ال فسدددى فدددى ا2015محمدددد عصدددائ أ و ددددن د
. كريددة رسللالة ماجسللتيرال ددامريص  مسثنددفى كمددا  عدددواص  محاف ددة نددما  ةددش . 

 الثر ية. اليام ة ااسلمية   ش .

ن م. ايمص الفكرن وعلاثع  ثر ية الحايات ال فسية ومرو دة اي دا لدد2017محمد عرى الشهرا ى د
 .مجللة كليلة التربيلةكة ال ر ية السد ودية. الذر ة الموهو يص فى مدي ة يد   الممر

 .90-57م. يام ة أسيوذ. 1د 33

م. ف يات عرئ ال فل ااييا ى فى  ف  حد  الير  لدن عي ة مدص 2014م ا  محمد مصذفى د
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