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 دادإـع
 املدرس املساعد بقسم العلوم الرتبوية والنفسية 

جامعة بنها -كلية الرتبية النوعية 

 إـشراف

 أستاذ الصحة النفسية املتفرغ
 كلية الرتبية وعميد كلية الرتبية النوعية 

 جامعة املنيا -األسبق 

 أستاذ الصحة النفسية بكلية الرتبية 
جامعة سوهاج وعضو اللجنة العلمية الدائمة لعلم النفس 

الرتبوي والصحة النفسية لوظائف األساتذة واألساتذة 
 اجمللس األعلي للجامعات بالقاهرة –دين املساع

هددت ا درتسد ددح درة رلددح كرددع درلدددم تدد  درتتها بلددح تتا لددد  نةددن  د  دد  رددت  ت  ددح  دد  

(  ددد  در ددداا دراعددد     نأدددكون  ددد   تس دددح 50دراعددد     نأدددكون تبلن دددا ت  دددح درتسد دددح  ددد   

ت تس دددح در دددنس رلاكفدددن    ن رح ددد اوش ناة  لدددح درددددك لح   در نسرلاكفدددن    ها دددد  ناة  لدددح درةل ن لدددح

درب حثح(  ( ت  ن  تد لخت ا درتسد ح  قل س درتتها بلح  كتتدد:18 -15تبكدتحا أتا سهم     

(  تأشد س   لد    2014او ب   ت تاتدرةا دت   ت قل س  ن  د    دراعتل رب ستن  بعتيل تبة   :

ح   ربح ددرح دحأ  ًل  ه   دسه   ت  ح درتسد ح تلع  قل س درتسد ح كرع أ ه بنهت تا ح دسبب طل

 .درتتها بلح  تدسه بدم تلي  قل س  ن  د   "

 . دراع     نأكًو درتتها بلح   ن  د     : الكلمات املفتاحية
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Abstract 

The current study aimed at exploring the relationship between 

dogmatism and ego strength in a sample of visually impaired. The 

sample consisted of 50 students with visual impairments from Al Nour 

School for Blind, Benha, Qalyoubia governorate and Al Nour School for 

Blind, Zagazig, Sharqia governorate. Participants were between 15-18 

years old. The current study utilized the Dogmatism Scale (prepared by 

the researcher) and Baron’s Ego Strength Scale – Revised (modified and 

rationed by Zeinab Sayed Abd El Hameed, 2014). It was found a 

negative relationship between dogmatism and ego strength, and negative 

relationship between ego weakness and dogmatism.  

Key words: Dogmatism – Ego Strength – Visually Impaired.  
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 دد ند  ( 6 دد دراددلاد كرددع  بلدددكل أ   ددل   د  دد  وددال  دد ند  در فنرددح درابكددك   دد  
ن ر سبح  درا ئح دراةل ح نه    وال درفدم تدإل للد ف تدرخاك  ت ت   ياتأ در فل  ع درلف تل  ع

  دإلت  ح دربأكوح . ذتي  درةسلح ت أفح و صح رذت  دإلت    
 ضدا  د  د   فددن  ب د تل  د  أتل  كتودتكردع أن  (19: 2010) عتيش مرفت  تأشد س  

 دردتدولي رةسديد تدإلدسدك درددعنس  ككدح د  د  أن كتلادك ح د  رلدخأدلح  در فسدي درجدد ا  كن   

 دردخأدلح  تد  ن ردت    تدراللفدل تدإلددس   درةككدح تلدع تدراددكف درعةللدح تدرعاللد   تدرخد سهي

 دردخأدلح    فدذ  ددن تردذر  درند دع ت د   د تلدع تد  د  درددن    ردب هد   درأدكد  تحدل تبند ةدد 

 د  د  ل  تاك د كن حفد  دردذد  تدرلند دش دإلهلاد تيل تتللده أهل    درند ع  اتأ ضنء  ي توعال

 ت نودح  دنوح  دي رلفكد درتدوللح تدركغب   درخ سهلح  درا ئح  ع درلللف تلع هنظ  فد  تدرعال درقل  

 تللده أطلةدند  د  وارده  د   سدكتد أ   د  درال لبد   هدذ  دربد حثنن  كبخدذ ترةدت  دللًا    ادًند تب ادن

  . ن  د     أ لح
يعلادك  " Erikson سوكسنن ك" درلةل لي در فس ت رمكرع أن  (4 :2015)عيش  صبيح تذكك   

 دالهلاد تي در فسدع در ادن  د  ودال  لكولده  دي د  د  هنودح ب د ترند دردذي  درد فس تلاد ء أشددك   

  دع تبف تلده درفدكد  دلنك  دي أثدك  د  ردذر  راد  رلدخأدلح  درد  دح در ا  لدح درالد هك أحدت ن تلبد س 

 ودط ت دش   د  د  ادن تلدع فلده يؤكدت دردذي  )عتدراجلاد در فنردح( كل نده  دي تذر  -نه دراةلط درع رم

  لندا دح أهالدح يع دي هددذد تهدن درةلد     دت  توسدلاك  درل دنس راادتأ يخضدع ب دنسي   كحلدي

 درا د ء  دي بغ دك  د  كرلده بفضدل ن ت د  دالهلا علدح  رلال لبد   تأيضد  درا نرنهلدح  را دلعتددد 

  . لل رلح  كدحل ثا  ي وال    تذر  در فسي 
 Ego ) د  دد  هنوددح بدددك ل تلددع أن (103 :2016عتت ا ديتت)   ) يدجهتتتأكددت  

Identity )  دركشددت  د    كردع تدال لةد ل   دراكدهةددح    كحلدح  دي درك لسدح درل نسودح دراددد   كحدتى 
 س دح د دردت  د ند   د  كداً  يجعدل  د   ( Arnett, 2000; Erikson, 1968 ) درأد تت

 ترلجدددند دربةثددي راهلادد   د ددلة  ن ً  كثددكد  تدرفئددح درفلددك  درجدد  ع    تدر لبددح درج  علددح

 د  دد  هنوددح بعا ددك توددد ك .دردنوددح بدددك ل   تاللدد    ددي درالتدولددح درعند ددل رفةدد    درسدد علح
دعُ  دردذي دردخأدلح  دي ُنعدت   كردع  دراجلادع تددودل ضدا  ت كد  دم د  دكدد  ن دع توةدتد يىض 

 . تدال لث   لح   ن رلفكد   دإلحس س     نت ً  توىا ةدم
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 سوكسدنن ك  لدك تهددح  د  بدكببط دال د  دا دحكردع أن  (.2012فيضت، تنهيت) ت )كمتي شاتي  

  ة ح ت  تبعاك دراكحلح هذ  وال رل ان دال   ي درا لب باثل كذ دردب ا ت تدي   دراكدهةح ناكحلح

 حلد  ر العح ببع ً   ان   س س  ع  ح  تولجتد دا ح   د  كل  ي درفكد يندهه  لل نعح  كدحل  ةن بةنل

  دنن درا  لدش هدذد تشخأدلح.  د  ثة فلدح تدهلا علدح ن ينرنهلدح تند دل نعدت   دلالً    لدنثكدً  دت كيج هلد ً 

 ودال دال د  هنودح دضد كدا  در فسدي  درلند دش دالهلاد تي در فسدي كد ر ان در فسدلح درالغ دكد  دسببد  

  دي يلاثدل  دلاي نن دلنا ذتدبددم بنك دت  ة تردح دردع درا د ف  د يدح  دي هددم بدؤدي دراكدهةدح  كحلدح
 بددك ل درتسد د    د   لدح ب  ترا درعك ي درع رم ت ي   ربح هنوح با ي دت دال   هنوح تبدلا دض كدا

 در فسدي درلند دش  لغ دك ذرد  ت د  درالغ دكد  هدبع  تا لدد   دي دت ت  دح نأدفح دال د  هنودح

أن  ددن  د  دد  هدد   د شددخ ع ذتي دإلت  ددح ( Judy, 2016: 61) ه ددتي ونضددح  ت تدالهلادد تي
 & ,Datta) ددبد  ح بلدنثك  دلالً  تددت  درلعدكر رخادكد  ه دد ء د  د   للجدح إلتدد  لدم. تواد  دربأدكو

Talukdar, 2016: 22)  أ ه تلع دركغم    بعة ت تبفد ت  تاللدح ه د ء  دن  د  د  هد   د شدخ ع
نأدفح ت  ددحل يلحديدت هددذد درلعة ددت تدرأدعن ح ن ر سددبح رإلشددخ ع ذتي دإلت  دح دربأددكوح. تأضدد ف أن 

ن ردذد  تدرافد ملم  ةدن ديودكو  دردذي يددكل د  د س  دي  دن  د  د  يندهدده صدعن    كا دك  درددعنس 
  لكًد  ن دراةل    هدم يعلاكت دم  خللف   ت دم.  رذتي دإلت  ح دربأكوحن ر سبح 

 بنهددت تا ددح  نوددح هدد   درتتها بلددح تد  دد  هدد   د شددخ ع ذتي دإلت  ددح دربأددكوح.كادد   
بةاددل تهددد     دراكبفعددح  درلددي بلاثددل  ددي درلفل ددك دإل غا ددي تتددت  سددا   دردخأددلح درتتها بلددح

در لددك دراخللفددح تدركاوددح درلسددل لح تدرا ددل  ةددن بدددنوه درةقلةددح حلددع بلفددش  ددع د  لدد س دراسددبةح 
دراتةا لددح رإلشددخ ع( بلددد نه هددتًد  ددع د شددخ ع دراعدد     نأددكوً  ذتي درددتسه   درالت لددح  ددي 

 (Loffredo, & Omizo, 2017: 33) ان د    

عدت  ن أ ددم يلسدانن الحلا درب حثح أث د ء درلع  دل  دع د شدخ ع ذت  دإلت  دح دربأدكوح 
ح د  باثدل يرلدح د د   ضدت دإلحسد س نضدعم  هع درساح درع  ح رذت  دإلت  ح دربأكوحت  درلةال

 رلفل ك درتتها بع. ند     ت  رل رع يلجن هؤالء د  كدد رلعنو  ذر  درضعم 
كردع أن درخادكد  هدع درلدع باثدل درع أدك  ( Datta : 2015 : 201)ترةدت أشد س  ددبد 

دراةددنس   ددع بدددك ل هنوددح د  دد   ت  رلدد رع   ددنن ه دد ك صددعن ح ن ر سددبح ردددؤالء د شددخ ع ذت  
 رلح.تك ن هذد دد عن رلب حثح إلهكدء درتسد ح درة   دإلت  ح دربأكوح   ذ دراتديح  ع ه  ء د   
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  دنط قأ ممي سبق تتح)د مشكلة ديبحث ديحييي في دإلجيبة ع  ديتسيؤل دألتي:
 ،هنيك ع قة بي  دي)وجميتية وقوة دألني ي)ي ديمعيقي  بصرًيي؟ ه  

 درلعكف تلع طالعح درعا ح ه   درتتها بلح ت ن  د    رت  دراع     نأكون.

 

 ة:  ــــــريــــــة النظــــــاألهميأ( 

  .   كرة ء درضنء تلي  فدن ي درتتها بلح ت ن  د 

  ال بنهددت  ددي حددتتدا تلددم درب حثددحا دسد ددح  فسددلح تك لددح ب  ترددا درعا ددح هدد   درتتها بلددح
 ت ن  د    رتي دراع     نأكًو .

 ة:ــــــــة التطبيقيــــاألهميب( 

    ًسدد تت  درةدد  ا   تلددع درعاللددح درلعللالددح  ددع بعحوددح طددكم درلفل ددك رددت  دراعدد     نأددكو
تدرلع بددجع تلدع دإل فلد ل درفلدك   تدراكت دح  دع درلع  دل  دع د  لد س درجتيدت   تب دنوك 

 تذر  را  رد  تا ح ها  ء دردخألح دراعلترح درالح ح  در ندحع دإل فع رلح تدر فسلح

 سد دح هتديدح رتسد د   أودك   سدلةاللح بددجع دربد حث   تلدع كهدكدء ياك  أن بلدنن هدذ  درت
  كوت    درتسد    دراكبب ح هدذد دراج ل. 

 ع بنهله درندرتي  ر لاك ند  د   ا س دح دتسهدم دإليجد هع  دع  دإل لف د      ل    درتسد ح 
 ت   ء د    ت انه  نأنس  صةلةح.بك لح أه   دم تلع درفلك درا فلح در   ت  

   Strength Ego اــــــوة األنــــــق
 ت ددت در فسددلح درأددةح  ددع د    ددلح دركك ددح  ( هددع139 : 2014تتك ددا او ددب تثادد ن  

 درددذد   ددع درلند ددش كرددع د  دد   ددن  دال فعدد ري  تبددد ك درثبدد   راأدد لح  ددكددف أت كاددتيل   يسددلخت
 تدركضد   يدح ن رلفد  تدإلحسد س داليجد هي درعأ هلح د تكدر    درخلن تلع تات  دراجلاع ت ع
  ددع يةددع ه دد ك  لأددا أن درعلاد ء  دد  كث ددك يددكي  ح دد  رلعأد هلح دراة هددل درة ددب هددع د  دد  ت دن 
او ددب  با لدده درددذ  تدرافدددن  .درعأدد هلح   ددب دراة هددل در ددكف  ددع توةددع د  دد    ددب أطكد دده أحددت

 (1982  كف  ع درتي  تاء بعكوف هن د     ن   قل س تبة    بعتيل  ع تثا ن
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 فدددن  د  دد  نن دده "تاللددح ولددش كطدد س  (Sandler, 2018: 352)  دد  ترك تددكفكادد  
   ككحي  كهعي ي لك    واره د شخ ع كرع أ فسدم تتا  بدم  ع ديوكو ".

 :Dogmatismة ــــــاتيــــــدومجــــــال

درلفل دك  تطكوةلده أكثدك  ادد   تبعدكف درب حثدح درتتها بلدح نن ده أ دلنا  عك دي يل د تل ه لدح
يل دددد تل  ةلددددن  درلفل ددددك  تهددددي  كدد ددددح رلجاددددند درفلددددكي"  دددد  ح دددد   ة ت ددددح بغ  ددددك دراعلةددددتد  

د    لح رلفكد  تدرثب   تلع دراعلةت  تصدعن ح بغ  دك   داد  كد ن   ددع عبد س  تد  ث   لدح س تد  ل 
تبلةتد كهكد لً   ناةلند . لكوح  ةأنس ه     اي درأندا تدرخ ن  بلعلش ن كوةح درلفل ك ترلس 

 إع)دد ديبيحثة(.تلع  قل س درتتها بلح.   درافةنعنن ه درتسهح درلي يةأل تل د  

 بةت  درب حثح  ع هذد درجحء    د طك در لكوح درلع بلعلش نانضن  درتسد ح.

 :اــــــــــات األنـــــريفـــــعت
 فددن  د  د  نن ده "تاللدح ولدش كطد س  ككدحي ( Sandler, 2018: 352) ستين)ير تدكف

  كهعي ي لك    واره د شخ ع كرع أ فسدم تتا  بدم  ع ديوكو ".
د  د  نن دد  "ت أدك  ةدنسي رلدذد  يةدت  كطد س  (Mishra, 2017: 120) ميشرد تكفت 

د    أحت هند دب دردخأدلح درلدي بجادع د شدل ء  عدً   د  ودال درسدعي  ةدن عت بت    كهعي رلفكد
  درل   ش تإضف ء دراع ع تلع درخاك ".

د    نن د  "أحت هند ب دردخأدلح درلدي  (Drego, 2017: 29) د جو    ه  بهل تكف
 بك ط ه   د شل ء    وال درسعي  ةن درل   ش تس ط دراع ع ن رخاك ". 

 ادن د  د  نن دد  " داح س لسدح  (Funder, & Block, 2017: 1  فون)  وبلتوك تدكفت 
 ردددت  د شدددخ ع بدددنبي  دددي بكب ادددد   ب شدددكً  نعدددت دردددذك ء  دددي بةتيدددت  ادددط د دددلج نح درفدددكد رلاند دددم

 دراخللفحل تبلسم هلل نع تبغ كد   ي هند ب دردخألح". 
 ددي  (  اددن د  دد  نن ددد  "تاللدد   بةددت   لكدن ددحHeyer, 2017: 9) هيتتر أيضددً ل تددكف

  در ان دراعك ي تدالهلا تي تد وا ي رإلشخ ع بؤثك تلع  لكبدم درع  ح رلع رم    حنردم".
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رلفدكدل تبلاثدل  درنهدتد ع كت ح د    نن دد  أحدت  لد هك در ضد  ( 2006 درة  ن  ُوعكفت 
 ددي دركاوددح درث  بددح تدربأدد ك ل تبةاددل دراسدددؤترلح تدإلرلددحد ل تهددذد يع ددي دإل ددلف د   دد  دراعلن ددد   

د  دددكدد ذتي دراكت دددح دراكبفعدددح ت درةةدد  ش تبنظلفدددد ل ت دددلح دراجددد ل رلادددد سكح  ددي صددد ع درةدددكدسد  ت 
يعلدنن واكد   ل نتح يلعلانن   د  درلث ك  د  دراعد سفل توؤ  دنن ندنن دراعك دح هدي درلدي بةدند 

 (62: 2017محم) علي حس   فى:  كرع درةكاح 

 ا:ــــــــو األنــــــــل منــــــــراحــــــــم
 :Hauser, Jacobson, Noam, & Powers, 2015) تصدم هن دك تيودكتن 

 :د بيراكدحل  ان ت ةً  رسا  كدحل تلع در ةن  (Lovinger, 1982) انذج  (99
  ،دالجتميعيتتتةديمرحلتتتة دألويتتتى: ديمرحلتتتة متتتي قبتتت Presocial:  بةدددتال ودددال در فنردددح

 درابكك  هتًد تبنهه ن رل  ل  ةن كشب   درة ه  . 
 ديثينيتتتة: ديمرحلتتتة ديتأ يريتتتة  ديمرحلتتتةImpulsive : بلسدددم نةدددتس  د طفددد ل تلدددع بنك دددت

 أ فسدم تاك د لعا ل رفلح "ال"ل تولخللد   كحلح أ لة رلح ُبعكف ن  م درن  يح درذدبلح. 
  ديمرحلة ديثييثة: مرحلة ديتودفقConformity :    باثل هذ  دراكحلح  سلنو    ان د

خ ع  دراكحلح دإل لة رلح ه   درلند ش تدرضا ك بلضح    ه   درغ رالح درعلاع    د ش
وال  ندتدت ذد  د دلث  ءد  أت درلاسد   ةدط نةد ال   ؤ لدح  ع  دح(. أيضدً ل يلخلدل هدذ  

 دراكحلح  كحلح د لة رلح أوك  ُبعكف ن  م درنتي درذدبي. 
  ديمرحلتتتتة ديردبعتتتتة: مرحلتتتتة دي تتتتميرConscientious :  بلسددددم هددددذ  دراكحلددددح هحودددد د

درةس  ددددددلح رلددددددذد  تدرادددددد تك درذدبلددددددح ت ددددددد تك ديودددددكو . تو اددددددن وددددددال هددددددذ   دسهدددددح
درفلددددددك  هدددددد   د  ددددددكدد تتددددددي نددددددن دم  سددددددلةل   تهددددددتد لً  تت ط لددددددً  حلددددددع تإن كدددددد  ند رددددددلس 

 كذر     در  حلح درجستيح تدرا رلح. 
  ديمرحلة ديخيمسة: ديمرحلة ديذدتيةAutonomous:  بلسم نندسدك د شخ ع رة هلدم

خ ع ديوددددكو  رلذدبلددددح تدال ددددلةارلح  ضددددًا تدددد  دالهلادددد   ن رادددددكا  تح هدددد   د شدددد
 دإلهلا علح ت ة ترح درند علح تدرانضنعلح حنل درذد  تديوكو . 

  ديمرحلة ديسيدستة: ديمرحلتة ديمتميملتةIntegrated :  باثدل أتلدع  سدلنو    ادن د  د
 رلنك ت درذدبي. تال بلةةش  ن  رت   سبح  ل لح هتًد    د شخ ع تبكببط ناسلن  د
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أ دند  د  د   دي ضدنء  (Pendersen, 2016: 691) ذكتر بين) رستي  دي  ادنذج يودكل 
 :د بي كدحل  انه  ه   د شخ ع تلع در ةن 

 د    غ ك دراا ح . -2 د    دربسل ح. -1
 د    دراعةت . -4 د    غ ك درالل  لح. -3
 د    ه ت  درلل  ل. -6 د    ت رلح درلا  ح. -5

 ا:ــــــو األنـــــــــص منـــــــــائـــــخص
 وأ     ان د    تلع در ةن درل ري:( Bonnett, 2016: 111  بونني أتضح 

  ان د    تاللح بتسوجلح تبةت لح.  -1

 يكببط  ان د    ن ر ان  ي درجند ب دراعكفلح تد وا لح تدرفلكوح رإلشخ ع.  -2

 رلفضلا  دردخألح تدرذد  درتدوللح. بلحديت  ن  د    ت ت درتونل  ي  ند م بل لب درنتي ن  -3

يةتال  ادن د  د  ك للجدح رلدتونل  دي أدتدس دهلا علدح بل لدب د دلج ن   هتيدت  تدرة هدح  -4
  كرع دبخ ذ درةكدسد  حنل د دتدس درلي يلخذه  د  كدد.

ببعددد  يخضدددع  ادددن د  ددد  أن  (175: 2017)شيمنتتتة دستتتميعيلي  و فيصتتت، نويتتتوةتأكدددت 
 اثدد م درالع  ددبل تدرددذي يددد ك كرددع ب ددنس  كن دد   د  دد  توأ  أدده سوكسددنن رااددتأ دالكرا لددنس 

 أا ح د    ت  تللح د   ( ت ش و ح   تتيح ه نرنهلح  سبةحل باتأ كل  كحلح نلددنس أا دح بدكببط 
ن را لبل أت درة هح درالةح ر ان د     ي ح  د ل توكببط دإلحس س هد  هتسهح در ضد  درا   دبحل 

  .كلسبحل تهند ب درعجحل تدسهح درة هح كرع درلغلب تل د تإدسدك درفكد رلةن  درا
 دددن  د  دددد  ناث ندددح درغددددكدء  دتلادددكأسوكسددددنن  نأ (112: 2018)بوضتتتتييي دييلتتتة تذكدددك 

 درأددا ( درددذي يدددت  خللددم أنعدد د درنظدد  م در فسددلح. ت دد  وددال د  دد  باددك بجك ددح دي  ددكد  ددع 
لا تي حسب هذ  در لكوحل كذ يؤدي أا    در ان درلي بأ حب كل  كحلح     كدحل در ان دإله

 ج ل درفكد  ي حل د ا ح كرع بةنوح د    ت ان  تب نس  كرع  كدحل  ان الحةح. ت ان د    يأل 
درةاددح  دد  وددال  لددك  دراكدهةددح ت ددت   يكددنن درفددكد  سددلعت را دد ء هنولددهل تهنوددح د  دد  بددد ك غلددع 

ه ودال  كحللددي دراكدهةدح تدر فنرددح  ك  دب شد  لح ت ع  ددح يجدب تلددع درفدكد أن يدددلةد   د  واكدبدد
 .ن يكنن  سلعتًد رلالنغ ت   دركشت   أهل أ
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 ا:ــــــو األنــــــاالت منــــــاذج حــــــمن
 (:(Loevinger 1976رـــوفينجـــلوذج ـــنم -1

 :د بيص م رن   جك ح ال  د    تلع در ةن 
 .د    درعتتد لح 
 .د    دردكطلح 
 . د    درند لح رلذد 
  درلند قلح.د    
 د    درفكديح درذدبلح. 

 (:(Cook-Greuter 2013 كوك جريوتر نموذج -2
 يلم بأ لف د    ت ةً  ردذد در انذج كرع:

 .د    درل ث كوح 

  .د    درفكديح 

  .د    درجا علح 

 (:(Cook-Greuter & Sharma 2016 كوك جويوتر وشارما نموذج -3
    كرع: ي ضنء در انذجل ياك  بأ لف ح ال  د 

 .د    درلنث كوح 

 . د    درالاككح  حنل درذد 

 .د    درجا علح 

  . د    درالاككح  حنل دراد سد 

 . د    دراةتد  رلذد 

 . د    در   ت  رلذد 

 . د    درلنك تيح رلذد  

 ب ةسدددم دردددذد ت  درا ئدددح بدددك  أن د  ددد   لكودددحأن  (26: 2009)والا إستتتحق تأتضدددةا 
 أن بدك   د  د   لكودح أن كاد . تدراا س ح ن رخاك  ب ان تدرث  لح  ت  ضجح  أترلح أحتها  : رةسا  
  ي بلاثل و سهلح تند ل ه  ك كن هل تدتد ع( ددوللح  غكد ح تند ل نساب  ةط ي دن ال درأكد 
 ذردد  تلددع درلغلددب هددي درددذد  تظلفددح تأن درأددكد   رةددتتال بددؤدي دالهلا علددح تدرعا دد   درثة  ددح
 .دإلهتد    للح وال    تإحب ط به يال ه  ندهدح تلع درةتس  درفكد رت  كن. درأكد 
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 :اــــــــــــــف األنـــــــــائـــــــوظ
 ,Diener, Hilsenroth) د نيتتر وهيلينتتروا واتتيفير وسيكستتتو   تصددم  اددنذج

Shaffer, & Sexton, 2016: 464) :أن د    بؤدي  بعح تظ  م س لسلح تهي 
   تلع درلا  ح ه   درند ع درتدولي تدرخ سهي. درةتس دال تبيط مع ديودقع:  -1

 درةتس  تلع بنو ك كشب   دركغب  .  تنظيم وديسيطرة على دينزعيت دي)دخلية ديجوهرية: -2

بعادددك تددد  درعاللددد   درسدددلكنرنهلح درلدددي بددددكل د  ددد س  بنتتتيا ديع قتتتيت بتتتي  ديعنيصتتتر: -3
 رللف تا  دإلهلا علح. 

 كوةح    قلح. درةتس  تلع درلفل ك ن  عملييت ديتفمير: -4

 درةتس  تلع بنظلف يرل   د  علح هتد لح ت  ضجح.  وظيئف دي)فيع ع  دألني: -5

درنظدد  م درلددي بةددن  هددد  د  دد  نأددنس   سددلةلح تدد  ديوظتتيئف ديذدتيتتة دالستتتل يية ي نتتي:  -6
 درأكد  در فسي. 

  ةللح.  تلع بل  ل درعتيت    هند ب درةل   درع : بلاثل  تس  د ديوظيئف ديتجميعية ي ني -7

تلدع د لدكدر   تللدح     دا  لكودح كسوكسدنن  أن (14: 2010) ديغيمت)يحسي  وشاي  
د  دد  ت تسبدده درللل لدده تدإلهتدعلددحل  دددن ه دد ء   تددل ت  هددل رل اددن ياثددل صددلب دردخأددلحل تبلجدد تا 
 تسدبده تتظ  فدده حدل درأددكد  هد   ه دد ءد  دردخأدلح تبنهد بددد  ت حت بدد  درالضدد س حل تردذد ُتك ددا 

 .    درادلغل   نعلم در فس تدرلةل ل در فسي نسلكنرنهلح د    لكوله ه
رلعتيدددت  ددد  درلغ دددكد   يلعدددكر درفدددكد كردددي أن (473: 2013) جبتتترحستتت  كاددد  أشددد س 

در ا  لددح درلددي ب ددكأ تلددع كددل هند ددب دردخأددلحل تواثددل بدددكل هنوددح د  دد   ةددنس هددذد درلغ ددك كذ 
درة لدح  د  ودال  ة تردح درنصدنل كردع  دكدسد  بكببط نةتس  درفكد تلع بةتيت  علةتدبه تأدتدس   ي 

حل ل بس اال  بأبح  لةح تبعادك تد   أا دح هنودح د  د (  ثدل   د  أ د ل ت د ذد أسودت ت د  أهدتد ي 
 ي درةل  ل تأي  دبجه( توال تاللح درلدكل يكنن درفكد  ي  فلكم طكم كذ يدلاك   د  درنصدنل 

ي  دد  دضدد كدا تبدددلا هنولدده  اددثًا  ددي كرددع كه ندد    ةددتد  يللددح  هددد   لةةددش هنولددهل أت يعدد  
 . درفدل  ي درنصنل كرع كه ن   رلس االبد  ت دًا  ي بةتيت أهتد ه تأدتدس   ي درةل  

 دردتي   لكي درل لدلم هدي" ك دد  تلي د    هنوح (389 :2016)فخرو عب) دينيصروعري 
 دإلحسد س رإل د  ةةدشب نة د  تد يترنهلدح دالهلا علدح تدراعلةدتد  تدرةدتسد  تدردتتد ع رلة هد  

 درفدكد شخأدلح  دي درقلالدح دالرلحد        جانتح تإد  ج دكلد ف  ي تدر ج ل تدرلفكد ن ال لةال

 "  أ ند    غ كه  ت  د    با ح    تهي  لنكل       ت ه ي ل  ت  
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 ًا:ـــريـــني بصـــاقـــني املعـــا بـــوة األنـــق
نردح درابكدك  ت دت   يادتأ در فدل  دي درلف تدل  دع بلدكل أ   دل   د  د  ودال  د ند  در ف

درا ئح    وال درفدم تدال للدد ف تدرخادك . ن ر سدبح ردذتي دإلت  د   درةسدلح ت خ صدًح دإلت  د   
دربأكوحل بلنن هذ  درخاكد  درلي باثل درع أدك دراةدنسي  دي بددك ل هنودح د  د  ت نبدد   خللفدح 

 ددنن    دد  رددتيدم أكثددك ن ئددً   دد  أ ددكد دم. ت  رلدد ريتدد  غ ددكهم  دد  د  ددنو ء ت  رلدد ري يكددنن  اددن د 
ه دددد ك صددددعن ح ن ر سددددبح ردددددؤالء د شددددخ ع ذتي دإلت  ددددح دربأددددكوح   ددددذ دراتديددددح  ددددي ه دددد ء د  دددد  

(Datta, 2015: 201) . 
أن  ن  د    ه   د شخ ع ذتي دإلت  ح دربأكوح  (Judy, 2016: 61) تأتضح ه تي

 & ,Datta) ذكدك ددبد  تب رنكدتدسد     للجح إلتد  لدم. ت  بلنثك  لالً  تت  درلعكر رخاكد  ه  ء

Talukdar, 2016: 22)    أ ددده تلدددع دردددكغم  ددد  بعة دددت تبفددد ت  تاللدددح ه ددد ء  دددن  د  ددد  هددد
د شخ ع نأفح ت  حل يلحديت هذد درلعة ت تدرأدعن ح ن ر سدبح رإلشدخ ع ذتي دإلت  دح دربأدكوح. 

درددذي يدددكل د  دد س  ددي  ددن  د  دد  يندهددده  تأضدد ف أن دردددعنس ن رددذد  تدرافدد ملم  ةددن ديوددكو 
 صعن    كا ك  ن ر سبح رلاع     نأكوً   لكًد  ن دراةل    هدم يعلاكت دم  خللف   ت دم. 

بنهت صعن ح ه   د شخ ع ذتي دإلت  ح دربأكوح  ي درلند ش  ع كتد  لدم درلدي بدؤدي ت 
تت  دراا اح. تبنهدت دولا د   كرع درعحرح دالهلا علح ت  رل ري ضعم د    تدردعنس ن رضعم ت 

 دددي  سدددلنو    دددن  د  ددد  هددد   د شدددخ ع ذتي دإلت  دددح دربأدددكوح بعدددح  رةددد رلدم تشدددت  دإلت  ددددح 
 (Jack, & Harvey, 2016: 334) هدد ك تهدد س  كي   ددي هددذد دإلطدد سل تصددمت دربأددكوح. 

  ي:  ه   دراع     نأكو ً    درعند ل دراؤديح رخلل  ان د 
 . يوكو درعحرح دإلهلا علح ت  د -1
 دراف ملم  ةن دإلت  ح    ه  ب دراةل   .  -2

 عوامل منو األنا بني املعاقني بصريًا:
تند دل  ادن د  د  هد   د شدخ ع ذتي دإلت  دح  (Bourne, 2014: 371) بتو    حدتد

 :ينبيدربأكوح تغ كه     دإلت     درةسلح كا  
 ب ن  درخاكد  تد دتدس دراب شك .  -1

 دإل ج اد  درد  ح.  -2

 س در ساي    درةلش تدرضغن . درلةك  -3
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 ,Adams, Shea, & Fitch, 2015) شدمت  واتيي وفيتت  شضتييو ومت  جينبت   

 :د بلحدرعند ل ( 223
 بند ك دراث كد  دالهلا علح تدرفلكوح درا   بح. -1

 دردعنس تدرلةال تدرتتم درع طفي درنهتد ي    ه  ب دراةل   .  -2

 أهمية قوة األنا بني املعاقني بصريًا:
 & ,Hagger, Wood, Stiff) يجير وود وستتتتيفي وايتيزستتتي دنتي هتتت حدددتد

Chatzisarantis, 2015: 495)  رةن  د    ه   دراع     نأكوً  د بلحهند ب د هالح : 
  ن  د    بكببط كيج هلً  هلةس   درسلنك. -1

  ن  د    بسدم  ي دتم درة رح درفلكوح رلاع     نأكوً .  -2

 افدن  درذد . بكببط  ن  د    كيج هلً  ن -3

 بكببط  ن  د     لالً  ناسلنو   درةلش ه   دراع     نأكوً .  -4

 :شأتيجودنب قوة دألني بي  ديمعيق  بصريًي كمي  (Pollert, 2015: 77) بوييرت صفوو 
درعا ددددددددح درنثلةددددددددح هدددددددد    ددددددددن  د  دددددددد  تدرلند ددددددددش در فسددددددددي تدإلهلادددددددد تي تدرددددددددنظلفي هدددددددد    -1

 دراع     نأكوً . 

  اط درةل   دإليج هلح ه   دراع     نأكوً . بكببط  ن  د    ه -2

بعت  ن  د     د  ضدكتسو   دإل جد ا تدر ادن دإليجد هي  دي ك  دح هند دب درةلد   ند راجلاع  -3
 نأكف در لك ت  شت  دإلت  ح. 

 ذوي اإلعاقة البصرية: لديالعالقة بني الدومجاتية واألنا 
 سدا   دردخأدلح    دح دربأدكوحذتي دإلت  ردتيبنهدت تا دح  نودح هد   درتتها بلدح تد  د  

بةادددل تهدددد   در لدددك دراخللفدددح   درتتها بلدددح دراكبفعدددح  درلدددي بلاثدددل  دددي درلفل دددك دإل غا دددي تتدددت
تدركاوددددح درلسددددل لح تدرا ددددل  ةددددن بدددددنوه درةقلةددددح حلددددع بلفددددش  ددددع د  لدددد س دراسددددبةح دراتةا لددددح 

ت لددح  ددي  اددن د  دد  رإلشددخ ع( بلددد نه هددتًد  ددع د شددخ ع دراعدد     نأددكوً  ذتي درددتسه   درال
(Loffredo, & Omizo, 2017: 33). 

أيضً ل بلجست بل  درعا ح ه   درتتها بلح ت ان د    ه   دراع     نأكوً   ي درعتيدت  د  
درا   دددد   تدرلةددد سوك دربةثلددددح درلدددي باددد   أن تددددت  درلةادددل دردددذي ياثددددل درسددداح درع  دددح هدددد   ذتي 

 دددح دربأدددكوح ياثدددل يرلدددح د  علدددح ضدددت دإلحسددد س دإلت  ددد   درةسدددلح تان دددً  ت خ صدددًح ذتي دإلت 
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نضدددعم د  ددد . ت  رلددد ريل يلجدددن هدددؤالء د  دددكدد رلعدددنو  ذرددد  درضدددعم كردددع درلفل دددك دردددتتها بي. 
   شددخ ع ذتي دإلت  ددح دربأددكوح  للجددح رلددنث ك كتدد  لدم تلددع  ددن  د  دد  رددتيدم يةدد ترنن بعددنو  

هدتيل رللع  دل  دع درخادكد  تدرلللدف ذر     ودال  د  ُي لدش تللده د دم "دإل غدام درفلدكي" كةدل 
 .(Matthew, Sydney, Staggers & Carolyn, 2016: 275)  ع تد ع دإلت  ح

توعت كسوكسنن هن أتل        ن رك ط هد   درتتها بلدح تكدل  د   ادن د  د  تدر ضدنج هد   
ن " ه  اد  ونضح أ ه  ع او د   ان د   ت يأبح درفكد أكثك  تس  تلع "بةال درلدنبك تدرل دت دربدكل 

يلجن د شخ ع ذتي  ن  د    د  ل  ضنهً  كرع "درلفل ك درللي درلنب ري تدرتتها بلح رلةف ظ تلع 
كردع تهدند تا دح تكسدلح  (Dean, 2015: 36) دشتي  درددعنس ن   د ن". ت  رلد ريل  ةدت بنصدل

  ه   كإل    درتتها بلح تدرُعأ هلح ت ان د    ه   د شخ ع.
 نة  ادددح طنولدددح  ددد  درالغ دددكد  درد  دددح. تلدددع  دددا ل دراثددد لل بنصدددلبدددكببط درتتها بلدددح ت 
كردددع أن  دددن  د  ددد  ب دددل   ددد  تهددددح درلة دددلم دردددتدولي  (Woodyard, 2014: 43) وودشتتتي د

تدرتتها بلددح.  ددد   كدد ذتي  سدددلنو   درتتها بلددح دراكبفعدددح تتهددددح درضددبط دردددتدولي  دددي دسد دددلدم 
 دددح  دددع دراجانتددد   د ودددك . بةتيدددتًدل ردددم بدددكببط أظددددكتد  سدددلنو    ةدددتتد   ددد  دإل دددة   ن راة س 

تهدح درضبط تحته  ن إل ة   نأنس  ذد  دالرح كحأ  لحل تلع تكدس درلف تدل هد   درتتها بلدح 
تتهددح درضدبط. أيضدً ل أظددك  درتسد دح أن بةادل درغادنر دسبدبط كيج هلدً  ن إل فلد ل تلدع درخادك  

 ت لالً  ن رُعأ هلح. 
 ددا   د  دد   (Tryon, & Radzin, 2016: 307) تريتتو  و ددنيتت  ت ددت تصددم

 :د بيدرضعلفح ه   د شخ ع دراع     نأكوً  ذتي درتتها بلح تلع در ةن 
  .دراد تك درجسالح درسلالح ت خ صًح در حت   درج سلح تدرعتتد لح 

  .ةت تهدح درضبط درتدولي  

  .ان  دكا  درلند ش در فسي  

 .بف ت  تدض كدا دراد تك درتدوللح  

 رادكا  دإلهلا علح ت دكا  با  ح درذد  درتدوللح ت  درا ئح درخ سهلح.  ان د 

  .دكا   س نرنهلح ت فسلح ت دكا   ي دردنوح  
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 .Jabeen, S. M., & Akhter, M. (2018) ريـــــني واختـــــابــــــج (:1الدراسة )

 .ملي نة بي  دألني ي)ى ديط ب على شسيا دإلعيقة ديبصرية وديسودا ديبصري  ديعنود : د دسة
A Comparison of Students’ Ego on the Basis of Visual Impairment 

and Normal Vision 

هدددت ا درتسد دددح كردددع بةل دددل  دددن  د  ددد  هددد   در ددداا ذتي دإلت  دددح دربأدددكوح  ددد  )دي: تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدأله
  س ح ه   د    رتيدم ترت  أ كد دم درابأكو . وال دراة

: د دلخت ا درتسد دح  د د  دربةد  درلادي تدر دنتي دال دل اتي رلةل دل  سدلنو   منهج دي) دسة
  ن  د    ه   در اا ذتي دإلت  ح دربأكوح. 

ط رددب تط ربدح ناكحلددح درلعلدلم درثدد  ني  60: شد سك  ددي درتسد دح ت  ددح بلن دا  د  ديعينتة ودإلجتتردا
 17-16ك  ال(  لن ط درعادك  د  هد    30ذكن ت 30تدسس درلك لح درخ صح  نا

يوكو  هتتن كت  ح نأدكوح  د   دتدسس ت ديدح  يلند ةدنن  60ت   ن إلض  ح كرع 
  عدم  ي درس  تدر ن (. بم ب ا ش د دتد  تلع أ كدد درع  ح.

 باثلا د دتد  دراسلخت ح  ي هاع درال       : دألدودت:
 رذدبي رإل   د لب  ح درنصم د(Stake, 2012). 

 .د لب  ح دراعلن    درتيانغكدفلح 

 بم درلنصل كرع در ل    درل رلح: دينتيئج:
تت  ظدنس  كتم ذد  دالرح كحأ  لح ه    سلنو    ن  د    ه   در اا ذتي دإلت  ح  -1

 دربأكوح تأ كد ه درُابأكو . 

سدالح  ةدط ن راة س دح  دع ذتي أظدك در اا درُابأكو   سلنو   أتلع  دي ُنعدت د  د  درج -2
 دإلت  ح دربأكوح. 

 .Mishra, V. (2017) راـــــــة ميشـــــــ: دراس(2الدراسة )
  ديعنود : د دسة يل)وجميتية م  حيث ع قتهي بلوة دألني بي  ديط ب ديمعيقي  بصريًي وديعيد ي 
A Study Of Dogmatism In Relation To Ego Strength Of Sighted And 

Visually Impaired Students 
 : هت ا درتسد ح كرع:دأله)دي
  .  درلعكف تلع درعا ح ه   درتتها بلح ت ن  د    ه   در اا دراع     نأكوً  تدرع دي 

  .  درلعكف تلع درفكتم  ي درتتها بلح ه   در اا دراع     نأكوً  تدرع دي 
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  نأكوً  تدرع دي  . درلعكف تلع درفكتم  ي  ن  د    ه   در اا دراع     

 د لخت ا درتسد ح درا د  درنصفي دال ل اتي.  منهج دي) دسة:
ط ردب تط ربدح  د  ذتي دإلت  دح  40: ش سك  ي درتسد ح ت  ح تاتيح بلن دا  د  ديعينة ودإلجردا

تدددد  (  17-16دربأددددكوح  دددد  أحددددت  ددددتدسس درلك لددددح درخ صددددح   لن ددددط درعاددددك 
ناددددتدسس درلعلددددلم درعدددد   ن رد ددددت  ادددد   يوددددكو   دددد  درعدددد دي   40ن إلضدددد  ح كرددددع 

 يلند ةنن  عدم  ي درعاك درح  ي. 
 باثلا د دتد  دراسلخت ح  ي درتسد ح   : دألدودت:
 .)  قل س  ن  د     كتتدد دراؤرف  

  .)  دولب س درتتها بلح رلاع     نأكوً   كتتدد دراؤرف 

 بم درلنصل كرع در ل    درل رلح: دينتيئج:
 ه   درتتها بلح ت ن  د    ه   در اا ذتي دإلت  ح دربأكوح تدرع دي  .  ظدنس تا ح   ربح -1

ظددددنس  دددكتم ذد  دالردددح كحأددد  لح هددد    سدددلنو   درتتها بلدددح ردددت  در ددداا دراعددد      -2
 نأكوً  تدرع دي   رأ رح در اا درع دي  . 

 دي  . أظدك در اا ذتي دإلت  ح دربأكوح  سلنو   أ ل  ي  ن  د    ن راة س ح  ع درع  -3

 .Lifshitz, H.; Hen, I., & Weisse, I. (2017) دراسة ليفشيزا وآخرون (:3الدراسة )
 .ديعنود : دألني وسميت ديشخصية دي)وجميتية وديتميف مع دإلعيقة بي  ديمردهلي  ذوي دإلعيقة ديبصرية

Ego, Dogamtic Personality Characteristics, and Adjustment to 

Blindness Among Adolescents with Visual Impairments 
هت ا درتسد ح كرع  ة  كل     سلنو   د    ت ا   دردخألح درتتها بلدح  )دي:تتتتتتتتتتتتتتتتتتتدأله

 تدرلللف  ع دإلت  ح ه   دراكدهة   دراع     نأكوً .
 : د لخت ا درتسد ح درا دج   درنصفي تدر نتي. منهج دي) دسة

ط ردددب تط ربدددح  ددد  ذتي دإلت  دددح  40ك  دددي درتسد دددح ت  دددح بلن دددا  ددد  شددد س  :ديعينتتتة ودإلجتتتردا
ناددددتدسس درلك لددددح درخ صددددح(  20ناددددتدسس درعدددد دي   ت 20دربأددددكوح   دددد  ه دددد دم 

%  درعددتد  32تدد  .  دد  هدد   أ كدددرع  ددحل كدد ن  دد  ه دد دم  14 لن ددط أتادد سهم 
(  ددد  ضدددع ف دربأدددك. بدددم ب ا دددش 24%  درعدددتد   68(  ددد  دراكفدددن    ت16

 لع أ كدد درع  ح.د دتد  ت
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 باثلا د دتد  دراسلخت ح  ي درتسد ح   : دألدودت:
 دولب س "أ   أكنن ....". -1

  قل س درلللف  ع دإلت  ح. -2

    اح  ا   دردخألح درتتحا بلح. -3

 د لب  ح دراعلن    درتيانغكدفلح.  -4
 بم درلنصل    وال درلةللا  كرع در ل    درل رلح: دينتيئج:

     خفضح تلع دولب س "أ   أكنن"ل تهن  د  يادكه  تلدع ضدعم  جل أ كدد درع  ح دسه -1
  سلنو   د    رتيدم.

أظدك  درلةللا  بند ش أ كدد درع  ح  ع  ا   دردخألح درتتها بلح ت خ صًح  ي أنع د  -2
 دإل غام درذه ي تد  ل س دراتةا لح تدرلعأب. 

 دع كتد  لدم تدرلدي باثلدا  بم بةتيت  جانتح درعند دل درادؤثك   دي بللدف دراعد     نأدكو ً  -3
   ي ه ئح درلعلم تدسهح دإلت  ح.

 .Loffredo, D. A., & Omizo, M. M. (2017) دراسة لوفريدو وميتو (:4الدراسة )
ديعنود : ديفروق في حتيالت دألنتي ووجهتة دي تبل ودي)وجميتيتة بتي  جت ب ديجيمعتيت ديمعتيقي  

 بصريًي مختلفي دألعردق
Differences in Ego States, Locus of Control, and Dogmatism between 

African-American and Anglo-American Undergraduate 

College Students with Visual Impairments, 
: هت ا درتسد ح كرع  ة ترح درلعكف تلع درفكتم دراةلالح ه   طداا درج  عد   )ديتتتتتتتتتتتتتتتتتتدأله

 دد  ح دد   لغ ددكد  دردخأددلح  ي د صددنل درعك دديذتي دإلت  ددح دربأددكوح  خللفدد
 درل رلح: ح رح د    تتهدح درضبط تدرتتها بلح.

 : د لخت ا درتسد ح درا د  شبه درلجكواي درة  م تلع تهند  جانتل   تدولب س نعتي. منهج دي) دسة
 عي : شدد سك  ددي درتسد ددح ت  ددح بلن ددا  دد  دراعدد     نأددكوً  ناكحلددح درلعلددلم درجدد ديعينتتة ودإلجتتردا

تددددد   بدددددم دوللددددد سهم تادددددتيً   27-17(  لن دددددط أتاددددد سهم  ددددد  هددددد   80 درعدددددتد  
 دد   40تبةسددلادم كرددع  جاددنتل   بجددكوا ل  : دراجانتددح د ترددع  بلن ددا  دد  
 ددد   40دراعددد     نأدددكوً  ذتي د صدددنل د  كوقلدددح( تدراجانتدددح درث  لدددح  ضددداا 

 دراع     نأكوً     دصنل ك جل حوح(. 
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 دراسلخت ح  ي هاع درال       : باثلا د دتد  دألدودت:
  .   د لب  ح ح ال  د 

  .دراقل س درفكتي رنهدح درضبط ضا   قل س دركأي 

 .دراقل س درفكتي رلتتها بلح ضا   قل س دركأي 

  .د لب  ح دراعلن    درتيانغكدفلح 
 بم درلنصل    وال درلةللا  كرع در ل    درل رلح: دينتيئج:

 كحأ  لح ه   أ كدد دراجانتل    ي ح ال  د   .تت  ظدنس  كتم ذد  دالرح  -1

 تت  ظدنس  كتم ذد  دالرح كحأ  لح ه   أ كدد دراجانتل    ي درتتها بلح. -2

 تت  ظدنس  كتم ذد  دالرح كحأ  لح ه   أ كدد دراجانتل    ي تهدح درضبط. -3

 .Cote, J. E., & Levine, C. (2016) كوتو وليفني دراسة (:5الدراسة )
ي بي  مي سيي وإ يكسو : ديع قة بي  حيية دألني وديُعصيبية ودي)وجميتية وديه)ي م  ديعنود : م

 . ديحيية بي  ديمعيقي  بصرييً 
Marcia and Erikson: The Relationships Among Ego Status, 

Neuroticism, Dogmatism, and Purpose in Life Among 

Undergraduates with Visual Impairments, 
هدت ا درتسد دح كردع كثدكدء د دهلد   دربةثلدح  د  ودال درلعدكف تلدع تا دح ح ردح  )دي:تتتتتتتتتتتتتتتتتهدأل

د  ددد  هددد   د شدددخ ع ذتي دإلت  دددح دربأدددكوح تكدددل  ددد  درُعأددد هلح تدرتتها بلدددح 
 تدردتف    درةل  . 

: د ددددلخت ا درتسد ددددح درادددد د  در ددددنتي دإلسببدددد طيل ح دددد  بددددم د ددددلختد   لغ ددددك متتتتنهج دي) دستتتتة
تكددددل  دددد  درعثأدددد هلح تدرتتها بلددددح تدردددددتف  دددد    ح رددددح د  دددد  كالغ ددددك  سددددلةل

  درةل   كالغ كد   كبب ح.
ط ردب ن راكحلدح درج  علدح  د   ئدح دراعد      56: ش سك  ي درتسد ح ت  ح بلن دا ديعينة ودإلجردا

نأدددكوً  نج  عدددح أت لددد سون درل تيدددح ب نتدددند رلادددد سكح  دددي درتسد دددح  هادددلعدم  ددد  
 د ند (. بدم ب ا دش د دتد  تلدع أ دكدد درع  دح  4ل20 دط درعادك  درذكنسل ت لن 

 رللعكف تلع درعا ح ه   درالغ كد . 
 باثلا د دتد  دراسلخت ح  ي هاع درال       : دألدودت:

  قل س ح رح د   . -1
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 درأنس  هد.  – قل س ستك لش رلتتها بلح  -2

 . (NSQ) قل س درُعأ هلح  -3

 ف    درةل  .  قل س  كد ل ل رلاف ملم حنل دردت -4
 أ فك  درتسد ح ت  در ل    درل رلح: دينتيئج:
  ظدنس تا ح  نهبح غ ك ددرح كحأ  لً  ه   ح رح د    تدردخألح درُعأ هلح هد   د  دكدد

 ذتي دإلت  ح دربأكوح.

  ظدنس تا ح  نهبح ذد  دالرح كحأ  لح ه   ح رح د    تدردخألح درتتها بلدح  و صدًح
 درلةال( ه   د  كدد ذتي دإلت  ح دربأكوح.  ي أنع د درلسلط تتت 

  ظدددنس تا ددح  نهبددح ذد  دالرددح كحأدد  لح هدد   ح رددح د  دد  تدردددتف  دد  درةلدد   ن ر سددبح
 رإل كدد ذتي دإلت  ح دربأكوح. 

 .Dru, V. (2016) ة دروــــــــــــدراس (:6الدراسة )
صتتريًي وكتت، متت  عودمتتت، ديعنتتود : ديع قتتة بتتي  د جتتيت توجهتتيت دألنتتي ي اتتخي  ديمعتتيقي  ب

 .  دي)وجميتية وديتسلل
Relationships Between An Ego Orientation Scale Among Visually 

Impaired Correlates With Dogmatism And Authoritarianism 

Factors, 
تدرلسدلط هد   هت ا درتسد ح تلع درلعكف تلع كذد    ك  ا تند دل درتتها بلدح  )دي:تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدأله

 د شخ ع دراع     نأكوً  بؤثك تلع دسه بدم تلع  قل س بنهد   د   . 
: د دددلخت ا درتسد دددح دراددد د  در دددنتي ح لددد  بدددم د دددلختد  بنهدددد   د  ددد  كالغ دددك متتتنهج دي) دستتتة

  سلةل تكل    درتتها بلح تدرلسلط كالغ كد  ب نعح. 
أ ثددع يةالددنن كت  دد    45ذكددك ت 133: شدد سك  ددي درتسد ددح ت  ددح بلن ددا  دد  ديعينتتة ودإلجتتردا

 دددد ند (. بددددم بة ددددلم  2ل20نأددددكوح ت ةددددً  رللدخلأدددد   در الددددح   لن ددددط درعاددددك 
 سددلنو   درتتها بلددح تدرلسددلط هدد   أ ددكدد درع  ددح تتا لددد  هددتسه   درافةنصدد   

 تلع  قل س بنهد   د   .
 رلةة ش أهتدف درتسد حل بم د لختد  د دتد  درل رلح: ت وديملي ي :ددألدو 
 .)قل س بنهد   د      سخح  ك سلح   

  .)قل س ستك لش رلتتها بلح  درأنس  هد  
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  درج  ل د يا .  – قل س درلسلط 

 أ فك  درتسد ح ت  در ل    درل رلح: دينتيئج:
ظدنس تا دح  نهبدح ذد  دالردح كحأد  لح هد   دسهد   درافةنصد   تلدع بنهدد   د  د   -1

لدددددحل ح ددددد  دسبب دددددا بنهدددددد   د  ددددد  دإليج هلدددددح تدرُبعدددددت درسدددددلنكي تد يدددددتينرنهي رلتتها ب
 نن خف ر كل    درتتها بلح درسلنكلح تدإليتترنهلح. 

ظددددددددنس تا دددددددح  نهبدددددددح ذد  دالردددددددح كحأددددددد  لح هددددددد   درلسدددددددلط تبنهدددددددد   د  ددددددد  هددددددد    -2
  دراع     نأكوً .

 .Datta, P. (2016) اــــــــة داتــــــــدراس (.7الدراسة )
دإلجتمتتيعي بتتي  ديطتت ب ديمعتتيقي  بصتتريًي بييملي نتتة متتع ذوي  ديعنتتود : مستتتوييت دألنتتي وديللتتق

 (.دإلعيقة ديفمرية
An Investigation of Ego, Social Anxiety and Support Support 

Services Among Students with Vision Impairment and 

Students with Intellectual Disability in South Australia, 
هدددت ا درتسد دددح كردددع  ةددد   سدددلنو   د  ددد  تدرةلدددش دإلهلاددد تي هددد   در ددداا  )دي:تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدأله

دراعدد     نأددكوً ل كادد  هددت ا درتسد ددح كرددع  ة س ددح بلدد  دراسددلنو   هدد   در دداا 
 دراع     نأكوً  تدراع      لكوً   ي أ لكدرل . 

د    تدرةلش دإلهلا تي د لخت ا درتسد ح درا د  در نتي رللعكف تلع  سلنو    منهج دي) دسة:
 ه   در اا ذتي دإلت  ح دربأكوح ن راة س ح  ع ذتي دإلت  ح درفلكوح. 

ط ردددب تط ربدددح  ددد  ذتي دإلت  دددح  20شددد سك  دددي درتسد دددح ت  دددح بلن دددا  ددد   ديعينتتتة ودإلجتتتردا:
 14ت  ( ن إلض  ح كرع  جانتح أودك  ضداا  18دربأكوح   لن ط درعاك   

دم  دي درسد . بدم دوللد س أ دكدد درع  دح تادتيً   د  ط رب تط ربح  ا  يلند ةنن  ع
 ككدددددحو  وددددددت     ركت يددددددح دراعددددد      ددددددي ه ددددددنا أ دددددلكدرل  تب ا ددددددش دراةدددددد يلس 

  تدراة نا   ع أ كدد درع  ح.
 بم بجالع درال     نن لختد  د دتد  درل رلح: دألدودت وديملي ي :

 درأنس  درث  لح. - قل س ب  لس رإل   -1

  كتتدد دراؤرم(.   قل س درةلش دإلهلا تي -2

 دراة نا  شبه درا   لح  ع در اا.  -3
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 بم درلنصل    وال درلةللا  كرع در ل    درل رلح: دينتيئج:
 دددجل در ددداا ذتي دإلت  دددح دربأدددكوح  سدددلنو     خفضدددح  دددي د  ددد   ددد  ودددال بةل دددل  -1

 درتسه   تلع  قل س ب  لس نننع د  درجسالح تدردخألح تدإلهلا علح تد ك ديالح.

نس  كتم ذد  دالرح كحأ  لح  ي  سلنو   د    ه   در اا ذتي دإلت  دح دربأدكوح ظد -2
 تدرفلكوح رأ رح ذتي دإلت  ح دربأكوح. 

تدددت  ظددددنس  دددكتم ذد  دالردددح كحأددد  لح هددد   دسهددد   در ددداا ذتي دإلت  دددح دربأدددكوح  -3
 تدرفلكوح تلع  قل س درةلش دإلهلا تي. 

سبب   ت نا د    تدرةلش دإلهلا تي نعت  أظدك  د لج ن   درافةنص    ي دراة نا  د -4
  تند ل    ه  د  تند ل شخألح ت  ئلح تإهلا علح.

 .Martin, J. D.; Stokes, E. H., & Ayers, J. L. (2015) دراسة مارتني وآخرون (:8الدراسة )
 ديعنود : ديع قة بي  قوة دألنتي وفلتًي يمايتيا بتي و  ودي)وجميتيتة وفلتًي يمايتيا  وكيتت  بتي 

 .ديمعيقي  بصرييً 
Correlation Of Barron’s Ego Strength Scale And Rokeach’s 

Dogmatism Scale Among Visually Impaired 
: هت ا درتسد ح كرع درلعكف تلع درعا ح ه    ن  د    ت سلنو   درتتها بلح ه   )ديتتتتتتتتتتتتتتتتتتدأله

 يلس  ن  د    رب ستن تدرتتها بلح دراع     نأكوً   ي ضنء د لج ن بدم تلع  ة
 ركتك لش.

 : د لخت ا درتسد ح درا د  در نتي دالسبب طي. منهج دي) دسة
ط ردب تط ربدح ن راكحلدح درج  علدح  ددي  53شد سك  دي درتسد دح ت  ددح بلن دا  د   ديعينتة ودإلجتردا:

تاليح ب  لس د  كوكلح    ذتي دإلت     دربأدكي  خللفدح درددت  ت ةدً  رللة لاد   
 20-19ك ددد ال(  لن دددط أتاددد سهم  ددد  هددد    28ذكدددنس ت 25در الدددح   ددد  ه ددد دم 

تدد  . بددم ب ا ددش  قلدد س درتتها بلددح ت ددن  د  دد  تلددع أ ددكدد درع  ددح رللعددكف تلددع 
  سلن  دالسبب   ه  دم. 

 باثلا د دتد  دراسلخت ح  ي هاع درال       : دألدودت وديملي ي :
  قل س  ن  د    رب ستن. -1

 لح ركتك لش.  قل س درتتها ب -2
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 : أ فك  درلةللا  ت  در ل    درل رلح:دينتيئج
  جل دراد سكنن    ذتي دإلت  ح دربأكوح دسه    كبفعح تلع  قل س ستك لش رلتتها بلح.  -1

هدد   دسهدد   دراددد سك    01ل0ظدددنس تا ددح  نهبددح ذد  دالرددح كحأدد  لح ت ددت  سددلن   -2
  ل تهن    ياكه  تلدع  دن  هدذ  تلع  قل س ستك لش رلتتها بلح ت قل س ن ستن رةن  د 

 درعا ح ه   د شخ ع ذتي دإلت  ح دربأكوح. 

 

 .Datta, P)دسد دددح كدددل  ددد  رلفدددد لح تهددد   تددبددد  ت لددددكد ت لسدددي  شاتتتي ت نتتتتيئج -1

(2016).  Lifshitz, H.; Hen, I., & Weisse, I. (2017).  Mishra, V( 

د ددل دراددؤثك   ددع بللددف دراعدد     نأددكون  ددع كتدد  لدم تأكددت  كرددع أن بةتيددت درعن  ((2017
تلع تهند تا ح  نهبح ه   درلسلط تبنهد   د    ه   دراع     نأدكون تظددنس  دكتم 
ذد  دالردددح كحأددد  لح  دددع  سدددلنو   د  ددد  هددد   در ددداا ذت  دإلت  دددح دربأدددكوح تدرفلكودددح 

 رأ رح ذت  دإلت  ح دربأكوح.

 قلدد س ح رددح د   ات قلدد س  ح  ةددت د ددلخت ا درتسد دد   دراسددلخت حيتتث دألدودتأ دد   دد   -2
 دن  د  دد ا  قلد س ستك ددلش رلتتها بلددح تذرد  كادد  أشد س  دسد ددح كددل  د  هدد ها   تأولددك 

 ;.Cote, J. E. , & Levine, C. (2016).  Martin, J. Dترن كودتت تأت  دحت 

Stokes, E. H., & Ayers, J. L. (2015).  Mishra, V. (2017)..) 

 ,Jabeen, S. M., & Akhterأشد س  دسد دح كدل  د    يعينتة دي) دستة ر سدبح أ د  ن -3

M. (2018).  Loffredo, D. A., & Omizo, M. M. (2017). كردع أن )
  علم ت     درتسد ح ب  ترا دراع     نأكون ناكحلح درلعللم درج  عع.

درتتها بلددح درلددع ب  ترددا  كادد  يلضددح  دد  درتسد دد   درسدد نةح أن ه دد ك  ددتس   ددع درتسد دد   -4
 رت  دراع     نأكوً  تلع دراسلن  درعك ع   تتا لد  نةن  د   

 وق) دستفيدت ديبيحثة م  دي) دسيت ديسيبلة فى: 

 .بةتيت تصل غح أهتدف ت كتر دربة  درة رع 

 . بةتيت ت  ح دربة  تدرا د  دراسلخت 

  .ه  ء  قل س درتتها بلح 
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 درفكر د بي:صل غح  ياك تدرتسد    درس نةح  دإلط س در لكي ء  ع ضن 
  توجت) ع قتتة إ تبيجيتتة ستتييبة دديتتة إحصتتيئًيي بتي  د جتتيت عينتتة دي) دستتة علتتي مايتتيا قتتوة

 دألني  ود جيتهم علي ماييا دي)وجميتية.

  

 ة:ــــــدراســــــج الــــــوال: منهأ

درب حثدددح  دددي درتسد دددح درة رلدددح دراددد د  درنصدددفي دإلسببددد طي تهدددن  ددد د   ا دددم  د دددلخت ا
ر العح هذ  درتسد ح ح   يدتف كرع درلدم طالعح درعا ح دإلسبب طلح ه   درتتها بلح ت دن  د  د  

  رتي دراع     نأكًو .

 ة:ــــــدراســــــال ةــــــثانيا: عين
متتتتتت  م) ستتتتتتة دراعدددددد     نأددددددكون(  دددددد  در دددددداا 50دشددددددلالا ت  ددددددح درتسد ددددددح تلددددددع  

ة دينو يلمكفتتتوفي  ببنهتتتي بمحيفظتتتة ديلليوبيتتتة وم) ستتتة دينتتتو  يلمكفتتتوفي  بييزقتتتينيق بمحيفظتتت
 ( عيمأ. 18 -15ديشرقية  وتردوح  شعمي هم م  )

 ة:ـــــــــدراســـــــــال ثالثا: أدوات
 . )إع)دد ديبيحثة( قل س درتتها بلح  -1

  (.2014ني :نينب سي) عب)ديحمي) تع) ، وتلن   قل س  ن  د    رب ست   -2

 ة ـــــاتيـــــدوجمـــــاس الـــــمقي
 الهدف من المقياس:

يدتف دراقل س دراعت  ي درتسد ح درة رلدح كردع  لد س درتتها بلدح ردت  ت  دح  د  دراعد     
  نأكون دراكدهة    ت  ح درتسد ح درة رلح(.

 مبررات إعداد المقياس:

يلس درلدددع بقدددلس درتتها بلدددح كال أن هدددذ  دراةددد يلس ال نددد ركغم  ددد  تهدددند تدددتد  ددد  دراةددد 
 ب   ب ت  ح درتسد ح درة رلح    دراع     نأكون دراكدهة  .
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   دددا درب حثددددح ننتدددتدد  ددددؤدل  فلدددنل تذردددد  هدددددتف درلعدددكف تلددددع  لددد هك درتتها بلددددح رددددت   -5
( 50دراعددد     نأدددكون  ح دددد     دددا درب حثدددح هل ا ددددش درسدددؤدل درافلدددنل تلددددع ت  دددح  ند ددددد   

واسددنن  ددكدأ  دد  دراعدد     نأددكوً (  دد   تس ددح در ددنس رلاكفددن    ت تس ددح در ددنس رلاكفددن    
 ن رح  اوش ناة  لح دردك لح  تبم صل غح درسؤدل درافلنل كا  يلع: 

  مي هى دألفمي  ديخيجئة ديتى جرشت على ذهنك عن) تعيملتك متع نم ئتك وقمت  مت  خ يهتي
 بم يشلتهم وفرض ش دئك ومعتل)دتك عليهم؟

 دد  وددال دال ددلج ن   تدالطددا  تلددع دراةدد يلس درسدد نةح  تكددذر   دد  بددن ك رلب حثددح  دد  دسد دد    -1
 د لةك  تلع أنع د  قل س درتتها بلح رت  دركدشتي  دراع     نأكون تهع تلع در ةن درل ري: 

تهن أ لنا تت  د دلج نح درفدكد درعةللدح درلدع ردم باك ده  :ع) دألول: بع) ديتفمير غير ديمر  ديب (ش 
كدود ل بغ ددكد  تهتد لدح أت  لكودح أت  ددلنكلح تلدع دراند دم دراخللفددح  دع درةلد    توعددكف  د  

 كهكد لً  درتسهح دراكبفعح درلي يةأل تل د  دراع  نن نأكوً  تلع  قل س درتتها بلح.

تهدددن عبددد س  تددد  د دددلختد  درفدددكد رلددددت  تدرةدددن  تدرسدددل ك  تلدددع ديبعتتت) ديثتتتينى: ديتستتتلطية:  (ا 
 ديوكو  ن  ل س .

كهكد لدددن: درتسهدددح دراكبفعدددح درلدددي يةأدددل تل دددد  دراعددد     نأدددكوً  تلدددع  قلددد س  توعدددكف
 درتتها بلح.

تهددن يلضددا  س دد  أ   ديبعتت) ديثييتتث: عتت)  تحمتت، ديغمتتوض )دينفتتو  متت  ديغمتتوض(: (ج 
 علةتد  أت أسدء أوك  بخللم  ع د وكو  توعكف كهكد لً  درتسهح دراكبفعح درلي يةأل 

  س درتتها بلح.تل د  دراع     نأكوً  تلع  قل 

 ة:ـــــــدراســـــــدق أدوات الـــــــات وصـــــــثب

 صدق وثبات مقياس الدوجماتية -1
 ثبات مقياس الدوجماتية:

يةأت ن رثب   أن يقلس دراقل س    تضع رقل  ه كذد  د  أت دت ب الةده تلدع  فدس د  دكدد 
لنهد   د  د و د ء درلدع  ع  فس درلكتف. تدرددتف  د   لد س ثبد   دراقلد س هدن  عك دح  دت  و

 . ت بغ ك    أددء درفكد    ت ا  وك تلع  فس دراقل س
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ت ددت    ددا درب حثددح نةسدد ا  ع  ددل درثبدد   تلددع درع  ددح دال ددل اعلح درلددع هلدد  تددتدهم 
(  كدًد  ح   سصدت   لد  جدم  ت دت د دلخت ا درب حثدح طكوةدح أرفد  ككت بد   تطكوةدح درلجح دح 50 

 ( .SPSS18هتتن حذف درعب س ( ن  لختد  هك      در أ لح تدإلبس م درتدولع  

( تبدم درةأدنل SSPSبدم حسد ا  ع  دل درثبد   رلاقلد س ن  دلختد  هك د      جريلة شيفي كرونبيخ: (ش 
 ل٪( تهذد يتل تلع أن دراقل س يلالع هتسهح ثب   ت رلح هتًد. 876تلع  ع  ل ثب    

ح د  بعادل بلد  در كوةدح تلدع حسد ا  ع  دل دالسببد   هد   دسهد    جريلة ديتجزئة دينصتيية: (ب 

 أفع دراقل س  ح   يلم بجح ح دراقل س كرع  أف    لل  ئ    يلضا  درةسدم د تل  جادن  
دسهد   د  دكدد  ددع د  دئلح درفكديدح  تولضددا  درةسدم درثدد  ع  جادن  دسهد   د  ددكدد  دع د  ددئلح 

 ( د بي: 1ا   تبنصلا درب حثح كرع درجتتل  درحتهلح  ثم حس ا  ع  ل دالسبب   ه  د

 ( معامل اإلرتباط والثبات للمقياس1جدول )

 معامل الثبات جلتمان معامل الثبات لسبريمان براون معامل االرتباط العدد املفردات

 24 اجلزء األول

0.831 0.864 0.862 
 24 اجلزء الثانى

٪(  تهدددن  ع  دددل 86,2 س يسددد ت   يلضدددح  ددد  درجدددتتل درسددد هش أن  ع  دددل ثبددد   دراقلددد
ثبدد   يددد ك كرددع أن دراقلدد س تلددع دسهددح ت رلددح  دد  درثبدد    تهددن يع ددع دسهددح  دد  درثةددح ت ددت 
د دلختد  دراقلد س كدندد  رلقلد س  ددع دربةد  درةد رع  تهدن يعددت  ؤشدكًد تلدع أن دراقلد س ياكدد  أن 

 ش  فسد يع ع در ل     فسد  كذد    أت ت ب الةه تلع درع  ح ت ع درلكتف درل ا 
  دإلتسيق دي)دخلى يلمفرددت )ب)و  حذي ديعبي ة(: (ج

   ددا درب حثددح نةسدد ا  عدد  ا  دالسببدد   هدد   دسهددح كددل عبدد س   ددي كددل نعددت  دد  أنعدد د 
 دراقل س تدرتسهح درلللح رلبعت درذي ب لاي كرله تدرجتتل د بي ينضح ذر :
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 أبعاد املقياسمن  ( معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة يف كل بعد2جدول )
 جة الكلية للبعد الذي تنتمي إليهوالدر

 املفردات
معامل 

 االرتباط
 املفردات

معامل 
 االرتباط

 املفردات
معامل 

 االرتباط
 املفردات

معامل 
 االرتباط

 **0.858 37 **0.776 25 **0.641 13 بعد التفكري غري املرن
1 0.365** 14 0.617** 26 0.798** 38 0.771** 
2 0.746** 15 0.787** 27 0.743** 39 0.899** 
3 0.818** 16 0.749** 28 0.752** 40 0.860** 
 **0.884 41 **0.801 29 بعد التسلطية **0.780 4
5 0.800** 17 0.710** 30 0.733** 42 0.918** 
6 0.753** 18 0.696** 32 0.834** 43 0.931** 
7 0.808** 19 0.766** 32 0.808** 44 0.828** 
 **0.852 45 بعد عدم حتمل الغموض **0،722 20 **0.819 8
9 0.787** 21 0.683** 33 0.797** 46 0.797** 
10 0.606** 22 0.781** 34 0.862** 47 0.927** 
11 0.721** 23 0.798** 35 0.943** 48 0.884** 
12 0.591** 24 0.695** 36 0.862**   

 (05 0* مفرددت ددية عن) مستوى )  (01 0** مفرددت ددية عن) مستوى )
يلضح    درجتتل درس هش أن  ع  ا  دالسبب   ه   كدل  د  درعبد سد  تد نعد د هالعدد  

(   اددد  يدددتل تلدددع تهدددند كبسددد م ددولدددع  كبفدددع هددد   كدددل  ددد  درعبددد سد  01ل0ددردددح ت دددت  سدددلن   
 تد نع د  ت  د   نن دراقل س تلع دسهح ت رلح    درثب  .

 املقياس والدرجة الكلية للمقياس امالت االرتباط بني درجة كل بعد من أبعاد( يوضح مع3جدول)

 معامل االرتباط املفردات 

 **0.866 بعد التفكري غري املرن
 **0.871 بعد التسلطية

 **0.869 بعد عدم حتمل الغموض

س يلضح    درجتتل درس هش أن  ع  ا  دالسبب   ه   د نع د درك لسدلح تإهاد رع دراقلد 
(   ا  يتل تلع تهند كبس م ددولع  كبفع ه   د نع د درك لسلح 01ل0هالعد  ددرح ت ت  سلن   

  تإها رع دراقل س  ت  د   نن دراقل س تلع دسهح ت رلح    درثب  .
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 ديثبيت بطريلة إعيدة ديتطبيق:( د
تبةددن  هددذ  در كوةددح تلددع أ دد س ب ا ددش  فددس دراقلدد س تلددع  جانتددح تدحددت   دد  د  ددكدد 

كب    لل ر ل    ي ين     خللف   توتل دالسببد   هد   دسهد   درل ا دش د تل تدسهد   درل ا دش  
  درث  ي تلع  ع  ل د لةكدس  ثب  ( دراقل س".

تلددددددع درع  ددددددح  درتتها بلددددددح رلاعدددددد     نأددددددكو تتللدددددده    ددددددا درب حثددددددح هل ا ددددددش  قلدددددد س 
تد د  ب الةده  دك  أودك  تلدع (  كد  ت عت  ضي أ دانت   بدم ك  50دال ل اعلح دراد ر  تتده    

 فس درع  ح  ثم    ا درب حثح هلفكو  دراعلن    ت   لختد   ع  ل دالسببد    ه ك دنن( هد    لد    
( ه   درتسهدح درلللدح رلدا درل الةد    ه  اد   ع  دل 989ل0درل الة   ظدك   دلاح  ع  ل درثب    

  درثب   رإلنع د يلضح    درجتتل دد بي:
 معامالت االرتباط بني التطبيقني ألبعاد املقياس:( يوضح 4جدول ) 

 بني التطبيق األول والثانى معامل االرتباط )الثبات( دــــــــــــــــــالبع

 **0.958 بعد التفكري غري املرن
 **0.984 بعد التسلطية

 **0.981 بعدعدم حتمل الغموض

نعدد د ددرددح ت ددت  سددلن  يلضددح  دد  درجددتتل درسدد هش أن هالددع  عدد  ا  دالسببدد   هدد   د 
    ا  يد ك كرع ثب   دراقل س حسب طكوةح كت د  درل ا ش . 01ل0

 صدق مقياس الدوجماتية:

توةأدددت ن رأدددتم " ددددت  د دددل  تح د دد  أت كهددددكدءد  درقلددد س   لددد س  دددد  هدددن   لددددنا 
( 50 ل  دده"  ت ددت    ددا درب حثددح نةسدد ا درأددتم تلددع درع  ددح دال ددل اعلح درلددع هلدد  تددتدهم  

  ح ددد  سصدددت   لددد  جدم  ت دددت د دددلخت ا درب حثدددح صدددتم دالبسددد م دردددتدولي درافدددكدد   نعدددت  دددكددً 
 (.SPSS18ن  لختد  هك       حذف درعب س (  تدرأتم درع  لع

 جريلة ص)ق ديمفرددت )بع) حذي ديعبي ة( :ش( 

   ددا درب حثددح نةسددد ا  عدد  ا  دالسببددد   هدد   دسهددح كدددل عبدد س   ددد  عبدد سد  دراقلددد س 
ح رلبعددت درددذي ب لاددي كرلدده نعددت حددذف دسهددح درعبدد س   دد  درتسهددح درلللددح رلبعت تدرجددتتل تدرتسهددح درلللدد

 د بي ينضح ذر :
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 ( يوضح معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة يف كل بعد من أبعاد املقياس5جدول )
 العبارة من الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه بعد حذف درجة

 ت املفردا
معامل 

 االرتباط
 املفردات 

معامل 
 االرتباط

 املفردات 
معامل 

 االرتباط
 املفردات 

معامل 
 االرتباط

 **0.837 37 **0.740 25 **0.590 13 بعد التفكريغري املرن
1 0.625** 14 0.561** 26 0.762** 38 0.743** 
2 0.705** 15 0.753** 27 0.702** 39 0.884** 
3 0.788** 16 0.711** 28 0.713** 40 0.838** 
 **0.867 41 **0.766 29 بعد التسلطية **0.746 4
5 0.770** 17 0.665** 30 0.694** 42 0.905** 
6 0.716** 18 0.654** 32 0.808** 43 0.806** 
7 0.776** 19 0.725** 32 0.777** 44 0.803** 
 **0.830 45 بعد عدم حتمل الغموض **0.677 20 **0.790 8
9 0.752** 21 0.634** 33 0.770** 46 0.768** 
10 0.557** 22 0.745** 34 0.840** 47 0.915** 
11 0.675** 23 0.764** 35 0.934** 48 0.866** 
12 0.532** 24 0.650** 36 0.841**   

 (05 0* مفرددت ددية عن) مستوى ) (01 0** مفرددت ددية عن) مستوى )
ن  ع  ا  دالسبب   ه   كدل  د  درعبد سد  تد نعد د هالعدد  يلضح    درجتتل درس هش أ
(   اد  يدتل تلدع تهدند كبسد م ددولدع  كبفدع هد   كدل 01ل0نعت حذف درعب س  ددرح ت ت  سدلن   

 .     درعب سد  تد نع د  ت  د   نن دراقل س تلع دسهح ت رلح    درأتم
 :جريلة ص)ق ديتحلي، ديعيملى (ب

( دتلاد دد تلدع درددتف  د  دهدكدء Factor Analysisعد  لع  تذر  ن  دلختد  درلةل دل در
درعدد  لع  ددي هددذد درج  ددب  ت ةدد  درلدددبع   درخ صددح ن رعبدد سد  تلددع درعند ددل  يددلم  ددع  درلة لددي

كطدد س درافدد ملم د    ددلح درلددي صددام تلددع أ   ددد  دراقلدد س  ت ة دد    لددك كرددع درع  ددل هنصددفه 
درتدرددح تللدده  ح  ئددذ يكددنن درأددتم درعدد  لع يعاددك تدد   فدددن   دددلكك بلدددبع تللدده كددل دراةدد يلس 

:  2007تككت بد    ت  ددل"  صدفن   دكج  أ سدل ا   أ كا كردع درأدتم درللدنو ع حسدبا  يدك  "
(. ت  دددددد  بدددددم درلةةدددددش  ددددد  صدددددتم درا ددددد ء درللدددددنو ع أت درأدددددتم درعددددد  لع راقلددددد س 270-271

 50رسددلكن لكوه  ن  ددلختد  أ ددلنا درلةل ددل درعدد  لع رددت  ت  ددح حسدد ا درخأدد    ددراكتها بلددح 
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( 48ط رددب تط ربددح(  ت ددت بددم دهددكدء درلةل ددل درعدد  لع تلددع  فددكدد  دراقلدد س درلددي تصددلا كرددع  
 فكد   ت   ا درب حثدح هلةتيدت ثداال تند دل  د  ودال دالطدا  تلدع درتسد د   درسد نةح  ت دت بدم 

 درلةل ل درع  لع تلع  كحلل  :
 بدد لم حددنل ثاثددح  درتتها بلددح: د لددكدر أن هالددع درعبدد سد  راقلدد س ديمرحلتتة دألويتتى

 (.3.... – 2.... – 1تند ل ك   ح تهي  ....
 د لددددكدر أن درعند دددل درل   ددددح درثاثددددح  ددد  درلةل ددددل درعدددد  لع  دددد  ديمرحلتتتتة ديثينيتتتتة :

 دراكحلح د ترع بلدبع نع  ل ك    تدحت تهن درتتها بلح.

 ديمرحلة دألويى: -
 كدددت  ددد  أ دددد  بلددددبع هثاثدددح تند دددل تهدددعبدددم كهدددكدء درلةل دددل درعددد  لع رعبددد سد  دراقلددد س رللن

 (  ل    درلةل ل درع  لي  نع د  قل س درتتها بلح:6(  تونضح هتتل  3.... – 2.... – 1..... 
 ( يوضح نتائج التحليل العاملي ألبعاد مقياس الدومجاتية6جدول )

 (Varimaxالعبارات وتشبعاتها لألبعاد بعد عملية التدوير باستخدام طريقة )

 بارةالع
 قيم التشبع
 للعامل االول

 العبارة قيم الشيوع
 قيم التشبع

 للعامل الثانى
قيم 

 الشيوع
 العبارة

 قيم التشبع
 للعامل الثالث

 قيم الشيوع

1 0.852 0.944 17 0.836 0.809 33 0.757 0.651 
2 0.907 0.952 18 0.926 0.951 34 0.634 0.559 
3 0.797 0.811 19 0.948 0.932 35 0.719 0.734 
4 0.824 0.914 20 0.926 0.951 36 0.762 0.642 
5 0.907 0.952 21 0.836 0.809 37 0.716 0.593 
6 0.854 0.875 22 0.399 0.249 38 0.614 0.554 

7 0.852 0.944 23 0.489 0.420 39 0.702 0.726 
8 0.907 0.952 24 0.948 0.932 40 0.705 0.730 
9 0.889 0.851 25 0.447 0.310 41 0.766 0.747 
10 0.907 0.952 26 0.948 0.932 42 0.743 0.673 
11 0.682 0.513 27 0.926 0.951 43 0.782 0.718 
12 0.947 0.939 28 0.926 0.893 44 0.759 0.635 
13 0.907 0.952 29 0.948 0.932 45 0.688 0.573 
14 0.947 0.939 30 0.948 0.932 46 0.636 0.586 
15 0.945 0.977 31 0.926 0.893 47 0.802 0.767 
16 0.854 0.875 32 0.864 0.904 48 0.775 0.761 
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 املتعلم وجذورها الكامنة ونسبة التباين العاملية ( يوضح العوامل املكونة ملقياس الدومجاتية7) جدول

 العامل

 التباين بعد التدوير التباين قبل التدوير

 اجلذر الكامن
ن نسبة التباي

 العاملية
نسبة التباين 

 الرتاكمية
 اجلذر الكامن

نسبة التباين 
 العاملية

نسبة التباين 
 الرتاكمية

....1 25.823 53.797 53.797 14.174 29.530 29.530 

....2 7.996 16.658 70.456 12.941 26.960 56.489 

....3 3.972 8.276 78.731 10.676 22.242 78.731 

طبةد  راةد  كد يحس  تهدع  3ل0س نة   أن  سدب درلددبع أكادك  د  يلضح    درجتتر   در
 لدددعبح رلددل ت  ددل ب لاددع ردده درعبدد س   تدرجددذس درلدد    أكاددك  دد  درندحددت درأددةلح  كادد  أن  سددبح 

( تهع  لم  ةانرح طبة  راةد  كد يحس  تهدذ  530ل29 – 242ل22درلب ي  درع  لع بكدتحا ه    
تهددع  سدددبح  ببددد ي  دسهدد   درع  ددح  دددع درتتها بلددح(  دد  78,731درعند ددل  جلاعددح بفسدددك  سددبح  

 رافكدد  دراقل س.  ت رلح   ا  يتل تلع صتم  كبفع
 ديمرحلة ديثينية: -

رللنكت أن درعند دل درل   دح درثاثدح  د   بم كهكدء درلة ل درع  لع  نع د  قل س درتتها بلح
 تها بلح.درلةل ل درع  لع    دراكحلح د ترع بلدبع نع  ل ك    تدحت تهن درت

  ( نتائج التحليل العاملي ملقياس الدومجاتية8جدول )
 نسب الشيوع قيم التشبع للبعد العامل م

1 00001 0.844 0.600 
2 00002 0.773 0.498 
3 00003 0.886 0.561 

 2.096 اجلذر الكامن
 69.859 نسبة التباين

ةدد  كدد يحس  تدرجددذس طبةدد  را 3ل0يلضددح  دد  درجددتتل درسدد هش أن  ددلم درلدددبع أكاددك  دد  
( تهددي بع ددع دن 886ل0-773ل0درلدد    أكاددك  دد  درندحددت صددةلح  ح دد  بكدتحددا  ددلم درلدددبع  

 – 844ل0ناع  ل صتم بلنو ع دت تد  لع   دراقل س يللنن    ثاثح تند ل بقلس درتتها بلح
( تهدذد يدتل تلدع أن هالدع د نعد د أت درعند دل 1(  تولضح ذر   دي درددكل  886ل0 – 773ل0

درددذ  تضددع دراقلدد س رقل  دده ن رفعددل   ادد  يؤكددت تلددع بالددع  س ت  ددل تدحددت تهددن درتتها بلددحبقددل
 دراقل س هتسهح صتم بلنو ع أتت  لي  كبفعح.
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0.773 

00001 

00002 

00003 

 ال ومجاتية 

 
 ملقياس الدومجاتية ( منوذج التحليل العاملى1شكل )

 اس ــــــح المقيــــــتصحي

 (.1(  ج 2تسهح  (    ا( در3( درتسهح  هلأالم دراقل س نة   بنوذ  أقيم  ديبيحثة 
(  48ه ددد ء تلدددع  ددد   ددداش بلدددنن در د يدددح درأدددغك  رتسهدددح درافةدددنع تلدددع دراقلددد س  

(  تتللددده بدددم بةتيدددت  اددد  يعددد  نن  ددد  درتتها بلدددح  ت ددد  يةأدددلنن تلدددع 144تدر د يدددح درلادددك   
( يع  نن    درتتها بلح هتسهح  كبفعح  ت   يةألنن تلع درتسه   144 - 96درتسه       

عدد  نن  دد  درتتها بلددح هتسهددح  لن دد ح  ت دد  رددلس رددتيدم دتها بلددح يةأددلنن ( ي95- 49 دد   
 (.48تلع درتسهح  

(  دن ف    د  درضدنس  دراات لدح رلاقلد س  رلأدبح تددتد 2تهكدذد بلدنن درب حثدح د دلبعت   
(  ن فددن  كادد     ددا درب حثددح نددنهكدء نعدد  درلعددتيا   ددع صددل غح نعدد  عبدد سد  48دراند ددم  

كانن؛ رلل   ب  ع طالعح ت  ح درتسد ح درة رلح.دراند م تلع صنس     أ  ش س كرله درس د  دراة 
 صدق وثبات مقياس قوة األنا -2

 ثبات مقياس قوة األنا:

يةأت ن رثب   أن يقلس    تضع رقل  ه كذد    أت ت ب الةه تلدع  فدس د  دكدد  دع  فدس 
 د ء درلدع  دت بغ ددك درلدكتف. تدرددتف  د   لد س ثبد   دراقلد س هدن  عك ددح  دت  ولنهد   د  د و

تد ددلخت ا دراعددت  رلاقلدد س طكوةددح كتدد د   . دد  أددء درفددكد  دد  ت ددا  وددك تلددع  فددس دراقلدد س
 دإلولب س رةس ا درثب   ه  ا  رةس ا درأتم د لخت ا صتم دراةكا  .

 ت ت    ا درب حثح درة رلح نن لختد  در كم د بلح:
(  دددكدًد  ح ددد  50تدددتدهم   رةسددد ا  ع  دددل درثبددد   تلدددع درع  دددح دال دددل اعلح درلدددع هلددد 

سصت   ل  جدم  ت ت د لخت ا درب حثدح طكوةدح أرفد  ككت بد   تطكوةدح درلجح دح در أد لح تدإلبسد م 
 (.SPSS18درتدولع  هتتن حذف درعب س ( ن  لختد  هك      
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 جريلة شيفي كرونبيخ: (ش 
( تبم درةأنل تلع  ع  دل SSPSبم حس ا  ع  ل درثب   رلاقل س ن  لختد  هك      

 ٪( تهذد يتل تلع أن دراقل س يلالع هتسهح ثب   ت رلح هتًد. 85,1    ثب
 جريلة ديتجزئة دينصيية: (ب 

ح دد  بعاددل بلدد  در كوةددح تلددع حسدد ا  ع  ددل دالسببدد   هدد   دسهدد    أددفع دراقلدد س  
ح   يلم بجح ح دراقل س كرع  أف    لل  ئ    يلضدا  درةسدم د تل  جادن  دسهد   د  دكدد  دع 

تولضددا  درةسددم درثدد  ع  جاددن  دسهدد   د  ددكدد  ددع د  ددئلح درحتهلددح  ثددم حسدد ا  د  ددئلح درفكديددح 
   ع  ل دالسبب   ه  دا   تبنصلا درب حثح كرع درجتتل درل رع :

 ( يوضح معامل االرتباط بني درجات نصفى املقياس9جدول ) 
 انمعامل الثبات جلتم معامل الثبات لسبريمان براون معامل االرتباط العدد املفردات

 7 اجلزء األول
0.593 0.745 0.738 

 7 اجلزء الثانى

٪(  تهدددن  ع  دددل 73,8يلضدددح  ددد  درجدددتتل درسددد هش أن  ع  دددل ثبددد   دراقلددد س يسددد ت   
ثبدد   يددد ك كرددع أن دراقلدد س تلددع دسهددح ت رلددح  دد  درثبدد    تهددن يع ددع دسهددح  دد  درثةددح ت ددت 

 ؤشدكًد تلدع أن دراقلد س ياكدد  أن  د دلختد  دراقلد س كدندد  رلقلد س  ددع دربةد  درةد رع  تهدن يعددت
 يع ع در ل     فسد  كذد    أت ت ب الةه تلع درع  ح ت ع درلكتف درل ا ش  فسد 

  دإلتسيق دي)دخلى يلمفرددت )ب)و  حذي ديعبي ة( :ج( 
 اإلتساق الداخلى للمفردات -( يوضح 10جدول ) 

 معامل االرتباط املفردات  معامل االرتباط املفردات  معامل االرتباط املفردات  معامل االرتباط املفردات

 **0.824 43 *0.344 29 **0.732 15 بعد اإلحساس بالواقع
1 0.732** 16 0.475** 30 0.661** 44 0.700** 
2 0.693** 17 0.678** 31 0.585** 45 0.727** 
3 0.506** 18 0.448** 32 0.605** 46 0.614** 
 **0.772 47 **0.538 33 رفبعد القدرة على التص **0.607 4
5 0.638** 19 0.572** 34 0.571** 48 0.745** 
6 0.622** 20 0.563** 35 0.588** 49 0.738** 
7 0.569** 21 0.635** 36 0.707** 50 0.649** 
 **0.614 51 بعد الوضع اخللقى **0.608 22 **0.585 8
9 0.766** 23 0.488** 37 0.730** 52 0.711** 
10 0.524** 24 0.655** 38 0.693** 53 0.706** 
11 0.636** 25 0.524** 39 0.663** 54 0.824** 
12 0.760** 26 0.286* 40 0.654**   
13 0.331* 27 0.568** 41 0.718**   
14 0.419** 28 0.514** 42 0.506**   

 (05 0* مفرددت ددية عن) مستوى ) (01 0  مستوى )0** مفرددت ددية عن) 
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يلضح    درجتتل درس هش أن  ع  ا  دالسبب   ه   كدل  د  درعبد سد  تد نعد د هالعدد  
(  فددكدد  ددرددح ت ددت  سددلن  3( ت 01ل0(  فددكد  ددرددح ت ددت  سددلن   52ددرددح  ح دد  أ دده بنهددت  

(   ادد  يددتل تلددع تهددند كبسدد م ددولددع  كبفددع هدد   كددل  دد  درعبدد سد  تد نعدد د  ت  ددد   ددنن 05ل0 
على مستوى دالتسيق دي)دخلى بتي  دألبعتيد ديرئيستية  أ د  ت رلح    درثب  . دراقل س تلع دسهح
 فل) توصل  ديبيحثة إيى دينتيئج دألتية:  وإجمييى ديماييا

 ( يوضح أبعاد اإلتساق الداخلى إلمجاىل املقياس 11جدول )

 معامل االرتباط املفردات

 **0.748 بعد اإلحساس بالواقع
 **0.978 بعد القدرة على التصرف

 **0.850 بعد الوضع اخللقى

 (01 0** مفرددت ددية عن) مستوى )

يلضح    درجتتل درس هش أن  ع  ا  دالسبب   ه   د نع د درك لسدلح تإهاد رع دراقلد س 
(   ا  يتل تلع تهند كبس م ددولع  كبفع ه   د نع د درك لسلح 01ل0هالعد  ددرح ت ت  سلن   

 دراقل س تلع دسهح ت رلح    درثب  .  تإها رع دراقل س  ت  د   نن
 صدق مقياس قوة األنا:

توةأدددت ن رأدددتم " ددددت  د دددل  تح د دد  أت كهددددكدءد  درقلددد س   لددد س  دددد  هدددن   لددددنا 
( 50 ل  دده"  ت ددت    ددا درب حثددح نةسدد ا درأددتم تلددع درع  ددح دال ددل اعلح درلددع هلدد  تددتدهم  

رافدددكدد   نعدددت حدددذف درعبددد س (   دددكدًد  ح ددد  سصدددت   لددد  جدم  ت دددت د دددلخت ا درب حثدددح صدددتم د
 (.SPSS18ن  لختد  هك       تدرأتم درع  لع

 جريلة ص)ق ديمفرددت )بع) حذي ديعبي ة(: (ش 
 ( يوضح طريقة صدق املفردات )بعد حذف العبارة(:12جدول )

 معامل االرتباط املفردات معامل االرتباط املفردات معامل االرتباط املفردات معامل االرتباط املفردات

 **0.837 37 **0.740 25 **0.590 13 البعد األول: التفكري غري املرن
1 0.625** 14 0.561** 26 0.762** 38 0.743** 
2 0.705** 15 0.753** 27 0.702** 39 0.884** 
3 0.788** 16 0.711** 28 0.713** 40 0.838** 
 **0.867 41 **0.766 29 التسلطية البعد الثانى: **0.746 4
5 0.770** 17 0.665** 30 0.694** 42 0.905** 
6 0.716** 18 0.654** 32 0.808** 43 0.806** 
7 0.776** 19 0.725** 32 0.777** 44 0.803** 
 **0.830 45 البعد الثالث : عدم حتمل الغموض **0.677 20 **0.790 8
9 0.752** 21 0.634** 33 0.770** 46 0.768** 
10 0.557** 22 0.745** 34 0.840** 47 0.915** 
11 0.675** 23 0.764** 35 0.934** 48 0.866** 
12 0.532** 24 0.650** 36 0.841**   

 (05 0* مفرددت ددية عن) مستوى ) (01 0** مفرددت ددية عن) مستوى )
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يلضح    درجتتل درس هش أن  ع  ا  دالسبب   ه   كدل  د  درعبد سد  تد نعد د هالعدد  
(   اد  يدتل تلدع تهدند كبسد م ددولدع  كبفدع هد   كدل 01ل0رعب س  ددرح ت ت  سدلن   نعت حذف د

 .     درعب سد  تد نع د  ت  د   نن دراقل س تلع دسهح ت رلح    درأتم
 جريلة ص)ق ديتحلي، ديعيملى (ب 

( دتلاد دد تلدع درددتف  د  دهدكدء Factor Analysisتذر  ن  دلختد  درلةل دل درعد  لع  
 ددي هددذد درج  ددب  ت ةدد  درلدددبع   درخ صددح ن رعبدد سد  تلددع درعند ددل  يددلم  ددع درلة لددي درعدد  لع 

كطدد س درافدد ملم د    ددلح درلددي صددام تلددع أ   ددد  دراقلدد س  ت ة دد    لددك كرددع درع  ددل هنصددفه 
يعاددك تدد   فدددن   دددلكك بلدددبع تللدده كددل دراةدد يلس درتدرددح تللدده  ح  ئددذ يكددنن درأددتم درعدد  لع 

  2007أ سددل ا   تككت بدد    ت  دددل"  صددفن   ددكج  يددك  " أ ددكا كرددع درأددتم درللددنو ع حسددبا 
(. ت  د  بم درلةةش    صتم درا  ء درللنو ع أت درأتم درع  لع راقل س 271-270ع ع. 
 50ن  دددلختد  أ دددلنا درلةل دددل درعددد  لع ردددت  ت  دددح حسددد ا درخأددد    درسدددلكن لكوه   دددن  د  ددد  

( 54دد  دراقلدد س درلددي تصددلا كرددع  ط رددب تط ربددح(  ت ددت بددم دهددكدء درلةل ددل درعدد  لع تلددع  فددك 
 فكد   ت   ا درب حثدح هلةتيدت ثداال تند دل  د  ودال دالطدا  تلدع درتسد د   درسد نةح  ت دت بدم 

 درلةل ل درع  لع تلع  كحلل  :
 بد لم حدنل ثاثدح تند دل  دن  د  د  : د لدكدر أن هالدع درعبد سد  راقلد س ديمرحلة دألويى

 (.3.... – 2.... – 1ك   ح تهي  ....
 د لددكدر أن درعند ددل درل   ددح درثاثددح  دد  درلةل ددل درعدد  لع  دد  دراكحلددح ديمرحلتتة ديثينيتتة :

 . ن  د   د ترع بلدبع نع  ل ك    تدحت تهن 
 :ديمرحلة دألويى 

بددددم كهددددكدء درلةل ددددل درعدددد  لع رعبدددد سد  دراقلدددد س رللنكددددت  دددد  أ ددددد  بلدددددبع هثاثددددح تند ددددل 
(  لدددددددد    درلةل ددددددددل درعدددددددد  لي  نعدددددددد د  ل  (  تونضددددددددح هددددددددتت 3.... – 2.... – 1.....  تهددددددددع

  ن  د    قل س 
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 قوة األنانتائج التحليل العاملي ألبعاد مقياس  ( يوضح13جدول )
 (Varimaxالعبارات وتشبعاتها لألبعاد بعد عملية التدوير باستخدام طريقة )

 العبارة
 قيم التشبع
 للعامل االول

 العبارة قيم الشيوع
 قيم التشبع

 ىللعامل الثان
قيم 

 الشيوع
 العبارة

 قيم التشبع
 للعامل الثالث

 قيم الشيوع

1 0.852 0.944 17 0.836 0.809 33 0.757 0.651 
2 0.907 0.952 18 0.926 0.951 34 0.634 0.559 
3 0.797 0.811 19 0.948 0.932 35 0.719 0.734 
4 0.824 0.914 20 0.926 0.951 36 0.762 0.642 
5 0.907 0.952 21 0.836 0.809 37 0.716 0.593 
6 0.854 0.875 22 0.399 0.249 38 0.614 0.554 

7 0.852 0.944 23 0.489 0.420 39 0.702 0.726 
8 0.907 0.952 24 0.948 0.932 40 0.705 0.730 
9 0.889 0.851 25 0.447 0.310 41 0.766 0.747 
10 0.907 0.952 26 0.948 0.932 42 0.743 0.673 
11 0.682 0.513 27 0.926 0.951 43 0.782 0.718 
12 0.947 0.939 28 0.926 0.893 44 0.759 0.635 
13 0.907 0.952 29 0.948 0.932 45 0.688 0.573 
14 0.947 0.939 30 0.948 0.932 46 0.636 0.586 
15 0.945 0.977 31 0.926 0.893 47 0.802 0.767 
16 0.854 0.875 32 0.864 0.904 48 0.775 0.761 

 املتعلم وجذورها الكامنة ونسبة التباين العامليةقوة األنا ( العوامل املكونة ملقياس 14) جدول

 العامل

 التباين بعد التدوير  التباين قبل التدوير

اجلذر 
 الكامن

نسبة التباين 
 العاملية

نسبة التباين 
 الرتاكمية

اجلذر 
 الكامن

نسبة التباين 
 العاملية

لتباين نسبة ا
 الرتاكمية

....1 17.440 32.296 32.296 13.465 24.936 24.936 

....2 10.785 19.973 52.269 11.513 21.320 46.256 

....3 5.934 10.989 63.258 9.181 17.003 63.258 

طبةد  راةد  كد يحس  تهدع  3ل0أن  سدب درلددبع أكادك  د   يلضح    درجتتر   درس نة  
ع ردده درعبدد س   تدرجددذس درلدد    أكاددك  دد  درندحددت درأددةلح  كادد  أن  سددبح  لدددعبح رلددل ت  ددل ب لادد

( تهع  لم  ةانردح طبةد  راةد  كد يحس  تهدذد 936ل24 – 003ل17درلب ي  درع  لع بكدتحا ه    
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تهع  سدبح ت رلدح   ن  د    (    بب ي  دسه   درع  ح  ع 63,258درعند ل  جلاعح بفسك  سبح  
 دد  دراقل س. ا  يتل تلع صتم  كبفع رافك 

 :ديمرحلة ديثينية 
رللنكددت أن درعند ددل درل   ددح درثاثددح  دد   ددن  د  دد  بددم كهددكدء درلة ددل درعدد  لع  نعدد د  قلدد س 

 . ن  د   درلةل ل درع  لع    دراكحلح د ترع بلدبع نع  ل ك    تدحت تهن 
 قوة األنا( يوضح نتائج التحليل العاملي ملقياس 15جدول ) 

 نسب الشيوع شبع للبعدقيم الت العامل م

1 00001 0.689 0.475 
2 00002 0.880 0.774 
3 00003 0.470 0.221 

 1.469 اجلذر الكامن
 48.976 نسبة التباين

طبةدد  راةدد  كدد يحس  تدرجددذس  3ل0يلضددح  دد  درجددتتل درسدد هش أن  ددلم درلدددبع أكاددك  دد  
( تهددي بع ددع دن 880ل0-470ل0درلدد    أكاددك  دد  درندحددت صددةلح  ح دد  بكدتحددا  ددلم درلدددبع  

 – 689ل0ناع  دل صدتم بلدنو ع دت تد  لع   دن  د  د  دراقل س يللدنن  د  ثاثدح تند دل بقدلس 
( تهدذد يدتل تلدع أن هالدع د نعد د أت درعند دل 1(  تولضح ذر   دي درددكل  470ل0 – 880ل0

دردددذ  تضدددع دراقلددد س رقل  ددده ن رفعدددل   اددد  يؤكدددت تلدددع بالدددع  دددن  د  ددد  بقدددلس ت  دددل تدحدددت تهدددن 
 دراقل س هتسهح صتم بلنو ع أتت  لي  كبفعح.

 
 قوة األناملقياس  ( منوذج التحليل العاملى2شكل )

 نص فرض ديبحث علي شن " توج) ع قتة د تبيجيتة ستييبة دديتة دحصتيئًيي بتي  د جتيت 
ترللةةدش  د  صدةح  اييا دي)وجميتية  ود جيتهم علي ماييا قوة دألنتي" عينة دي) دسة على م
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هذد درفكر    ا درب حثح نةس ا  ع  ل دسبب   ه ك نن ه   دسه   ت  ح درتسد دح تلدي  قلد س 
.( تهدددن  ع  دددل كسببددد   ددل ت دددت 86درتتها بلدددح  تدسهددد سبدم تلدددي  قلددد س  دددن  د  ددد  ح ددد  هلددد   

 .Martin, J شاتي  متي ت  وستتموا وش ترار  ت دت (  اد  يؤكدت صدةح درفدك 01ل0 سدلن   

D.; Stokes, E. H., & Ayers, J. L (2015) تا دح  نهبدح ذد  دالردح  ظددنس( كردي
هد   دسهد   درادد سك   تلدع  قلد س ستك دلش رلتتها بلدح ت قلد س  01ل0كحأ  لح ت ت  سدلن  

  .تي دإلت  ح دربأكوحن ستن رةن  د   ل تهن    ياكه  تلع  ن  هذ  درعا ح ه   د شخ ع ذ
ظددنس تا دح  د ربح هد   درتتها بلدح ( كردي 2017) .Mishra, V وكمتي شاتي  ميشترد )

 ت ن  د    ه   در اا ذتي دإلت  ح دربأكوح تدرع دي  . 

 

  در ل    درس نةح بةت  درب حثح نع  درلنصل   د بلح: ع ضنء 

  تذردد   دد  وددال بنعلددح ديندد ء تدراتس دد   لعاددل تلددع ه دد ء د  دد  رلفددكدردرلددتول درابكددك  
 تدراك    ن    ر ب درلك نوح درسللاح. 

 رعاج ضعم د   لةتيم درلنه د   درعاهلح ر تتد  ت ؤباكد  ت ة ضكد   تةت. 

  درلن دددددع  دددددع د دددددد ء تحدددددتد  ت كدكدددددح رعسشددددد د در فسدددددع يسددددد تت تلدددددع بنعلدددددح دراجلادددددع
 تلدددددع درلندصدددددل تدرلف تدددددل  دددددع دراند دددددم  دددددل  عدددددد  تحددددد  در ددددداان راددددددكا  تدرلع 

 دإلهلا علح دراخللفح أث  ء حضنس در تتد  تدراة ضكد  تد  د ح دراخللفح. 

  درلن ددددددع  ددددددع ك ددددددد ء  كدكددددددح ست يددددددح ذت  دإلحلل هدددددد   درخ صددددددح تبحتوددددددته  ن   دددددد ر ب
 .درةتيثح و صح  ع دراع     نأكو  درلل نرنهلح

 .ن  د    تتا لد  نف تللح درذد  رت  ت  ح       طاا درج  عح  

 .   دسد ح درعند ل درل   ح تسدء ضعم د 
 .دسد ح  ن  د     ع ضنء نع  درالغ كد  رت  ت  ح    طاا درج  عح  
 .ن  د    تتا لد  ن رلند ش دإلهلا تع رت  ت      ذتي دإلت  ح دربأكوح  
  درذد  تتا له نةن  د    رت  ت  ح    دراكدهة   ذتي دإلت  ح دربأكوح.بنك ت  
 .دردنوح دردخألح تتا لد  نةن  د    رت  ت  ح    طاا درج  عح 
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 العربية:مراجع باللغة 
 قلدد س رلة ددلم  اددن   تللدد    مايتتيا فيعليتتيت دألنتتي:(. 2010حسدد   تاددت درفلدد ل درغ  ددتي   -1

 دركو ر.   ه  عح   يف درعك لح رلعلن  د   لح       لنس كسو  كسوكسنن  د   
 ديجيمعيتة ديمرحلتة وجييبيت ج ب م  عينة ي)ى دألني هوية تشك، (.2015ت يش صب ل   -2

 ة ند    ةتيددح  دي درلك لددح  - ةددت تب دنوك  دإلقيمتة ونمتل وديست  ديجتن  متغيتر ضتوا فتي
 . 104درعتد   تدراجلاع

  ومرونة دينفسية ديحيجيت بتلبية وع قت  ديفمري  دألم (. 2017حهكد ي  حس  در تلي ةات  -3
  مجلتة كليتة ديتربيتة  ديستعودشة ديعربية بييمملمة ج)ة م) نة في ديموهوبي  ديطلبة ي)ي دألني

 . 1درعتد   33 جلت 
 ديعيفيتة دو  :ديجتيمعيي  ديطلبتة ي)ى دألني هوية   (. حيالت2016تاء درتي     ةاند هد د -4

 . 1درعتد   43 جلت   ديعلو  ديتربويةمجلة   دألسري  ديوظيفي ودألددا فسيةدين
ع قتة تشتكي، دألنتي بتييتودفق دينفستي ودإلجتمتيعي (. 2012  ضدل درا كد دتدس   تد دلب د ت  -5

 . 38درعتد   د دسيت موصليةمجلة   ي)ى جلبة ديمرحلة ديثينوية في م) نة ديموص،
 ديمتغيتردت وبعض دألني بلوة وع قت  دينفسي يتودفقد(. 2010 ك ا تات س ه ت يش  ةال   -6

 كللح درلك لح: درج  عح دإل ا لح نغح .   س  رح   هسل ك  غزة قطيع في ديسكري  مرضى ي)ى
 جييبيت ي)ى دألني مرونة يزييدة ملترح إ ايدي برنيمج فيعلية(. 2009حس ن   ك ةشتالء  -7

 رلك لح: درج  عح دإل ا لح نغح . كللح د  س  رح   هسل ك  بغزة دإلس مية ديجيمعة
  ديجيمعتة جلبة ي)ى دينفسي بييتودفق وع قتهي دألني هوية تشك،(. 2013حس  تا ت هادك   -8

 . 1درعتد   5 جلت   يةمجلة مركز بيب، يل) دسيت دإلنسين
 يت)ى دألنتي هويتة بتشتك، وع قتت  دألخ قي ديذكيا(. 2016تات دركحلم  خكت   در  صكتات  -9

مجلتة كليتة   وديتت) يب ديتطبيلتي يلتعلتيم ديعيمتة وديهيئتة ديمويت  بجيمعتة كفتوفي ديم ديطت ب
 . 5درعتد   ه  عح أ  درةك    ديتربية
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دينمو ديتنف  دجتمتيعي )فيعليتيت دألنتي( ومصت)  (. 2017و   ح د دا ت لي  ت   نون فلأل  -10
وي بم) نتة دي بل وع قتهمي بللق ديمستلب، ي)ى ديمردهق ديمتمت) ا بمرحلتة ديتعلتيم ديثتين

 . 6درعتد   في دي) دسيت دينفسية وديعلو  ديتربوية ةمجلة ديجيمع  ديمسيلة )ديجزدئر(
دألفمي  دي عل نية وع قتهي بتشكي، هوية دألني ي)ى ديمتردهلي : (. 2018هنضل ف در لح   -11

ه  عددح   س دد رح دكلددنسد     د دستتة مي)دنيتتة يتت)ى جتت ب ديمرحلتتة ديثينويتتة فتتي م) نتتة ديمستتي،
  هنضل ف: دراس لح.  ةات

 .درة هك    كلبح دال جلن دراأكوح(: دياييا دينفسى  2007   كجصفن   -12
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 ة:  ـــــامـــــات عـــــانـــــبي
 م/ــــــــــــاالس
 ن/ــــــــــــــالس

 س/ـــــــــاجلن

 تعليمات تطبيق املقياس:
يلضدددددا  هدددددذد دراقلددددد س  جانتدددددح  ددددد  دراند دددددم درلدددددي بقدددددلس د نعددددد د درثاثدددددح راقلددددد س 

ا بلدددح رلاعددد     نأدددكوً  تهدددي درلفل دددك غ دددك درادددكن  درلسدددل لح  تدددت  بةادددل درغادددنر  تودددلم درتته
ب ا ش دراقل س نأنس   كديح  ح   بةن  درب حثح نةكدء  دران م رلاد سك تو لب   ه أن يخل س  

 نة   بةن  درب حثح ن رل ا ش نا  يلي:
   د سك.( أ    دال لج نح درلي يخل سه  دراتضع تا ح 
 .كت د  صل غح دران م نأنس  أوك  كذد تدهه دراد سك صعن ح  ي  دم دران م 

 .  كدت   تت  دإلية ء رلاد سك نني د لج نح    دال لج ن  

  رددد  دسهددح ح دد  دإل ددلج نح أ( بنوددذ  ينهددت ثدداال ك ددلج ن   رلان ددم ح دد  أن كددل   ددد
 .دسهح تدحت  ثاال دسه   تدإل لج نح ا( بنوذ دسهل   تدإل لج نح  ج( بنوذ

 ج ب أ فـــــــــوقـــــــــامل

 : شخص ماأخطأت يف حق إذا  -1
 أعتذر له. ال (أ

 االعتذار له.أحاول  (ب

 له قائاًل : أنا آسف حتى يساحمين. أعتذر (ج

   

 يف حقي : شخصأخطأ  -2
 يصعب َعَلّى مساحمته. (أ
 اعتذاره. قبولترددت يف  (ب

 أساحمه وأقبل اعتذاره. (ج

   

 مطلوبًا مين : أجنزت عماًلإذا  -3
 رأي اآلخرين فيه. أجتاهل (أ

 االستماع إىل بعض اآلراء. أحاول (ب

 برأي اآلخرين فيه. اهتم (ج
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 ج ب أ فـــــــــوقـــــــــامل

 اختلفت مع أخي حول الرأي يف موضوع ما : -4
 ومل اهتم به. أجادله (أ

 االستماع إىل رأيه ومل استطع. أحاول (ب

 معه بهدوء أتناقش (ج

   

 نشاط مجاعي :طلب مين أن اشرتك مع مجاعة من الناس يف  -5
 .مل أستمع لطلبهم (أ

 أطلب املساعدة بعض الشئ. (ب

 أختار اجملموعة اليت تتناسب مع أفكاري. (ج

   

 كنت أركب السيارة مع أسرتي وجلس جبواري شخص ال أعرفه : -6
 أرفض اجللوس جبانبه. (أ

 أجتنب التحدث معه. (ب

 .أرحب به (ج

   

 حتدثت مع أحد زمالئي عن تاريخ العظماء واملفكرين: -7
 تقد أن تاريخ البشرية املفكرين العظماء كانوا بعدد أصابع اليد.اع (أ

 أعتقد أنه يوجد عدد قليل من املفكرين العظماء. (ب

 أعتقد أنه يوجد عدد كبري من املفكرين العظماء. (ج

   

 أخطأت يف موقف ما مع زميل لي : -8
 ال أهتم باألمر. (أ

 أمتهل قبل أن أصحح خطئي. (ب

 اخلطأ.أبادر على وجه السرعة بتصحيح  (ج

   

 طرح أحد زمالئي فكرة : -9
 أعتقد أن أفكار اآلخرين ليس هلا أي فائدة. (أ

 أظهر بعض االهتمام بالفكرة. (ب

 أرحب بالفكرة إذا كانت جيدة . (ج

   

 : أصدرت حكًما على موضوع ما -10
 البد أن أحكم عليه حكًما مطلًقا _أ (أ
 .أتردد فى احلكم عليه (ب

 عطي حكمي عليه.أمّل جبميع جوانب املوضوع قبل أن أ (ج

   

 مع من هو أك  مين سنًا : عندما أحتدث -11
 .هال أحرتم حديث (أ

 أتردد يف احلديث معه. (ب

 أحرتمه وأبادله احلديث. (ج

   



 أمل السعيد ،أ/أ.د/ خلف أمحد مبارك، أ.د/إبراهيم علي
 

 100 

 ج ب أ فـــــــــوقـــــــــامل

 أحتدث عن اختالف الرأي : عندما -12
 اختالف الرأي يفسد للود قضية. (أ

 أعتقد أنه يفسد بعض الود. (ب

 اختالف الرأي ال يفسد للود قضية. (ج

   

 يف ذهين بعض األفكار السيئة :دار  -13
 أمتنى تنفيذ األفكار السيئة كلها. (أ

 أحاول جاهدًا االبتعاد عن التفكري فيها. (ب

 امتنع عن التفكري فيها. (ج

   

  الطالب املكفوفني:قرأت بعض األفكار اليت تشوش عقول  -14
 الطالب املكفوفني.البد أن يكون هناك مدخاًل سهاًل للكتب اليت تشوش عقول  (أ

 جم هذه األفكار بشدة.أها (ب

 الطالب املكفوفني.ينبغي أال يكون هناك مدخاًل سهاًل للكتب اليت تشوش عقول  (ج

   

 عتقدت نتيجة لعاملي املعقد الغامض بسبب اإلعاقة البصرية :أ -15
 ال ميكنين االعتماد سوى على من أثق فيهم. (أ

 أحيانًا ميكنين االعتماد على اآلخرين. (ب

 االعتماد على اآلخرين. (ج

 
 
 

 

  

 عندما أشعر أننى خمتلف عن اآلخرين فى طريقة احلوار والتفكري فأجد أننى :  -16
 أشعر بالنقص. (أ
 .مثلهم  (ب

  أشعر بالغرور. (ج

   

 تواجدت وسط أشخاص من ذوي السلطة : -17
 استمع إىل آرائهم واجتاهاتهم حتى لو كانت خمالفة لي. (أ

 وجدت صعوبة لدى يف االستماع إىل آرائهم. (ب

 إىل آرائهم وأنقدها مبوضوعية.استمع  (ج

   

 عندما أحتدث مع زمالئي فإننى: _ 18
 .أفرض أفكاري عليهم (أ

 .أحاول االستماع ملن حولي (ب

 .املناقشة مبدأ أساسي يف احلوار (ج

   

 من الطالب داخل املدرسة: أثناء التعامل مع من ترؤسهم -19
 أكون شديد القسوة معهم. (أ

 أكون قاسيًا أحيانًا. (ب

 يف التعامل.أكون مرنًا  (ج
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 ج ب أ فـــــــــوقـــــــــامل

 أخذ أحد الناس حقي :إذا -20
 آخذ حقي بالقوة وال أتركه أبدًا. (أ

 أتردد يف أخذ حقي. (ب

 أترك حقي. (ج

   

 :فإنينمع أفراد أسرتي يف موضوع ما  عندما أتناقش -21
 مع أفراد أسرتي. أكون كثري التشاجر (أ

 أتناقش معهم بشدة. (ب

 أتناقش معهم مبوضوعية. (ج

   

 حد الزمالء عن الثقة بالنفس :مع أ عندما أحتدث -22
 يف نفسي. أشعر بعدم الثقة (أ

 أثق يف نفسي أحيانًا. (ب

 أثق يف نفسي وأعمل شيئأ ما يفيد اجملتمع. (ج

   

 كنت أتعامل مع زمالئي : -23
 بسوء النية املوجود بشكل كبري. (أ

 أحاذر يف التعامل بعض الوقت. (ب

 أن يكون ُحْسن النية موجود عندي بشكل كبري مع اآلخرين. (ج

   

 يف حالة شجار مًعا:تواجدت وسط جمموعة من الناس خمتلفني إذا  -24
 أقف جبوار من أعرفه لنصرته. (أ

 استمع ملا يقوله اآلخرون (ب

 . أحاول التدخل معهم لتهدئتهم (ج

   

 وسط زمالئي يف إحدى املناقشات احلامية : عندما أجلس -25
 على العموم فيما أريد أن أقول. مهتًماأكون  (أ

 م يف املناقشة.اشرتك معه (ب

 استمع ملا يقوله اآلخرون. (ج

   

 :ويطلب مساعدتيعرفت أن جاري حيمل ديانة أخرى غري ديانيت -26
 ال أقدم له مساعدة أبدًا. (أ

 أحاول مساعدته. (ب

 أساعده بغض النظر عن انتمائه الديين. (ج
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 ج ب أ فـــــــــوقـــــــــامل

 أن أحد زمالئي حيتاج ملساعدة :عندما أشعر  -27
 ال أقدم له أي مساعدة. (أ

 قديم املساعدة بقدر املستطاع.أحاول ت (ب

 أبادر بتقديم املساعدة له. (ج

 
 
 

 

  

 أتعامل مع أصدقائى :  -28
  بعنف. (أ
 بتحفظ  (ب

 بدفء ومودة. (ج

 
 

  

 أنين : شخصيَرأْي اآلخرون يف  -29
 .عنيدشخص  (أ

 .أحياًنا عنيد (ب

 .مرنشخص  (ج

   

 حتدث معي أحد زمالئي يف مشكلة ما:-30
 .التحدث معه يف أي مشكلةأرفض  (أ

 دث معه بشدة.أحت (ب

 أفكر معه يف إجياد حل للمشكلة. (ج

   

 أهانين أحد زمالئي بألفاظ مهينة :عندما-31
 أتشاجر معه. (أ

 ألومه بشدة. (ب

 أجتاهل املوقف. (ج

   

 دل حول قضية ما :اجلأثري إذا  -32
 .مهما كانأمتسك برأيى وال أغريه  (أ

 أحاول جاهدًا أال متسك برأيى. (ب

 ضوعية.أتناقش يف القضية املطروحة مبو-ج (ج

   

 مسعت عن أشياء دخيلة على ثقافتنا وعاداتنا :  -33
 .ادعم األفكار اليت اقتنع بها فقط  (أ

 أتردد يف األخذ بها. (ب

 آخذ منها املناسب لثقافتنا وعاداتنا. (ج

   

 تدهور احلالة االقتصادية لي يومًا ما: -34
 ال ينتابين القلق مطلَقا. (أ

 أقلق بعض الوقت. (ب

 .يوًما ما االقتصادية أحوالي أتفاءل وأقول سوف تتحسن (ج
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 مع أحد زمالئي عن أفضل طريقة للعيش يف املستقبل : عندما أحتدث -35
 ال أحد من زمالئي يشاركين امليول واآلراء. (أ

 أشارك البعض من زمالئي يف امليول واآلراء. (ب

 أفضل أن يشاركونين زمالئى يف امليول واآلراء. (ج

   

 حد تصرفاتي:أحد والدى نقد أل عندما يوجه-36
 أجتاهل نقدهم لي. (أ

 .تنفيذ ما يري أحاول االستفادة من نقدهم ومل أستطع (ب

 استمع إىل النقد وأفكر فيه بعقالنية. (ج

   

 :عن قدرهحدثين أحد زمالئي عن املسئول  -37
 اعتقد أن اإلنسان هو املسئول واملتحكم يف مصريه. (أ

 الظروف احمليطة باإلنسان هي املسئولة. (ب

 وتعاىل هو املسئول واملتحكم يف مصري اإلنسان.اهلل سبحانه  (ج

   

 : فلسفيت يف احلياة هي -38
 .كالمي من دماغي (أ

 .أحياًنا أفكر يف أراء من حولي (ب

 .ال خاب من استشار (ج

   

 جلست مبفردي أشعر أنين :إذا  -39
 .دائًما مهموم أشعر بأنين (أ

 أشعر بالسعادة بعض الوقت. (ب

 .عن حالي أشعر باالرتياح والرضا (ج

   

 حدثين صديقي عن العامل الذي نعيش فيه : -40
 اعت ه مكان موحش جدأ. (أ

 أحاول التكيف معه. (ب

 .هو هديف مع العامل احمليط بي التوافق (ج

   

 إذا طرح أحد زمالئي بعض األلغاز أجد أنين : -41
 يصعب َعَلّى حلها . (أ

 أحاول حل األلغاز. (ب

 أجتهد فى حلها. (ج
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 نى :عندما أجلس مع نفسي أجد أن-42
 غري راٍض (أ

 راٍض بعض الوقت. (ب

 . راٍض عنها متامًا (ج

   

 عندما تعرضت ملشكلة ما فإنين :-43
 أتهور فى رد الفعل. (أ

 يضايقين األمر أحيانًا . (ب

 أكون هادئًا لتقييم املشكلة. (ج

   

 عندما اختذ قرارًا فى حياتى أجد أنين :- 44
 .قراري ال رجعة فيه (أ

 أتردد فى اختاذ القرار . (ب

 .  م صحته فإنين اتراجع عنهإذا ثبت عد (ج

   

 :أشعرعندما أقابل أصحابى املبصرين  -45
 بالنقص (أ
 ببعض النقص أحياننًا  (ب

 كل إنسان لديه مميزاته وعيوبه (ج

   

 أجد أن فقد بصري :-46
 .املبصرينيعوقين عن أداء عملى أكثر من  (أ

 أقوم بأداء بعض األعمال فى حياتي. (ب

 يدفعين لإلجناز. (ج

   

 من اآلراء أثناء احلديث مع زمالئك عن قضية ما   طرحت جمموعة -47
 أنكر كل اآلراء املطروحة. (أ

 آخذ ببعض اآلراء. (ب

 أحرتم كل اآلراء املطروحة. (ج

   

 حتدث معي أحد من الناس يف موضوع ما : -48
 قاطعته وأجبُت عليه مباشرة. (أ

 ترددت كثريًا يف الرد عليه. (ب

 استمعت له وَرَدْدُت عليه بأسلوب مهذب. (ج

   

 


