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بيدددل رايلاتددد ر  ادددر  ددد    راقاب يدددل اهسدددل  ر  طبييدددل سدددل  ادددر راليددد     دددرهددد ال را  ر
را يي ج رفيل)راجنس، وراي ح ل را  رسديل  اد ع  تندل ادم راييداقتم  ق ياابراقداب تم ا دلي وب، وين  دل  تندل 

   ااددددداا، بيل سددددد  20-10  طاادددددال وطااردددددل، ي روحدددددل ) يدددددا  را ددددده  بدددددتم)100را  رسدددددل ادددددم )
) ثدددر ، بتنيدددا يلددد زع حادددا  47ذكددد را، و 53زع رايتندددل حادددا راجدددنس  ادددر )ب ااددداا، ويلددد  15 يددد عب

  56  طااردداا وطاارددل اددم رفط ددال اددر ا ح ددل رالي ييددر، و)44راي ح ددل را  رسدديل)رايي  را(انددر   اددر)
طااراا وطاارل ام راي رهقتم ادر ا ح دل راي ندر، ويدو ي بتدا اايداب راقاب يدل اهسدل  ر  )  د ر( راراحثدل  

يدددل، وريمدددت ادددم  لدددانه را  رسدددل ) ددد  ال ي جددد ( اددد ول ذر  (الادددل  ح دددانيل بدددتم راددد ك   ب  يقدددل ا (
، ووجددد ( اددد ول ذر  (الادددل  ح دددانيل بدددتم راثهثدددل ورإل دددال   دددر اايددداب راقاب يدددل اهسدددل  ر  و)بيدددا( 

 .ار ا ح ل رالي يير رفط الا اات  ار ا ح ل راي نر وراي رهقتم ،ا ح ل رالي يير رفط ال ار
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Abstract 

The study aimed to determine suggestibility in view of some 

demographic variables (gender, Educational level) in a sample of mentally 

handicapped "educable". The sample consisted of (100) student aged 

between (10 and 20 years) with (15) years old as an average age. The data 

disaggregated by sex into (53) males and (47) females, while the 

Educational level (age) disaggregation was (44) child in the educational 

stage, and (56) adolescents in the professional stage. The suggestibility 

scale (prepared by the researcher) have been applied individually. The 

results of this study showed the absence of statistically significant 

differences between males and females on suggestibility scale and its 

three domains, moreover, There are statistically significant differences 

between the children (in the educational stage), and the adolescents (in the 

professional stage) on suggestibility scale and its domains ,in favor of 

children in the educational stage.  
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يي  را  ( بي رحل  ي  الياقرل، يات  ات ا  ح  رالق م، وي    ادم الها دا  ادر رالاليدال، 
 دددانا، وقددد  ياددد ا هددد ر رايدددانا جاددديياا )و  ق يددداا )و ر  ياايددداا )و  -)حيا ددداا -وقددد  ييتدددا هددد ر رانيددد 

ددد ا هددد ر رايدددانا ادددما را ددد ( يجددد    اددد  ا ل   ددداا  يدددم ح اددد ، وادددم ثدددو ي دددي  رجلياعيددداا، وادددا  ا وهجا
بدداايج( وراح ادداا، بددل  ريددا ةددي  بحاجددل ااسددل  اددر رالحليدداي ورا دد قل، كيددا قدد  ي ددي  بدداا ال 

 ورإلبيا(، وحتنئ  يه  اا   ي  و  ر )اثاا  بذوو رالحلياجا  را اصلب. 

ه ر، وييثل ائل رإل اقل رايق يل  ح ى ائا  ذوع رالحلياجا  را اصدل، حتدت ي دت   ادر 
 ق ر  ام )قل ام رايل س ، وي احر  ق د   ادر رااد  ل رالني در، ويلمدت ذثدا  ذاد  ادر  )(ر 

ر   ددددام راي ددددا ر  راي اكيييددددلم )ااا اددددل، واي اددددل راقدددد ر   ورانلابددددل،... ، ور   ددددام راي ددددا ر  
رالجلياعيدددددددل اثلم)راي دددددددا ر  را   ددددددديل، ، وحدددددددل راي ددددددداه  رالجلياعيدددددددل، ويجندددددددا را قددددددد ع 

ت ايدددل، وا دددا ر  راينايدددل  ر  رايي يدددل ويليثدددل ادددرم ))  ددد ل راحيدددا  را دددحيل،.... ، وكددد ر راي دددا
 .((Laura&Sardinia-prager,2015:9 ... را   يل،

وال  يا )ا ه ر ك   يؤث  س راا   ر رال راا ران ار ا ييال  ق يداا، و هقايد  رالجلياعيدل 
اادددل ادددر رايجليددد  ي لاددداوع اددد  ا دددا كل و)  ددد ل  رابتئيدددلي ايدددا يحددد ل (وا ا دددا كل  ا دددا كل اي 

رآلالددد يم، ادددافا   ذا ال يقل ددد    دددر وجددد ( رإل اقدددل رايق يدددل احادددا، بدددل   دددر يرياي دددا، وادددم 
)ال   يريا  رإل اقل رايق يلم يح ل را  ( اي درت )(ر  طيعيدل ادر يد  رآلالد يم راد يم ينب و د  اد  ، 

وياد عاو ذريد  ا دو،  وي  ق ا   ي  يا   )ال ع، وال يال ي   ال )ا ي بر ا ااب و وين داع فوراد هو،
 وه  اا ي  ا   ي  راقاب يل اهسل  ر .

ادد   دد م وجدد ( رفسددرا   ،رسددلي ر( را دد ق القبددل اندد  ل  اددر سددل  ر  وي ددت  راقاب يددل اه
 .(176-175: 1993،عبد العزيز القوصي)ارانافيل القب  
،  (Young, et al., 2003) وآخننني  ينن   : ددام ( رسددل  رسددا  انرا بيددل )ةددا  قدد  و 

(، White, 2004) واينن : و( رسددل، ((Agnew & Powell, 2004آنيننو ويوينن  رسددلم و(  
 & Henryوجدجونسون ) هي ني و( رسدلم ، (White & wilner, 2005) وويل ن واي ( رسلمو 

Gudjonsson, 2007)، ميلنز وآخنني و( رسدل : (Miles, et al., 2007) ،سنوندي    و( رسدلم
 ادر  (London, et al., 2013) : ل دن وآخني ( رسلو ، (Sondenaa, et al., 2010) وآخني 

ورسدددلاها و،  وياددد ل رالدددلثت    دددت و سدددل  ر  ادددم )قددد ر  و رايدددا(يتم،اه ل)اثددد  قاب يددد )ا راييددداقتم  ق يددداا 
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وي ل ددق قدداب تل و اهسددل  ر  بدداالله  ايدد ل ذكددان و، و يدد هو را(انددر ورايق ددر، وكدد ا  بدداالله  قدد    
 ذرا ي ، وال ان   را   يل، وحاال  راجا يل وران ايل. را  (   ر رال رصل، وا ع ق  

 ينننن   وآخنننننون و ظدددد را الددددلث  راقاب يددددل اهسددددل  ر  بااي يدددد  اددددم راي راددددل، )ةددددا  كددددلل اددددم 
(Young, et al., 2003،  جدجونسننونوه ني و Gudjonsson & Henry,2003) ، 
اب يدل اهسدل  ر  ،  ادر )ا راييد  يدؤث  ادر راق(Miles, et al., 2007) ميلنز وآخننون  بننو و

حتت )ا رفط ال ذوع رإل اقل رايق يل ال ي ل ق  م )قد ر  و رايدا(يتم ادم  ويلناسا  ااياا اي ا
)  ددر اددم )قدد ر  و رايددا(يتم بددن س راييدد  را(انددر، -واددر را قددل   ادد -  ددس راييدد  رايق ددر، وانن ددا

ايق دددر ا ييددداقتم بيينددر وجددد (  هقدددل  ااددديل بدددتم راقاب يدددل اهسددل  ر  وكدددلل ادددم راييددد  را(اندددر ور
  ددال  اددر راقاب يددل اهسددل  ر ، -، بتنيددا رالل  ددل را  رسددا  حدد ل يددلثت  الاتدد  راجنس)ذكدد   ق يدداا 

   ار )ا راقاب يل اهسل  ر  ال يللث  بيلات  Young, et al., 2003) ي   وآخنون  حتت )ةا 
بددااجنس هدد   اددر )ا يددلث  راقاب يدل اهسددل  ر   (Godino, 2009) جودي ننوراجدنس، بتنيددا )ةددا  

)اثدل يقد ي  راد ر ، ورادلحاو راد رير،  )ا   ابر وي جد   ادر   رادل  د   كاا  دانق را   ديل
 وراي غ ريل رإلجلياعيل ، وإار راق  ر  رايق يل، واال ع رالي يو، ورابنا  رإلجليا ر.

 وكاا ه ر (راياا ا راحثل إلج ر  را  رسل راحاايل اتلانر ا ا ران ق  م راقاب يل اهسل  ر 
ادددر  ددد   بيدددل رايلاتددد ر  را يي ج رفيدددل )راجدددنس، راي ح دددل را  رسددديل  اددد ع  تندددل ادددم راييددداقتم 

  ق ياابراقاب تم ا لي وب.

ددد اراا هيدددام رإل اقدددل، وراقاب يدددل  ييادددم )ا  ل ددد   كيدددا ينددد ا حيدددا  اددد ( رجليددد    يددد   هاا
ل )ثنا  ي رج ها ار رال  يا رايت ر ر )ا وج ( راقاب يل اهسل  ر  اهسل  ر ، حتت الحظل راراحث

ا ع راييال  ق ياا )ح  )سرا  ظ    كثت  ادم راي داه  رااد  كيلم كاإلسدا   راجناديل و راي(ادل 
رالجلياعيل، ورال التم، وراا  ل راي ور ري ا ر يجا )ا  لال  ار ر لرا  ا   رال   يد   يدؤث  ادر 

ا ع راييال  ق ياا ان ام اال ع ق  ري  رايق يل)ذكا ، ور لرا ، وذراد  ، وي نتد  ، راقاب يل اهسل  ر  
)و سدد   رايياا ددل رالددر يل قاهددا، )و ةددي    باإلحردداش راي دداحا ا  دد   راياددلي  اددر )(ر  راي ددام 
راي ل  ددل، وطبييددل جنادد  وراي ح ددل رايي يددل رالددر ييدد  ب ددا، و غبلدد  اددر    ددا  اددم ح ادد  ايددم 

يدداب  ا ددو،  ا ) ر(ور   ايلدد  وينييددل ق  ريدد  وجدد و  طانيدداا اتندداا، وإا ) ر(ور رسددلاها   ييلب و دد  اجدد (
وج و  ك ا  )يمااي ايا يل يا   ي  سد   ي راقد  اد    اد  )والا، ثدو اد  )ق ر د  ادم رايدا(يتم ثا يداا، 



2020 (3ج)ينايـر  (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 371 

اب يدددل ثدددو اددد  رايجليددد  ثااثددداا، هددد ر، وثيدددل  ددد    ادددر را  رسدددا  راي ريدددل ورفجنبيدددل رالدددر يناوادددل راق
اهسل  ر  ا ع رايياقتم  ق ياا، وذا  ادر حد و(   دو راراحثدل، ايدا (اي دا (ايداا حثتثداا  ادر احاوادل 
ران ددق  ددم رحلياايددل وجدد ( ادد ول اددر راقاب يددل اهسددل  ر  اددر  دد   بيمدداا اددم ي دد  رايلاتدد ر  
هددد   اثدددل)راجنس، راي ح دددل را  رسددديلبرايي  را(اندددرب ي ب ددد   رإلادددا(  ايدددا قددد  ياددد    نددد   لدددانه 

را  رسل ار ي جي  رالهليام ا ع رال ر يتم وغت هو ام )هل رالالل اص  ار   و   و   بد راه 
 يال    ال ل راقاب يل اهسل  ر  وراح  ام ذثا ها راا بيل.

 ويمك  بلورة مشكلة الدارسة م  خالل اإلج بة ع  التس ؤالت الت لية:
 راجدددنس الله ابددد قددداب تم ا دددلي و ،)راسدددل  ر   نددد  راييددداقتم  ق ياا هدددل ي ل دددق راقاب يدددل اه -1

 ؟إ ال و  )ذك  ،
راي ح دددل  الله ابددد )راقددداب تم ا دددلي و ،سدددل  ر   نددد  راييدداقتم  ق ياا هددل ي ل دددق راقاب يدددل اه -2

 ؟ وا ح ل راي نر ،ا ح ل رالي يير)را  رسيل 

براقدداب تم ا ددلي وب، بدداالله   ران ددق  ددم رالددله  راقاب يددل اهسددل  ر  ادد ع راييدداقتم  ق يدداا  -1
 راجنس)ذك  ، وإ ال .

ران ددق  ددم رالددله  راقاب يددل اهسددل  ر  ادد ع راييدداقتم  ق يدداا براقدداب تم ا ددلي وب، بدداالله   -2
 )ا ح ل رالي يير، وا ح ل راي نر . راي ح ل را  رسيل

 :مـــن الناحيـــة النظريـــة -1
اول را  رسل راحاايل رإلس ام ار راللصتل رانظ ع اي   م راقاب يدل اهسدل  ر ، وال سدييا يح   )

 ا  ائل رايياقتم  ق ياا. -ار ح و(   و راراحثل -)   ح يت رالناول ار رابتئل راي ريل

   ن الناحيــة التطبيقيـة:مــ -2
ا  دددل  ،ةدددا(يل ددد ر( وي دددييو بددد راه      ييادددم رإلادددا(  ادددم  لدددانه را  رسدددل راحاايدددل ادددر    )

ي ورالددر بدد و ها يددا و ادر يق تددل راي يدد  اددم رايدد اه  رانايجددل  ن ددا راقاب يل اهسدل  ر ي
ورالنيدا ام رال  ااي راحايقر ار رايجليد  رايياق ا  ق ياا براقاب  ا ا لي وب  حلر يليام

 ا  )ا ر( ، وام ثو   م ي يي  و ورسلاها و.
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 وتتمث  في المصطلح ت اآلتية:

 Mentally Disabled (educabled)املعاقني عقليًا "القابلني للتعلم":  -1
 ، وي ل  ي هو رايق ر اد  ادر )ق دا  70-51هو )وائ  را يم يل روح  ارل ذكان و بتم)

رالجلياعيددل    سددن ر ، وهددو قدداب  ا اددلي و راقدد ر   ورانلابددل ورالاددا  وينييددل راي ددا ر 10-7اددم )
 (.10:2010)إسم عي  بدر،

 Suggestibility: القابلية لالستهواء-2
ويهي عاا ا راراحثل  ج رنياا بل  ام قب ل وي  يا را د ( راييدال  ق يداا آل ر  و)اندا  ورقل رحدا  
رآلالدد يم، وريرددا  و اددر جييدد  )قدد را و و)ايدداا و ويق تدد هو ورال  ددياع ا ددو ر  دديا اا ) يددر، ورالددلث  

 و را ج ر يل، وييام يح ي ها باا  جل رالر يح ل   ت ا راييال  ق يداا براقابدل ا دلي وب   در بحاال
 )إعداد الب حثة(.ااياب راقاب يل اهسل  ر  

 

يلحددددد ( را  رسدددددل راحاايدددددل بدددددااين ه، ورايتندددددل، ورف(ور ، و)سدددددااتا راييااجدددددل رإلح دددددانيل 
  ر رانح  رالاارمرايال  ال وذا    

 مــنهـــج الـــدراســــــة: -1
 ر لي   راراحثل   ر راين ه را ص ر رال يراطر رايقا ا.

 عــــينة الــــدراســـــة: -2
) ثدددر  ادددم ذوع  47ذكددد را، و 53  طاادددا وطااردددل )100) تتكنننون عي نننة الدراسنننة مننن :

ا ن يددل ار)بن ددا، وطدد ع، وراييدددا ، رإل اقددل رايق يددل براقدداب تم ا ددلي وب اددم طدده  ادد ر ب رال ريددل ر
ب ااداا، ورددا ح ر  15   ااداا، بيل سد   يدد عمب20-10وق يادنا، ورايح دل  يلدد روح ) يدا هو بددتمم)

 ب.0.0796اعيا عمب

 أدوات الــــــــــدراســــــــــــة:-3
  )إعداد الب حثة(. ااياب راقاب يل اهسل  ر     )
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 أساليــب املعاجلــة اإلحصائيــة:-4
جلياعيدددل رإلصددد ر  راثددداام راراحثدددل   دددر ح(ادددل رابددد راه رإلح دددانيل ا ي ددد م رال ر ليددد  

   SPSS.18).   ((  اياال ر يراش كا ل بت س ا.           (  ( راللراT-Test) .  

 

  Intellectual Disability  احملـــــــور األول: اإلعاقـــــــة العقليـــــــة
 Missouri Department of دددد   ا ايادددد  ع ا لي دددديو رالبلدددد رنر وراثددددا  ع 

Elementary and Secondary Education(2009)  رإل اقدل رايق يدل بل  دام ر   دام
ا حددد ن  دددم ال سددد  رف(ر  رايق دددر رايدددامي ي ددداحر  ق ددد   ادددر رااددد  ل رالني دددر الدددهل را لددد   

ق رإل اقدددل رايق يدددل  نددد اا يدددن  ل )(ر  را  دددل بييددد ل ر حددد راتم اعيدددا يتم  دددم رانيانيدددل، ويهنلا ددد
د  را  دل ر   ا داا ادر رااد  ل رالني در، و ند اا يددؤث   )ق ر د  ادر   دس راييد ، وكد ا   ند اا يهظ ا

 رإل اقل س راا ار )(ر  را  ل رالي يير.
  اددددر  دددد ( اددددم را  ددددانق رال  ياايددددل (216:2005عبنننند المطلنننني القنيطنننني ) )ةددددا 

ورا   دددديل ا ييددددال  ق يدددداا براقابددددل ا ددددلي وب ان ددددام سدددد  ال رال ايددددا(، وسدددد  ل رالسددددل  ر ، ورالب دددد  
رال  ياار وراهاراال ، و  م رالال رل بيا ي و  ح ا ، )و رال  ااعيل و  م رالحاو ار رال  ياال ، 

  باا و يددل و دد م يقدد ي  راياددئ ايل، ويدد  ر ااددل ع را راعيددل را رال يددل، وراجيدد ( ورال دد ا، ورا ددي  
ورإلحرداش، و دديق راثقددل بدداان س، ور   ددام يقدد ي  راد ر ، وراي  دد م راادد بر  ددم راددن س، ورالدد (( 

 ور   رالسلجابل، وراق ا ورا ج م وراا حاا، وإي ر  را ر .
ياددل  ق راراحثددل اددم ال ددانق راييدداقتم  ق يدداا براقدداب تم ا ددلي وب  دديق  هدد ر، واددم ثددو

 لل ر لراه و ور ليدا(هو   در راد را   ق دت   رايد ع، ورا دي   ق  ري و رايق يل، ورالر يظ   ار ي
ايددا يدد ا  ؛ باا و يددل ورا  ددل ورإلحردداش، امددها  ددم  دديق قدد  ري و   ددر بنددا   هقددا  رجلياعيددل

ورال ليا(   ت و، وراثقل  بيماا ان و  ار رإلقرال   ر راناب ورااير  ار راح  ل   ر   اهو،
)عم يج در )حد  ال دانق راييداقتم  ق يداا وهدرم ، كدل ةدر  رايييا  ب و وي  يق و ويق ت هو ادر

قدداب تل و اهسددل  ر ، ورالددر يحدداول راراحثددل ايااجل ددا اددر رايحدد   راثددا ر اددم هدد ر را  ددل ايي اددل 
     ا ع يلثت ها   ر رايياقتم  ق ياا براقاب تم ا لي وب.
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 ثانيًا: القابلية لالستهواء عند املعاقني عقليًا
 ر  الاصيل ام را  انق ران اديل ورالجلياعيدل اد ع راييداقتم  ق يداا ، يي  راقاب يل اهسل 

 رالدرو  (Milne,et al.,2002)من يل  وآخنني وهد ر ادا )ا يد  راي يد  ادم را  رسدا ، وان دام ( رسدل 
وردتم بتدن و يقا  دل راذوع رإل اقل رايق يل رارادي ل و اهسل  ر  ا ع راقاب يل ه ال  ار رالحقا ام

 Gudjonson) ب ا قاب يل اهسل  ر ج ج  ا ا بااياب رسل  ال را  رسل و  ،ا رفس ي )ق ر  و ام

suggestibility scale GSS)، اد )   ر 13و ،  جدها 34) اا ة   47 ق را ا تنل  و)ج يل   ر
ين  ددل  اددر حددتم، اا  اادد  59-19) رادد يم يلدد روح ) يددا هو بددتمو  اددم ذوع رإل اقددل رايق يددل راراددي ل،

-19) ي روحدل ) يدا هو بدتمو  ،ادم رفسد يا  ا )  ر 25و ، جها 13)  اا ة  38رايتنل رفال ع ام
 راي دا كتم ذوع رإل اقددل رايق يدل كدا  ر )اثد  قاب يدل اهسددل  ر  )ا ادر  ااداا، وي صد ل را  رسدل   62

، باانادددرل ا   جدددل وقددد  ري و رايحددد و(  األسدددئ ل رايمددد  ل وذاددد  بادددبا قبددد ا و ادددم )قددد ر  و رايدددا(يتم،
د ا  ران يل ا ياياب، ايد ل ( جدا  ذوع رإل اقدل رايق يدل ر ي داع )اا باانارل فبيا( رايايداب اقد  وهجا

 اقا  لا  )ا ع رالقبل ورا م ع األسئ ل رايم  ل  رارهي  رفول اياياب راقاب يل اهسل  ر ، وه م   ر
ل  ر ، رارهي  راثا ر ار ااياب راقاب يل اهسد واو يام هنال ا ل ور ت بتن يا ار ( جا  اايا(يتم،ب

 ندد اا يددو يمدد ت  و، حدداول   اددر ) دد وي جدد  ذادد   بيدد   (و( را يددل راادد بيل ، رإلجابددا )ياتت  وهدد م
راليااددل اد   (و( را يدل ب رسد ل يندد ر  رالسدلجابل رالدر قد ا ها اددر  رايق يدلرإل اقدل  ورفةد اص ذو 

)رسدل جاع    ا ورالسدل ايد ال  راقاب يدل اهسدل  ر   هقدل  ااديل بدتمايا وجا ا   برااطل، راب ريل
راي ددا كتم ذوع رإل اقددل رايق يددل رادد يم يددو يمدد ت  و بافسددئ ل اددر ةددال بدد ي تم  كيددا )ا رايي  اددا  ،
 راردداااتم ذوع رإل اقددل رايق يددلي ايددا يؤكدد  )ا الليددا  رابدد يل رفالتدد اددا  ر )اثدد     ددل ال الدداطئتم،

 .  رإلجابلرالليا  رار ي ك   ا ي و صي رل
 ددديق رالسددل  ا  را ددد  ع ورايلدددلال  اددد ع ذوع  Beail, 2002) ) بيننن و)يدد   ( رسدددل 

رإل اقددل رايق يددل، وقدداب تل و راي ي يددل اهسددل  ر ، وياتتدد   جابدداي و بيدد   (و( را يددل راادد بيل، حتددت 
 رةلي ل ي   را  رسل   ر رسل هع و  م انلانه را  رسا  رفال ى.

 ي عينة من املعاقني عقليًا:ثالثًا: القابلية لالستهواء يف ضوء بعض املتغريات الدميوجرافية لد
يلندددداول راراحثددددل فييددددا ي ددددر راقاب يددددل اهسددددل  ر  ادددد ع راييدددداقتم  ق يدددداا اددددر  دددد   بيددددل 

))ط دال ادر ا ح دل رالي ييدر، واد رهقتم  رايلات ر  را يي ج رفيل وان ام راجنس، وراي ح ل را  رسيل
 ار ا ح ل راي نر .
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 س:ــــــالجن-1
   ادر ) د  ال ييادم رالنبدؤ Young, et al., 2003) ين   وآخنني )ةدا    لدانه ( رسدل 

 بااقاب يل اهسل  ر  ام الهل الات  راجنس ا ع رايياقتم  ق ياا.
 )العمر(: المرحلة الدراسية-2

ال ة  )ا رالق م ار رايي  يدؤث    در ال دانق را د ( رايي فيدل ورالجلياعيدلي ايدا يل يدا 
ناوادددل راي يددد  ادددم را  رسدددا   هقدددل راقاب يدددل   يددد  يدددلثت  ور دددت   دددر راقاب يدددل اهسدددل  ر ، واددد ا  ي

 ، وجدجونسون وه ني  (Young, et al., 2003)ي   وآخني "م باهسل  ر  باايي ، وان ا ( رسدل
(Gudjonsson & Henry, 2003) ين""بننو  وميل ، و( رسدل ب(Bruck & Melnyk, 

  ر  ويلناسدا  اادياا اي دا ار )ا رايي  يلنرل بااقاب يل اهسل  ، وق  ي ص ل ه   را  رسا  (2004
و)ط ددال  تنددل رادد اه اددم   ددس راييدد  را(انددر، وقدد  ري قددل اي ددو ادد ع رفط ددال ذوع رإل اقددل رايق يددل 

 واد ،43ط دها ) 69)ج يل   ر  تندل ادم  رالر(، وMiles, et al., 2007) ميلز وآخني ( رسل 
 اادداا، وكدداا   14-9بددتمم) بنلدداا  اددم ذوع رإل اقددل رايق يددل راراددي ل، ورادد يم يلدد روح ) يددا هو 26و

بنلدداا  اددر  تنددل رادد اه ا ددو   ددس  21وادد را، و29) ط ددها  50، باإل دداال  اددر 59.8ال سدد  ذكددان و 
راييددددددد  را(اندددددددر ايتندددددددل راييددددددداقتم  ق يددددددداا، ورسدددددددل  ال را  رسدددددددل اايددددددداب بج ج  اددددددد اب ا قاب يدددددددل 

)ا  وي صددددد ل  لانج دددددا  ادددددر ،WASI، واايددددداب بوكاددددد  ب راي ل ددددد  ا ددددد كا GSS-2اهسدددددل  ر 
)اثد     ددل كيدا )  دو ، رايددا(يتمرإل اقدل رايق يدل )اثد  قاب يددل اهسدل  ر  ادم رفط دال  ع رفط دال ذو 

وزيددددا(   دددد ( رإلجابددددا   األسددددئ ل وراي ااددددا رايمدددد  ل والاتتدددد   جابدددداي و بيدددد   (و( را يددددل راادددد بيل،
 ق يدداا،  ظدد را را اطئددل اددر رايقاب ددل، كيددا )ا يددلثت  راييدد  را(انددر يادد ا )قددل ادد ع اجي  ددل راييدداقتم 

 ذر يددددو يمدددديتم )ط ددددال ذوع   اقددددل  ق يددددل كيددددا ) دددد  الردددداطؤ ايدددد ل  يدددد هو رايي اددددر ورالجليددددا ر، 
 ال س ل وة ي  ، اما يلثت  رايي  را(انر   ر راقاب يل اهسل  ر  س   ين  ل فبي  ام ذا .
ق يددل وراالدداار اددما راييدد  وحدد   ادديس اؤةدد را كافيدداا   ددر قاب يددل رفط ددال ذوع رإل اقددل راي

اهسدل  ر ، والسدييا  ذر )الدد  ا ادر رال لردا  رايهقددل بدتم رف(ر  رإل( رادر وراييدد  را(اندر، وهد  اددا 
يجددا فيدد  رسددل  رم ا دد  تم براييدد  رايق ددرب، بدد الا اددم راييدد  را(انددر كينبدد ل بااقدد    رإل( رايددل 

ر  رإل( رايدددل ورايي فيدددل ا ييددداقتم  ق يددداا، و دددهو    دددر ذاددد ، ادددما را  جدددل رالدددر يل ددد   ب دددا راقددد   
األط ال ذوع رإل اقل رايق يدل اد  يقد م راييد    يدا يلحد ( ادر  د   طبييدل وةد   رإل اقدل، وك يدا 
زر(  ا داه  رانددهم ورا اددل ورااددي  وزر( ر ليدا( ا ددام رادد را     ددر قد  ر  را  ددل را  ظيددل، ك يددا 
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  ةدد   رإل اقددل يدد((ر( ق ددل ا رارددل رف(ر  رإل( راددر ا ييدد  را(انددر ادد ع راييدداقتم  ق يدداا، ايدد  زيددا(
 .(Batshaw & Shaprio, 1997)  رال او  بتم رايي  را(انر ورايي  رايق ر

 (Gordon, et al., 1994) جننوردون وآخنننون  قدداماقدد   رااناددرل ايلاتدد  راييدد  رايق ددر،و 
وال سد  راييد   ، 57)بيل س  ايد ل ذكدا   ،ذوع رإل اقل رايق يل ام   ط ها 50) اجي  ل ام بيقا  ل
ه نننني ، و)جددد ع اددد  اجي  دددل ادددم رفط دددال رايدددا(يتم بدددن س راييددد  رايق دددر  سدددن ر  و  دددق6)ر رايق ددد

  در  تندل ادم رفط دال ذوع رإل اقدل ( رسل يا  (Henry & Gudjonsson, 1999) وجدجونسون 
ال سددد  و  )60)  ون ادددرل ذكددداوكا دددل  ،اا  ااددد 12-11)يلددد روح ) يدددا هو بدددتم  وراددد يم رايق يدددل رارادددي ل،
 ، وق  قااا بيقا  ل ا بيجيد  لتم ادم )قد ر  و رايدا(يتم،  حد رهيام ا دا   دس راييد  سن ر 7)رايي  رايق ر 
 & Henry) ه نننني وجدجونسنننون  ( رسدددلوكددد ا  ، ورفالددد ىم ا دددا   دددس راييددد  رايق دددر را(اندددر،

Gudjonsson, 2003)  ذوع رإل اقدل رايق يدل    ط دها ادم38)  ر  تنلتم رفوادر ادم ورالر )ج يل
ذوع رإل اقددل  اددم   ط ددها 28) اددم ى ورفالدد   ، سددن ر  8) و يدد   ق ددر ، 66)ذكددا   بييدد ل ،راراددي ل

 Agnew) آنينو ويوين  ( رسدلكد ا  و  ، سن ر  6)و ي   ق ر  )45)بيي ل ذكا   ،رايق يل رايل س ل

& Powell, 2004)،  ذوع رإل اقددل رايق يددل راراددي ل  ط ددها اددم  80) رالددر )ج يددل   ددر  تنددل اددمو
اا ، وييدددددل اقا  ل دددددا بيجيدددد  لتم ادددددم رايدددددا(يتم، يلنددددد ا  ااددددد 12-9  روح بددددتميلددددد بييددددد ) ورايل سدددد ل

  ط ددها 62  ط ددها ا ددو   ددس راييدد  رايق ددر، اددر حددتم يلندد ا رفالدد ع اددم )53رايجي  ددل رفواددر اددم )
رالدر يناوادل  تندل و  (Michel, et al., 2010) ميشي  وآخني  ( رسدلك ا  ، و ا و   س رايي  را(انر

ريل سد  ايد ل اا ، و  ااد 14-9)راد يم يلد روح ) يدا هو بدتم و  ،ذوع رإل اقدل رايق يدل ط دها ادم  20) ام
  ط ددها اددم رايددا(يتم،   دد  و ادد    ددس 40 ، كيددا ةددي ل رايتنددل )سددن ر 6)و يدد   ق ددر  ، 58) ذكددا 

وي ص ل  لدانه كدل هد   را  رسدا   ادر )ا راقاب يدل  رايي  را(انر وران ق رآلال  ا    س رايي  رايق ر،
  ر  ادد ع رفط ددال ذوع رإل اقددل رايق يددل ال ي ل ددق  ددم )قدد ر  و رايددا(يتم اددم   ددس راييدد  رايق ددر،اهسددل 
 .بن س رايي  را(انر رايا(يتم)  ر ام )ق ر  و  -ار را قل   ا -وانن ا

  ( جددا  رإل ددال وال سدد ،ال ي جدد  ادد ول ذر  (الاددل  ح ددانيل بددتم ال سدد  ( جددا  رادد ك   -1
 .و)بيا(  راثهثل براقاب تم ا لي وب   ر ااياب راقاب يل اهسل  ر ب ام را ه  رايياقتم  ق ياا 

 )اددر ا ح ددل رالي ييددر  بي جدد  ادد ول ذر  (الاددل  ح ددانيل بددتم ال سدد  ( جددا  رفط ددال -2
 نددر )اددر ا ح ددل راي  وال سدد  ( جددا  رايدد رهقتمب ، تم ا ددلي و راقدداببذوع رإل اقددل رايق يددل 
و)بيدددا(  راثهثدددل    دددر اايددداب راقاب يدددل اهسدددل  ر  براقددداب تم ا دددلي وبذوع رإل اقدددل رايق يدددل 

 .ا اات رفط ال
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 ة:  ــــدراســج الــــمنه أواًل:
 ر لي   راراحثل   ر راين ه را ص ر رال يراطر رايقا ا.

   ة:ــدراســـراءات الـــثانيًا: إج
ار  طا  راايام بااجا ا رال بيقدر ا   رسدل راحاايدل ريريدل راراحثدل را  د ر  رآلييلم  د ر( 

قاادل راراحثدل )(ور  را  رسل راحاايل وي يل ااياب راقاب يل اهسدل  ر ، ويح يد   تندل را  رسدل، و 
 باسدل  رم احثدلرار ثدو قاادل بل بتا ااياب راقاب يل اهسل  ر  ا يياقتم  ق ياا   ر  تندل را  رسدل،

  لدددانه بل ادددت  راراحثدددل را  رسدددل، ثدددو قاادددل  لدددانه  اددد  ا  صددد ل رايهنيدددل رإلح دددانيل رفسدددااتا
 رااابقل . ورا  رسا  رانظ ع  رإلطا      ار وذا  را  رسل

 ة:ــــدراســــثالثًا: أدوات ال
     مقياس القابلية لالستهواء

 الخطوات الت لية:تم إعداد المقي س في ضوء ال  ر     ر( رايايابم 
 .قاب يل اهسل  ر رالر يلناول را رفجنبيل ورا  رسا  راي ريل طهع   ر رفط  رانظ يلرال -1
ادد ع راييدداقتم  رالددر يناواددل راقاب يددل اهسددل  ر  ،بيددل رايقدداييس رفجنبيددل رالطددهع   ددر -2

 ، (Gudjonson, 1997)اج ج  اددد ا  راقاب يدددل اهسدددل  ر   ق يددداا، وان دددام اايددداب
 آنينننو ويويننن  ا قاب يدددل اهسدددل  ر ، واقدددابه   (Purchon, 2000)ب  ةدددم واايددداب

(Agnew & Powell, 2004) لواين  و ويل نن، واايداب راقاب يدل اهسدل  ر  رابد يل 
(White & Willner, 2005)  ب دد  يي (ASS&ASS2 حتددت ر ليدد ور اددر ، 

 ،  اددا )ط دددال )و راييددد  را(انددر اقددد قيدداب راقاب يددل اهسدددل  ر  ادد ع راييددداقتم  ق يدداا   ددر
ا رهقتم )و  رة يم، بتنيا ر ليد   راراحثدل ادر بندا  )(ري دا   در راييد  رايق ر)يد روح ادم 

  سدددن ر ، يقاب ددد   يددد  زاندددر ادددر ا ح دددل را   ادددل وراي رهقدددل ايددداا، وراالددداار ادددو 10 ادددر7
ياددددليم راراحثددددل بليدددداا اددددم ي دددد  رف(ور ، ورال ددددل باالسددددل ا(  اددددن و اددددر ط يقددددل صددددياغل 

 ب     يناسا اال ع رايياقتم  ق ياا.راعرا ر  

 (،1993)عبنند العزيننز القوصنني،و (،1962)يوسننم مننناد، واددر  دد   اددا )ةددا   ايدد  -3
ادددر )طددد هو رانظ يدددل، بدددلا  (2000)حمننندي الانمننن وي،، و(2000)حلمننني الملي ننني،و
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راقاب يل اهسل  ر  يلو   ر اال ع راج ر دا رادثهل رفساسديل ادر رإل اداا وهرم)را ند ، 
وراادد  ل ، يدددو يح يدد  رالي يدددا رإلج رنددر ايلاتدد  راقاب يدددل اهسددل  ر ، ويح يددد   ورا جدد را،

قب ل وي  يا را  ( راييال  مب ج رنياا بل  ااقاب يل اهسل  ر  )بيا( ي حتت يهيا عا  راراحثل ر
 ويق تدد هو ،)ايدداا و)قدد را و و  يرددا  و اددر جييدد رقل رحددا  رآلالدد يم، و رو)انددا  و   ق يدداا آل ر 
وييث ددل )بيددا(  را ج ر يددلب،، ورالددلث  بحدداال و ياادداا   ددياع ا ددو ر  دديا اا ورال ،يق تدد را ) يددر

 راقاب يل اهسل  ر  ار     ذا  ار ثهثل )بيا(  نيال وهرم
 :وياددديس يقبدددل را ددد ( فاندددا  وي ادددت ر  رآلالددد يم :الاكنننني  االسنننتءواء الُبعننند ا:ول ،

 .ل باايرااال ورال  يلحلر وإا ري   ،ذوع راا  ل وران  ذ ورالا يو ب اوالسييا 
  وادد ع قاب يددل وجدد ر ياا م ويادديس يددلث  ادد ( بدد ال  نيالوجنندا االسننتءواء :الثنن نيالُبعنند ،

رالدددر يحددد ل اددد ع )ةددد اص ذالددد يم، ويمدددو  را ج ر يدددلرا ددد ق ا  دددي   بااحددداال  
 جيي  راظ ره  راحايل ورا ج ر يل.

  اددددم  الدددد   ويادددديس يق تدددد  وريردددداع رآلالدددد يم  السننننلو ي: االسننننتءواء :الث لنننن الُبعنننند
ورايتددد ل، واحاوادددل  ،ورف  ددد ل ،وراي دددرس ،ورا يدددل ،وغتددد هو ادددر راقددد ل، و)قددد را،...

 ب و، وين ت  )ورا هو.  رال ر

راراحثدل صدياغل يو صياغل ا  (ر  راياياب ار ص    عرا ر  باي ل وور حل، كيا  ر ل  -4
ع راييدداقتم را اصددل باددل بهيدد  اددم )بيددا( راقاب يددل اهسددل  ر  اددر صدد    يناسددا ااددل   راعرددا ر 

رفط ددال ورايدد رهقتم واددم ثددو جددا   را ددياغل باا اددل راياايددل را ر جددل   ق يدداا براقدداب تم ا ددلي وب
راللدددا   راراحثدددل  ددد (را ادددم ا رقدددق رالدددر ياددد ل   دددر  تندددل را  رسدددل ا ي دددا ورسدددليياب ا، وقددد  
  ددياغل ا اددر صدد    عرددا ر قااددل براحيددا  رالددر يحدد ل اددر بتئددل رفادد ر( رايدد ر( راللرددا هو، و 

ددور ددحل وا   اددل يه  ر ا ي حددد ص راقدد      ددر ي دد  ها وي ت  دددا، وو دديل راراحثددل اندددل ي ا
 ، (رنيددداا، و)حيا ددداا، و)بددد را   )  ن دددايجتدددا راي حددد ص  ثهثدددل بددد رنلعردددا   ادددم هددد   راعردددا ر  

 .و))ب را  ( جل ورح  ، و))حيا اا  ( جلتم، )(رنياا  ثهل ( جا لال  يبحتت 

  ( عردا ر  رايايداب ادر  ، حتت ب غاب راقاب يل اهسل  ر را     رفوايل اياي يو    ر( -5
رارهيدددددد  يمدددددديم   عرددددددا  ، و 16 عرددددددا  ، يمدددددديم رارهيدددددد  رفول اندددددد )62صددددد  ي  رفوايددددددل)

  .  عرا  29رارهي  راثاات )ار حتم يميم   عرا  ، 17راثا ر)

  ددد  اهحايددداا ادددم )سددداي   را دددحل  سدددلليدددو  ددد م رايايددداب ادددر صددد  ي  رفوايدددل   دددر  -6
و  دددو راددددن سي ا حادددو   ددددر رايايددداب، و  ددددر اناسدددبل  األادددد ر( راييددداقتم  ق يدددداا، ران اددديل 



2020 (3ج)ينايـر  (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 379 

، و  ددر (قددل ارا داص ب دد ا اددر بهيدد ه عردا  صدهحيل راعرددا ر ، وراحاددو   در ر ليددا  كددل و 
، وي  دددت راجددد ول رالددداار رانادددا رايئ يدددل الي دددال را دددياغل، ورقلددد رح راليددد يه  راهزادددل
  اقاب يل اهسل  ر مرااا(  رايحايتم   ر عرا ر  ااياب ر

 ( نسب اتفاق السادة احملكمني علي عبارات مقياس القابلية لالستهواء1جدول)
 االستهواء الفكري الوجدانياالستهواء  االستهواء السلوكي

 م نسبة االتفاق م نسبة االتفاق م نسبة االتفاق
100% 1 100% 1 100% 1 

93.33% 2 100% 2 100% 2 
100% 3 93.33% 3 93.33% 3 

93.33% 4 93.33% 4 100% 4 
100% 5 73.3% 5 80% 5 

86.66% 6 100% 6 100% 6 
86.66% 7 100% 7 80% 7 

100% 8 86.66% 8 100% 8 
73.3% 9 93.33% 9 93.33% 9 
73.3% 10 93.33% 10 86.66% 10 

93.33% 11 73.3% 11 80% 11 
100% 12 93.33% 12 66.66% 12 

73.3% 13 86.66% 13 73.3% 13 
93.33% 14 73.3% 14 86.66% 14 
73.3% 15 100% 15 80% 15 

100% 16 93.33% 16 80% 16 
73.3% 17 86.66% 17 

 

73.3% 18 

 

73.3% 19 
73.3% 20 

100% 21 
73.3% 22 
73.3% 23 
73.3% 24 

80% 25 
73.3% 26 
73.3% 27 
73.3% 28 
73.3% 29 
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رالدر اددو ي دل ري دال راادا(  رايحايدتم   ت دا  اددر  يراعردا ر باسدلريا(  قاادل راراحثدل -7
 .وي  ت راج ول رالاار راعرا ر  رايالري  ، %80 ارل 

 العبارات املستبعدة بعد حتكيم مقياس القابلية لالستهواء (2جدول)

 ارةـــــــــــــــــــــص العبـــــــــــــــــــــن رقم العبارة البعد م
النسبة املئوية 

 لالتفاق

 %66.6 بتسمع كالم أخوك اللي أصغر منك 12 األول 1

 %73.3 بتسمع كالم أصحابك علشان تبقي زيهم. 13 األول 2

 %73.3 اللبس(. -األلعاب -انت وأصحابك بتحبوا نفس احلاجات)األكل 5 الثاني 3

 %73.3 ملا بتحب حد بتعمل زيه يف كل حاجة. 11 الثاني 4

 %73.3 بتحب الناس يقولولك إنك حلو. 14 الثاني 5

 %73.3 بتلعب مع أصحابك؛ حيت لو بيلعبوا لعب فيه ضرب. 9 الثالث 6

 %73.3 لو حد كح قدامك، بتكح انت كمان. 10 الثالث 7

 %73.3 لو أصحابك بيرتيقوا علي حد، هترتيق عليه انت كمان. 13 الثالث 8

 %73.3 ملصارعة، بتضرب وتكسر زيهم.ملا بتتفرج علي ا 15 الثالث 9

 %73.3 لو حد قالك: خد املوبيل ده)من غري ما صاحبه يعرف(، بتاخده 17 الثالث 10

 %73.3 ملا أصحابك بيقولوا ألفاظ وحشة، بتقول زيهم. 18 الثالث 11

 %73.3 لو أصحابك إدوك سكينة/والعة بتاخدها. 19 الثالث 12

 %73.3 لك اشتم حد، بتشتمه.لو أصحابك قالو 20 الثالث 13

 %73.3 بتقطع لوحات الفصل لو شفت أصحابك بيقطعوها. 22 الثالث 14

 %73.3 بتمشي علي كراسي الفصل زي أصحابك. 23 الثالث 15

 %73.3 بتتفرج علي التليفزيون لو لقيت أهلك قاعدين بيتفرجوا، حيت لو ماكنتش عايز. 24 الثالث 16

 %73.3 قول نكتة بتضحك معاه؛ حيت لو ماكنتش فاهمها.ملا حد بي 26 الثالث 17

 %73.3 بتاكل أكل إنت مش بتحبه إلن أخوك بيأكل منه. 27 الثالث 18

 %73.3 لو مسعت حد يف التليفزيون بيقول حاجة، بتقول زيه. 28 الثالث 19

 %73.3 بتحب تلبس زي أصحابك علشان تبقي زيهم. 29 الثالث 20

  42  عردددا   ادددم را ددد    رايب نيدددل ا يايددداب، اي دددرت  ددد ( راعردددا ر  )20) ا(رسدددلري يدددو -8
 الُبعننند ا:ول: مرالددداار  دددر رانحددد   ، وذاددد ا ز دددل   دددر رفبيدددا( راثهثدددل ا يايددداب، عردددا  

را جدد ر ر، ويلمدديم  رالسددل  ر م الثنن نيالُبعنند ،  عرددا  14)رالسددل  ر  را ندد ع، ويلمدديم 
 .  عرا  14)راا  كر، ويلميم  رالسل  ر  مالُبعد الث ل ،  عرا  14)
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 د   ادا )ةدا   ايد  راادا(   ادر ج ر  بيدل راليد يه  ادر صدياغل بيدل راعردا ر ، يو  -9
 اللناسددددا اددد  طبييددددل  تندددل را  رسددددل راحاايدددل، ويه  ددددت هددد ر رإلجدددد ر  وذاددد  رايحايددد اي
 مراج ول رالاار

  ستهواءيف مقياس القابلية لال بعد التحكيمالعبارات اليت مت تعديلها  (3جدول)

 البعد م
رقم 

 العبارة
 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل

 .برتوح مع أبوك عند الشيخ/القس علشان يعاجلك .الشيخ يقدر يشفي األمراض 3 األول 1
 .العصري ده وحش،هتصدقه :لو حد قالك لو حد قالك العصري ده بيحرق، هتصدقه. 8 األول 2
 .نه حلو، بتحس إنك حلو زيهإ ،لو حد قال لصاحبك .حد قالك لبسك وحش بتحس إنك وحش لو 17 الثاني 3

)بيددا( اايدداب  رالدداارعرددا ر  رايايدداب، وي  ددت راجدد ول  )يدد وي   قااددل راراحثددل بل يتددا -10
 .راقاب يل اهسل  ر  و) قام عرا ر  كل بهي 

 أبعاد مقياس القابلية لالستهواء وأرقام عبارات كل ُبعد (4) جدول
 عدد العبارات أرقام العبارات ادــــــــــــــــــاألبع م

 14 40-37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-7-4-1 االستهواء الفكري 1

 14 42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3 االستهواء الوجداني 2

 14 41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2 االستهواء السلوكي 3

 42 بـــــــــــــــــاراتجمــــــــــموع الع 4

  ددر رانحدد   ، وكددااقااددل راراحثددل بيدد  ذادد  بلح يدد  ا لدداح رال ددحيت اعرددا ر  رايايدداب -11
(رنيدداا، )هددرم اهسددلجابل رالليا يددل ثهثددل بدد رنلم انددل عرددا   اددم عرددا ر  رايايدداب رالدداار

ثدهل ب   ر  اايدل اهسدل   را رال   ر قاب يل(رنياا سلجابل) ، بحتت يي ر رالو)حيا اا، و)ب را 
، ادر بلدتماهسدل  ر  ب( ج ال سد ل  در قاب يدل   را رال)حيا اا سدلجابل)رال ويي در ب،( جا 

وادم ثدو  حتم يي ر رالسلجابل))ب را  را رال   ر قاب يل ان  مل اهسل  ر  ( جدل ورحد  ،
ران ايددل  ( جددا  يندد ا بحتددت اقدد  ي صدد ل راراحثددل  اددر   دد ر( را دد    رفوايددل ا يايدداب، 

   ( جل.84هر)رايظير    ( جل، ار حتم ين ا ( جا  ران ايل42)ى هررا ا  

راراحثل بحاا  را  انق راايا ال يل اياياب راقاب يل اهسل  ر    ر  تنل ادم  قاال -12
  طاارددددددددداا وطااردددددددددل، بيل سددددددددد  30راييددددددددداقتم  ق يددددددددداا براقددددددددداب تم ا دددددددددلي وبي ب دددددددددغ ق را دددددددددا)

 ر  رايايدداب، وييدد يل اددا اددم ا ددو را دده  اعرددا وذادد  ب دد   راللادد ي   اادداا 15 يدد ع)
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يه    ر را ه ،   اال  ار رالحقا ام  ي يايي يل، وح   اا   اريحلاي  ص ل اا ا
حاددددددا   ددددد م  لدددددانه  وكددددد ر رإليادددددال راددددد رال ر ا يايددددداب، وييادددددم، رايايددددداب وثرايددددد 

 مرا  انق راايا ال يل فييا ي ر
 اس:ـــــدق المقيـــــصأ( 

 .ورا  ل را رير ،باسل  رم ص ل رايحايتمقاال راراحثل باالحقا ام ص ل راياياب 
  : احاياا ام )ساي   را حل ران ايل  سلليو   م راياياب   ر صدق المحكمي    

ال  وراحاو   ر ر ليا  ايتنل را  رسل، اناسبل و  و ران سي ا حاو   ر راياياب، و  ر 
 .(قل را ياغل امها  معرا    ار بهي ها را اص ب ا، 

  :فننن اد السنننيد، حادددا را ددد ل راددد رير بااجددد   رال رييدددر ايياادددل راثردددا ويه الصننندق الننن اتي( 
  0.909) اما را  ل را رير ا ياياب بي  حاا  اياادل راثردا  ،وراالاار (،553:1979

 وهر  ارل  اايل يجيل راياياب صااحاا ااياب اا وه   ااياس .،  0.953) ه 

 اس:ـــات المقيـــثبب( 

رالددددر ب ددددغ و  ا   رسددددل، يتنددددل رإلسددددل هعيلراثرددددا    ددددر قااددددل راراحثددددل بحاددددا  ايااددددل را
رال ريددل را ن يددل ببن ددا وطدد ع، وقدد  رسددل  ال راراحثددل  ادد ر ب  طااردداا وطاارددل اددم طدده  30 دد (ها)
 . )ا ا ك و راع، وط يقل رالج(نل ران فيل انل ام سبت ااا وجلياا، وط يقل   ا(  رال بتا اياال
 :ا دا ك و رداع،  اياادلراثردا  ا يايداب باسدل  رم يو حاا  اياادل  طنيقة ألا   نونب خ(

 ي ل   ر )ا راياياب يليل  ب  جل ثرا   اايل. ي ايا 0.909))ا ااياال وكا ل قييل 
 :يددو حاددا  ثرددا  اايدداب راقاب يددل اهسددل  ر  ب  يقددل رالج(نددل  طنيقننة الت ز ننة ال صنن ية

  ان ام قاو رفوليج(نل راياياب  ار    تم الناائتم، يلميم را  م ط يا، ران فيل

اجيدد ع  ملمدديم راقاددو راثددا راددر حددتم يسددئ ل را  (يددل، اجيدد ع ( جددا  را دده  اددر رف
 يرددداش بتن يدددا، وي صددد ل ( جدددا  را ددده  ادددر رفسدددئ ل را(وجيدددل، ثدددو حادددا  اياادددل رال

 مرالاار رانلانه رالر ي  ح ا راج ولراراحثل  ار 
 ستهواء( طريقة التجزئة النصفية ملقياس القابلية لال5) جدول

 العدد املفردات
 معامل ألفا

 كرونباخ
 معامل الثبات لسبريمان براون معامل اإلرتباط

معامل الثبات 
 جلتمان

 0.830 21 اجلزء األول
0.830 0.907 0.907 

 0.837 21 اجلزء الثاني
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وهد  اياادل ثردا   ، 0.907)م  )ا اياادل ثردا  رايايداب ياداوع 5) يلمت ام راج ول
يي ر ( جل ام راثقل  ن  رسدل  رم  كيا )  اياياب   ر ( جل  اايل ام راثرا ، ي ت   ار )ا ر

ر   س يي  اؤة را   ر )ا راياياب ييام )ا يهي ا  كياراياياب كل(ر  ا اياب ار رارحت راحاار، 
 وار ظ و  رال بتا   ا ا.ا   )ال ع، رانلانه  ذر اا )ه ت  ي بيق    ر رايتنل 

 :طنيقة إع دة التطبيق 
اللردا  )و رايايداب   در اجي  دل ورحد   ادم  م ه   را  يقل   در )سداب ي بتدا   دس رالويق

 يرددداش بدددتم ( جدددا  ، ويددد ل رال  ي اددداا 14ب اصددل زاندددر) رفادد ر( اددد يتم اللدددااتلتم ادددر يددد اتم ا ل  دددتم
قااددل  واددم ثددو اقدد اللرددا ، ثرا  رال) و( جددا  رال بتددا راثددا ر   ددر ايااددل رسددلق ر  ،رال بتددا رفول

  30)مراردددااغ  ددد (ها يسدددل هعيل  عردددا     دددر رايتندددل رال42) بل بتدددا رايايددداب راياددد ا ادددمراراحثدددل 
، ثدو قاادل راراحثدل ذري دا طااراا وطاارل، وري  امدر  سدب  تم يدو   دا(  ي بيقد  اد   )الد ع   در رايتندل

 )بت سدد ا  بددتم  لددانه رال بيقددتم ظ دد   قييددل ايااددل  يردداشبل  يددغ رايي  اددا ، وراسددل  رم ايااددل رال
 .0.01ه رال بيقتم، وهر (رال  ن  اال ع نا   بتم را  جل ران يل اا 0.884)** راثرا 

 اإلتساق الداخلي للمقياس: ج( 

 :بيدد  حدد    ا رهيدد  ورا  جددل ران يددل ( جددل راعرددا   يردداش بددتم يددو حاددا  ايااددل رال أواًل
 لران يدددد بددددتم ( جددددل راريدددد  ورا  جددددل يردددداش يددددو حاددددا  ايااددددل رالكيددددا ، راعرددددا  ( جدددل 

يدددو حدد   هددد   رايتنددل ادددم رايتنددل ران يدددل رالدددر  ثدددوا يايدداب بيددد  حدد   ( جدددل رارهيدد ، 
 وي  ت ذا  ك   راج رول راثهل رالاايلمراللت   ان ا  تنل را  رسل رفساسيل، 

 درجة العبارة،اإلتساق الداخلي بني  (6جدول)
 بعد حذف درجة العبارة. القابلية لالستهواء ألبعاد مقياسوالدرجة الكلية 

 الُبعد األول
 الثاني عدالُب رتباطمعامل اال "االستهواء الفكري"

 الُبعد الثالث رتباطمعامل اال "االستهواء الوجداني"
 االرتباط معامل  "االستهواء السلوكي"

1 *0.420 3 **0.509 2 **0.652 
4 -0.085- 6 **0.458 5 0.264 
7 **0.843 9 0.312 8 **0.681 
10 0.305 12 0.125 11 **0.697 
13 **0.696 15 **0.704 14 *0.451 
16 *0.388 18 0.278 17 **0.559 
19 **0.833 21 0 20 **0.620 
22 0.338 24 0.333 23 **0.499 
25 0.129 27 **0.600 26 **0.590 
28 **0.657 30 **0.476 29 **0.725 
31 **0.833 33 0.286 32 **0.768 
34 0.320 36 0.068 35 0 
37 **0.833 39 *0.394 38 **0.680 
40 **0.833 42 0.210 41 **0.692 

  .0.01**عرا ر  (رال  ن  اال ع)                   .0.05*عرا ر  (رال  ن  اال ع )
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فبيا( رايايداب ورا  جل ران يل  راعرا ر ، يراش بتم   ايااه  رال6ج ول)رايلمت ام و 
اددر حددتم )ا   و 0.01 ندد  ااددل ع) ل  عرددا   (رادد23)هنددال  ، حتددت  ابيدد  حدد   ( جددل راعرددا  

  عردا   غتد  (رادل، ايدا يد ل   در 15)رتنيدا هندال  ، و 0.05 عردا ر  (رادل  ند  اادل ع)4)هنال
 .ايايابر فبيا( ورا  جل ران يل ،وج ( رياال (رال ر بتم راعرا ر 

 ستهواء بعد حذف درجة العبارات( العبارات املستبعدة بعد حساب اإلتساق الداخلي ملقياس القابلية لال7جدول)
 ارةــــــــــــــــــص العبــــــــــــــــــن الُبعد رقم العبارة م

 كل اللي بيتقال يف التليفزيون صح. األول 4 1
 لو حد قالك لبسك وحش بتصدقه. األول 10 2
 لو حد قالك العصري ده وحش، هتصدقه. األول 22 3
 وحد قالك إنك هتقع، بتقع فعاًل. لو واقف علي كرسي األول 25 4
 ملا تروح تشرتي حاجة حلوة)بسكوت( مع أصحابك، بيقولولك ختتار إيه. األول 34 5
 لو حد قالك إنه حران، بتحس إن اجلو حر. الثاني 9 6
 لو حد قالك انت شكلك تعبان، بتحس إنك تعبان فعاًل. الثاني 12 7
 بتحس إن اجلو برد. لو شفت حد بيرتعش)سقعان(، الثاني 18 8
 بتحس إنك مجيل لو حد قالك لبسك حلو. الثاني 21 9
 لو شفت حد بيضحك، بتحس إنك مبسوط إنت كمان. الثاني 24 10
 لو حد قالك حاجة ختوف بتخاف وتعيط. الثاني 33 11
 لو شفت حد بيعيط، بتالقي نفسك بتعيط إنت كمان. الثاني 36 12
 احبك انه حلو، بتحس انك حلو زيه.لو حد قال لص الثاني 42 13
 لو صاحبك مارحش املدرسة مابرتوحش إنت كمان. الثالث 5 14
 ملا أصحابك بيلعبوا بلعبة مش بتحبها، بتلعب معاهم. الثالث 35 15

  ،اإلتساق الداخلي بني األبعاد (8جدول)
 بعد حذف درجة الُبعد والدرجة الكلية ملقياس القابلية لالستهواء

 اطـــــــــــــــــــــــرتبمعامل اال دــــــــــــــــــــــــــالُبع

 0.671** االستهواء الفكري الُبعد األول:
 0.662**  االستهواء الوجداني الُبعد الثاني:
 0.928** االستهواء السلوكي الُبعد الثالث:

  .0.01**عرا ر  (رال  ن  اال ع)
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بيد  حد    ورا  جدل ران يدل ا يايداب ،راش بدتم رفبيدا( ي  )ا اياال رال8يلمت ام راج ول)و 
 .ايا ي ل   ر وج ( رياال ا ي   فبيا( رايايابي  0.01جييي ا (رال  ن  اال ع)( جل رارهي ، 
 : ًفبيدا( رايايدابورا  جدل ران يدل  ( جدل راعردا  ، يرداش بدتم يو حادا  اياادل رال ث ني 

( جدل رارهيد ، ورا  جدل  يرداش بدتم اليو حاا  اياادل ركيا ب وا ح   ( جل راعرا  ، 
 راج والا رالااياام ي  ت ذا و  ب وا ح   ( جل رارهي ، ران يل ا ياياب

 ، العبارات درجة اإلتساق الداخلي بني (9جدول)
 بدون حذف درجة العبارة مقياس القابلية لالستهواء ألبعاد والدرجة الكلية

  األول ُبعدال
 "االستهواء الفكري"

 باطرتمعامل اال
 الثاني ُبعدال

 "االستهواء الوجداني" 
 رتباطمعامل اال

  الثالث ُبعدال
 "االستهواء السلوكي"

 رتباطمعامل اال

1 *0.451 3 **0.530 2 **0.646 
4 -0.086- 6 **0.466 5 0.262 
7 **0.845 9 0.300 8 **0.675 
10 0.308 12 0.125 11 **0.691 
13 **0.713 15 **0.723 14 *0.441 
16 *0.392 18 0.265 17 **0.556 
19 **0.837 21 0 20 **0.614 
22 0.348 24 0.325 23 **0.496 
25 0.119 27 **0.607 26 **0.586 
28 **0.665 30 **0.475 29 **0.718 
31 **0.837 33 0.293 32 **0.767 
34 0.311 36 0.073 35 0 
37 **0.837 39 *0.394 38 **0.676 
40 **0.837 42 0.207 41 **0.684 

  .0.01**عرا ر  (رال  ن  اال ع)                  .0.05*عرا ر  (رال  ن  اال ع )
فبيددا( رايايدداب ورا  جددل ران يددل  ، يردداش بددتم راعرددا ر   ايااددل رال9يلمددت اددم جدد ول)و 

 ، 0.01 ندددددددد  ااددددددددل ع) ل  عرددددددددا   (رادددددددد23) هنددددددددالحتددددددددت  ا  بدددددددد وا حدددددددد   ( جددددددددل راعرددددددددا  ،
ايدا يد ل   در  ي  عردا   غتد  (رادل15)ادر حدتم )ا  ، 0.05  (رال  ن  اال ع) عرا ر4)هنالو 

، هد ر وقد  يدو رسدلريا( راعردا ر  ايايداببيدا( رورا  جل ران يدل ف ،وج ( رياال (رال ر بتم راعرا ر 
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غت  را رال، وهر   س راعرا ر  رالر يو رسلريا(ها بي  حاا  رالياال را رال ر)بي  ح   ( جدل 
   راي ك   ذ  اا.9ي  ح ا ج ول) راعرا    ورالر

 بدون حذف درجة الُبعد والدرجة الكلية ملقياس القابلية لالستهواء ،اإلتساق الداخلي بني األبعاد (10) جدول
 معامل اإلرتباط دــــــــــــــــــــــــالُبع

 0.850** االستهواء الفكري الُبعد األول:
 0.716** االستهواء الوجداني الُبعد الثاني:
 0.852** االستهواء السلوكي الُبعد الثالث:

  .0.01**عرا ر  (رال  ن  اال ع)
ورا  جددددددددل ران يددددددددل  ، يردددددددداش بددددددددتم رفبيددددددددا(  )ا ايااددددددددل رال10يلمددددددددت اددددددددم راجدددددددد ول)و 
ايددددددا يدددددد ل   ددددددر  ي 0.01جييي ددددددا (راددددددل  ندددددد  ااددددددل ع) بدددددد وا حدددددد   ( جددددددل رارهيدددددد ، ا يايدددددداب

 .وج ( رياال ا ي   فبيا( راياياب
وريد  يحقدا راراحثدل ادم را  دانق  وادر  د   ادا سدبا، لصورة ال ء  ية للمقي س:إعداد ا -13

  ايايدداب راقاب يددل اهسددل  ر ، اددم الددهل ، ورإلياددال رادد رال رراثرددا و )را دد ل،  راادديا ال يل
  عردا   15) ، رسدلري   راراحثدلحادا  را  دانق رااديا ال يلي بتا راياياب   در  تندل 

 عردا  ، وردن س رالي ييدا ، 27صرت   ( عرا ر  رايايداب )ام عرا ر  راياياب، وراالاار )
اددددر حددددتم   ( جددددل، 27)  ددددا ع را حتددددت )صددددرت ( جددددل ران ايددددلورددددن س ط يقددددل رال ددددحيت، 

  عردا  ، ا ز ددل 27)ورايايداب )صدرت يلمدديم   ( جددل، 81) ران ايددل رانبد ع )صدرحل ( جدل 
 ، وييث دد  عرددا ر ما ر   عردد9)م رالسددل  ر  را ندد ع، ويلمدديم )بيددا(، رارهيدد  رفول ل  ددر ثهثدد

 راثدددا رم رالسدددل  ر  را جددد ر ر ويلمددديمرارهيددد  و  ، 26—1-5-8-11-13-18-21-23)
راثااددددتم رالسددددل  ر  رارهيدددد  ثددددو   ،25-20-17-10-4-3) ، وييث دددد  عرددددا ر م  عرددددا ر 6)

-16-15-14-12—9-7-6-2) ، وييث ددد  عردددا ر م  عردددا  12) رااددد  كر، ويلمددديمم
 .احثل ق  وص ل  ار    ر( را     ران انيل ا يايابين ا رار ور ا   19-22-24-27

 :األولنتيجة الفرض 
ال توجنند فنننوق دات داللننة إحصنن  ية بنني  متوسنن  ا   رسددل   ددرم ب رفوليددنق را دد م 

"القنن بلي  للننتعلم" علنني  ومتوسنن  درجنن ت اإلننن ل منن  الطننال  المعنن  ي  عقلينن ً ، درجنن ت النن  ور
 .بوأبع ده الثالثة مقي س الق بلية لالستءواء
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قااددل راراحثددل بيقا  ددل ال سدد  ( جددا  رادد ك  ، وال سدد   رفولاللرددا  صددحل را دد م الو 
ب ب ا يتندددا  غتددد   باسدددل  رم راللردددا  و)بيدددا( ، ( جدددا  رإل دددال   دددر اايددداب راقاب يدددل اهسدددل  ر 

 رانلانهم  11رالاار  قو )وي  ت راج ول  راي ير ل
 داللة الفرق بني متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث (11جدول)

 وأبعاده الثالثة. مقياس القابلية لالستهواء علي 
مقياس القابلية 

 لالستهواء
 املتوسط العدد النوع

حنراف اال
 املعياري

 قيمة"ت" د.ح
مستوي 
 الداللة

 الُبعد األول
 االستهواء الفكري

 8.364 19.132 53 ذكور
 غري دالة 0.585 98

 7.856 20.085 47 إناث
 الُبعد الثاني

 االستهواء الوجداني
 4.712 14.283 53 ذكور

 غري دالة 0.711 98
 4.435 14.936 47 إناث

 الُبعد الثالث
 االستهواء السلوكي

 10.133 23.679 53 ذكور
 غري دالة 0.152 98

 9.547 23.978 47 إناث
ة الكلية ملقياس الدرج

 القابلية لالستهواء
 22.179 57.09 53 ذكور

 غري دلة 0.448 98
 20.156 59.00 47 إناث

 :يلييتضح م  ال دول الس بق م  و   
وال سدددد  ( جددددا   ،بددددتم ال سدددد  ( جددددا  رادددد ك   ذر  (الاددددل  ح ددددانيلي جدددد  ادددد ول ال  -1

 ورالسل  ر  راا  كر . رالسل  ر  را ن ع، ورالسل  ر  را ج ر ر،) )بيا(رإل ال ار 

وال سدددد  ( جددددا   ،بددددتم ال سدددد  ( جددددا  رادددد ك   ذر  (الاددددل  ح ددددانيل ي جدددد  ادددد ول ال -2
 .ااياب راقاب يل اهسل  ر   ر رإل ال ار را  جل ران يل 

وال سد  ( جدا   ،يلمت )ا را  ل بدتم ال سد  ( جدا  راد ك   ،    ه   رانليجل وار
 .راثا رايا يينر يحقا را  م  ا  را الال،ام اال ي رإل ال غت  (رل  ح انياا  ن  )عل 

 :األولمناقشة نتائج الفرض 
رإل دال ادم را ده  و يلمت  د م وجد ( اد ول بدتم راد ك     11) ام الهل راج ول  قو

، وي ا  راراحثل ذا  راثهثل بيا( )براقاب تم ا لي وب   ر ااياب راقاب يل اهسل  ر  و  رايياقتم  ق ياا 
ي جد   ادر ايد ل راد كا     يدا رايياقتم  ق ياا، ورايح  را نيس ا  د ول بتن دابلا  تنل را  رسل ام 

حتت  ا ( جل ر   دام ايد ل راد كا  هدر رالدر يحد ( ( جدل يدلث  راييدال  ق يداا ي باا  جل رفوار
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 ،كدداايي ، وراادديا  را   دديل مبددافال يم ويددلثت هو فيدد ، ثددو يددلير بيدد  ذادد  (و  راي راددل رفالدد ى 
و)سااتا  ،جلياعيلوراثقافيل، ورالن ئل رال ،قل ا(يلورال ،جلياعيلايال يا  رالور، واال ع رالي يو
ال ي د ل  ، ورالدراا ييا س  رفس   وراي  سل ام )سااتا   ايدل راييداقتم  ق يداا و رايياا ل را را يل، 
 راجدنس، وإ يدا بداالله  الله ابد ال ي ل دق رايياقتم  ق ياا   ذ )ا رحلياجا بتم را ك  ورف ثر، 

ايا ال  لا ام را  ول بتم را ك   ورإل ال ار راقاب يل اهسدل  ر ، )و رايق يل، ئاي و واال ياي و ا
 جيل را  ول غت  (رال  ح انياا. ىمبافح  

 ،(Young,et al.,2003 )يينن   وآخننن  مرا دد م ادد   لددانه ( رسددل رويل ددا  ليجددل هدد 
م الدهل الاتد  راجدنس اد ع راييداقتم رالر )ةا    ار )   ال ييام رالنبدؤ بااقاب يدل اهسدل  ر  ادو 

الدله  ادر راقاب يدل  ادر )ا رال  )ةدا   ، ورالر(Godino,2009)جودي و ك ا  ( رسلم  ق ياا، و 
 .الله  ار راقاب يل اهسل  ر  بتم )ا ر( راجنس را رح   ام رالت)قل باث ،اهسل  ر  بتم راجناتم

 :الثانيرض ــــة الفــــنتيج
توجنند فنننوق دات داللننة إحصنن  ية بنني  متوسنن  سددل   ددرم با   ر راثددا ريددنق را دد م 

ومتوسن  درجن ت المنناهقي  دوي اإلع  نة  "القن بي  للنتعلم"درج ت ا:طا ل دوي اإلع  ة العقلية 
 .بوأبع ده الثالثة لص لح ا:طا ل علي مقي س الق بلية لالستءواء "الق بلي  للتعلم"العقلية 

ب ب ا يتنددددا  غتدددد   ثددددل باسددددل  رم راللرددددا قااددددل راراح راثددددا راللرددددا  صددددحل را دددد م وال
وال سدد  ( جددا  رايدد رهقتم  ،را دد ل بددتم ال سدد  ( جددا  رفط ددال ، وذادد  ب دد   اي اددلراي ير ددل

 مرالاارراج ول  رايياقتم  ق ياا، وي  ت رانلانه
  ،داللة الفرق بني متوسط درجات األطفال (12جدول)

 وأبعاده الثالثة واءمقياس القابلية لالسته عليومتوسط درجات املراهقني 
مقياس القابلية 

 لالستهواء
العمر 
حنراف اال املتوسط العدد الزمين

الداللة  قيمة"ت" د.ح املعياري
Sig. 

 الُبعد األول
 االستهواء الفكري

 7.729 16.571 56 نومراهق دالة 4.656 98.264 6.925 23.409 44 أطفال
 الُبعد الثاني

 االستهواء الوجداني
 4.462 13.625 56 نومراهق دالة 2.439 92.472 4.463 15.818 44 أطفال

 الُبعد الثالث
 االستهواء السلوكي

 9.616 21.000 56 نومراهق دالة 3.442 95.205 8.939 27.409 44 أطفال

 20.245 51.20 56 نومراهق دالة 3.891 94.44 19.254 66.64 44 أطفال اجملموع الكلي
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 :يليال دول الس بق م  يتضح م  
  بددددتم ال سدددد  ( جددددا  0.01ي جدددد  ادددد ول ذر  (الاددددل  ح ددددانيل  ندددد  ااددددل ع (الاددددل ) -1

رالسددددددل  ر  را ندددددد ع، ورالسددددددل  ر  )م (ابيدددددد)وال سدددددد  ( جددددددا  رايدددددد رهقتم اددددددر  ،رفط دددددال
 ا اات رفط ال. ، را ج ر ر، ورالسل  ر  راا  كر

  بددددتم ال سدددد  ( جددددا  0.01) ي جدددد  ادددد ول ذر  (الاددددل  ح ددددانيل  ندددد  ااددددل ع (الاددددل -2
 ، وذاد وال س  ( جا  راي رهقتم ار را  جل ران يل ايايداب راقاب يدل اهسدل  ر  ،رفط ال
 ط ال.ا اات رف

وال س  ( جا   ،يلمت )ا را  ل بتم ال س  ( جا  رفط ال ،    ه   رانليجل وار
ل و   در وجد ( اد  ايا يد ل  يا اات رفط ال ، 0.01) راي رهقتم (رل  ح انياا  م اال ع (الال

 .رااا(ب، ايا يينر يحقا را  م و)بيا(  راثهثل بتم رفط ال وراي رهقتم ار راقاب يل اهسل  ر 

 :الثانيمناقشة الفرض 
ويياددم ي اددت  ذادد  اددم الددهل )ا را  ددل راييددال  ق يدداا يل ددق بددر  ل اددر ايدد ل رانيدد  

ار رايي ال، و  م ق  ي    در  رايي ار ورالجليا ر، امها  م ا اه  ا ي  ار را ال، ورالقا ل 
رالنظيو راين جر ا ييا  ، ثو ظ    غ ي(  را ن ع ا ي ، وام ثو يد((ر( قاب تلد  اهسدل  ر ، وك يدا 
يق م ب  رايي  ا  ي رج   ار بتئل يي يييل، ي((ر( ح ت ل  را ا يل وذكاؤ  را  ظر، ويني  ويل د   

ةدتئاا -ويقدل ر ليا(يلد    در رفالد يم ويدل  ق ا ي  راي ا ر  راي ل  ل، وي((ر( الب ري  ار راحيدا ،
ام غ ي(  را ن ع، وام ثو ين  ل قاب تل  اهسل  ر ، بت  )ا طبييل رإل اقل وة ي ا يظل -ا تئاا 

 هر ام يح ( ا ع قاب يل راييال  ق ياا اهسل  ر ، حلر وإا يق م ب  رايي .
 & Batshaw)ب تشنن و وبنن بنيو يل ددا هدد   رانليجددل ادد   لددانه ( رسددا  كددل اددمم 

Shaprio, 1997) و ينن   وآخننني ، (Young, etal., 2003 و ،) جدجونسننون وه ننني 
Gudjonsson & Henry, 2003) ،) ين"يننو  وميل و (Bruck & Melnyk, 2004) ،

، ورالر )ةا   جييي ا  ار )ا رفط ال رايياقتم  ق ياا (Miles, et al., 2007) وميلز وآخني 
 راااتم رايياقتم  ق ياا.)اث  قاب يل اهسل  ر  ام را
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 :ةــــــات الدراســــــتوصيأ( 

  يح ي  اظاه  راقاب يل اهسل  ر  ورآلثا  راا  كيل وران اديل راناجيدل  ن دا، وو د  بد راه

 ياا     ر راح  ان ا. ل  ةا(ي

   ايداا و ادر )قد را و و اندر يحلداط ر  يهسل  ر بااقاب يل ا )ا   رايياقتم  ق ياا ي عيل )وايا(

راحدد    كيددا ينراددر ،بااناددرل ا ددؤال  رفبنددا  ا دد   راقدد   وران دد ذ    ددو ي حتددت)اددام )بنددان و

ةاةددا  رال ي (يدد ا اددم  سددانل  ال ددق اددا يبددت  بدد )بنددان و ال ددق )قدد ر  و )و  ر ادديالاددم 

 .قبل )ا يلح ل  ار س  ل ل  لرسل  رنيل اا

 :ةــــــــــمقرتحوث ــــــــــحبب( 

  و هقل ا باإلسا   راجنايل ا ع رايياقتم  ق ياا. ،راقاب يل اهسل  ر 

  جلياعيل ا ع رايياقتم  ق ياا.و هقل ا بااي(ال رال ،راقاب يل اهسل  ر 

  و)سدددااتا رايياا دددل را را يدددل اددد ع  ،و هقل دددا بادددلل ادددم ) يددداش رالي دددا ،راقاب يدددل اهسدددل  ر

 .رايياقتم  ق ياا 

 ب يل اهسل  ر  ا ع رايياقتم  ق ياا راجا حتم.راقا 

  ب( رسل اقا  لب. ورايا(يتم ،راقاب يل اهسل  ر  ا ع رفط ال وراي رهقتم رايياقتم  ق ياا 
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