
 

      

 
  

 
 

 م ـــً بعط عبدات انعقـــى عهـــٍ قبئـــج تذسَبـــبشَبي

 ى ـــبت انتعهـــذي روٌ صعىبـــبؤل نـــانتف ةـــً تًُُـــف

 ةـــة االبتذائُـــز انًشحهـــٍ تاليُـــي
 

 

 

 

 

 

 

 

 دادـإع
 د/ سيضـــبٌ عهــً حغــٍ

 علًنــٌ مــذسغ علــه اليفــع الت
 نلًــُ الرتبًــُ دامعــُ بيــٌ طىيــف

 
 



2026  (2ج)يوليو ( 701)العدد   مجلة كلية التربية ببنها  

 

 303 

انتفبؤل نذي  فً تًُُة بشَبيج تذسَبٍ قبئى عهً بعط عبدات انعقم

 روٌ صعىببت انتعهى يٍ تاليُز انًشحهة االبتذائُة

 دادـإع
 د/ سيضـــبٌ عهــً حغــٍ

 مــذسغ علــه اليفــع التعلًنــٌ 
 فنلًــُ الرتبًــُ دامعــُ بيــٌ طىيــ

 صـــــــيهخ

هدف البحث إلٍ التحقق  نقف عليةَقر بمجقلنر تقدَمبٍ عقل ب يةقً بتقا يقلداى التقق  عقً 
ا تبققلم  تجنَقر التاققلل  لققد  عوب تققتوبلى القتتةب نققف تٖنَققع النمحةققر آبتدا َقر  وا ققت دب البحققث

ققي وتقجققَف   بوح ققي  (  وا تبققلم الن ققن الجَومولققورٍ ال ققَم  7311النتققاوعلى النتتلبتققر تتَم
ققققي وتقجَف ،لنقققق    نقَققققلت التاققققلل  إيققققداد لالبلحققققثل  والبمجققققلنر التققققدَمبٍ لإيققققداد (  1007تتَم

( تةنَققعا وتةنَققع  نققف عوب تققتوبلى الققتتةب نققف تٖنَققع 10البلحققثل  وت،وجققى يَجققر البحققث نققف  
بَققر ويققددهب   ( تةنَققعا 70التققف ال ققلدت آبتققدا ٍ  تققب تق ققَنوب إلققٍ نرنققويتَف إحققداهنل ترَم

عقمو  عاى  ورقود( تةنَعا وتةنَع   وتوتةى الجتل ر إلقٍ 70ّ مب ضلب ر ويددهب  وتةنَع   وا
بَر و بَف نتو  ٍ متي دمرلى تٖنَع بَف  التالل دٕلر إحتل َر عً  نتو  ٍ النرنوير الترَم
بَقر تٖنَقعلتقللن   النرنوير الضلب ر عً القَقلت البتقد متي دمرلى تٖنَع   النرنويقر الترَم

 نتو قققق ٍ دمرققققلى تٖنَققققعبققققَف  التاققققلل عققققمو  عاى دٕلققققر إحتققققل َر عققققً  ودورققققبلٕضققققلعر إلققققٍ 
بَقققر عقققً القَقققلت القبةقققً والقَقققلت البتقققد  لتقققللن القَقققلت البتقققد    ،نقققل توتققق  النرنويقققر الترَم

 نتو  ٍ دمرقلى تٖنَقعبَف  التالل عمو  عاى دٕلر إحتل َر عً  ورودالبحث  َضًل إلٍ يدب 
بَر عً القَلت ال  والقَلت التتبتٍ. بتد النرنوير الترَم

 : الهلنات املفتاحًُ
 يلداى التق   التالل   تتوبلى التتةب  تٖنَع النمحةر آبتدا َر.
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 ة ـــــذيـــــقـي

هقع   للتةنَع عقًويقولوب  ع تٖنَعنَداف  تي لبجلء ش تَلى ال النمحةر إبتدا َرتتد 
وولر َو قم  عوقو علبق  لةتقوام والتورَقه  النمحةر َن،جه ا،ت لي التدَد نقف ال بقماى والنوقلماى ب ق

بدايَققر  تٖنَققعوتتةققَب ال  ت ققتً التمبَققر الحدَاققر إلققً تجنَققر التققق لققعا و  قققر جلعققد  واة  ف َا،ققموا ب َم
و ،اققم عتللَققر  وا ققتانلم  لعققلتوب التقةَققر والحققموف النتلحققر واّدواى والو ققل   نققف  رقق  إينققل  

تققلجً ح ققَر لةوتققو  إلققً يققلداى يققق  نتقدنققرتوب  الر ققنَر والتقةَققر واللالتققق  وعوققب إن،لجقق . َو
التدَد نف التٖنَع دا   النل  لى التتةَنَر و لتر إبتدا َر نجول نف تتوبلى التتةب  والتً 
قتقد بللوعقى النجل قي  إف لب ترد التشق َ  النجل قي والحةقو  النجل قبر عقً الوعقى النجل قي  َو

ل  وبللتققللً عققد تققلد  إلققً نشقق،ٖى ،اَققم  تنتققد هجققل هققو النمحةققر إبتدا َققر  عيجوققل عققد َتققتي حةوقق
،ققوف تواَمهقققل لقققَت عققق  دا ققق  حرقققم  الدما ققر والتحتقققَ  التةنقققً  بقق  تنتقققد إلقققً  نققد  الحَقققل   َو

 ن تةف  جش ر حَل  التٖنَع الَونَر وعدماتوب التقةَر ونولماتوب النتتةر بتةك القدماى.
ر  َن،قف الققو   جوقل ٕ تتبقم يقف إف نش،ةر تتوبلى التتةب و لتقر عقً النمحةقر إبتدا َق 

نش،ةر تمبوَر ب  هً  َضل نش،ةر جا َر ت،َاَر تلام يةً التةنَع الع  َتلجً نجول  ،علك يةقً 
م ،ققماعوب تققتوبلى الققتتةب نققف تتٖنَققع الال،اَققم نققف َتققلجٍ   ققمته  ويةققً النرنتقق  ،،قق   حَققث 

ى الاش   واج الا ن تو  التحتَ  الدام ٍ  واعتقلمهب إلً الداعتَ ر لٔجرلز والجرقل،  عنحقلٕو
َ،ةققف بوققل ولققب َقققوب بتنةوققل م الجلرحققر التققٍ َقققوب بوققل لحقق  النشقق،ٖى والواربققلى التققٍ َققغ لتةنَقعا

تققزز الاشقق  النت،قمم لة  د اّ ققم ماترتةقه  عقق  عبققٕو  لققد   عق ر لِ ققَمف َ  إترلهققلى ال ققةبتةنَققعَو
لً  وء التواع   واج اقلا تقوم  القعاى جحو   ونف اب َزداد لدَر الشتوم بلٓحبل   ننل َلدب إ

ء ال تقبن هقٕل نق  نقموم الوعقى  وتاقلعب حقد  تقتوبلى القتتةب لقدَوب  ويقدب ورقود  تٖنَقعلدَقه  َو
ت نر لةتققد    ناتقققدَف لتتققلوف اُ ققَمف ننققل َتنقق  لققدَوب الشققتوم بققللترز ويققدب الاقققر بققللجابققما

 (.21   1003 ال م لو   وال م لو   و شلف  و بو رود   
 قةَر َري  ف َنلم ول النتتةب نمامتالتلداى الإلً  ف  (Beyer, 2003, p. 266  و شلم 

ققققر ٕ،ت قققلي وتجنَقققر هقققع  نقققف  بَتتقققه  حتقققً تتقققبن رقققزء وت،قققماما  هقققٍ التقققلداى و ف  عضققق   َم
 ،اقم  تقدَنول إلً التٖنَع  وننلم توب لول عٍ نونقلى تنوَدَقر ب قَ ر  اقب ت بَقوقل يةقً نواعقف

قر التقٍ ايتنقدى حوتتقَدا. وعد  م إهتنلب بللتقلداى التقةَقر نقف  قٖ  يقدد نقف النشقلَم  التمبَو
م التمبقققوب  ونقققف هقققع  النشقققمويلى نشقققمو  الاقلعقققر التةنَقققر ل،ققق   يقققلداى التقققق  ،و قققلت لةت قققَو

 ,Project, AAAS, 1993)لنل  ر التقدب التةنٍ اّنَم،َر   (1007 اّنَم،ََف حتً التلب 

2061 Science of Advancement the for Association)    يقدداحَقث حقدد النشقمو 
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  وإرتوققققلد  إ ققققت ٖ  حققققيونجوققققل  ز يةققققً تجنَتوققققل َققققم،َرققققي التنققققف التققققلداى التقةَققققر التققققٍ 
وإجاتققل، يةققً اّع،ققلم الردَققد   والتشقق،ك النبجققٍ يةققً النتمعققر  ونوققلماى إ ققترلبر والت،لنقق   
 .(31   1003هلل   عتن ا َ   والتدالر... الخ الجلعد   والت

 Queen Elizabeth Project (EQ)  (2004 ,وعقٍ نشقمو  بل قب النة،قر الَزابَقث   
تجنَقققر التقققلداى التقةَقققر التللَقققر  التا،َقققم  هنَقققر تتقققوف يةقققً  لتجنَقققر التقققلداى التقةَقققر  ،قققد النت

تتقر عقٍ الناقلبم   والاضقو  والن و  لدعقر  وآتقمامإلً اَف  وال تٍ م النمف  وإ تنل  إلً اُ 
  .ح  النش،ٖى  وملَر النوعف ب َمقر غَم تقةَدَر

ت الماب ققققر   ةرنلفل م ققَق ويةقققب القققجات آَرقققلبٍ تَقققلم حقققدَث رقققدا اج ةققق  يةققًق َقققد لنقققلمتف  ققَق
م،ز يةً  وره القو  عً آج لف بدٕ نف  وره القتوم  ويةً الاقم  بقدٕ  إنَم،َر لتةب الجات  َو

وقدف إلًق تجشَق  الاليةَقر وال،اقلء  والتقحر ال،ةَقر نف إ  لم  ويةً تتَزز آن،لجلى و  القدماى  َو
إلقًق  ف   (Sijo, 2003, p.124)و شققلم لٖج ققلف بققدٕ نققف التم،َققز يةقًق اّضقق مابلى ويٖروققل. 

م ٖنَع عً التغةي يةً آحبل  وإ،ت لي   تال َ ليدالتالل   ه إلًق  جق (Diehl, 2001, p. 21)َو
عقًق  داء التٖنَققع الققعَف  تح ققفحوققوم ل،نققل َققلد   .نقق  اُ ققَمف اليقق تيةقًق ا ققتتلد  الاقققر وال َتنقق 

 (Yivisake,  2002, p.63) التم،َزو عً العا،م   عتوم َتلجوف نف
إلقً تقواَم التاقلل  يةقً الضقغو  إ،لدَنَقر  (Huan, Yeo, 2006, p. 11)،نقل  شقلم  

  نققف تٖنَقققع التقققف ( تةنَقققعا وتةنَقققع230لققد  يَجقققر نققف التٖنَقققع  وت،وجقققى يَجققر البحقققث نققف  
ال قققلب  والاقققلنف  وا قققت دنى الدما قققر نقَقققلت التاقققلل   ونقَقققلت الضقققغو  إ،لدَنَقققر  وتوتقققةى 
الجتققل ر إلققٍ ورققود يٖعققر  ققةبَر ودالققر إحتققل َل بققَف التاققلل  والضققغو  إ،لدَنَققر  ،نققل  شققلمى 

-Sami, Jari)ب الجتل ر إلً يدب ورود عمو  دالر إحتل َل عٍ التالل  بَف الع،وم وآجلث. وعل

Erik, & Hakan, 2007, p.789)    د ببحقث حقو  التاقلل  لقدب يَجقر نقف النقماهقَف ال قَو
( تةنَققعا وتةنَققع   وا ققت دب البحققث نقَققلت التاققلل   وتوتققةى 132وت،وجققى يَجققر البحققث  نققف  

َف عقً الجتل ر إلً ورود عمو  عاى دٕلر إحتل َر بَف التٖنَع النتال ةَف والتٖنَع غَقم النتاقل ة
إهتنققلب بللندم قققر لتققللن التٖنَقققع النتاقققل ةَف  ،نققل  شقققلمى الدما قققر إلققً  ف التٖنَقققع النتاقققل ةَف 

 تتجلع  لدَوب إيماا إ،ت لبَر.
وعد  شلمى بتا الدما لى إلً  هنَر تجنَر التالل  و ف تجنَر التالل   ام بتوم  اَرلبَر 

ب بتققار  لتققر  ورتةوققب  ،اققم عققدم  يةققً يةققً التٖنَققع بتققار يلنققر ويةققً عوب تققتوبلى الققتتة
 ,Elpida, Andreea& Luminita, 2011; Hossein)الت،َقف نق  الحَقل   نجوقل دما قلى 

 (. 1072  رلبم  بدوب  يدٕف  1072  ،لن   ,2013
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وننققل  ققب  تتضققن  هنَققر يققلداى التققق   و،ققعلك  هنَققر التاققلل  لةتنةَققر التتةَنَققر  وبتققار  
القققتتةب  و،ققعلك يقققدب ورققود دما قققر يمبَققر تجلولقققى يققلداى التقققق    لتققر لةتٖنَقققع عو  تققتوبلى

والتالل  لد  عوب تتوبلى التتةب  وهو نل هدف إلَه البحث الحقللً  نقف إيقداد بمجقلنر تقدَمبٍ 
عققل ب يةققً بتققا يققلداى التققق  عققً تجنَققر التاققلل  لققد  عوب تققتوبلى الققتتةب نققف تٖنَققع التققف 

 ال لدت آبتدا ٍ.
 ة:ــــة انذساعــــيشكه

لةتققلداى التقةَققر َتققد حلرققر نةحققر  ّف التققللب  تققبن  ،اققم  لنجل ققيإف التتةققَب والتققدَمي ا 
تتقَقققدا جتَرقققر التحقققدَلى النتتقققدد  عقققٍ شقققتً النرقققلٕى  و ف الجرقققل، عقققٍ نواروقققر هقققع  التحقققدَلى 
َتتنقققد بقققٖ شقققك يةقققً ،َاَقققر ا قققت داب النتمعقققر و،َاَقققر ت بَقوقققل  وعلقققك ٓيقققداد رَققق  عقققلدما يةقققً 

وبنقل َ قليد  يةقً نوا،بقر التققدب ال قَم  عقٍ   لنش،ٖى بنموجر ونالبم  وحي ا قت ٖ نوارور ا
َاتقققموا إلققً ا ققت داب  تٖنَققعو لتققر  ف الواعقق  التتةَنققٍ َل،ققد يةققً  ف ال شققتً نرققلٕى الحَققل  

ويقلداتوب يةقً  لتٖنَقعيلداى التق  عقٍ ن تةقف اّجشق ر التتةَنَقر  حَقث جقلدما نقل َتتلنق  نق  ا
تقققدام اّح،قققلب و داء التنةَققلى التقةَقققر ب،اقققلء   عتقتتقققم  جوققب عقققلدمو  ف يةقققً البحققث والتقتقققٍ واة

لققققماء  اوتقققدَمبوب يةقققً نوقققلماى التٖنَقققع  يةقققً تتةقققَب  النمحةقققر إبتدا َقققر اّجشققق ر التتةَنَقققر عقققٍ
وال،تلبقققر والح قققلي  ٕو توقققتب بتتةقققَنوب التا،َقققم  وتقققدَمبوب يةقققً ا قققت داب التقققلداى التقةَقققر التقققٍ 

 ف الجرل، عٍ إدام  ش وف حَلتوب يةً جحو تحَن وعتل .تن،جوب ن
نقققف شقققَو  ا قققت داب ال قققم  التقةَدَقققر عقققٍ التتةقققَب  واغاقققل  ا قققت داب  البحقققثتجبققق  نشققق،ةر  

حدَاقققر ،تقققلداى التقققق  التقققٍ ابقققى جرلحوقققل يللنَقققل  بلٓضقققلعر إلقققً  و قققم  وا قققللَي اتَرَلىم ا قققت
غاق  الرواجقي إ قم  لقد  التٖنَقعل  تجنَقر تم،َز النتةنَف عقٍ تدَم قوب يةقً تجنَقر التحتقَ  واة

وترتةوققب َقبةققوف يةققً الحَققل  والتتةققَب بشقق،   ،اققم اَرلبَققر وتاققلٕل  إنققم التققٍ تتجل ققي ونَققولوب  
 .الع  َجت،ت بش،  إَرلبً يةً إجرلز إ،لدَنٍ

ققر الحدَاققر بققوف ت،ققوف التققلداى التقةَققر  هققدعل م َ ققَل عققٍ رنَقق   وت للققي إترلهققلى التمبَو
 ف التققلداى التقةَققر الضقققتَار     التتةققَب بداَققر نققف التتةققَب إبتققدا ٍ  حَققث َققم  لنققلمزاجولنماحقق

تققلدب يققلد  إلققً تتةققب ضققتَف بغققا الجحققم يققف الن ققتو  عققٍ النوققلم   و القققدم   ،نققل  ف إهنققل  
ا ققت داب يققلداى التققق  َ ققبي ال،اَققم نققف القتققوم عققٍ جتققل ر التنةَققر التتةَنَققر  عللتققلداى التقةَققر 

انققتٖك النتةونققلى بقق  هققٍ نتمعققر ،َاَققر التنقق  يةَوققل وا ققت دانول  َضققل  عوققٍ جنقق  نققف لَ ققى 
ال ةو،َلى الع،َر َققود النقتتةب إلقً إجتقلم النتمعقر  ولقَت ا قتع،لمهل  و إيقلد  إجتلروقل يةقً جنق  

وا ققت دانول َو ققليد التققدَمي يةققً يققلداى التققق   (.733   1000 ققلب   نققلمازاجو ون ققموف  
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ونوتب ٓجتلم النتمعر و،َاَقر   إَرلد اقلعر تتةَنَر تلام عً بجلء نرتن  نتَقح الندامت يةًعً 
ةقر لَ،ت قبول  التتلن  نتول  ،نل َري ت،قمام الاقم  النتلحقر لقتتةب هقع  التقلداى ولنقد  زنجَقر  َو

. وهققعا نققل  ،ققد يةَققه (Costa & Kallick, 2000, p.46)النققتتةب  َو بقوققل بشقق،  تققحَن 
(Farley, 2005)  يققلداى التققق  عققً النماحقق  ا ققت داب  ،ققد يةققً  هنَققر التققدَمي يةققً حَققث

 التتةَنَر الن تةار  وبتار  لتر عً النمحةر إبتدا َر.
و ف َتقبحوا   َق ر  ف َتتمعقوا يةًق  ع،قلمهب ال هب يةًق قليدلقد  التٖنَقع َالتالل   تجنَر إف

 و  لك تديَب القعاى  عللتاقلل  َنجق تتةب التالل  َتب بعبنرمد دحضول  وهعا له عليةَته  و   عًنلهَمف 
(. 237   1002  اّي قم تٖنَقع وبتقار  لتقر عةق  إنتحقلف إ،ت لي والقة  لقد  ال َحد نف

إلًق دما قر عى والتً هقد .(Elpida, Andreea & Luminita, 2011)دما ر وهعا نل  شلمى إلَه 
قرعة  إنتحلجلى يةً  ٖي الندامت و  ام التالل  واحتماب العاى     وت،وجقى يَجقر الدما قر نقفالالجَو

قر نقف  (100   وا قت دنى الدما قر مونلجَقل عًق بو لم قى ندَجقر  للي و للبر نف  مبق  نقدامت الجَو
إلقٍق ورققود يٖعققر جتققل ر البحققث    إنتحلجققلى  وتوتققةىالاقققر بققللجات وعةققونقَققلت التاققلل    نقَققلت

القعاى  ،نقل توتقةى الدما قر إلًق ورقود يٖعقر عاى دٕلر إحتل َر بَف التالل  والاقر بللجات واحتماب 
ف التاقققلل  والاققققر بقققللجات واحتقققماب القققعاى  وعةققق  إنتحقققلف  حَقققث ،ةنقققل امتاققق   عاى دٕلقققر إحتقققل َر بققَق
ن ققتو  التاققلل   اج اققا ن ققتو  التشققللب  ننققل  د  إلقًق امتاققل  ن ققتو  الاقققر بققللجات واج اققا عةقق  

  والت،قت ،ةنققل اج اقا ن ققتو  التاقلل   امتاقق  ٍ،ققلدَنَإنتحقلف  وبللتققللً امتاق  ن ققتو  إجرقلز إ
ن قققتو  التشقققللب  وبللتقققللً اج اقققا ن قققتو  الاققققر بقققللجات  وامتاققق  عةققق  إنتحقققلف  وبللتقققللً اج اقققا 

 .ٍن تو  إجرلز إ،لدَنَ
جوققل عبقق   ققف ال لن ققر   ،نققل َرققي  ف َشققتم اّ اققل  لققعا  ف نت َققلى التاققلل  َبققد  ت،َو

َ،قوف بنقققدومهب التاليق  نقق  نحقَ وب بشقق،  عتقل   عللتاققلل  هقو اّ ققلت بللتاقلل  واّنقف  حتققً 
نققف وضقق  اّهققداف النحققدد   و ققم  التغةققي يةققً التققتوبلى  عوققو َةتققي  تٖنَققعالققعب َن،ققف ال

ققققل دوما قققققدب نزاَققققل  روهَم نرققققلٕى نتجويققققر ناقققق ا آجرققققلز اّ،ققققلدَنٍ  وتحنقققق  الن قققق ولَر عققققً َو
 ;Daniel, & Derek, 2001)دما لى ،  نف  (. عقد اابى710 -700  1000 َةرنلف   

Steck, 2004,    1077  نحنقد  1002الحنَقمب  Rosalie, et al., 2015,  ف التاقلل  )
لتاقققلل  ،نقققل َقققمتب  اَققققٍ اّ اقققل  نقققف إ،ت قققلي والقةققق   و،لعقققر إضققق مابلى الجا قققَر اّ قققم   

الر نَر  والمضل يف الحَقل    إَرلبَل بتدد نف النتغَماى ال وَر نا ا التحر الجا َر  والتحر
وال قققققتلد   والنواروقققققر الاتللقققققر لةضقققققغو   وحققققق  النشققققق،ٖى بجرقققققل،  واّداء اّ،قققققلدَنٍ الرَقققققد  

 وإجب ل   والداعتَر.
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َقققوب  التققٍ  ققةو،َلىالً عقق حوققمالتاققلل  َ( إلققً  ف 12   1072،نققل  شققلمى  ،لنقق   
ب التٍ َ،ةف بول  جحمًا لشتوم  بوف لدَقه بول التةنَع  وتتبم يف عدمته يةً القَلب بلّينل  والنول

 ف التالل  َحدث جتَرقر   ،نل عض ّحدوث الجتَرر ابدا ب ال  جتَرر لتوعته يةً القَلب بولالقدم  
َ ققت َ  نققف روققد نحققلٕو ل َققلدب إلققً بققع  ،قق  نققننققل بلترققل  اَرققلبٍ جحققو عاتققه   لتةنَققعلشققتوم ا

للتدَد نف ال تل   نا  الاققر بقللجات  وامتاقل  ،نل َتنَز التٖنَع عوب التالل  ب  تحقَ  هدعه
 .رَد ن  النش،ٖىال ن تو  الداعتَر  وعدمتوب يةً التتلن 

 ف عوب تتوبلى التتةب َتتةنوف الترز ب بي إلً  (Arnold,2005, p. 105) شلم و 
القد و  عقٍ نوقلب  عقً التتما الن تنم لةاش  اّ،لدَنٍ العب َ وب عٍ إج حلي ويدب المغبر

بقققوجوب غَققم عقققلدَمف يةققً الجرقققل، اّ،قققلدَنٍ   َوب ايتققققلدم  والناقققلبم   ولققدماد   وجقققق  آتققرَقق
وَ تةف التاقلل  وإنق   ولدَوب ايتقلد بوف روودهب يدَنر الردو   وغللبل نل تج اا داعتَتوب.

 ,Eyal) شققلم إلَققه بحققث لققد  التٖنَققع عوب تققتوبلى الققتتةب نقلمجققر بققوعماجوب التققلدََف وهققعا نققل 

David, Oranit, Etai & Malka, 2015)   والقع  توتق  إلقً ورقود عقمو  دالقر إحتقل َل
بقققَف ال قققٖي التقققلدََف وال قققٖي عوب تقققتوبلى القققتتةب عقققٍ التاقققلل  وإنققق  واج اقققلا الشقققتوم 

بَر لتجنَر التالل  لد   بللوحد  الجا َر لتللن ال ٖي التلدََف  و وتٍ البحث بتن  بمانر تدَم
 & Huan & Yeo, 2006; Strachan)بلى القتتةب  وهقعا نقل  ،قد يةَقهالتٖنَقع عوب تقتو 

John, 2oo6; Klassen, 2008)    يةً دوم يلداى 1073. ،نل  ،دى دما ر  يبدال ٖب )
 التق  عً يٖم تتوبلى التتةب.

 هنَر تجنَر يلداى التق  لقَت عقق  ٕنقتٖك  وعٍ ضوء نل  ب  َتضن ند  الحلرر إلً 
تمعقققر ،َاَقققر الحتقققو  يةَوقققل  واَضقققل ،َاَقققر ا قققت دانول  وهقققعا نقققل َاتققققم إلَقققه النتةونقققلى  بققق  لن

التٖنَققع عققً النمحةققر إبتدا َققر بتققار يلنققر  والتٖنَققع عوب تققتوبلى الققتتةب بتققار  لتققر  إع 
 جوقققب َحتقققلروف إلقققٍ التقققدَمي يةقققً ،َاَقققر ا قققت داب هقققع  التقققلداى عقققً ن تةقققف إجشققق ر التةنَقققر 

حتقً َ،قوف   تٖنَعلد  الالتالل  تجنَر ضن نف التما ال لب   هنَر والتنةَر والجحَمر  ،نل َت
هجققلك إعبقققل  يةقققً ينةَقققر القققتتةب بشققق،  محقققي وتقققالء عهجقققً  حتقققً تقققلتً التنةَقققر التتةَنَقققر عقققً 
النمحةر إبتدا َر انلمهل  ونقف اقب َجتقق  إلقً النمحةقر التتةَنَقر التللَقر  وهقو َنتةقك عقدماى يقةَقر 

إلقً إيقداد  البحقث الحقللً قتً َو تون  والناقلبم  بشق،  اَرقلبً وتاقلللً  ت ليد  يةً التا،َم وال
ققي والتنقق  والتا،َققم  ةتةنَققعبمجققلنر عققل ب يةققً ا ققت داب اّجشقق ر التةنَققر التققٍ تتققَن ل عققم  الترَم

 النالبم والت لل  وإ تا لم  اّنم العب َ ليدهب يةً ننلم ر وا ت داب بتا يلداى التق   
ققق  الحقققواتا -التا،َقققم بنموجقققر - إَرقققلد  -الت قققلل  و قققم، النشققق،ٖى -الت َققق -لقققتتةب يقققف  َم
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عققً تجنَققر التاققلل  لققد   ( لتتققبن إحققد  التققلداى التققٍ َنلم ققول ال اقق  عققٍ حَلتققه الَونَققرالديلبققر
 .عوب تتوبلى التتةب نف تٖنَع التف ال لدت إبتدا ٍ

 :التاليفى التساؤل الرئيسى  البحثومن هذا المنطمق تتمثل مشكمة 
 التفىاؤل فىى تنميىة البرنامج التدريبي القائم عمىى بضىع عىادال الضقىل ا أثر استخدام م

 ؟صف السادس االبتدائيتالميذ الذوى صضوبال التضمم من لدى 
 ويتفرع من التساؤل الرئيسي عدد من التساؤالل وهى:

بَر تورد عمو  ه   -7 لت والنرنويقر الضقلب ر عقً القَقبَف نتو  ٍ دمرلى النرنوير الترَم
 ؟البتدب لةتالل 

بَقققر عقققً تورقققد عقققمو  هقق   -1 ب البتقققدٍ و القبةققق فالقَل ققَبققَف نتو ققق ٍ دمرقققلى النرنويققر الترَم
 ؟لةتالل 

بَققر عققً تورققد عققمو  هقق   -3  ٍالتتبتققو  بالبتققد فالقَل ققَبققَف نتو قق ٍ دمرققلى النرنويققر الترَم
 لةتالل ؟

 ة:  ـــــة انذساعـــــأهًُ

 دما ر الحللَر  هنَتول نفات تند ال :ُــــُ اليظشيــــاالٍنً
التٖنَققع عو  يققلداى التققق  لققد   إلققً بَتققر النوضققو  الققعب تقققوب ببحاققه حَققث إجوققل تجحققم  -7

ل لتوهَقق  ىيققلدا ا ققت داب  و ف تققتوبل الققتتةب  التققق  لققد  هققع  الا ققر َتققد  نققما نةحققل وضققموَم
تن،قجوب نقف  إلً الحَل  الن قتقبةَر  و لتقر  ف هقع  التقلداى هقٍ التقٍ عو  تتوبلى التتةب

 .ننلم ر نولماى التتم الحدَث
 بَتققر التَجققر ونرتنقق  الدما ققر  إع  ف نتحققب الدما ققلى ال ققلبقر تجلولققى يققلداى التققق  لققد   -1

عقٍ الدما قلى  -عٍ حقدود يةقب البلحقث -ال ٖي عٍ نماح  ينَمر نتقدنر  بَجنل هجلك جدم 
 تٖنَقعالعب تةتبه عٍ جرقل، الوالدوم  عو  تتوبلى التتةب  التٍ تجلولى يلداى التق  لد  

 عٍ نوارور نش،ٖى الن تقب  وتحدَلته.

 ُ:ـــُ التطبًكًـــاالٍنً
يقققلداى التقققق  عقققً تجنَقققر اّهنَقققر الت بَقَقققر عقققٍ إيقققداد بمجقققلنر َ قققتجد إلقققً بتقققا  تتحقققدد 

  ننققل َققوعم لةقققل نَف يةققً تمبَققر التاققلل  لققد  عو  تققتوبلى الققتتةب نققف تٖنَققع التققف ال ققلدت
عو  تققققتوبلى الققققتتةب  تٖنَققققعوتتققققوماى لتجنَققققر بتققققا التققققلداى التقةَقققر لتققققدَمي الالقققجرء مل  
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يقداد  جشق ر ننلاةقر ت،قوف بنالبقر البقعم  واّ قلت القعب َتضقن  امهقل عقٍ نماحق  التتةقَب  يةَول  واة
 لَتبحوا  ،ام رلهَزر لنتللرر نواعف الحَل .تٖنَع الٖحقر  حَث إف يلداى التق  تتد ال

 تهدف الدراسة الحالية إلى: :ةــــساعذاف انذــــــــأه
إيقققققداد نقَقققققلت لقَقققققلت التاقققققلل  لقققققد  عو  تقققققتوبلى القققققتتةب نقققققف تٖنَقققققع التقققققف ال قققققلدت  -7

 آبتدا ٍ.
لقد  التاقلل   عً تجنَقربتا يلداى التق  القل ب يةً تتمف ند  عليةَر البمجلنر النقتم، ال -1

 عو  تتوبلى التتةب نف تٖنَع التف ال لدت آبتدا ٍ.

 :ةــــبت انذساعــــيصطهح

 ل:  ـــــادات العكـــــع
يلداى التق  هً نرنوير نولماى ونواعف و بقماى  قلبقر توقتب بقجن  واحقد نقف  جنقل  القع،لء  

ف  وتحتقلم يقلد  لن قتو   يةً ح لي اّجنل  اّ م   وبش،  َحقدد  َمققر التتلنق  نق  نوعقف نتَق
ف نققف النوققلم  لتوحَاوققل والحاققلح يةقًق  ققةوك  عتققل   ،نققل تققديوا إلقًق التونقق  عقًق  اققم ا ققت داب هققع  نتقَق

 .(Costa & Kallick, 2008, p. 31) النولم  وتقََنول وتتدَةول والنواحبر يةً ا ت دانول
ويققققمف البلحققققث يققققلداى التققققق  بوجوققققل نرنويققققر نققققف النوققققلماى التقةَققققر والتققققً تحوققققم عققققً   

ت ققليدهب يةققً ا ققت داب عققدماتوب  اّداءاى التقةَققر لققد  تٖنَققع التققف ال ققلدت إبتققدا ً والتققً
القتتةب  -التا،َقم بنموجقر - الناقلبم  التقةَر عً نواعف الحَقل  الن تةاقر وتتناق  تةقك النوقلماى عقً 

 .(إَرلد الديلبر -الت لل  و م، النش،ٖى -الت َ -يف  َم  الحوات

 اؤل:ـــــــــالتف
   تقبًٖقققققققن لتقققققققالرغب تحقَق بينكلجَر ىإيتقلد بيَرلبَر الحَلة يةً  آعبل هققققققو  التالؤ 
 َ بئ له  الن تقب أن  النتال  ىَتتقد ىآَرلبَر الرَدة َقققققققققققققققققققلءاّش حدىث لتىع  ا تتداد ىبوجه

 (. Carver&Scherier, 2003, p.77) النررىة ل رقالجت
بتار يلنر والحَقل   الحَل  وآَرلبَر جح تةنَعم  الحبوجه جل ا التال ثالبلحويمف  

 الجرقققل، التقققٍ تنقققم بحَلتقققهو    بقققماى الاشققق بققق ً تقةقققحَقققث ت قققليد  يب  رالندم قققَر بتقققار  لتققق
ققققلت إرما َقققل  بقققماى َن،جقققه إ قققتالد  نجوقققل عقققٍ النقققماى القلدنقققر   هقققلَتتبم و   الدما قققَر والتلنقققر َو

  بللدمرر التً َحت  يةَول التةنَع يةً نقَلت التالل  الن ت دب عً الدما ر.
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 :رـــــــــلربىاما
ماى واّجش ر واّلتلي والننلم لى التةنَر النحدد  والنت،لنةر التقٍ هو نرنوير نف ال ب 
 هبعققٍ البحققث وإ،تشققلف بنققل َتجل ققي نقق   تققل   جنققو  لتٖنَققع عو  تققتوبلى الققتتةبا ت ققليد

 واحتَلرلتوب  وعلك بودف تدَمبوب يةً ننلم ر بتا يلداى التق .

 صعىبات التعله:  
لب َتقققف نرنويقققر نقققف التٖنَقققع عقققً ( بوجوقققل نتققق ةن يققق70   1002يمعوقققل  يقققواد   

الاتق  الدما ققً التققلد   َحوقموف اج الضققل عققً التحتقَ  الدما ققً يققف جحقما وب التققلدََف  ونقق  
 جوب َتنتتوف بع،لء نتو    و عو  النتو ق   إٕ  جوقب َحوقموف تقتوبر عقً التنةَقلى النتتقةر 

 و ال،تلبققر او التورققً  و الج قق   و  بققللتتةب ،لٕجتبققل  وآدماك والققعا،م  والاوققب والتا،َققم   و القققماء 
 إرماء التنةَلى الح لبَر  َو تبتد نجوب عوب آيلعلى الن تةار والنض مبوف اجاتللَل.

قققف  ح قققف   (  حَقققث يقققمف تقققتوبلى القققتتةب بوجوقققل 70-3  1077وتبجقققً البلحقققث تتَم
دا وققب نرنويققر نققف التٖنَققع عو  ع،ققلء نتو قق   و عققو  النتو قق   َحوققموف تبليققدا واضققحل بققَف  

الاتةققققٍ عققققٍ نرققققل   و  ،اققققم نققققف النرققققلٕى اّ،لدَنَققققر  ٕو َ ققققت َتوف آعققققلد  نققققف اّجشقققق ر 
والنتةونلى دا   الات   و  لمره ٕو َ ت َتوف الوتو  إلً ن تو  التن،ف العب َتق  إلَقه 

،م التٖنَع التلدََف وعلك ب بي القتوم عٍ التنةَلى النتمعَر اّ ل َر ،لٕجتبل  وآدماك والتع
ء التٖنَع ٕ َتلجوف نف نش،ٖى ح َر  واء ،لجقى  قنتَر  و بتقَمر  و  والتا،َم  ،نل  ف هٕل
حم،َر  ٕو َتلجوف نف حمنلف بَ ٍ  واء ،لف اقلعٍ  و اعتتقلدب  و تتةَنقٍ  و َضقل ٕ َتقلجوف 

  نف اض مابلى اجاتللَر حلد   و ايتٖ  تحٍ.
 االطبس انُظشٌ ودساعبت وبحىث عببقة

 ل:  ــــــادات العكــــــأوال ع
  مفهوم عادات العقل

ققر ع،َقر يجقد نواروقر نشق،ةر نقل  يجقدنل ت،قوف آرلبقر  هً  جزير الاقمد إلقً التتقمف ب َم
 و الح  غَم نتوعم عقً  بجَتقه النتمعَقر  إع عقد ت،قوف النشق،ةر يةقً هَ قر نوعقف نحَقم   و لغقز 

تقمف يقلداى التقق  بوجوقل ،نقل ت. (Costa and Kallick, 2000, p. 8)  و نوعقف غقلنا
تا،َم نجحب  نمتي  َتضنف نلَلى وا قتماتَرَلى نمتب قر بوقدف الت  قَ  لتحقَققه بقويٍ  وهقٍ 
 تقققود الققع،لء بلترققل  نتققَف وا ققت داب إن،لجَلتققه وعدماتققه ونوروداتققه وبمنرَلتققه لةوتققو  إلققً هققدف
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نققف  ( يققلداى التققق  بوجوققل جنقق 13   1002،نققل يققمف  جوعقق   . (72   1002 ع ققلنٍ  
 اّداءاى الع،َر لتةنَع تقود  إلً  عتل  إجتلرَر. 

وننقققل  قققب  َتضقققن  ف يقققلداى التقققق  هقققً تا،َقققم نقققجحب ونمتقققي  َ قققليد يةقققً التتقققمف  
 ب َمقر ع،َر لح  نش،ةر نل  وح ف ا تغٖ  إن،لجلى والقدماى النتلحر. 

وققققم عققققً ويققققمف البلحققققث يققققلداى التققققق  بوجوققققل نرنويققققر نققققف النوققققلماى التقةَققققر والتققققً تح  
اّداءاى التقةَققر لققد  تٖنَققع التققف ال ققلدت إبتققدا ً والتققً ت ققليدهب يةققً ا ققت داب عققدماتوب 

القتتةب  -التا،َقم بنموجقر - الناقلبم  التقةَر عً نواعف الحَقل  الن تةاقر وتتناق  تةقك النوقلماى عقً 
 .(إَرلد الديلبر -الت لل  و م، النش،ٖى -الت َ -يف  َم  الحوات

 لعقل:تصنيف عادات ا

 (يلداى التق  يةً الجحو التللٍا27 -31    1003تجف  ،و تل و،للَك  
وتتجٍ التزاب النتتةب بتجاَع النونر الن ةوبر نجه بش،  ،لن   والقدم   (:Persistanceالمثابرة )

 يةً تحةَ  النش،ةر ووض  آ تماتَرَر النجل بر لحةول.
ٍ التقوجٍ والتا،َقم عبق  آعقداب يةقً حق  وتتجق (:Managing Impulsivity  التحكم بالتهور

  ب نش،ةر او إتدام إح،لب. 
(ا Listening with Understanding and Empathyاإلصىىءاب بىىتفهم وتضىىاطف )

وتتجقققٍ الققققدم  يةقققً إحوقققلم الاوقققب والتتقققل ف نققق  اُ قققَمف  و،قققعلك احتقققماب اُ قققَمف وإ قققتنل  
 ل  التحَن.ٕع،لمهب والنشلم،ر عٍ تورَه  ع،لمهب إلً إتر

. وَتجققٍ القققدم  يةققً تتققدَ  إع،ققلم إعا تت ةققي (Thinking Flexibilityالتفكيىىر بمرونىىة ) 
 النوعف علك  و يجد ا تقبل  نتةونلى ردَد .

 ,Thinking about Thinking)التفكيىىىىر فىىىىي التفكير)التفكيىىىىر فىىىىوق مضرفىىىىي( 

Metacognition): والققققدم  البَ قققر َمف ويةقققًَتجقققٍ إدماك الاقققمد ّعتللقققه ولتواَمهقققل يةقققً اُ ققق  
يةققققً ت  ققققَ  إ ققققتماتَرَر نققققف ارقققق  إجتققققلم النتةونققققلى الٖزنققققر نققققف  ققققٖ  ا ققققت داب   ققققواى 

لء البحققث يققف النتةونققلى وا ققتماتَرَلى النشقق،ةر  اجققلء ينةَققر حةوققل  وتشقق،َ    قق ةر دا ةَققر  اجقق
رققماء ترققلمي يقةَققر عبقق  بققدء اّداء  وتتققدَ   والنتجققً  وت ققوَم  ققما   يقةَققر  و   قق  ينقق   واة

     التن  عً ضوء التغعَر المارتر نف الترلمي التقةَر.
(ا وتتجقٍ   قع وعقى Striving for Accuracy and Precisionالكفىا  مىن أ ىل الد)ىة )

ر القوايد التٍ َجبغٍ إلتزاب بول  ونمارتر الجنلعم التقٍ َتتقَف ،لف عٍ تاح  اّنوم  ونمارت
َتققل  التنقق  إلققً  إتبليوققل لةتو،ققد نققف  ف النجترققلى الجول َققر تققوا ب تةققك النتققلََم نواءنققر تلنققر  واة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
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ققق  التنققق  النتواتققق  لةحتقققو  يةقققً  عضققق   داء نن،قققف ونتلبتقققر القققتتةب  دمرقققر ال،نقققل  يقققف  َم
 لز النونر النو،ولر بيتقلف.الن تنم لةوتو  لعلك التن  واجر

وهقٍ الققدم  يةقً  (:Questioning and Posing Problemالتسىاؤل وطىر  المشىكالل )
التاققوم يةققً النشقق،ٖى وحةوققل و ققم، اّ قق ةر التققٍ نققف شققوجول  ف تنققْ الارققواى القل نققر بققَف نققل 

 َتمف الامد ونل ٕ َتمف. 
 Applying Past Knowledge to: )  تطبيىق المضىارف السىابقة عمىى أوجىاع  ديىدة

New Situation)   ا تتجقٍ إ قتالد  والقتتةب نقف الترقلمي ال قلبقر يجقد نواروقر نشق،ةر ردَقد
ونقلمجققر نققل َققتب ينةققه حللَققًل بترققلمي نققمى عققٍ النلضققٍ  و بلٓشققلم  إلققً تةققك الترققلمي لٖ ققتالد  

 نجول عً النش،ةر الحللَر.
 Think and Comminuting with Clarity and):  التفكير والتواصل بوجو  ود)ىة

Precision)  ققد بدعققر  ققواء  ،ققلف علققك ،تلبَققًل  ب وَتجققٍ  ققتً النققتتةب نققف  رقق  توتققَ  نققل ََم
 دعَقر وتتبَماى نحدد  وواضحر وتحَحر. لغر شاوًَل  وا تتنل 

( Gathering Data Through all Sensesدام  ميى  الحىواس ) مى  البيانىال باسىتخ
نقققف  قققٖ  الحقققوات الن تةاقققر  قققواء ،لجى عوعَقققر   القققدنل  وتتجقققٍ إد قققل  رنَققق  النتةونقققلى إلقققً

تققَمر(  واشققتقل  نتحققب الققتتةب الةغققوب والاقققلعٍ والنققلدب نققف شققنَر  لن ققَر  حم،َققر    ققنتَر   ب
 البَ ر نف  ٖ  نٖححر اّشَلء وا تَتلبول يف  َم  الحوات. 

( وَتجقٍ Creating, Imigary and Inovatingاالبتكىار )  -التخيىل  -االتيىان بال ديىد 
َل  وإجاتل، يةً تتوم حةو  لةنش،ٖى ب َمقر ن تةار وتاح  آن،لجلى البدَةر نف يد  زوا

الجقد و ةي التغعَر المارتر نف اُ َمف  والنالبم  نف  ر  تحقَ  النَزد نقف ال ٖعقر والتاتقَ  
 والرد  والب ل ر  والرنل   والتجلغب   والتوازف.

ا تتجقققٍ (Responding with Wonder and Aweاالسىىىت ابة بدهشىىىة ورهبىىىة ) 
قققققققدَب تةققققققك الحةققققققو  لِ ققققققَمف  وإبتوققققققلم ال ققققققتٍ لحقققققق  النشقققققق،ٖى التققققققٍ تتتققققققما اّعققققققماد وت

َرقققققلد الحةقققققو   يجقققققد القققققتن،ف نقققققف تحدَقققققد نشققققق،ٖى وحةوقققققل  وإ قققققتنتل  عقققققٍ نواروقققققر تحقققققدب واة
 ونواتةر التتةب ند  الحَل . 

ا النَ  إلً الديلبر بتوم   ،بم ووض  عَنر  ،بم لتنةقك (Finding Humorإي اد الدعابة )
لققً ا تح ققلف وتاوققب ديلبققلى  لققً التٖيققي النحبققي يجققد تبققلد  الديلبققر مو، الديلبققر واة اُ ققَمف واة

 الةاحَر ن  اُ َمف  والقدم  يةً الضحك والا،لهر.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
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ا وَتجقٍ الققدم  يةقً التا،َقم بلٕت قل  (Thinking Interdependentlyالتفكير التبادلي ) 
تبَمقم ن  اُ َمف  والتوات  بش،  ،بَم ن  اُ َمف والح ل َر ترل  احتَلرلتوب  والققدم  يةقً 

اّع،لم وا تبلم ند  تٖحَر ا تماتَرَلى الحةو  يجد اُ َمف  وآتغلء وال قتٍ وماء القم ب 
الرنقققليٍ والت ةقققٍ يقققف ع،قققم  نقققل نقققف  رققق  التنققق  يةقققً ع،قققم  شققق   ن قققم  والتتقققل ف والقَقققلد  

 الرنليَر وآَالم.
وحقققي  وتتجقققٍ الاققققر (:Learning Continuouslyاالسىىىتضداد الىىىدائم لمىىىتضمم المسىىىتمر ) 

إ ققت ٖ  الققعب َ ققنن بللبحققث النتواتقق  يققف  ققم   حققدث و عضقق   وال،اققل، الققدا ب نققف  رقق  
التح قققققَف والجنقققققو والقققققتتةب والتتقققققدَ  وتح قققققَف القققققعاى  والتققققققل  النشققققق،ٖى والنواعقققققف والجزايقققققلى 

 والحموف بليتبلمهل عم  انَجر لةتتةب.
 ت داب ال،الَقلى والققدماى  ويقدب وتتجً آعداب يةً الن ل م  وااإل)دام عمى مخاطرة مسئولة: 

  شَر الاش   ويدب ال وف نف آعداب يةً التن .
نققققف ال ققققلب  َتضققققن  ف يققققلداى التققققق  ال ققققلبقر تل،ققققد يةققققً حققققي إ ققققت ٖ  والناققققلبم   

والنموجققر عققً التا،َققم والتتققمف النج قققً والقققدم  يةققً ات ققلع القققمامى  ونواروققر النشقق،ةر بتققدم 
ترتققق  النقققتتةب َتنتققق  ب قققةوك ع،قققٍ َ قققت دنه عقققٍ  ،نقققل  جوقققل ر لوقققل محقققي واَرقققلد الحةقققو  النجل قققب
والقدم  يةً الضحك والديلبر والنم،  وهع   نوم ،ةول ت ليد يةً   نوارور النواعف والنش،ٖى

رت  النتتةب  ،ام تالٕل عً نواعف التتةب  ننل ََزد نقف عدمتقه يةقً إ قتَتلي وتح قَف ن قتوا  
 .رزء ٕ َترز  نف التنةَر التتةَنَر يلداى التق التتةَنٍ      ف 

 ل:ــــادات العكــــــــًُ عــــأٍن
 تحق  عليةَر ا،بم لةتٖنَع عً ننلم ر  جش ر الحَل  الَونَر  ونف اب الجرل، عً الحَل . -7
تتد النش،ٖى والن ل   الح لبَر  و جش ر القماء  وال،تلبر  نف  هب الديل ب التً ت ليد عً  -1

 ى التق  نف  ٖ  ننلم ر نولم  النموجر ونل وماء النتمعر وات لع القمام.تجنَر يلدا
 (.731    1000ت ليد التةنَع يةً ات لع القمامى التحَحر عً حَلته الَونَر   موم   -3

 العىامل املؤثشَ فِ عادات العكل:
( نرنويقققققر نققققف التوانقققق  التقققققً تققققلام عقققققً 120-133   1002حققققددى   ال ققققموم   

 نجولا يلداى التق 
ا ناقققق  النموجققققر والنبققققلدم  والح ل ققققَر  والداعتَققققر وإ ققققتقٖلَر الصىىىىفال الشخصىىىىية لمفىىىىرد -1

 وتو،َد العاى.
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حققد نققف عققدم  النققتتةب يةققً المحاكىىاة -2 ا والنحل،ققل  َتتبققم يلنقق   ققةبٍ  ّجققه تقةَققد لِ ققَمف  َو
م ال ةوك إبدايٍ.  آبدا   بَجنل إ تقٖلَر ت وب عً ت َو

ا تحد   للَي التجش ر إرتنليَر القل َر والمعلبقر الزا قد  والت قة  والقنق  نقف الققدم  ةىىىىىالر)اب -3
 يةً التتبَم يف إع،لم  ي،ت إ للَي التٍ تت ب بللنموجر وتشر  يةً إ تقٖلَر.

ا إف   قققللَي التتةقققَب التقققً تتتنقققد يةقققً التةققققَف والحشقققو ٕ ت قققنن لةتٖنَقققع أسىىىاليل التضمىىىيم -4
 م وإبت،لم وإبدا .   بللتا،َ

قققر عقققد َتقققتي  ا قققت داب ف إلقققً ( (Costa, 2007 و شقققلم  التقققلداى التقةَقققر ضقققموم  تمبَو
دانول بتققوم  تةقل َققر إعا لققب َتققدمي يةَوققل  عققبتا التٖنَققع َققوتوف نققف بَققوى  و تققاوف  و  ا ققت

ء التٖنَع بللاما   وم  َقلونوف ديواى  لبنندامت ٕ عَنر عَول لتلداى التق   وعد َشتم نا  هٕل
َن،قققف   ه جققق( إلقققً 13   7333  نلمزاجو ون قققموف شقققلم و  .داب التقققلداى التقةَقققر النتةقققب ٕ قققت

داب نرنويقر نقف ال  قواى وآرقماءاى وإ قتماتَرَلى عقٍ ن قليد  التٖنَقع يةقً ا،ت قلي  ا ت
وم  نبلشقم  تةاقر يةقً  ف َقتب تتَززهقل بتق التلداى التقةَر عٍ  اجلء تدَمت النقمماى الدما قَر الن

داب نواعقف  داب آرماءاى التدَم َر التللَر عٍ تجنَر التلداى التقةَر  ا ت ا ت   ونجولوتَمحر
داب القتق  النتبقم  يقف  تقَلى ويمضقول يةقً التٖنَقع  وا قت و حداث نمى يةقً بتقا الش

 تَلى التةنَر  وإرتنليَر عقٍ النرتنق   ويقما النشق،ٖى إرتنليَقر التقٍ تنقت حَل  الش
 ن تةف تومهل الاجل َر والرنليَر(بحَل  النتتةب و م، اّ  ةر  والنجلعشلى 

(  1002ب   ينوم ونققف الدما ققلى وإبحققلث التققٍ إهتنققى بدما ققر يققلداى التققق  دما ققر
التققق  عققٍ نواعققف  نققد  عليةَققر بمجقلنر تققدَمبٍ عققل ب يةققً يقلداى يةققً تتقمفالهققدعى إلققً  والتقً

( تةنَقعا 700ٍ لقد  اّ اقل   وعقد ت،وجقى يَجقر الدما قر نقف   حَلتَر عقٍ تجنَقر التا،َقم آبقداي
بَقر نف تٖنَع التف ال لدت إبتدا ٍوتةنَع     وعد ع نى التَجر إلً نرنويتَف إحداهنل ترَم

  وا قت دنى ( تةنَقعا وتةنَقع 20 قم  ضقلب ر تت،قوف نقف  اّو  ( تةنَقعا وتةنَقع  20تت،وف نف  
وعقققد  حوقققمى الجتقققل ر ورقققود عقققمو  دالقققر  والبمجقققلنر التقققدَمبٍ الدما قققر نقَقققلت التا،َقققم آبقققدايٍ  

بَر العَف  ضتوا لةبمجلنر التدَمبٍ  عً التا،َم آبدايٍ  إحتل َل لتللن  عماد النرنوير الترَم
 ويدب ورود عمو  دالر إحتل َل تتز  إلً نتغَم الرجت.

ي لتقلداى ند  عوب ال قٖيةً تتمف ال( عودعى إلً Schwertner, 2005 نل دما ر  
التقققق   وتحدَقققد عليةَقققر ت بَققق  يقققلداى التقققق  ضقققنف نجقققلهر التقققدَمت لنقققلد  ال،تلبقققر وآجشقققلء  

 (  للبقل20 ت،وجقى يَجقر الدما قر نقف و   والبحث عٍ تضنَف يلداى التق  عقٍ النجقلهر الدما قَر
بَققر  قق  ب لعققلى نوضققويلى آجشققلء (20 وضققلب ر( 20 ع ققنوا إلققً نرنققويتَف ترَم   وتققب توَز
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  د  إلقققً يقققلداى التقققق  يةقققً ال قققٖي  وتضقققنجى الب لعقققلى يقققلداى التقققق  ال قققى يشقققم الن قققتج
بقَف ن قتو  ال،تلبقر عبق  ت بَق  ب لعقلى يقلداى  َل حومى جتل ر الدما ر ورود عم  دا  إحتقل و 

بَققر ،نققل  شققلمى الجتققل ر إلققً  ف نققف  بققمز يققلداى التققق    التققق  وبتققدهل لتققللن النرنويققر الترَم
ةً تح َف عدماتوب يةً التتبَم وآجشقلء هقٍ  الناقلبم   والقتح،ب بقللتووم  التٍ ت ليد ال ٖي ي

،نقل بَجقى جتقل ر الدما قر  َضقل  ف يقلداى التقق    وال،ال، نف  ر  الدعقر  والتا،َقم حقو  التا،َقم
تتنق  يةقً تح قَف ن قتو  التٖنقلى  ومعتوقل عقٍ هقعا إ تبقلم التحتقَةٍ  عضقٖ يقف تح قَف 

 .بَمعدمتوب يةً ال مد والتت
عليةَققر بمجققلنر تققدَمبٍ ن ققتجد إلققً يةققً تتققمف ال( إلققً 1001دما ققر  البققى   هققدعى ،نققل

يقققلداى التقققق  عقققٍ تجنَقققر حقققي إ قققت ٖ  النتمعقققٍ والقققع،لء إرتنقققليٍ لقققد  يَجقققر نقققف   اقققل  
بَقر  32الموضر  وعد ت،وجى يَجقر الدما قر نقف   (  اقٖ  وع قنى إلقً نرنقويتَف إحقداهنل ترَم

   اققققٖ نققققف   اققققل  الموضققققر( 10  ونرنويققققر ضققققلب ر ن،وجققققر نققققف (  اققققٖ 72ن،وجققققر نققققف  
نقَل قَف نتقوَمف   حقدهنل لقَقلت حقي إ قت ٖ  النتمعقٍ واُ قم لقَقلت  وا ت دنى الدما قر

الع،لء إرتنليٍ  وعد  حومى الجتل ر يدب ورود عمو  دالر إحتل َل تبتل لنتغَقم الرقجت يةقً 
  القققع،لء إرتنقققليٍ  وورقققود عقققمو  دالقققر ،ققق  نقققف ن قققتو  حقققي إ قققت ٖ  النتمعقققٍ  ون قققتو 

بَر عٍ ن قتو  حقي إ قت ٖ  النتمعقٍ ون قتو  القع،لء  إحتل َل لتللن  عماد النرنوير الترَم
 إرتنليٍ.

عليةَقققر جنقققوعم  بتقققلد القققتتةب  يةقققً تتقققمفال( إلقققً 23   1003 عقققتن اهلل ،نقققل هقققدف 
لتقق  لقد  تٖنَقع التقف ال قلدت لنلمزاجو عقٍ تجنَقر إ قتَتلي الناقلهَنٍ عقٍ التةقوب ويقلداى ا

بققٍ القققل ب 17 إبتققدا ٍ وعققد ت،وجققى يَجققر الدما ققر نققف  ( تةنَققعا  وا ققت دب البلحققث النققجور الترَم
يةً التتقنَب القبةقٍ/ البتقدب لنرنقويتَف و بق  نقَقلت إ قتَتلي الناقلهَنً ونقَقلت يقلداى 

بَققر التققٍ دم ققى وعققد  حوققمى الجتققل ر ورققود عققمو  دالققر إحتققل َل لتققللن النرنو   التققق  يققر الترَم
جنققوعم  بتققلد الققتتةب لنقققلمزاجو عققٍ إ ققتَتلي الناققلهَنً والتقققلداى التقةَققر  و َضققل ورققود يٖعقققر 

بَر.  امتبل َر بَف إ تَتلي النالهَنً وننلم ر يلداى التق  لتللن  عماد النرنوير الترَم
التقق   يقلداى( إلً التتمف يةقً التٖعقر بقَف 232   3073وهدف بحث  الاضةٍ  

ى وعد ت،وجى يَجر الدما قر   النجب ر ب،الء  العاى اّ،لدَنَر لد   ةبر ،ةَر التمبَر برلنتر ال،َو
قققى  و ا قققت دنى البلحاقققر نقَقققلت ( 32 نققف  للقققي و للبقققر نقققف  ةبقققر ،ةَقققر التمبَقققر برلنتقققر ال،َو

نقف إيقداد يلداى التق  نف  يدادهل الن تجد إلً جحَمر ،و تل  ونقَلت ،الء  القعاى اّ،لدَنَقر 
ع قب يةقب القجات التمبققوب ب،ةَقر التمبَقر رلنتققر النجتقوم   و شقلمى الجتققل ر إلقً إمتبقل  آَرققلبٍ 
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امتاق  ا ققت داب  بقَف إدماك ال ةبقر ل،اقلءتوب اّ،لدَنَقر وبقَف ا ققت دانوب لتقلداى التقق   و جقه ،ةنقل
 إ،لدَنَر.ال ةبر لتلداى التق  ،ةنل امتا  تقدَمهب ل،الءتوب 

( إلققً التتققمف يةققً  اققم ا ققت دب 213   1072بحققث الن مي  والشققومب   ،نققل هققدف 
بمجلنر عل ب يةً ا تماتَرَر يلداى التق  عً تجنَر الع،لء النج قً/ الَملضً والتحتقَ  ل ةبقر 

ً  تبقلم تحتقَة  وا قت دب البحقث ال(  للبق771 وشنةى يَجر الدما قر التف الالجً النتو    
ً  والبمجققلنر النقتققم،  وتوتققةى الجتققل ر إلققً ورققود ج قٍ/الَملضققالتةققوب  ونقَققلت الققع،لء الن عققً

بَققر والنرنويققر الضققلب ر عققٍ الققع،لء النج قققً/  عققمو  عاى دٕلققر إحتققل َر بققَف النرنويققر الترَم
بَر  ،نل توتةى الدما ر إلً ورود عمو  عاى دٕلر إحتل َر  الَملضً لتللن النرنوير الترَم

بَققققر والنرنويققققر الضققققلب ر عققققٍ إ تبققققلم التحتققققَةً عققققً التةققققوب لتققققللن  بققققَف النرنويققققر الترَم
بَر.  النرنوير الترَم

عليةَقققر بمجقققلنر نقتقققم، عقققل ب يةققًق (. إلققًق دما قققر 702   1072وهقققدف بحقققث  يبقققدالاتل،   
  بتقا يققلداى التقق  النجترققر عٍق تجنَققر نوققلماى ات قلع القققمام لقد  تٖنَققع التقف ال ققلنت إبتققدا ٍ

َعا وتةنَع  نف تٖنَع التف ال لنت إبتدا ٍ  وا قت دب البحقث ( تةن10وت،وجى يَجر البحث نف  
ف النرنويقر  نقَلت نوقلماى ات قلع الققمام  وتوتقةى الجتقل ر إلًق ورقود عقمو  عاى دٕلقر إحتقل َر بَق
الترَمبَققر والنرنويققر الضققلب ر عقٍق نوققلماى إت ققلع القققمام لتققللن النرنويققر الترَمبَققر  ،نققل توتققةى 

ف الت بَقق  القبةقٍق والت بَقق  البتققد  لنقَققلت نوققلماى الدما قر إلقًق ورققود عققمو  ع اى دٕلققر إحتققل َر بقَق
 ات لع القمام لتللن القَلت البتد  لد  النرنوير الترَمبَر.

وننققل  ققب  َتضققن اهنَققر يققلداى التققق   ققواء عققً التنةَققر التتةنَققر  و عققً الحَققل  التلنققر   
تح ققَف التحتققَ  الدما ققٍ حَققث  ،ققدى بتققا الدما ققلى يةققً  هنَققر يققلداى التققق  ودومهققل عققً 

وال،تلبقققر  وتجنَقققر القققع،لء الَملضقققٍ والقققع،لء إرتنقققليً  ،نقققل  ،قققدى دما قققلى   قققم  يةقققً  هنَقققر 
يقققلداى التقققق  عقققً الحَقققل  التلنقققر  ونجوقققل الققققدم  يةقققً ات قققلع الققققمام  والتا،َقققم آبقققدايً  وحقققي 

 إ ت ٖ  النتمعً. 

 الكذسَ العكلًُ والعادَ العكلًُ:  
دماى التقةَر عق   عيجه َنتةك نولماى التا،َم بتوم  رَد   و،قعلك الققدم  إف نف َنتةك الق

يةً الوتو  إلً الحةو  النتجويقر لةنشق،ٖى التقٍ تواروقه  ول،جقه عقد ٕ َنَق  إلقً ا قت داب نقل 
لدَه نف عدماى يقةَر ونولماى تا،َم نتجويقر  إٕ يجقدنل َ ةقي نجقه علقك  وبنتجقً ن قم  إجقه ٕ 

تةك القدماى نف تةقلء عاته بتوم  ن تنم   و  ،جن  حَل  بللج بر له   نل نقف َنَ  إلً ا ت داب 
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َنتةك يلداى التق   عبلٓضلعر إلً انتٖ،ه النولماى النتجوير لةتا،َقم والققدماى التقةَقر  إٕ  جقه 
َنتةك  َضقل آماد  والنَق  ٕ قت داب هقع  الققدماى والنوقلماى التقةَقر عقٍ رنَق   جشق ر الحَقل   و 

َقق  النواعققف الحَلتَققر التققٍ َنققم بوققل  نونققل ا تةققف شقق،  هققع  اّجشقق ر  ققواء  ،لجققى  جشقق ر رن
لب َتد عٍ وعى الحلرقر عقق   بق  ت  قً علقك  نتقد   ب ب َ ر   ب  ف ا ت دانه لتةك النولماى

  (.272    1000 تَد  لَتبن جن  حَل   حَث إف التلد  َاتةول الش   دوف يجلء 

 :َ العكلًُالعادَ الظلىنًُ والعاد
بققَف التققلد  ال ققةو،َر والتققلد  التقةَققر  إلققً الاققم  (317   1002بققو النتققل ٍ    شققلم  

تتلنقق  نقق  نتقق ةن التققلداى التقةَققر  ،وحققد  واحققد  نت،لنةققر ونتجل قققر  الَجبغققٍ  ف  هنوضققحل  جقق
دوف عتقققةه إلققققً شقققققَف  التقققلد / والتققققق (  علققققك ّف الاتقققق  آج قققلجٍ نح،ونققققل بققققلٓماد  والققققويٍ 

تتقققق  والتا،قققم   نقققل إعا تمارققق  التقققق  والقققويٍ واجاتقققٖ يقققف الاتققق  تقققلم الاتققق  يقققلد   قققةو،َر وال
ن،لجَققر التتققوَي والتحققدَث عللتققلد  جنقق   ققةو،ٍ نت،ققمم  غللبققل نققل   جن َققر تاتقققد إلققً التردَققد واة

تاتقد إلً الويٍ وحضوم التق   بحَث َن،ف حدوث الات  بش،  جن ٍ متَي ٕ ردَد عَقه  بق  
عناٖ تتود الامد العهلي لةتقٖ  عقٍ الن قرد ٕ   ي التلد  عٍ ال  و دوف  ف َدمبعد َق  تلح

َغجٍ يف ضموم  التا،م والتدبم عَنل َقم  وَتةً  عقد ت،وف التٖ   عتلٕ حم،َر ٕ تدبم عَول ٕو 
 و ،ققب م،تققر عققد  تققب عققٍ   تنتققف  وعققد تجتوققٍ ٕو َققع،م النتققةً نققلعا عققم  آنققلب نققف  ققوم القققمنف

  بَجنل حضوم التق  ن  الات   اجلء التٖ   َتَن لةنتقةٍ تحقق  التقدبم والقتنتف والاوقب تٖته
تناق   -عٍ ناللجل -والتوام  وعٍ هع  الحللر َحدث ال  و ٕ الج َلف  عللتٖ  عٍ الحللر اّولً

يققلد   ققةو،َر   نققل عققٍ الحللققر الالجَققر عتناقق  يققلد  يقةَققر  ّجوققل نتققحوبر بل ققتماتَرَلى عهجَققر 
 .تغَماى نتمعَرو 

ننقل  ققب  َتضققن تتققدد التققلداى التقةَققر ودومهقل عققً جرققل، التنةَققر التتةَنَققر  و،ققعلك دومهققل 
وا قت داب  عً الجرل، عً الحَل  بتوم  يلنر  ّجول ت ليد التٖنَع يةً ات لع القماماى ال قةَنر 

م بش تقَر التةنَقع  عدماتوب التقةَر عً نواعف الحَل  الن تةار  ٕو شقك عقً  ف تةقك التقلداى تتقوا
و  للَي التجش ر  و  للَي التتةَب الن ت دنر و،علك النجلهر التتةَنَر  ع م  التدَمت التقةَدَقر  
و،ققعلك الحشققو الزا ققد عققً النجققلهر نققف شققوجول  ف تققلام بلل ققةي يةققً تجنَققر التققلداى التقةَققر يجققد 

النتجويققر لةتا،َققم والقققدماى النوققلماى التٖنَققع  ،نققل  ف نققف َنتةققك التققلداى التقةَققر َنتةققك  َضققل 
َنتةقققك آماد  والنَققق  ٕ قققت داب هقققع  الققققدماى والنوقققلماى التقةَقققر عقققٍ بلٓضقققلعر إلقققً  جقققه   التقةَقققر

 .رنَ   جش ر الحَل 
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 Optimism :حبَُب انتفبؤل 

 :تعشيف التفاؤل 
 الارد  ترت  الن تقب جحى ا تبشلر جظر  جه ب (72   1001   إجتلرٌ يرعه
ويمعققققققه رلبم  ذلك.   ٖف نل الجرلح ىَ تبتد الً ىَرجى ال َر حدىث َجتظرو  َتىع  إعض

 اق ث  شَلء إَرلبَقر تتنو ع  حدو ا تتداد الامد لت( التالل  بوجه 723   1003 بدوب  ويدٕف 
والاقققر نقق  التٖعققلى إرتنليَققر   اتققو الت ةققًعدمتققه يو  ةهن ققتقبو الاققمد آَرلبَققر جحققجحققم    عققً

 ر.النرلٕى الحَلتَ ومته آَرلبَر جححجو داعه هتحقَ   و  يةً التحتَ 
ل حد  بتلد التا،َم آَرلبٍ  العب َرت   ةوك ( بوجه 30   1071ويمعته  تدَ   ونحند  

التغةقي يةقً اّزنقلى الجا قَر التقٍ َتتمضقوف لوقل  وتوعق   عقًاّ اقل  و عتقللوب تت قب بلَٓرلبَقر 
 .الجتل ر آَرلبَر لْحداث القلدنر

اقققلى يةقققً  ف التاقققلل  هقققو جحقققم  اَرلبَقققر لةحَقققل   اتضقققن نقققف ال قققلب  اتاقققل  رنَققق  التتَم
الحللَققر والن ققتقبةَر  إنققم الققع  َققجت،ت يةققً  ققةوك التةنَققع وتتققمعلته  ققواء دا قق  الندم ققر  و 

  لمرول. 

 :لتالمًزلعىامل املؤثشَ يف التفاؤل عيذ اا
يوانقق  تققلام  يققد ورققود ( إلققً 1002  ح ققف  7333  ةَقق    ،قق  نققفجتققل ر  توتققةى

   وهٍاتٖنَعيةً التالل  يجد ال
 :لد حَث الرو التلب العب َ ودهل  و  ةوي التجش ر  و،علك زم  القَب واّع،لم  األسرة  

 اّ ال   وبث ال نوجَجر واّنلف والميلَر  و،  هعا َلام يةً ش تَر ال ا . 
 دام بنقققل عَوقققل نقققف نتةنقققلى  ون :مدرسىىىةال نتاقققل ةَف  ونقققد   نتاقققل ةَف  و غَقققم تةنقققَف واة

 . تٖنَعتتلنٖتوب ن  ال يةًاجت،لت علك 

 : ققق  نرتنققق  َحنققق   بقققل   لتقققر بقققه  وعلقققك نقققف  قققٖ  النٖنقققن الورداجَقققر  الم تمىىى،
 حققققداث وحققققموف اعتتققققلدَر وت،جولورَققققر التققققٍ إلققققً و لتققققر إعا تتققققما  وإرتنليَققققر 

 ت تحدث  والقَب التٍ تتردد وتت وم. 
 :وتققبغول بللتاققلل   و التشققللب تٖنَققعورققداف ال  يةققًحَققث لوققل تققواَم  وسىىائل اإلعىىالم  

 ح بنل توره  إلَوب نف  ع،لم. 
 :حَققث تققلام الحللققر التققحَر يةققً ال اقق   وترتةققه غَققم نتال قق   و،ققعلك  الصىىحة الضامىىة

 َتلي  بللتدَد نف اّنماا نا  القة  وإ،ت لي. 
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دتققه يققف  نَققعتةوَتضققن ننققل  ققب   ف التاققلل  َتققوام ب،لعققر النل  ققلى النحَ ققر بلل نجققع ٕو
 . َم  النرتن  اّو  العب َورد به ال ا  وهٍ اّ م  اب الموضر والنرتن  وو ل   آيٖب

 أطالًب تينًُ التفاؤل لذّ التالمًز:
(  ف هجققلك اٖاققر   ققللَي لتجنَققر التاققلل  وهققٍ 233-213   1003   ققَةرنلف  شققلم

 لول ،نل َةٍا ال َ م  وإَرلبَر و  ةوي التا َم  والتٍ َتب تجلو 
تجققتر ال ققَ م  نققف إعتققماف بققَف الجتققل ر وإ ققترلبلى  عتجققدنل َ،ققوف لققد  التةنَققع  السىىيطرة: -1

 َ م  يةقً نوعقف نقل  ويجقدنل َورقد اعتقماف بقَف  عتللقه والجتقل ر التقً َحتق  يةَوقل  َقلد  
َرلبَقر   و َتققبن التةنَققع يقق لرزًا علقك إلققً حققدوث جتَرتقَف  نققل  جققه عققد َتقبن  ،اققم جشققل ًل واة

ققققق  ا قققققتماتَرَتَف هنقققققل  التقققققدمم  و قققققةبًَل. وَن،قققققف تقققققدَمي التٖنَقققققع يةقققققً ال قققققَ م  يقققققف  َم
وإ تَققلم  عتجققدنل َوارققه التةنَققع نونققر ردَققد   َن،ققف  ف َحةةوققل إلققً   ققواى تققغَم  َن،ققف 
قلد  نرقلٕى إ تَقلم التقً  رقي َز تحقَقول  بدء نف ن تو  َ قت َ  القتح،ب عَقه ب قوولر  َو

 ةنَع.َتب تقدَنول لةت
تقمتب  آَرلبَقر بللنشقليم  وتجنقو عقً بَ قر اجاتللَقر نتزجقر  وتناق  مغبقر التٖنَقع  اإلي ابية: -1

عً الشتوم الرَد داعتًل عوًَل لقد  الوالقدَف  عوقعا إترقل  آَرقلبً غَقم النشقمو  َقلد  إلقً 
ف إحولم علقك نقف  قٖ  تشقرَ   بجقل ن،ف لْبَو  وب يةقً الشتوم بلّنف والتقب  والتقدَم  َو

 التامد وإ تقٖ  الجا ً.
َتد   ةوي التا َم التالللً   ةوبًل هلنًل و  ل ًَل لت وم حَل  ال ا   ون   اأسمول التفسير -3

 ققققف الالجَققققر َبققققد  اّ اققققل  عققققً التا ققققَم الةاحققققً ال ققققببً  َو ققققت َ  الوالققققداف تتةققققَب  بجققققل وب 
ت قي اّبجقلء نقف الوالقدَف   قةوبوب اّ ةوي التالللً و،َاَقر نماعبقر ودحقا  ع،قلمهب  وعقد َ،

 عً التا َم و َمقتوب عً الجقد.  
 -( اّ للَي اُتَر لتجنَر التالل  لةتٖنَعا33   1077 نحند  ،نل  ضلعى 

يجدنل َتري التةنَقع بشق   نقل  عيجقه َنَق  إلقً تقةَقد   والقع   تقديم )دوة حسنة لمتالميذ: -2
 و النتةب  لعلك َجبغً تقدَب القدو  الح جر لةتٖنَع.غللبًل نل َ،وف نقمبًل نجه نا ا اّي  

َري  ف َشتم اُبلء  بجل وب بحبوب لوب  عقً تقوم   عقوا   إظهار الحل والتقمص الضاطفى: -2
  .و عتل 

َرقي تقدَمي التٖنَقع يةقً حق  النشق،ٖى  يقف  َمق   االتركيز عمى الحمول ال المشىكالل -0
ىل م، ا  نل   ع،لمهب  ونجحوب الامتر  لح  النش،ةر بوجا وب.  لت لٕل
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ري   ضة لمتمميذ أو تقويمه:االتءذية الر  -1 تلام  َمقر الجقد يةً إح لت التٖنَع بللتالل   َو
  ف َ،وف اجتقلد التةنَع بتوم  إَرلبَر.

مر  علك إلقً  َتضن ننل  ب  تتدد إ للَي التٍ َن،ف ا ت دانول عً تجنَر التالل  َو
الوقلب عقً إمتققلء بحَقل  التةنَقع وتحقَق  معلهَتقه و قتلدته ومضقل ه يقف  هنَر التالل  ودوم  

حَلتققه  ققواء دا قق  الندم ققر  و  لمروققل  حَققث ت ققليد إ ققللَي ال ققلبقر التةنَققع يةققً تبجققٍ 
جرلزاتقه وشقتوم   إترلهلى إَرلبَر النتال ةر  ،نقل  جوقل تقلام بلَرلبَقر عقً تا،َقم  و قةو،ه واة

 بلل تلد . 

 اؤل:ــــفاد التــــأبع
قققر لةتاقققلل  إلقققً   (733-707   1000 شلم  قققَةرنلف   ف هجقققلك اٖاقققر  بتقققلد نحوَم

 -وهً ،لُتًا
 :تٖنَققع اّ،اققم تتمضققًل لٖ،ت ققلي َتتقققدوف  ف   ققبلي اّحققداث ال ققَ ر لإف ا االسىىتمرارية

وب قققبي ا قققتنمام ال قققبي َتتققققدوف  ف اّحقققداث   التقققً تحقققدث لوقققب تتتقققف بلٕ قققتنماَمر
واروققوف إ،ت ققلي  الققعَف َتتةنققوف نققف هققع  اّحققداث تٖنَققعالي،ققت   ال ققَ ر تت،ققمم   َو

عا ايتققد و   عوب َتتققدوف  ف   قبلي هقع  اّحقداث نلعقى  ف عشقةه جتَرقر ّشقَلء  تةنَقعالاة
يةققً و   عيجققه َ،ققوف  نَقق  إلققً اّ ققةوي التا ققَم  التشققللنً  دا نققر وغَققم علبةققر لةتتققدَ 
حقداث ال قَ ر ناق  عشقةه بولاقلح نقف عبَق   حَلجقًل تةنَقع يقف اّال الت،ت إعا نل ،لف تا،َم

نَققع تٖالوت تةققف ا ققترلبلى   عيجققه َ،ققوف  نَقق  إلققً   ققةوي التا ققَم التاققلللً   و نققل ماً 
نَقققع القققعَف َتتققققدوف  ف تٖللع  النتشقققل نَف يقققف النتاقققل ةَف لْحقققداث الرَقققد  عقققً حَقققلتوب

ًٕ نققف هققٕل ء الققعَف َتتقققدوف  ف   ققبلي   ققبلي اّحققداث الرَققد  دا نققر َ،وجققوف  ،اققم تاققلل
 اّحداث الرَد  غَم نت،مم  الحدوث

 :عققققيف ناققققلم  تنتققققد يبققققم الققققزنف بللج ققققبر    ف ال ققققبي دا ققققب تةنَققققعالإعا ايتقققققد  الشىىىىمولية
 َنققققم بوققققل.ع ققققوف تنتققققد ناققققلم  عققققً نواعققققف ،اَققققم    ولققققو ايتقققققد  ف ال ققققبي شققققنولَلً   لققققه
نواعققققققققف حَققققققققلتوب نَققققققققع الققققققققعَف َققققققققموف  ف   ققققققققبلي عشققققققققةوب  ققققققققتدوب عققققققققً رنَقققققققق  تٖعلل

َج ققققحبوف نقققققف ،قققق  شقققققئ يجققققدنل َاشقققققةوف عققققً شقققققئ واحققققد إعا نقققققل  تققققلي الاشققققق   حقققققد 
نَعالقققققققعَف َا قققققققموف   قققققققبلي عشقققققققةوب عقققققققً تٖليةقققققققً ي،قققققققت ا   ورقققققققه  جشققققققق ر حَقققققققلتوب

عمبنقققققققل َشقققققققتموف   و جوقققققققل حقققققققداى جتَرقققققققر لحقققققققموف نتَجقققققققر  نوعقققققققف نقققققققل بوجوقققققققل نلعتقققققققر
 وف عً حَلتوب. تنم بللَوت عً هعا النوعف عق  ول،جوب َ
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 ققققتنماَمرإ رلجققققيإف اّ ققققةوي الاللققققث نققققف   ققققللَي التا ققققَم بذاتيىىىىة أو الشخصىىىىية:ال  
عتجدنل تحدث اّشَلء ال َ ر   تحدَد نف هو  ل ئ وَقتد بول الش تجر ووالشنولَر ه

وَتقققوام  (  قققلمرً وعقققد َةونقققوف اّشققق ل  اُ قققَمف   عاتوقققب  دا ةقققً( نَقققعتٖالعقققد َةقققوب 
نَقققع القققعَف َةققققوف بققللةوب يةقققً  جا قققوب يجقققدنل تٖللعالتققزو  تقققدَم القققعاى   ل قققًل بنتقققدم 

شقتموف   لةقعاى هبَاشةوف عقً عتق  شقئ نقل َقج اا تققدَم  نَقع تٖال  نقل  بتقدب رقدواهبَو
 اترقققل  اَرقققلبٍ عَ،ققوف لقققدَوب  الققعَف َةونقققوف اّشققق ل  اُ ققَمف  و الحقققموف ال لمرَقققر

 .حو  عاتوب يجدنل تحدث لوب  شَلء  َ ر

 لتفاؤل:املفظشَ ل يظشياتال
 "Schier & Carver:" لشايير وكارفر"نظرية التفاؤل 

هع  الجحَمر بللتوعتلى آَرلبَر جحو الن تقب   وتوع  حدوث الجتل ر الرَقد   ،اقم  اهتنى
جحَمر التالل  يجد شلََم و،لمعم يةً دوم التوعتلى  ،نل م،زى  نف توع  حدوث الجتل ر ال َ ر

 و شقلم .(David & Bovpjergs, 2006, p. 203   جزير التالل  التٍ َ ة  يةَول  النتال ةر
 (Jackson, Weiss, LunDQuist & Soderlind, 2002, p. 525 جقه حَجنقل َشقتم  )

تققم ع  الوققدف َن،ققف بةوغققه وفبقق عالتةنَقق ول،ققف يجققدنل   يةققً تحقَقققه ام ققوف َحققلو  ب،قق  روققد واة
 ف توعتقلى اّعقماد بقوف  ،نقل  الوقدف   وف َبع  رودًا  ع  لبةقو ع  ع عً بةوغه الودفالتةنَ َشك

  ت،ققوف حققلعزًا لةنبققلدم  والناققلبم  حَجنققل َواروققوف تحققد  َن،ققف  ف اّحققداث  ققوف تتغَققم لْعضقق 
ف ترجقققي اّزنقققلى النحتنةقققر  و َتمارتقققوف يجقققد نقققواروتوب لةتحقققدَلى عقققً و بَجنقققل َحقققلو  النتشقققل ن
 رَد الضوء توعتلتوب غَم 

 : (Martin Seligman , 1991) :"سليجمانمارتن ل"نظرية التفاؤل المتعلم 

ر  اهتنى ييلد  هَ،ةر جنوعم تقتوبلى القتتةب القعب َوقتب بو قةوي التا،َقم بهع  الجحَم
قققققر   عقققققًوالتاققققلل    الققققعب  َنلم قققققه الاقققققمد ترقققققل   حقققققداث الحَقققققل  ال قققققةبَر  Martinجحَم

Seligman)   يبقققلم  يقققف   قققةوي تا قققَمب وتحةَةقققٍ  ،اقققم نقققف  قققنر ش تقققَر  واّشققق ل
ققر َتققاوف اّحققداث ال ققةبَر يةققً  جوليققلبم  لتةققكوعقققل  النتاققل ةَف وزا ةققر  وحققداى نققف   الجحَم

وال بقققماى  نقلبققق  النتشقققل نَف عوقققب َتقققاوف اّحقققداثعقققً  قققٖ  نواعقققف جقققلدم  وغَقققم نت،قققمم   
 .(Yael, 2005, p.1463)ال ةبَر يةً  جول البتر ولف تتغَم 

نقققف  قققٖ     وعلقققكَن،قققف لةاقققمد  ف َ،قققوف عو جحقققم  تالللَقققر و ،اقققم تقققحر ر قققدَر وجا قققَرو 
ال ققةو،َر والنتمعَققر ناقق  التود ققر وإبتتققلد يققف النتتقققداى ال ققةبَر وات ققلع القققمام بتققا إ ققللَي 
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 . ،نقل  ،قد(Fotiadu, Barlow, Powell & Langton , 2008, p.104وحق  النشق،ٖى  
 ف التاقققلل  نقققمتب  بللنشقققليم آَرلبَقققر وال نقققو، وحققق  ( يةقققً 10-01   1003   ققَةرنلف 

  نققل التشققللب عَتتبققم اجت،ققلت لٖ،ت ققلي والاشقق   ،ٖى ب،اققلء  عققً الحَققل  النوجَققر واّ،لدَنَققرالنشقق
  والقع  َقلام يةقً حَقل  إ اقل  والنقماهقَف والماشقدَف    يةقً حَقل  إعقماد بتقار وعةر ال،اقلء 

 يلنر  إنم الع  َت ةي بجلء بمانر لتجنَر التالل .
نققف  ققٖ  بحاونققل والققع  هققدف  (71   1071وهقعا نققل  ،ققدى يةَققه  تققدَ   ونحنققد  

إلققً ا تبققلم عتللَققر بمجققلنر وعققل ٍ عققل ب يةققً التاققلل  النققتتةب لحنلَققر   اققل  الموضققر النتمضققَف 
 نققل بققَف   ينققلمهب ى(  اققٖ تماوحقق20   وت،وجققى يَجققر البحققث نققف  بتققد  ققٖ  الوالققدَف لة  ققم

بَقر ن،وجقر نقف   جواى ،ةوب نف الع،وم  نق نَف إلقً نرنقويتَفا نرنويقر( 0 -2   (10 ترَم
ا ت داب نقَقلت ال قةوك التاقلللٍ لقد    اقل    و  اٖ( 10 ونرنوير ضلب ر ن،وجر نف    اٖ

وعد  شلمى الجتل ر إلً ورود عمو  دالر إحتل َل يةً  بتلد نقَلت  والبمجلنر الوعل ٍ الموضر  
 لةنرنويققققرالبتققققدب  لتققققللن الت بَقققق  بققققَف الت بَقققق  القبةققققٍ والت بَقققق  البتققققدب ال ققققةوك التاققققلللٍ

بَر ورقود عقمو   ،نل  شلمى الجتقل ر إلقً ننل َشَم إلً عتللَر البمجلنر الوعل ٍ الن ت دب    الترَم
بَققر و بققَف  بَققر عققً القَققلت البتققد  النرنويققر الضققلب ر لتققللن النرنويققر الترَم النرنويققر الترَم

جتل روققل  ف  التققٍ  وضققحى  (Paulik, 2001) و،ققعلك دما ققريةققً نقَققلت ال ققةوك التاققلللً. 
تن   عًالتالل  َ وب  ًٕ  واعَلً  ،نتدمتَ َم الت،َف ن  نت ةبلى النواعف الضلغ ر َو ضد  عتل

 الضغو .
 ج بَل لقةقق ا فن  بقةَ موفتققققَش التحتققَةٍ زلققققجرلققٔ بهملحقققجتا ءلققققاج والتٖنَققع النتاققل ةَف 

 (723    1007بلف    وهققعا نققل  شققلمى إلَققه دما ققر  شققترقلَققيل  لقققنو  ىلقققعتوت بَولققد وفتكو
التاقققلل   ققققققفن ق ،قققو  َنٍدلق،قققّا زلقققققٓجرا فَققققققب لتٖعقققرا رقققققبَت  التتقققمف يةقققً لقققًإوالتقققً هقققدعى 

(  للبقققر  وا قققت دنى 703والتشقققللب و  قققللَي نواروقققر النشققق،ٖى  وت،وجقققى يَجقققر الدما قققر نقققف  
دما ققر إلققً الدما ققر نقَققلت التاققلل  والتشققللب  ونقَققلت   ققللَي نواروققر النشقق،ٖى  وتوتققةى ال

ورود يٖعر دالر احتل َل ونوربر بَف آجرلز إ،لدَنٍ والتالل  و  للَي نوارور النشق،ٖى  
،نققل توتققةى الدما ققر إلققً ورققود يٖعققر  ققللبر ودالققر احتققل َل بققَف آجرققلز إ،ققلدَنٍ والتشققللب 

نول ّ قللَي و  للَي نوارور النش،ٖى. حَث  متب  اجرلز ال للبقر إ،قلدَنٍ بتالللوقل وا قت دا
 النوارور الاتللر.

 Elahe, Masoud, Valiollah, & Javad, 2011, p) .دما قروهقعا نقل  ،قدى يةَقه 

وال،اققلء  العاتَققر والتحتقققَ   التٖعققر بققَف التاققلل  اّ،ققلدَنٍوالتققٍ هققدعى إلققً دما ققر   (2329

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811006483
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811006483
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811006483
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811006483
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إجقلث  222 و للبقر نقجوب   للبل (127الدما ً عٍ الةغر إجرةََزر  وت،وجى يَجر الدما ر نف  
   وا قت دنى الدما قر نقَقلت التاقلل   ونقَقلت ال،اقلء  العاتَقر  وتوتقةى الدما قرع،وم( 121و 

وال،الء  العاتَر والتحتَ  الدما ً   التالل  اّ،لدَنٍإلً ورود يٖعر عاى دٕلر إحتل َر بَف 
 و ف التالل  إ،لدَنٍ ،لف نلشم عو  يةً التحتَ  الدما ً لد  يَجر الدما ر.

  (Elpida, Andreea & Luminita, 2011, p. 1338)دما قر وهقعا نقل  شقلمى إلَقه   
ققرو  اققم التاققلل  واحتققماب الققعاى  إلقًق دما ققرعى والتقًق هققد ي النققدامت الالجَو   عةقق  إنتحلجققلى يةقًق  قٖق

ققر نققف  (100  وت،وجققى يَجققر الدما ققر نققف عقًق بو لم ققى ندَجققر  للققي و للبققر نققف  مبقق  نققدامت الجَو
جتقل ر    إنتحلجقلى  وتوتقةىالاقر بقللجات وعةقونقَلت التالل    وا ت دنى الدما ر نقَلت مونلجَل 
ف التاقلل  والاققر بقللجات واحتقماب القعاى  ،نقل توتقةى إلٍ ورو البحث  د يٖعر عاى دٕلر إحتقل َر بَق

ف التاقققلل  والاقققققر بقققللجات واحتقققماب القققعاى  وعةقققق   الدما قققر إلققًق ورقققود يٖعقققر عاى دٕلققققر إحتقققل َر بققَق
إنتحقققلف  حَقققث ،ققق  ،ةنقققل امتاققق  ن قققتو  التاقققلل   اج اقققا ن قققتو  التشقققللب  ننقققل  د  إلققًق امتاقققل  

  والت،ققت ٍقققر بققللجات واج اققا عةقق  إنتحققلف  وبللتققللً امتاقق  ن ققتو  إجرققلز إ،ققلدَنَن ققتو  الا
،ةنل اج اقا ن قتو  التاقلل   امتاق  ن قتو  التشقللب  وبللتقللً اج اقا ن قتو  الاققر بقللجات  وامتاق  

 .ٍعة  إنتحلف  وبللتللً اج اا ن تو  إجرلز إ،لدَنَ
إلققً التقً هقدعى و    (Elaheh, Masoud & Foroogh, 2011)،نقل  شقلمى دما قر 

  ت،وجقى نتةقبلةللووَر  والتالل  اّ،قلدَنٍ بال تل   الامدَر  و  للَي الووَر  وإلتزاب دما ر 
( 711( نتةب ونتةنر نقف نتةنقً النقدامت إبتدا َقر والنتو ق ر نقجوب  303يَجر الدما ر نف  

 Woolfolk)( نف الع،وم  وا ت دنى الدما قر نقَقلت التاقلل  إ،قلدَنٍ 737نف آجلث  و 

Hoy, Hoy & Kurz, 2008  ونقَلت  جنل  الووَر  وتوتةى الدما قر إلقٍ ورقود يٖعقر بقَف
ققققر والتاققققلل  إ،ققققلدَنٍ لةنتةققققب  ،نققققل توتققققةى الدما ققققر إلققققً يققققدب ورققققود عققققمو  عاى دٕلققققر  الوَو
إحتقققل َر بقققَف القققع،وم وآجققققلث عقققٍ التاقققلل  إ،قققلدَنٍ  ،نققققل  شقققلمى الدما قققر إلقققً  ف التاققققلل  

 وم  اَرلبَر يةً التالل  لد  التٖنَع  ويةً اجرلزهب إ،لدَنٍ.إ،لدَنٍ لةنتةب اجت،ت بت
 وف َك نل دَدتح عٍ مّاا لق بل متواَ لول لةتةنَع لن تقبةَرا ىعتلولتف اننل  ب  َتضن  

 ٍققققع ماققققلت لةن قتقب  هققققتحقمجو لبلقلتشق و ا ل لتاقلا ارققت لققنإ ق َحن وعو    ون تقبةهمَ قنت يةَه
 ترل  مدلاققققا  تٍ قققققققمفَت قققققققثحَ  هقققققققَلققققد إ،ققققلدَنٍ زلقققققققٓجرا و تقققققققن  قققققققفيو ٍقققققققعملنتققققا داءّا
 .عً دما ته بلٕجرلز إ،لدَنٍ زلقٓنتَوا و لتاا فن و ن ت لًإ و تلوا
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 ىــــبت انتعهــــــــحبنخب: صعىب

 مفَىو صعىبات التعله:
التتةب بوجوب  ( التٖنَع عو  تتوبلى10   1003يمف   للب  والشحلى  ويلشوم    

َحوموف تبليدا واضحل بَف  دا وب النتوع  ،نل َقلت بل تبلماى الع،لء و دا وب الاتةٍ ،نقل َققلت 
بلٕ تبققلماى التحتققَةَر عققٍ نرققل   و  ،اققم بللنقلمجققر بققوعماجوب عققٍ جاققت التنققم الزنجققٍ والن ققتو  

ء التٖنَقع عوب آيلعقلى الح قَر  قواء ،لجقى  قنتَر  التقةٍ والتف الدما ٍ  َو تاجً نف هٕل
  و بتَمر  و حم،َر و،علك النتو َمف يقةَل والنض مبَف اجاتللَل والنحمونَف اقلعَل واعتتلدَل. 

( تققتوبلى الققتتةب بوجوققل يبققلم  يققف اضقق ماي عقٍق التنةَققلى 3   1002ويققمف  حققلعح    
ف الناوقوب وحق  ال ر التٍق تشقن  إجتبقل  وآدماك وت،قَو نشق،ةر َحوقم تقدا  التقةَر  و الجا َر اّ ل َق

عقٍق يقققدب القققدم  يةققًق تتةققب الققققماء  وال،تلبققر والح قققلي ونققل َتمتقققي يةَققه  قققواء عقٍق الندم قققر إبتدا َقققر 
ر الن تةاقر  ويمعوقل  نحنقد  و قةَنلف     1002  ل ل  و عَنل بتد نقف عتقوم عٍق تتةقب النقواد الدما َق

م إلقًق نرنويققر غَققم نترلج ققر نققف إضقق مابل71  ى التقٍق تحوققم يةقًق ( بوجوققل نتقق ةن يققلب َشقَق
هَ ققر تققتوبلى عاى دٕلققر عقٍق ا،ت ققلي وا ققت داب القققدم  يةقًق إ ققتنل    و التحققدث  و القققماء    و 

 ال،تلبر  و التا،َم   و القدم  يةً إرماء التنةَلى الح لبَر الن تةار.
(  بوجول نرنوير غَقم نترلج قر نقف التٖنَقع عو  ع،قلء 70-3  1077ويمعول  ح ف  

النتو قق   َحوققموف تبليققدا واضققحل بققَف  دا وققب الاتةققٍ عققٍ نرققل   و  ،اققم نققف نتو قق   و عققو  
النرققلٕى اّ،لدَنَققر  ٕو َ ققت َتوف آعققلد  نققف اّجشقق ر والنتةونققلى دا قق  الاتقق   و  لمرققه 
ٕو َ قققت َتوف الوتقققو  إلقققً ن قققتو  القققتن،ف القققعب َتققق  إلَقققه التٖنَقققع التقققلدََف وعلقققك ب قققبي 

ء  القتقققوم عقققٍ التنةَقققلى النتمعَقققر اّ ل قققَر ،لٕجتبقققل  وآدماك والتقققع،م والتا،َقققم  ،نقققل  ف هقققٕل
التٖنَع ٕ َتلجوف نف نش،ٖى ح َر  واء ،لجى  قنتَر  و بتقَمر  و حم،َقر  ٕو َتقلجوف نقف 
حمنلف بَ ٍ  واء ،لف اقلعٍ  و اعتتلدب  و تتةَنٍ  و َضل ٕ َتلجوف نف اضق مابلى اجاتللَقر 

  حلد   و ايتٖ  تحٍ.
اققققققلى ال ققققققلبقر َتضققققققن  ف عوب تققققققتوبلى الققققققتتةب تٖنَققققققع يققققققلدََف َتنتتققققققوف نققققققف التت َم

بققققع،لء يققققلد   ٕو َتققققلجوف نققققف    إيلعققققلى و ف  ققققبي التققققتوبر َ،ققققوف اضقققق ماي عققققً واحققققد  
 و  ،اقققققققم نقققققققف التنةَقققققققلى النتمعَقققققققر  وت،قققققققوف التقققققققتوبر عقققققققً الققققققققماء   و ال،تلبقققققققر  و    نققققققققف 

 النواد إ،لدَنَر اّ م .
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   تصيًف صعىبات التعله 
 َن،ف تتجَف تتوبلى التتةب إلً نل َةٍا 

 Developmental Learning Disabilitiesصعوبات تعلم نمائية:  -7

وهع  التتوبلى تتتة  بللوحل ف الدنلغَقر  وبللتنةَقلى التقةَقر والنتمعَقر التقٍ َحتلروقل 
والتا،َقققم التةنَقققع عقققٍ تحتقققَةه اّ،قققلدَنٍ  ناققق  آدماك الح قققٍ   ال قققنتٍ والبتقققمب ( وإجتبقققل  

والةغقققر والقققعا،م   وهقققع  التقققتوبلى تمرققق   تقققٖ إلقققً اضققق مابلى وحَاَقققر عقققٍ الروقققلز التتقققبٍ 
ن،قققف  ف تق قققب بقققدومهل إلقققً تقققتوبلى  ولَقققر تتتةققق  بتنةَقققلى إجتبققققل    Attentionالنم،قققزب  َو

ققققر ناقققق  التا،َققققم وحقققق   memoryوالققققعا،م   perception وآدماك   وتققققتوبلى تتةققققب الجَو
 (.22   1000ف  النش،ٖى   ةَنل

 Academic Learning Disabilitiesصعوبات تعلم أكاديمية:  -2

  dyslexiaوهً تتوبلى تتتة  بللنوضويَلى الدما َر اّ ل َر  نا  تقتوبر الققماء  
  بلٓضققلعر dyscalculia  وتققتوبر إرققماء التنةَققلى الح ققلبَر dysgraphicوتققتوبر ال،تلبققر 

  وتقتوبلى القتتةب اّ،لدَنَقر واَققر التقةر بتقتوبلى dysorthographyإلً تتوبر الورقلء 
 (. 121   1000التتةب الجنل َر شقَم  

 تشخًص روّ صعىبات التعله:
تورد يقد  نح،قلى ت قت دب عقٍ تشق َ  عو  تقتوبلى القتتةب وهقع  النح،قلى هقٍ  نحقك      

 ر نحك التمبَر ال لت -نحك التٖنلى الجَومولورَر –نحك إ تبتلد  –التبليد 
 محك التباعد: ويشتمل محك التباعد على:  -7

 . تبليقققدا واضقققحل عقققٍ جنقققو التدَقققد نقققف ال قققةو،َلى   إجتبقققل   التنََقققز  الةغقققر  الققققدم  البتقققَمر 
 الحم،َر  العا،م   إدماك التٖعلى..... وغَمهل (.

عققٍ  ي. تبليقد بققَف الجنقو التقةققٍ التقلب  و ال ققل  والتحتقَ  اّ،ققلدَنٍ  حَقث يققلد  نقل َٖحققح
نمحةققر الندم ققر يققدب إتققزاف الجنققل ً  عققٍ حققَف َٖحققح الت ةققف اّ،ققلدَنٍ عققٍ الن ققتوَلى 

 التاَر الن تةار. 
وعَه َتب ا تبتلد الحلٕى التقٍ تمرق  التقتوبر عَوقل إلقً الت ةقف التقةقٍ  و محك االستبعاد:  -2

ب ون قموف  إلً إيلعلى  نتَر  و بتَمر  و اض ماي اجاتللٍ  و جق  الامتر لةتتةب.  لل
1003   21). 
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حَث َن،ف إ تدٕ  يف تقتوبلى القتتةب نقف  قٖ  التةقف  :محك العالمات النيورولوجية -3
التضققوب عققٍ النققخ  و آتققلبر الن َققر الب ققَ ر التققٍ َن،ققف عحتققول بل ققت داب م ققلب النققخ 
ال،ومبقققٍ وتتبققق  التقققلَمخ النمضقققً لةتةنَقققع  والتٖنقققلى الجَومولورَقققر َتبقققم يجوقققل بنتققق ةن 

 (. 2   1002إض مابلى الب َ ر عٍ وحل ف النخ  حلعح  
َتجً هعا النحك  ف التٖنَع العَف َتقلجوف نقف تقتوبلى  لتقر عقٍ  :محك التربية الخاصة -4

الققتتةب َحتققلروف إلققً بققمانر تتةَنَققر ويٖرَققر تتققنب  تَتققل لنتللرققر نشققل،ةوب التتةَنَققر 
والتٍ تنجق   و تتقو  عقدم  التةنَقع يةقً  الجلترر يف ورود بتا إض مابلى الجنل َر لدَوب

ء التٖنَقع بقمانر عمدَقر ت تةقف جويقل نقل  التتةب  وغللبقل نقل ت،قوف بقمانر التمبَقر ال لتقر لوقٕل
 (.311   1002ينل َقدب لةتٖنَع عٍ الات  التلدب  هٖهلف  و،وعنلف  

َبجققٍ  ننقل  ققب  َتضقن  ف تشقق َ  التٖنَقع عوب تققتوبلى الققتتةب نقف  هققب النماحق  التققٍ
قققر التٖرَقققر لقققعوب تقققتوبلى القققتتةب الن تةاقققر  قققواء ،لجقققى  يةَوقققل إيقققداد وتتقققنَب البقققمانر التمبَو

 –،تلبققققر  –عا،ققققم  (   و تققققتوبلى تتةققققب  ،لدَنَققققر  عققققماء   –إدماك  –تققققتوبلى جنل َققققر   اجتبققققل  
 بلعٍ النواد الدما َر(  –ح لي 

 :سابعب: عبدات انعقم وانتفبؤل وصعىببت انتعهى

َوحقققف و لتقققق  ترتققق  الاقققمد َتتنقققد يةقققً  جنقققل  نتَجقققر نقققف ال قققةوك التقةقققٍ  إف يقققلداى ا
والنوققلماى العهجَقر يجقد نواروقر  بقم  ردَقد   و نوعققف نقل  بحَقث َحقق   عضق  ا ققترلبر  التنةَقلى

يةَر  وت،قوف جتَرقر توحَقف ناق  هقع  النوقلماى  جقه َقتب حق  النشق،ةر  و ا قتَتلي ال بقم  ل علو ،امه
رتةقه ل َرتةه َشتم بللتالل  وال تلد  ننب مير  ،بم الردَد  لام التالل  عً  ةوك التٖنَع َو    َو

َتوعقق  ال َققم وال ققموم لْحققداث الن ققتقبةَر  ننققل َرتةققه َقبقق  يةققً التةنَققر التتةَنَققر بتققدم محققي 
ر ننل ََزد نف ن تو  التحتَ  الدما ٍ لدَه  وهعا نل َ تً إلَه    نرنت .   وجشل  وحََو

إلتققزاب بتجنَققر يققدد نققف إ ققتماتَرَلى النتمعَققر   ةقق  يةَوققل  إلققًقةَققر التققلداى التوتققديوا 
 إف إعشقققٍء البقققى نت،قققمم َتتنقققد يةَقققه الاقققمد   ا قققب التقققلداى التقةَقققر  والتقققلد   ،نقققل هقققو نتقققموف

ةوقققل  قققر َجبغقققٍ التم،َقققز يةقققً تجنَتوقققل وتحَو  قققةوك  إلقققًالتقققلداى التقةَقققر ت قققتجد لورقققود اوابقققى تمبَو
ونققف هققعا النج ةقق  رققلءى ديققوى التمبَققر الحدَاققر ٕف      النققتتةبنت،ققمم ونققجور البققى عققٍ حَققل

ت،وف التلداى التقةَر نا  يلداى اّ،  والشقمي والجقوب  ع،نقل َتتقلد النقمء يةقً إ قتَقلح نب،قما 
  فَتتلد يةقً ا قتتنل  إ قتماتَرَلى التقةَقر عبق    فو ا تتنل  ال واك يجد الوضوء  عَجبغٍ  

  (.02   1070 جوع    َقوب بوب ين  نف  ينلله
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 وهجلك بتا الدما لى والبحوث ال لبقر التً تجلولى نتغَقماى البحقث الحقللً نجوقل بحقث

(Huan & Yeo, 2006, p. 11)  والقع  هقدف إلقً دما قر التٖعقر بقَف التاقلل  ويلنق  الرقجت
نقف  ( تةنَعا وتةنَقع 230يةً إدماك النماهقَف عوب تتوبلى التتةب  وت،وجى يَجر البحث نف  

تٖنَع النمحةر إبتدا َر ب جغلعوم   وا قت دب البحقث نقَقلت التاقلل   و شقلمى الجتقل ر إلقً ورقود 
تواَم اَرلبٍ لةتالل  يةً إدماك النماهقَف العَف َتلجوف نف تتوبلى التتةب  ،نل  شلمى الجتل ر 

هقدف ع،وم. و إلً ورود عمو  دالر إحتل َل بقَف القع،وم وآجقلث يةقً نقَقلت التاقلل  لتقللن الق
إلً دما ر التٖعر بَف التالل  وعليةَر القماء  لقد   (Strachan & John, 2oo6, p. 4)بحث 

( تةنَقعا وتةنَقع  تماوحقى  ينقلمهب الزنجَقر 171عوب تتوبلى التتةب  وت،وجى يَجر البحث نقف  
  ققجر  وا ققت دب البحققث نقَققلت التاققلل   وا تبققلم تحتققَةٍ عققً القققماء   وتوتققةى 70 -71نققف 

الجتل ر إلً إلً ورود يٖعر نوربر ودالر إحتل َل بَف التالل  وعليةَر القماء  لد  التٖنَع عوب 
 تتوبلى التتةب.

إلقً التتقمف يةقً التٖعقر بقَف والقعب هقدف  (Klassen, 2008, p. 93)  و شقلم بحقث
وجققى يَجققر نتتقققداى ال،اققلء  العاتَققر إ،لدَنَققر والتاققلل  لققد  ال ةبققر عوب تققتوبلى الققتتةب  وت،

( نقققف ال قققٖي عوب تقققتوبلى القققتتةب نقققف النقققدامت التةَقققل عقققً ،جقققدا  وا قققت دب 733البحقققث نقققف 
البحققث نقَققلت التاققلل   ونقَققلت ال،اققلء  العاتَققر إ،لدَنَققر  وتوتققةى الجتققل ر إلققً ورققود يٖعققر 

تاق  دالر إحتل َر بَف التالل  وال،اقلء  العاتَقر الندم،قر لقدب عوب تقتوبلى القتتةب  حَقث ،ةنقل ام 
التالل  ،ةنل امتا  ن قتو  ال،اقلء  العاتَقر الندم،قر لقد  التٖنَقع عوب تقتوبلى القتتةب  والت،قت  

 ،نل  وتٍ البحث بتن  بمانر لتجنَر التالل  لد  عوب تتوبلى التتةب.
( إلً التتمف يةً التٖعر بَف 1003هدف بحث يبدالاتل،  والبحَم   ويبدالنلرد  ،نل 

لد  يَجر نف إ اقل  عوب تقتوبلى تتةقب الققماء   وت،وجقى يَجقر البحقث التالل  وناووب العاى 
( 71 – 3( تةنَققعا وتةنَققع  نققف عوب تققتوبلى الققتتةب تماوحققى  ينققلمهب الزنجَققر نققف  700نققف  

(  7321 قققجر  وا قققت دب البحقققث ا تبقققلم ناوقققوب القققعاى إيقققداد    ةتقققى نجتقققوم  حةقققَب بشقققل   
الجتققل ر إلققً ورققود يٖعققر نوربققر ودالققر إحتققل َل بققَف ونقَققلت التاققلل  إيققداد البلحاققر  وتوتققةى 

التالل  وناووب العاى  ،نل توتقةى الجتقل ر إلقً ورقود عقمو  دالقر إحتقل َل بقَف القع،وم وإجقلث 
 يةً نقَلت التالل  لتللن الع،وم. 

 بتا يلداى التق  لد  يةً تتمفال( إلً 332   1077  ينمو     َد وهدف بحث
تققلدََف وعوب تققتوبلى الققتتةب  وال،شققف يققف التٖعققر بققَف بتققا يققلداى التٖنَققع النوهققوبَف وال

  التقققق  وال،اققققلء  العاتَققققر اّ،لدَنَققققر لققققد  التٖنَققققع النوهققققوبَف والتققققلدََف وعوب تققققتوبلى الققققتتةب
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 72 تقب تق قَنوب إلقًتةنَعا نف تٖنَقع التقف ال قلنت إبتقدا ٍ  22وت،وجى يَجر الدما ر نف 
نقَلت النتقاوعلى النتتلبتقر لقماعف   البحثوا ت دب  (هوبَفنو  72يلدََف   72عوب تتوبلى 

ا ققققتبَلف يققققلداى التققققق   نقَققققلت تقققققدَم ال تققققل   ال ققققةو،َر  ا تبققققلم اّداء القما ققققٍ  نقَققققلت 
الع،لءاى النتتدد   ب لعر نٖححر النتةب ّداء التٖنَع  و حومى الجتل ر ورقود يٖعقر امتبل َقه 

عوب تققققتوبلى  -التقققلدََف -نويققققلى الاٖاقققر  النوهققققوبَفنوربقققر دالققققر بقققَف دمرققققلى تٖنَقققع النر
 التتةب( يةً ا تبَلف يلداى التق  ودمرلتوب يةً ا تبلم نتتقداى ال،الء  العاتَر اّ،لدَنَر.

عليةَر بمجلنر عل ب يةً القتتةب ( إلً التتمف يةً 733   1072وهدف بحث  نحند  
القققعاى اّ،قققلدَنٍ لقققد  ال قققٖي عوب الن قققتجد لةقققدنل   عقققٍ تجنَقققر بتقققا يقققلداى التقققق  وناوقققوب 

(  للبققر نققف عوب 20   وت،وجققى يَجققر البحقث نققف تقتوبلى تتةققب الَملضققَلى بللنمحةقر إبتدا َققر
الننة،قر التمبَقر  -نج ققر تبقوك  –تتوبلى تتةب الَملضقَلى بللنمحةقر إبتدا َقر بنحلعحقر  نةقر 

نقَققلت  –اتققٍ لتققلداى التققق  ب لعققر تقققدَم ع –نقَققلت يققلداى التققق    وا ققت دب البحققث ال ققتودَر
  وتوتققةى الجتققل ر إلققً ورققود عققمو  عاى دٕلققر إحتققل َر بققَف الت بَقق  ناوققوب الققعاى اّ،ققلدَنٍ

بَقر   القبةٍ والت بَ  البتد  لنقَقلت يقلداى التقق  لتقللن القَقلت البتقد  لقد  النرنويقر الترَم
لقبةقٍ والت بَق  البتقد  ،نل توتةى الجتل ر إلً ورقود عقمو  عاى دٕلقر إحتقل َر بقَف الت بَق  ا

بَر.  لنقَلت ناووب العاى إ،لدَنٍ لتللن القَلت البتد  لد  النرنوير الترَم
( إلقً التتقمف يةقً  اقم بمجقلنر تقدَمبٍ 1072،نل هدف بحقث  رقلبم  وبقدوب  ويقدٕف  

قر لقد  تٖ نَقع عل ب يةً نولماى التا،َم إَرلبٍ عً تجنَر الاقر بقللجات والتاقلل  والنموجقر الا،َم
( تةنَققققع 70الحةقققققر إيدادَققققر عوب تققققتوبلى الققققتتةب إرتنققققليٍ  وت،وجققققى يَجققققر البحققققث نققققف  

وتةنَققع   وا ققت دنى الدما ققر نقَققلت التاققلل  والاقققر بققللجات  وتوتققةى الجتققل ر إلققً ورققود عققمو  
بَققر والنرنويققر الضققلب ر عققٍ نقَققلت التاققلل  والاقققر  عاى دٕلققر إحتققل َر بققَف النرنويققر الترَم

بَر  ،نقل توتقةى الدما قر إلقً ورقود عقمو  عاى دٕلقر إحتقل َر بللجات  لتللن النرنوير الترَم
بَف الت بَ  القبةقٍ والت بَق  البتقد  لنقَقلت التاقلل  والاققر بقللجات لتقللن القَقلت البتقد  لقد  

بَر.  النرنوير الترَم
تقققتوبلى تتةقققب (. إلقققً التتقققمف يةقققً 71   1072وهقققدف بحقققث  نتققق اٍ  وواعَقققر   

( تةنَقققعا 02  وت،وجقققى يَجقققر البحقققث نقققف  بتقققدا ٍإالاقققلجٍ والاللقققث تقققاَف لقققد  تٖنَقققع ال القققماء 
 Tests d’évaluation وتةنَققع   وا ققت دب البحققث نقَققلت التقَققَب الاققوم  لةوحققل ف النتمعَققر

rapide des fonctions cognitives - (ERFC) لعب  يد ا R. Gil, G. Toullat et al 

عققمو  دالققر  وتوتققةى الجتققل ر إلققً ورققود  دماى النتمعَققر ّعققماد التَجققر  و َوققدف إلققً تحدَققد الققق
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ال،ةنققلى وعماءتوققل  وتققتوبر التتققمف   تتققمفإحتققل َل بققَف الرج ققَف عققٍ تققتوبلى تتةققب القققماء  
 رقققزاء ال،ةنقققر و دنروقققل  و تقققتوبر القققمب  بقققَف المنقققز الن،تقققوي و التقققوى النج قققو   و  يةققً

عقمو  دالقر إحتقل َل  ورقود م  ،نل توتةى الجتقل ر إلقًتتوبر التنََز ال نتٍ و( لتللن الع،و 
نققف النمحةققر إبتدا َققر عققٍ تققتوبلى تتةققب القققماء  و لتققللن  التققاَف الاققلجٍ والاللققثبققَف تٖنَققع 

   .الالجٍ تفال تٖنَع
إلقً   (Eyal, David, Oranit, Etai & Malka, 2015, p. 338)،نقل هقدف بحقث 

اققلل  والشققتوم بللوحققد  بققَف  ققٖي ال ققجر إولققٍ بللرلنتققر التتققمف يةققٍ التٖعققر بققَف إنقق  والت
( نقف عوب 22( نقجوب  332عوب تتوبلى القتتةب و عقماجوب التقلدََف  وت،وجقى يَجقر البحقث نقف  

( نققققف التققققلدََف  وا ققققت دب البحققققث نقَققققلت التاققققلل  ونقَققققلت إنقققق   120تققققتوبلى الققققتتةب  و 
عقمو  دالقر إحتقل َل بقَف ال قٖي التقلدََف  ونقَلت الوحد  الجا َر  وتوتقةى الجتقل ر إلقٍ ورقود

وال ققٖي عوب تققتوبلى الققتتةب عققٍ التاققلل  وإنقق  واج اققلا الشققتوم بللوحققد  الجا ققَر لتققللن 
 ال ٖي التلدََف 

ب التقٍق تن،ققف  إفَٖحققح ننققل  ققب   التققلداى التقةَققر هقٍق نرنويققر النوققلماى وإترلهققلى والققَق
ٖى نقققف إداءاى   قققةو،َلى الع،َقققر  بجقققلء يةققًق الناَقققماى والنجبوقققلى التققٍق و ال الاقققمد نقققف بجقققلء تاضققَق

جتققلء ينةَقر عهجَقر او  داء  قةوك نقف نرنويقر  َقلماى نتلحقر  نلنقه إ إلًقَتتما لول  بحَقث تققود  
ر   لنوارور نشق،ةر نقل   ،نقل َتضقن اَضقل  هنَقر َقه  و ت بَق   قةوك باليةَقر   والنداونقر ية و عضَق

ب والققتتة ب ل،قق  التٖنَققع بشقق،  يققلب  والتٖنَققع عوب تققتوبلى الققتتةب بشقق،  يققلداى التققق  لتنةَققر التتةقَق
 ل   حَث  ف ن ليد  التٖنَع يةً ننلم ر يقلداى التقق  بشق،  عتةًق عًق الندم قر َ قليد يةًق 
رت  التةنَع جش  اَرلبٍ  إنم الع  َجت،ت يةً تاللله ترل  إحداث والحَل  عًق الوعقى الحلضقم 

يقلداى التقق  ت قت دب ا قتماتَرَلى َقتب عَوقل تو َق   َقل  التٖنَقع   وعً الن تقب   واَضقل َتضقن  ف
وتجنٍ لدَوب نولماى التا،َم التةَل  وعلك نف  ٖ  وض  التٖنَع عً نواعف تتةَنَقر ت قتديً نقجوب 
ا ت داب رنَ   لعلتوب عً حق  النشق،ٖى  اّنقم القع  َقجت،ت بتقوم  اَرلبَقر يةًق تاقلل  التٖنَقع 

 ر التتةب بش،   عض  و ،ام اَرلبَر.و عبللوب يةً ينةَ
،نل َتضن  ف الدما لى والبحقوث ال قلبقر اهتنقى بدما قر التٖعقر بقَف يقلدى التقق  وعوب 
تتوبلى التتةب نف رور  وبللتالل  وتتوبلى التتةب نف رور   م   وبللتللً يدب ورود دما ر 

لداى التقق  عقً تجنَقر يمبَر عً حقدود يةقب البلحقث ا قت دى بمجقلنر تقدَمبٍ عقل ب يةقً بتقا يق
التاققلل  لققد  عوب تققتوبلى الققتتةب نققف تٖنَققع التققف ال ققلدت آبتققدا ٍ  وهققعا نققل هققدف إلَققه 

 البحث الحللً.
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 :جــــشوض انبحــــف

يمكىىىىن تحديىىىىىد فىىىىىروع البحىىىىىث فىىىىىى جىىىىوب اإلطىىىىىار النظىىىىىري والدراسىىىىىال والبحىىىىىوث 
 السابقة فيما يمي: 

  ٍ  بَر  متيتورد عمو  عاى دٕلر إحتل َر بَف نتو دمرلى النرنوير الترَم
 لتللن النرنوير الترَمبَر.القَلت البتدب لةتالل  والنرنوير الضلب ر عً 

 ٍ  دمرلى النرنوير الترَمبَر عً  متي تورد عمو  عاى دٕلر إحتل َر بَف نتو
 لتللن القَلت البتدب. لةتالل القبةٍ والبتدب  فالقَل َ

 دمرلى النرنوير الترَمبَر عً  متي و  ٍٕ تورد عمو  عاى دٕلر إحتل َر بَف نت
 .لةتالل البتدب والتتبتٍ  فالقَل َ

 ج: ــــج انبحــــيُه

بقً  التحقق  لقً إوالتقٍ توقدف   لنٖ نتقه ل بَتقر البحقثا ت دب البلحث النقجور شقبر الترَم
 نتغَقم التاقلل    النتغَم الن تق ( عً تجنَقر يلداى التق  بتا البمجلنر القل ب يةً نف عليةَر

بَققر  والنرنويققر تققلب (   بققٍ عب النرنققويتَف  النرنويققر الترَم وعققد تققب ا ققت داب التتققنَب الترَم
الضقققلب ر( اقققب القَقققلب بللقَقققلت القبةقققٍ والقَقققلت البتقققد  والنقلمجقققر بَجونقققل  ،نقققل تقققب ت بَققق  القَقققلت 

 .  رالتتبتً لةتو،د نف ا تنماَمر عليةَر البمجلن

 ج:ـــــة انبحـــــعُُ

 ُ:ـــُ اطتطالعًـــعًي –أ 
( تةنَققعًا وتةنَققع  نققف تٖنَققع التققف ال ققلنت 20اشققتنةى يَجققر البحققث إ ققت ٖيَر يةقًق  

ف   –إبتدا ٍ بندم ر بجً تللن إبتدا َر بقَمر بجً تللن التلبتر لنم،ز الاشقف نحلعحقر بجًق  قَو
 ا ت دانوب لةتحق  نف تد  وابلى اّدواى الن ت دنر عٍ الدما ر الحللَر. تب 

 ُ:ـــُ األطاطًـــالعًي –ب 
نقف تٖنَقع التقف ال قلدت  تةنَعا وتةنَع ( 10 يةًاّ ل َر  لبحثيَجر ااشتنةى 

نرنققققويتَف  إلققققًإجققققلث( تققققب تق ققققَنوب   0–،ققققومع 72 إبتققققدا ٍ نققققف عو  تققققتوبلى الققققتتةب 
بَققر يققددهل 3 –ع،ققوم  1 ( نققجوب 70 نرنويققر ضققلب ر يققددهل  ( 70 إجققلث( ونرنويققر ترَم

 .إجلث( والتٍ تب ت بَ  البمجلنر التدَمبٍ يةَول 3 –مع،و  1  نجوب
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 و)د تم تحديد عينة البحث من خالل الخطوال التالية:
  حتم   نلء التٖنَع النقَقدَف بللتقف ال قلدت آبتقدا ٍ بندم قر تةقى آبتدا َقر النشقتم،ر

وضققن الرققدو  التققل171ب وبةقق  يققددهب  1072/1070لةتققلب الدما ققٍ  لٍ ( تةنَققع وتةنَققع   َو
ارنللً يدد التٖنَع بللتف ال لدت نوزيَف يةً عتو  الندم ر ،نل َتضن نف الرقدو  

 (. 7معب  
 (1ذول )ــــــد

 يىضح تىصيع تالمًز الصف اخلامع اإلبتذآٌ مبذسطُ تلت اإلبتذآًُ املشرتنُ

 االمجاىل
 الفصل الشابع

6/4 

 الفصل الجالح
6/3 

 الفصل الجاىٌ
6/2 

 الفصل األول
 طُاملذس 6/1

 رنىس إىاخ رنىس إىاخ رنىس إىاخ رنىس إىاخ رنىس إىاخ

 تلت - 56 - 53 52 - 51 - 103 109

 االمجاىل - 56 - 53 52 - 51 - 103 109

   حتققققم التٖنَققققع عو  التحتقققققَ  الدما ققققٍ النققققج اا عقققققٍ نققققلد  الةغققققر التمبَقققققر  ننققققف َقققققق
َققع  ققٖ  انتحلجققلى تحتققَةوب يققف النتو قق ( وعلققك نققف  ققٖ  آ ققٖ  يةققً دمرققلى التٖن

 ( تةنَع .10( تةنَع و 32( تةنَعًا وتةنَع  نجوب  02الات  الدما ً اّو  وبة  يددهب  
   تقققب ت بَققق  نحقققك إ قققتبتلد وعلقققك نقققف  قققٖ  آ قققٖ  يةقققً الب لعقققلى الندم قققَر وال قققر

التحٍ لةتٖنَع  وتب ا تبتلد ،  نقف َتقلجً نقف إيلعقلى  قواء ،لجقى بتقَمر  و  قنتَر  و 
شل  الحم،قٍ  وعلقك ح قي ال،شقوف ال بَقر  و،قعلك ا قتبتلد التٖنَقع النجق تقَف يقف عٍ الج

( تةنَققعاى  وبققعلك بةقق  72( تٖنَققع و 70( تةنَققع وتةنَققع  نققجوب  12الدما ققر وبةقق  يققددهب  
 ( تةنَع . 71( تةنَع و 12( تةنَع وتةنَع  نجوب  20حرب التَجر  

 لققققك بت بَقققق  ا تبققققلم الققققع،لء  ا تبققققلم تققققب ت بَقققق  نحققققك التبليققققد بققققَف الققققع،لء والتحتققققَ  وع
قق  دمرققلى التٖنَققع ال ققلب إلققً دمرققلى  النتققاوعلى النتدمرققر لققماعف( يةققً التَجققر  وتققب تحَو

ققق  الققدمرلى الن َجَقققر إلققً ج قققي ع،ققلء  و  تققب ا قققتبتلد نققف تقققق  ج ققي ع،قققل وب ن َجَققر  اققب تحَو
تٖنَققع غققلبوا  (3( تٖنَققع لققب َ،نةققوا إ تبققلم  و 3( تٖنَققع  و 70( وبةقق  يققددهب  30 يققف

( تةنَققع وتةنَققع  11( معققا الت بَقق   وبققعلك بةقق  حرققب التَجققر النتبقَققر  1يققف الت بَقق   و 
 ( تةنَعاى.       0( تةنَعًا و 70نجوب  

    يةقً  عقماد التَجقر و،قلف يقددهب  1007تب ت بَ  ا تبلم الن ن الجَوملورً إيداد  ،لنق )
( تةنَققققع حتققققةوا 1ت بَقققق  يققققف ا ققققتبتلد ( تةنَققققع وتةنَققققع   وعققققد   ققققام ال11عبقققق  الت بَقققق   
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( تةنَقعًا وتةنَققع  10( دمرقر عوعقق  وهقً تشقَم إلققً ال قواء  وبققعلك بةق  حرقب التَجققر  12يةقً 
بَققر 0( نققف الققع،وم و  72نققجوب   ( نققف آجققلث  وتققب تق ققَنول إلققً نرنققويتَف إحققداهنل ترَم

  تةنَع .( تةنَع و 70( تةنَع وتةنَع   والتَجر اّ م  ضلب ر ويددهب 70ويددهب 

 استخدم البحث االدوال التالية:: جــــــدوات انبحأ
 (.1711اختبار المصفوفال المتدر ة ) رافن ( تضريل وتقنين )ابو حطل،  .1
 (.2001اختبار المسح النيورلو ى  تضريل وتقنين ) كامل،  .2

 نقَلت التالل   إيداد البلحث( .3

 (.إيداد البلحث  يلداى التق عل ب يةً   بمجلنر .4

 نل َةٍ وتف ل،   دا  علب البلحث بل ت دانولاوعَ   

 اختباس املصفىفات املتذسدُ ) سافً ( -
  7332َتد هعا إ تبلم نف إ تبلماى غَم الةاحَر تننه   ماعف ( عٍ اجرةتقما  قجر 
ت،قوف  وهو نف ا تبلماى الققدماى التقةَقر عوقو َققَت القع،لء التقلب  ب َتتلنق  نق  التلنق  التقلب  َو

ققر ن تةاققر 00لم نققف تققوم  واحققد  عققق  تتضققنف  هقعا إ تبقق (  ققتوف بجققدا تتققةن لن ققتوَلى ينَم
تنَز هعا إ تبلم بوجه نتحمم نف  اقم الاقلعقر  تبد  نف ينم ال لن ر وحتً ن تو  الماشدَف  َو
 و ا تبقققلم غَقققم نتحَقققز اقلعَقققل   ب  جقققه َتتبقققم  عققق  إ تبقققلماى تقققواما بللاقلعقققر  وهقققع  النَقققز  تقققوعم 

 َقه عٍ اقلعلى ن تةار. إن،لجَر ت ب
قر   (  اق  وعقد 011وعد تب تقجَف هعا إ تبقلم يةقً يَجقر نقف   اقل  النقدامت آجرةََز

قر بللج قبر لْ اقل  باقلم  زنجقٍ  ح بى لٖ تبلم نتقلََم عقٍ شق،  متقي ن َجَقر ل،ق  نمحةقر ينَم
(  ققجر وباققلم   نققت  ققجواى عققٍ 72(  ققجواى إلققً  2جتققف يققلب بققَف ،قق  نمحةققر و  ققم  نققف  

 لنماح  التنَمر ال لتر بللماشدَف. وورد  ف إ تبلم َتنت  بدمرلى تد  وابلى يللَر. ا

  اس:ــــذم االختبــــص
تب تقدَم التد  النمتب  بللنحك حَث تماوحى عَب نتلنٖى إمتبل  بَف هعا النقَقلت 

 0.13بلي النتققققوم لحلنققققد زهققققماف ونقَققققلت ع،ققققلء الشققققبلي الةاحققققٍ لحلنققققد زهققققماف وع،ققققلء الشقققق
 .0.07يةً التمتَي ورنَتول دا  يف  0.12إلً
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وعٍ البحث الحللٍ بةغى عَنر نتلنق  إمتبقل  بقَف دمرقلى يَجقر الدما قر إ قت ٖيَر  
وهقٍ عَنققر  0.21يةقً نقَقلت ماعققف ودمرقلتوب يةققً نقَقلت الققع،لء النتقوم ّحنققد ز،قٍ تققللن 

 .0.07نمتاتر ودالر إحتل َل يجد ن تو  دٕلر 

  اس:ــــات االختبــــثب
 ا ت دب نتدو النقَلت  ،ام نف  َمقر لتقدَم الابلى ،للتللٍا

 إعادة االختبار:  -7

ققققر نقققل بقققَف  وهقققٍ عقققَب  0.20إلقققً  0.20حَقققث تماوحقققى عقققَب نتلنققق  الابقققلى بوقققع  ال َم
 .0.07نمتاتر ودالر يجد ن تو  

 (: 20طريقة كيودر ريتشارد سون ) -2

نقل  (30-2َمققر يةًق يَجقلى عٍق  ينقلم ن تةاقر  حَث تماوحى عَب نتلنٖى الابلى بوع  ال 
 الر إحتل َل. دورنَتول عَب نمتاتر و  0.32إلً  0.21بَف 

ققر  لاقل ل،موجبقل  والرقدو  التقللٍ َبقَف   وعٍ البحقث الحقللً تقب تققدَم ابقلى النقَقلت ب َم
تضن نف هعا الردو  امتال  عَب نتلنٖى ابلى النقَلت.  جتل ر علك. َو

 (2ذول )ــــــد
 امالت ثبات مكًاغ سافً بطشيكُ ألفالهشوىباخمع

 معامل الجبات سقه اجملنىعُ

1 0887 
2 0885 
3 0889 
4 0887 
5 0884 

،نققل تققب تقققدَم نتلنقق  إمتبققل  بققَف الدمرققر ال،ةَققر ل،قق  نرنويققر والدمرققر ال،ةَققر لةنقَققلت 
 والردو  التللٍ َوضن علك.
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 (3ذول )ـــــد
 (50الهلًُ لهل دلنىعُ والذسدُ الهلًُ للنكًاغ )ٌ = معامالت االستباط بني الذسدُ 

 معامل االستباط بالذسدُ الهلًُ سقه اجملنىعُ
1 0859 
2 0855 
3 0851 
4 0859 
5 0854 

 0.31   ≤(  0.01دالة عند )

َتضقققن نقققف الرقققدو  ال قققلب   ف رنَققق  نتقققلنٖى امتبقققل  الدمرقققر ال،ةَقققر ل،ققق  نرنويقققر 
 (.0.07ر يجد ن تو   بللدمرر ال،ةَر لةنقَلت دال

ننققل  ققب  َتضققن  ف نقَققلت ماعققف لةققع،لء َن،ققف إيتنققلد يةققً جتل رققه والاقققر عَوققل حَققث  
 تنت  بنتلنٖى ابلى وتد  نمتاتر بللج بر لتَجر الدما ر.

 (2001 اختباس املظح اليًىسولىدٌ الظشيع: إعذاد وتعشيب )نامل، -
( دعَقققه عقققٍ ت بَقققه  وهققو و قققَةر 10نققف اّ ققللَي الامدَققر الن تتقققم  والققعب َ ققتغم   

تضقنف إ تبقلم  ة قةر نقف النوقلب  لمتد النٖححلى النوضقويَر يقف الت،لنق  الجَومولقورٍ  َو
( نونر نشتقر نقف الاحق  الجَومولقورٍ لْ اقل   وهقع  النوقلب عقد تقب 72الن تتم  والتٍ تبة   

مهققل وتتققدَةول نققف  ققٖ  النقققلََت الن ققت دنر عققٍ الاحققو  الجَومول ورَققر والجنل َققر لْ اققل  ت َو
 عٍ نماح  التنم الن تةار.

والدمرققر ال،ةَققر التققٍ عققد َققتب الحتققو  يةَوققل نققف ت بَقق  النقَققلت إنققل  ف ت،ققوف نمتاتققر 
عوعقق ( وتشققَم هققع   12( وتوضققن بللتققللٍ امتاققل  نتلجققل  ال اقق    و دمرققر يلدَققر  20  ،بققم نققف 

( عيجوققل تققد  يةققً ورققود  20ا  12بققَف  الدمرققر إلققً ال ققواء جَومولورَققل   نققل الدمرققر التققٍ تققق  
قققلد   قققزداد هقققعا إحتنقققل  بَز احتنقققل  لتتقققما ال اققق  ٕضققق مابلى عقققٍ النقققخ  و القشقققم  الن َقققر َو
الدمرققر. وينونققل عققيف الدمرققر التلدَققر تشققَم إلققً  ققٖنر ال اقق  الجَومولورَققر  بَجنققل تشققَم الدمرققر 

 النمتاتر إلً امتال  إض ماي عٍ ال تل   الجَومولورَر.
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 :اغـــــذم املكًـــــص
قققر التحةَقق  التققلنةٍ والتققٍ   ققامى جتل روققل يققف ا ققت مام   ( 3ا ققت دب نتققد النقَققلت  َم

% نقف ج قبر التبقلَف ال،ةقٍ لةنتقاوعر. ،نقل ا قت دب نتقد النقَقلت التقد   23.2يوان  ع قمى 
لققورٍ النققمتب  بللنحققك حَققث تماوحققى عققَب نتققلنٖى إمتبققل  بققَف الدمرققر ال،ةَققر لةن ققن الجَومو 

-ال ققَم  والققدمرلى الاميَققر وال،ةَققر لنقَققلت تقققدَم  ققةوك التةنَققع لاققمز حققلٕى تققتوبلى الققتتةب
. وعقققٍ البحقققث الحقققللً بةغقققى عَنققققر نتلنققق  إمتبقققل  بقققَف الدمرقققر ال،ةَققققر 0.012-إلقققً 0.212

لنقَققلت الن ققن الجَومولققورٍ ال ققَم  والدمرققر ال،ةَقققر لنقَققلت تقققدَم  ققةوك التةنَققع لاققمز حقققلٕى 
وهقققٍ عَنقققر دالقققر يجقققد ن قققتو  دٕلقققر  0.21-( 7330القققتتةب إيقققداد نتققق اً ،لنققق   تقققتوبلى 

  ننققل َققد  يةققً تققد  النقَققلت  حَققث تشققَم الدمرققر النمتاتققر يةققً نقَققلت تقققدَم  ققةوك 0.07
التةنَع لامز حلٕى تتوبلى التتةب إلً يدب ورود تتوبلى عٍ التتةب  عقٍ حقَف تشقَم الدمرقر 

  ومولورٍ إلً ورود تتوبلى عٍ التتةب.النمتاتر يةً نقَلت الن ن الجَ

 اغ:ــــات املكًــــثب
ايتند نتد النقَلت يةقً ح قلي نتلنق  إمتبقل  بقَف الدمرقر ال،ةَقر لةنقَقلت والقدمرلى 

ققر  لالل،موجبقل  0.010إلً  0.031الاميَر والتٍ تماوحى بَف    ،نل ا قت دب نتقد النقَقلت  َم
وعلققك بتققد حققعف دمرققلى الرققزء ال ققل  بلٕ تبققلم  0.11والتققٍ بةغققى عَنققر نتلنقق  الابققلى بوققل 

قققر  لاققل ل،موجبققل  لتقققدَم نتلنقق  الابققلى 77الاميققٍ   (  وعققٍ البحققث الحققللً ا ققت دب البلحققث  َم
وضن الردو  التللٍ جتل ر علك. 72لةنقلََت الاميَر والتٍ بة  يددهل    ( ا تبلما عميَل. َو

 (4ذول )ـــــد
   ًُ للنظح اليًىسولىدٌ بطشيكُ ألفالهشوىباخقًه معامالت ثبات املكايًع الفشع

 8 7 6 5 4 3 2 1 االختباس
 0878 0884 0881 0883 0880 0878 0881 0884 معامل ألفا

 15 14 13 12 11 10 9 االختباس
 0879 0877 0884 0882 0881 0884 0877 معامل ألفا

 بؤل:ـــــانتف بطـــــيقُ

 ل:اخلصآص الظًهىمرتيُ ملكًاغ التفاؤ
 التدَد يةً بللتالل   وآ ٖ  التٖعر عب ال َ،ولورٍ والتماث اّدبَلى يةً إ ٖ  بتد

  1003  يبدالاتل،  والبحَمب  ويبدالنلرد  1000  َةرنلف  نا   التالل   نقلََت نف
النقَلت عٍ تومته إولَر تنوَدًا لتمضه  تَلغر تب( 1072  ،لن   1071تدَ   ونحند  
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ل تج ب  يةً تنلنل    نل ٍ وع  نقَلت يجول آرلبر تتب  و (7النح،نَف  نةح  يةً ال لد  
تج ب  يةً ،اَما   تج ب  يةً إلٍ حدنل   تج ب  يةً جلدما  ٕ تج ب  يةً إ ٖ ل وتو ع 

 ل 7  1  3  2  2التقدَماى التللَر وبللتمتَي ل
بتلد  وندب  و،  بتد نف نقَلت ةلإت ل  الدا ةٍ علب البلحث بللتحق  نف  :االتساق الداخلي

وضن علك الردو  التللٍ  .إمتبل  بَف إبتلد وبتضول البتا  َو
 (5) ذولـــــد

  االتظام الذاخلٌ ألبعاد التفاؤل
 معامل االستباط بالذسدُ الهلًُ التفاؤلأبعاد 

 **0879 العالقات االدتناعًُ

 **0876 اجلىاىب التعلًنًُ

 **0877 مسات الشخصًُ

 **0875 أطلىب احلًاَ
 

د  ع ى ف نتلنٖ (2 َتضن نف الردو   لك يةً عو  إمتبل  رلءى نمتاتر َو
  ولعا َتتبم النقَلت نجل بل لٖ ت داب  علك عً ،  بتد نف  بتلد  و،لةنقَلتالتنل ك الدا ةٍ 
 . عً البحث الحللٍ

 اس: ـــــدق المقيـــــص

( نقف النت تتقَف عقً 1ته اّولَقر يةقً  قبتر  تب يما النقَلت عقً تقوم  صدق المحكمين:
يةقققب القققجات التمبقققوب والتقققحر الجا قققَر لةتو،قققد نقققف  قققٖنر نامداتقققه ونقققدب إجتنل وقققل لةبتقققد النحقققدد 
ووضقققو، تقققَلغر الناقققمداى نققق  إن،لجَقققر تتدَةقققه  قققواء بللحقققعف  و آضقققلعر وتقققب تتقققدَ  بتقققا 

( 20والتتققدَ  َت،ققوف نققف   ( ناققمداى  وبققعلك  تققبن النقَققلت بتققد الحققعف2الناققمداى  وحققععى  
التٖعلى إرتنليَر  الرواجقي التتةَنَقر   قنلى الش تقَر  نامد  تب تتجَاه  مبتر  بتلد وهً  

 وهً نوزير يةً إبتلد إمبتر ،نل عً الردو  التللٍا   (التوره جحو الحَل 
 (6) ذولـــــد

  تىصيع اسقاو العباسات علِ أبعاد مكًاغ التفاؤل
 أسقاو العباسات اؤلأبعاد التف و
 10إلٌ  1مً   العالقات االدتناعًُ 1
 20إلٌ  11مً  اجلىاىب التعلًنًُ 2
 30إلٌ  21مً  مسات الشخصًُ 3
 40إىل  31مً  أطلىب احلًاَ  4
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يققف  بحققث الحققللٍعققً النقَققلت بح ققلي تققد  ال تققب التحققق  نققف تققد  النحققك صىىدق المحىىك:
ققق  ،نحقققك وعقققد بةغقققى عَنقققر  (1071 تقققدَ   ونحنقققد   التاقققلل  إيقققداد بنقَقققلتإ قققتتلجر    َم

ونقَقققققلت البحققققققث  (1071 تقققققدَ   ونحنقققققد   نتلنققققق  إمتبقققققل  بقققققَف الدمرقققققر ال،ةَققققققر لنقَقققققلت
 . ننل َتجٍ التو،د نف تد  النقَلت ونجل بته لةدما ر الحللَر 0.12الحللٍ

 ثبال المقياس:
 تب التحق  نف ابلى النقَلت ،للتللٍا

و،  بتد نف ابتلد  بل ت داب  َمقر الال نقَلت النف ابلى  تحق تب ال :طريقة الفا كرونباخ
وضن علك الردو  التللٍ  ا،موجبل  َو

 (7ذول )ــــــد
 نشوىباخ بطشيكُ الفاالتفاؤل معامالت ثبات ابعاد مكًاغ 

 معامل الجبات بطشيكُ ألفا نشوىباخ التفاؤلأبعاد 

 **0879 العالقات االدتناعًُ

 **0877 اجلىاىب التعلًنًُ

 **0875 مسات الشخصًُ

 **0874 أطلىب احلًاَ

 َمقر الال ،موجبل  التالل  ب ف نتلنٖى الابلى لنقَلت  (1 َتضن نف نف الردو  
 رلءى نمتاتر  ولعا َتتبم النقَلت نجل بل لٖ ت داب عً البحث الحللٍ.

ققر إيقلد  ا طريقة إعادة االختبىار: ٕ تبقلم يةقً يَجقر تقب ح قلي نتقلنٖى الابقلى لةنقَقلت ب َم
( تةنَقعًا وتةنَقعً  وعلقك بتقد نقموم اٖاقر   قلبَ  20نف تٖنَع التف ال لدت آبتدا ٍ يقددهل  

وضن علك الردو  التللٍنف الت بَ  اّو     اَو

 (8ذول )ـــــد
 إعادَ االختباسبطشيكُ التفاؤل معامالت ثبات ابعاد مكًاغ 

 االختباسمعامل الجبات بطشيكُ إعادَ  التفاؤلأبعاد 

 **0882 العالقات االدتناعًُ

 **0881 اجلىاىب التعلًنًُ

 **0880 مسات الشخصًُ

 **0879 أطلىب احلًاَ
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التالل  ب َمقر إيلد  إ تبلم  ف نتلنٖى الابلى لنقَلت  (2 َتضن نف نف الردو  
 رلءى نمتاتر  ولعا َتتبم النقَلت نجل بل لٖ ت داب عً البحث الحللٍ.

 :(3القائم على عادات العقل فى تنمية التفاؤل ملحق) نامج التدريبى( البر2

ينةَر بجلء البمجلنر تحدَد اّهداف التلنر واّرما َر ال لتر بللبمجلنر  اشتةنى
والنتلدم واّ ت التً تقوب يةَول والتً تب عً ضو ول تحدَد يَجر الت بَ  ونحتو  البمجلنر 

 .لول تجنَر التالل  لد  التٖنَع يَجر البحثَتب نف  ٖنف اجش ر وو ل   و دواى 

 ج:ــــذاف انبشَبيــــأوالً :أه

 او :ــــذف العــــاهل
ال لدت إبتدا ٍ عً التف  التٖنَعلد  التالل  َتنا  الودف التلب لةبمجلنر عً تجنَر 

  بتا يلداى التق .وعلك نف  ٖ  إ ت داب عوب تتوبلى التتةب  

 (:دشآًُاإلالفشعًُ ) األٍذاف
 التساؤل وطرح المشكالت -7

 .ف َتتمف التةنَع يةً ناووب الت لل  و م، النش،ٖى  
 .ف َتبمالتةنَع ينل َا،م عَه يجد التتما لنوعف نل  
 ف َوضن التةنَع ا بلي تا َم   لةنواعف الن تةار . 
 .تجنَر عدم  التةنَع يةً  م،    ةر تتتة  بللنش،ةر 
  ةر بدَةر لح  النش،ةر.تجنَر عدم  التةنَع يةً  م    ، 
 .تجنَر عدم  التةنَع يةً تولَد    ةر ردَد  لح  النش،ةر 
 .ف َتن،ف نف ا تديلء  ع،لم إَرلبَر تتتة  بنش،ٖته  
 .ف َتبم يف  ع،لم  بحَمر  

 استخدام الحواس -2

 ال ن  باتللَر حل ر ا ت دام يةً تةنَعال تدرَب  . 

 باتللَرتم بال حل ر ا ت دام يةً تةنَعال تدرَب  . 

 حل ر باتللَر ،ام نف  ا ت دام يةً تةنَعال تدرَب  . 
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 ل ـــــالتخي -3

 الت َ يلدة يةً تةنَعال تدرَب . 
 ال لنلت بتض  بل تتنل تىرًا َللَرتةنَع َىلد ال  أن . 
 .تدَمي التةنَع يةً ت َ  جا ه عً  دوام ن تةار  

 التفكير بمرونة -4

 لل  عً ،  نواعف حَلته. ف َحلو  التةنَع  ف َتتمف بتا 
 .ف َبتتد يف الَوت وإ ت ٖب عً    تتمف عً حَلته  
 .ف َتمف التةنَع  ف هجلك عمتر   م  لتحقَ  شئ  عض  عً حَلته  

 ةـــــالدعاب -5

 .تدَمي التةنَع يةً التنََز بَف التوَمر وا ت داب الديلبر 
 .تدَمي التةنَع يةً عوب ديلبلى اُ َمف 
  يةً التتبَم ب معر ن تةار تتبم يف الديلبر ن  اُ َمف.تدَمي التةنَع 

 رةـــــالمثاب -6

 . ف َتتمف التةنَع يةً ناووب يلد  النالبم  
 . ف َتتمف التةنَع يةً  ناةر وجنلعم لتلد  النالبم  
 . تدَمي التةنَع يةً ا ت داب يلد  النالبم 
 .ف َوحف التةنَع يلد  النالبم  عً النواعف التً تواره  
 . ف َع،م التبنَع نواعف حَلتَه نم بول وا ت دب عَول يلد  النالبم  
 األعظ انتً قبو عهُهب انبشَبيج: حبَُب:

 تٖنَع تل   جنو ال . 
 .إ ت داب لغر  وةر ن  نمايل  الت ة   والتتلب  عً يما اّجش ر ال لتر بللبمجلنر 
 .تجل ي الاتم  الزنجَر ن   هداف ،  رة ر ونضنوجول 
  اى ماحر بَف اّجش ر النتضنجر عً البمجلنر التدَمبً .ورود عتم 
  ًالتقققدمم عقققً نحتقققو  البمجقققلنر التقققدَمبٍ حَقققث َ قققَم نقققف ال بقققماى النولوعقققر والب قققَ ر إلققق

 ال بماى غَم النولوعر والنتقد .
 . ا ت داب الو ل   التتةَنَر التٍ ت ليد يةً  وولر التنةَر التتةَنَر وَزلد  التم،َز وإجتبل   
 وعلك نمايل  لةامو  الامدَر الامدب ل،  تةنَع  اجلء الت بَ  التورَه  نمايل.  

 :ةــــة انًغتهذفــــحبنخبً: انفئ
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ال ققققلدت للتققققف عوب تققققتوبلى الققققتتةب ب نققققف( تٖنَققققع 70 تققققب ت بَقققق  البمجققققلنر يةققققً 
فبنحلعحققققققققر  إبتققققققققدا ٍ   بنتو قققققققق  (  ققققققققجر71-77وتماوحققققققققى  ينققققققققلمهب نققققققققلبَف   بجققققققققٍ  ققققققققَو

  (.77.2 ينمب
 :: انًصبدس األعبعُة نبُبء انبشَبيجعبساب

بَققر عل نققر يةققً يققلداى  ققٖ  يةققً إ دما ققلى وبحققوث  ققلبقر اهتنققى ببجققلء بققمانر تدَم
  واَضققل دما قققلى 1072  يبققدالاتل،  1001  البققى  1000   ققموم  1002التققق   ينققومب  

  1071   تقدَ   ومرقي 1077وبحوث  لبقر اهتنى ببجلء بمانر لتجنَر التاقلل  ناق   نحنقد 
 (.1072،لن   

 االعتشاتُجُبت انًغتخذية فً انبشَبيج: خبيغب:

  و و ن ققققنوير تقققققدَب جنققققلعم نم َققققر يةققققً  تقققققوب هققققع  إ ققققتماتَرَرا و النمىىىىوذ أالمحاكىىىىاة  
 .بتقةَدهل نف  ٖ  ينةَر نماعبر الجنوعم تٖنَعَقوب ال  ف  يةً  ن  نقموء 

 :بةتققي دوم   حققد التٖنَققعدث الةبقق   وعَققلب بققدوم النتحقق التةنَققع نققف  ققٖ  عَققلب لضىىل الىىدور
 .  عً نواعف ن تةار نف الحَل  الندمي

 وتوققدف هققع  الاجَققر إلققً ن ققليد  الاققمد يةققً نواروققر نشقق،ةته بل ققت داب  االمنا)شىىة والحىىوار
 –َحققلوم – َجققلعر ققم  تتةَنَققر َتتلنقق  نققف  ٖلوققل نقق  تةققك النشقق،ةر نققف ن تةققف رواجبوققل 

 . َرَي( -َ و 
 حققو  نوضققو  النحلضققم  بققَف  الاجَققر عققً تبققلد  الققم  هققع ت ققت دب  :اعيىىةالمنا)شىىة ال م  

    وبوققعا عققلف النققلدوب الققبتا نقق  بتضققالتٖنَققع ونققف جلحَققر   ققم  بققَف التٖنَققع  البلحققث و 
  .التةنَر لةنحلضم  تتبن نوضو  جقلر وحوام

 نقد،( –ء الاجَقر عقً تققدَب نقدينلى  اجقل  النضقنوف الت بَققٍ لوقع َتناق  :ي ىابيالتضزيز اإل 
الوقدف بحَقث َ،قوف   يةً آرلبقلى التقحَحر وإ قترلبلى النٖ نقر  اجقلء الجققلر لةتٖنَع

بحَققث  يةققً التا،َققم ال ققةَب وال ققةوك النمغققويالتٖنَققع حققث هققو نققف ا ققت داب هققع  الاجَققر 
 ب.ا نف حَلتوَتبن رزءً 

 :ح  نف  إلًتاتما هع  آ تماتَرَر ورود نش،ةر او نوعف نحَم َحتلم  الضصف الذهني
و  عققٍ نحلولققر لتولَققد ا،بققم يققدد نققف اّع،ققلم  تٖنَققع ققٖ  ينةَققر تولَققد اّع،ققلم نققف عبقق  ال
وتتنلشٍ تةك إ تماتَرَر نق  يقلداى التقق   و لو،  الحةو   ونف اب ت رَةول يةً ال بوم  
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الت لل  و م، النش،ٖى  والتً تت ةي نف التٖنَع  م، إ  ةر حو  نش،ةر نل  و نوعف 
  اب اَرلد إع،لم والحةو  لوع  النش،ةر. نل

 لتا،َقم عققٍ لةت َقق  واوعتققل ،لعَقل لتٖنَقع ا تقتضقٍ هققع  آ قتماتَرَر بنققجن اإسىتراتي ية التممىىل
ت ةقق    فالناَققماى والنجبوققلى التققٍ تتمضققوا لوققل  بوققدف نتللرتوققل بشقق،  نتنقق   يةققً  نقق  

  تحَحر ودعَقر. رلىجتل إلًلدَوب جويل نف التا،َم غَم النت م  والعب َقود 
 ا  ب تق ققَب تٖنَققع إلققٍ نرنويققلى ينقق  َقققوب ،ققٖ نجوققل بققودوام  اجققلء الضمىىل فىىى م موعىىال

 رة لى البمجلنر.
 قد  بنتةونقلى يقف  قَم  دا قه  ا هً نتمعر التةنَع جتَرر تتةنهالتءذية الرا ضة نف  قٖ  تزَو

ترققل  التقققحَن   و إعا ،ققلف َ قققَم عققً إ بشقق،  ن ققتنم  لن ققليدته عقققً تابَققى علققك اّداء 
  تتدَةه إعا ،لف بحلرر إلً تتدَ .

 بققبتا الواربققلى عققً  تققلب ،قق  رة ققرالتٖنَققع ت،ةَققف  َتناقق  عققًالققعب و  :الوا ىىل المنزلىىي   
،ققوف الرة ققلى إلققٍ  نققف حضققوم لتٖنَققعا ا ققتالد اققم نققل  جققق  ول هققو الوققدف نققف ا ققت دان َو

 .حَلتوب دا   اّ م  والنرتن 

 انتذسَبً:عبدعبً : يحتىي انبشَبيج 

بَر تب بجلءهل وع  نبلد ء  َحتو  البمجلنر يةً نرنوير نف النواعف واّجش ر التدَم
 (.3  نةح   رة ر 31والتً تب تضنَجول عً القل ب يةً يلداى التق  التتةب وا تماتَرَلى 

 انتىصَع انضيًُ ألَشطة انبشَبيج: :عببعبً 

بَر نتناة رة ر تبد  برة ر  (31 ر عً َتضنف البمجلنر يددًا نف الرة لى التدَم
رة لى   نت  لبَ  بواع    ب تنوىدَر وتجتوً برة ر  تلنَر وهع  الرة لى تب توَزتول يةً 

 .دعَقر (22 -20 بَف وزنف ،  رة ر تماو، نل  عً اّ بو 

 ج:ــــى انبشَبيــــحبيُب: تقىَ

ب ب النبققد ٍ الققعب تققب عققً بداَققر البمجققلنر والتقققَو البجققل ٍ والققعب تققب  وعلققك نققف  ققٖ  التقققَو
ب ال تلنٍ العب تب عً جولَر ،  رة قر اقب عقً جولَقر البمجقلنر ،،ق   وا َقما   اجلء الرة لى والتقَو

ب التتبتٍ والعب تب بتد اجتولء البمجلنر بشوَمف لةتو،د نف ا تنماَمر عليةَر البمجلنر.  التقَو
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 تبععب: انخطىات اإلجشائُة نهبحج: 

 لمرور بالخطوال التالية:لإل ابة عن أسئمة البحث تم ا
 .نف إ لم جحمب ودما لى  لبقر بحثرن  اّدبَلى النمتب ر بنوضو  ال .7

عقققً ضقققوء اّدبَقققلى التاقققلل  إيقققداد البمجقققلنر التقققدَمبٍ الققققل ب يةقققً يقققلداى التقققق  لتجنَقققر  .1
النمتب قققر بنوضقققو  الدما قققر  ويمضقققه يةقققً ال قققلد  النح،نقققَف نقققف   قققلتع  يةقققب القققجات 

 (  وتب إرماء التتدَٖى وعقل ٕما وب.      7 والتحر الجا َر نةح  

التاقلل  يةقً التو،د نف تد  وابلى اّدا  الن ت دنر عً البحث الحقللٍ وهقًا نقَقلت  .3
 التَجر إ ت ٖيَر. 

بَقققر يقققددهل  البحقققثتقققب تق قققَب يَجقققر  .2 –ع،قققوم 1  (70 اّ ل قققَر إلقققً نرنقققويتَف ا ترَم
 إجلث (. 3 –ع،وم  1  (70 وضلب ر يددهلإجلث( 3

 .التالل لنقَلت التحق  نف ت،لعل نرنويتٍ الدما ر عٍ التنم الزنجٍ والت بَ  القبةٍ  .2

 أواًل: التحكل مً تهافؤ دلنىعيت البحح يف العنش الضمين:
تجقققٍَوضقققن الرقققدو  التقققللٍ جتقققل ر ا تبقققلم  لدٕلقققر الاقققمو  بقققَف متقققي النرنويقققر  نقققلف َو

بَققر والنرنويقققر الضقققلب ر عقققٍ التنققم الزنجقققٍ  نققققد تضققن نجقققه يقققدب ورقققود الترَم ما بلل قققجواى(  َو
 عمو  عاى دٕلر إحتل َر بَف النرنويتَف عٍ التنم الزنجٍ.

 (9ذول )ــــــــد
 ىتآر اختباس ماٌ ويتين لذاللُ الفشوم بني ستب اجملنىعُ التذشيبًُ واجملنىعُ الضابطُ يف العنش الضمين

 العذد اجملنىعُ
املتىطط 
 احلظابٌ

االحنشاف 
 املعًاسٍ

 ط الشتبمتىط
دلنىع 
 الشتب

Z 
مظتىّ 
 الذاللُ 

 96 986 08798 10895 10 التذشيبًُ
 غري دالُ 08700

 114 1184 08715 11820 10 الضابطُ 

 ثاىًًا: التحكل مً تهافؤ دلنىعيت البحح يف مظتىّ الزناْ:
تجقققٍَوضقققن الرقققدو  التقققللٍ جتقققل ر ا تبقققلم  لدٕلقققر الاقققمو  بقققَف متقققي النرنويقققر  نقققلف َو

بَقققر والنرنويقققر الضقققلب ر عقققٍ ن قققتو  القققع،لء وَتضقققن نجقققه يقققدب ورقققود عقققمو  عاى دٕلقققر الترَم
 إحتل َر بَف النرنويتَف عٍ ن تو  الع،لء.
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 (10ذول )ـــــد
 ىتآر اختباس ماٌ ويتين لذاللُ الفشوم بني ستب اجملنىعُ التذشيبًُ واجملنىعُ الضابطُ يف الزناْ

 العذد اجملنىعُ
املتىطط 
 احلظابِ

اف االحنش
 املعًاسٍ

متىطط 
 الشتب

دلنىع 
 الشتب

Z 
مظتىّ 
 الذاللُ 

 18443 86 886 38234 6187 10 التذشيبًُ
 غري دالُ

 124 1284 48473 6483 10 الضابطُ 

 التحكل مً التهافؤ بني دلنىعيت البحح فِ التطبًل الكبلٌ ملكًاغ التفاؤل:
دمرققلى تٖنَققع متققي  ٍ لةتحققق  نققف يققدب ورققود عققمو  عاى دٕلققر إحتققل َر بققَف نتو قق

بَقققر والضقققلب ر عقققً الت بَققق  القبةقققٍ  تجقققٍل . تقققب ا قققت داب ا تبقققلم لةتاقققلل النرنويقققر الترَم لنقققلف َو
وضن الردو  التللٍ جتل ر علك. لةتَجلى غَم النمتب ر   َو

 (   11 ذول )ــــــــد
  الكًاغ الكبلٌ للتفاؤليفالتذشيبًُ والضابطُ  اجملنىعتنيالتالمًز بدسدات  ات ستبداللُ الفشوم بني متىطط

 العذد اجملنىعُ االبعاد
املتىطط 
 احلظابِ

االحنشاف 
 املعًاسٍ

متىطط 
 الشتب

دلنىع 
 الشتب

Z 
مظتىّ 
 الذاللُ

العالقات 
 االدتناعًُ

 112820 11820 28470 18890 10 جتـشيبًُ
 غري دالُ 08537

 98800 9880 28263 18830 10 ضـابطُ
اجلىاىب 
 التعلًنًُ

 9800 9800 38026 19840 10 ًُجتـشيب
 غري دالُ 18159

 120800 12800 18663 20890 10 ضـابطُ

 مسات الشخصًُ
 104800 10840 38408 18850 10 جتـشيبًُ

 غري دالُ 08076
 106800 10860 28369 18850 10 ضـابطُ

 أطلىب احلًاَ
 98800 9880 18567 20830 10 جتـشيبًُ

 غري دالُ 08558
 112800 11820 08972 20850 10 بطُضـا

 الذسدُ الهلًُ
 95850 9855 48458 77810 10 جتـشيبًُ

 غري دالُ 08722
 114850 11845 48392 78820 10 ضـابطُ

يققدب ورققود عققمو  دالققر إحتققل َل بققَف نتو قق لى متققي دمرققلى  (77َتضققن نققف الرققدو   
بَر والضلب ر عبق  ت بَق  ا نقَقلت التاقلل  والدمرقر لبمجقلنر يةقً  بتقلد تٖنَع النرنويتَف الترَم

 .ال،ةَر لةنقَلت
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بَر والضلب ر الت بَ  القبةٍ.التالل  ت بَ  نقَلت  .0  يةً النرنويتَف الترَم

حتقققققققً  70/1/1070ت بَققققققق  البمجقققققققلنرا ا قققققققتغم  ت بَققققققق  البمجقققققققلنر الاتقققققققم  الزنجَقققققققر نقققققققف  .1
 بواع   نت رة لى ا بويَل.  72/2/1070

 .بَ  البتدبالت التالل  ت بَ  نقَلت  .2

 .الت بَ  التتبتٍالتالل  . ت بَ  نقَلت 3
ي بَلجلى ال .70 ى ال بحثرن  وتبَو والتحقق  نقف  بحقثونتللرتول إحتل ًَل لٔرلبر يف ت لٕل

 عموضه.
 .بحث. نجلعشر وتا َم الجتل ر وتقدَب التوتَلى والبحوث النقتمحر والتً تمتب  بجتل ر ال77 

 ُ:ـــاإلحصآً بـــاألطالً
قققر ا قققت داب اّ قققللَي آحتقققل َر  تقققب  عققٍق ىاقققموا والتققٍق تناةقققاللم تقققحر بقققٕ تالٖبلمانتَم

ف المتقي  ة،و، قوف لدٕلقر الاقمو  بَق ف المتقي النمتب قر وا تبقلم َو تجٍق لدٕلقر الاقمو  بَق ا تبلم نلف َو
 . SPSS (V19)غَم النمتب ر. وتنى رنَ  النتللرلى آحتل َر بل ت داب البمجلنر آحتل ٍ 

 :بــــوتفغُشه جــــــــبحج انــــــــَتبئ

يجققققه التحةققققَٖى  ىنققققل ،شققققانققققف  ققققٖ  بحققققث َققققتب يققققما الجتققققل ر التققققٍ توتقققق  إلَوققققل ال
ونجلعشققر هقع  الجتقل ر عققً ضقوء آ قلم الجحققمب وجتقل ر البحقوث والدما ققلى  لةبَلجقلى آحتقل َر 

 .ال لبقر

   ح:ــــــــبحر الــــأواًل: ىتآ
ققققج  يةققققًا  :الفرررررو االول بَققققر َو تورققققد عققققمو  عاى دٕلققققر إحتققققل َر بققققَف النرنققققويتَف الترَم

والضقققققلب ر عقققققٍ القَقققققلت البتقققققدب لةتاقققققلل   التٖعقققققلى إرتنليَقققققر  الرواجقققققي التتةَنَقققققر   قققققنلى 
بَر. ولةتحق  نف هعا الاما  الش تَر    ةوي الحَل   الدمرر ال،ةَر(. لتللن النرنوير الترَم

تجٍ  وضقن الرقدو   Mann-Whitney ا ت دب البلحث ا تبلم نلف َو لةمتي غَم النمتب ر َو
  علك. التللٍ جتل ر
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 (12ذول )ـــــــــــد
 ىتآر اختباس "ماٌ ويتين" لذاللُ الفشوم بني متىططٌ ستب اجملنىعُ التذشيبًُ واجملنىعُ الضابطُ 

 يف الكًاغ البعذٍ ملكًاغ التفاؤل

 العذد اجملنىعُ األبعــاد
املتىطط 
 احلظابٌ

االحنشاف 
 ملعًاسٍا

متىطط 
 الشتب

دلنىع 
 الشتب

Z 
مظتىّ 
 الذاللُ

العالقات 
 االدتناعًُ

 155800 15850 18350 44860 10 جتـشيبًُ
38810 0801 

 55800 5850 18155 21800 10 ضـابطُ
اجلىاىب 

 التعلًنًُ
 155800 15850 18101 44890 10 جتـشيبًُ

38823 0801 
 55800 5850 18430 21840 10 ضـابطُ

مسات 
 الشخصًُ

 155800 15850 18595 46810 10 جتـشيبًُ
38830 0801 

 55800 5850 18033 20880 10 ضـابطُ

أطلىب 
 احلًاَ

 155800 15850 18506 41840 10 جتـشيبًُ
38829 0801 

 55800 5850 08972 21850 10 ضـابطُ
الذسدُ 

 الهلًُ

 155800 15850 48668 177830 10 جتـشيبًُ
38788 0801 

 55800 5850 38239 84860 10 ضـابطُ

 0.01دالة إحصائيا عند مستوى 

بَققر 71َتضققن نققف الرققدو    ( ورققود عققمو  عاى دٕلققر إحتققل َر بققَف النرنققويتَف الترَم
والضقققققلب ر عقققققٍ القَقققققلت البتقققققدب لةتاقققققلل   التٖعقققققلى إرتنليَقققققر  الرواجقققققي التتةَنَقققققر   قققققنلى 

بَر. الش تَر    ةوي الحَل   الدمرر  ال،ةَر( لتللن النرنوير الترَم
ف نتو قق ٍ متققي دمرققلى تٖنَققع الفىىرع الثىىاني ا تورققد عققمو  عاى دٕلققر إحتققل َر بقَق ققج  يةقًق ا َو

لةتاقلل   التٖعقلى إرتنليَقر  الرواجقي  النرنوير الترَمبَر عب  ت بَ  البمجلنر وبتد  عٍق نقَقلت
لتقللن القَقلت البتقدب  ولةتحقق  نقف َقر(. التتةَنَر   نلى الش تَر    ةوي الحَل   الدمرر ال،ة

ة،و، وف    والردو  التللٍ َبَف جتل ر علك.  هعا الاما ا ت دب البلحث ا تبلم َو
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 (13دذول )
 ىتآر اختباس ويلهىنظىٌ لذاللُ الفشوم بني ستب دسدات اجملنىعُ التذشيبًُ قبل تطبًل الربىامر 

 وبعذه فِ مكًاغ التفاؤل

 العذد الشتب االبعاد
ىطط مت

 الشتب

دلنىع 
 الشتب

z 
مظتىّ 
 الذاللُ

العالقات 
 االدتناعًُ

 

 0800 0800 0 الشتب الظالبُ

 55 585 10 الشتب املىدبُ 0805 28814
 - - 0 الشتب احملايذَ

 
اجلىاىب 
 التعلًنًُ

 0800 0800 0 الشتب الظالبُ

 55 585 10 الشتب املىدبُ 0805 28810
 - - 0 الشتب احملايذَ

 مسات الشخصًُ

 0800 0800 0 الشتب الظالبُ

 54 585 10 الشتب املىدبُ 0805 28807
 - - 0 الشتب احملايذَ

 أطلىب احلًاَ

 0800 0800 0 الشتب الظالبُ

 55 585 10 الشتب املىدبُ 0805 28812
 - - 0 الشتب احملايذَ

 الذسدُ الهلًُ

 0800 0800 0 الشتب الظالبُ

 55 585 10 الشتب املىدبُ 0805 28810
 - - 0 الشتب احملايذَ

 ( ما يمي:13يتجح من ال دول )
بَقر  ورود عمو  عاى دٕلر إحتل َر بَف نتو  ٍ متي دمرلى تٖنَقع النرنويقر الترَم
عب  ت بَ  البمجلنر وبتد  عٍ نقَلت التالل   التٖعلى إرتنليَقر  الرواجقي التتةَنَقر   قنلى 

  تَر    ةوي الحَل   الدمرر ال،ةَر( لتللن القَلت البتدب. الش
ققج  يةققًا ٕ تورققد عققمو  عاى دٕلققر إحتققل َر بققَف نتو قق ٍ متققي دمرققلى  الفىىرع الثالىىث: َو

بَقققر عقققٍ القَل قققَف البتقققدب  لةتاقققلل . ولةتحقققق  نقققف هقققعا الاقققما  والتتبتقققًتٖنَقققع النرنويقققر الترَم
ة،و، وف لدٕلر ا ا ت دب البلحث ا تبلم  والردو  التللٍ َبَف جتل ر علك. لامو َو
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 (14ذول )ـــــد
 ىتآر اختباس ويلهىنظىٌ لذاللُ الفشوم بني ستب دسدات تالمًز اجملنىعُ التذشيبًُ 

 يف الكًاطني البعذٍ والتتبعِ للتفاؤل

 العذد الشتب االبعاد
متىطط 

 الشتب

دلنىع 
 الشتب

z 
مظتىّ 
 الذاللُ

العالقات 
 االدتناعًُ

 

 28850 4875 6 ظالبُالشتب ال
 16850 5850 3 الشتب املىدبُ غري دالُ 08749

   1 الشتب احملايذَ

 
اجلىاىب 
 التعلًنًُ

 31800 6820 5 الشتب الظالبُ
 14800 3850 4 الشتب املىدبُ غري دالُ 18040

   1 الشتب احملايذَ

 مسات الشخصًُ

 11850 2888 4 الشتب الظالبُ
الُغري د 18089  3850 3850 1 الشتب املىدبُ 

   5 الشتب احملايذَ

 أطلىب احلًاَ

 8850 4825 2 الشتب الظالبُ

 12850 3813 4 الشتب املىدبُ غري دالُ 08431
   4 الشتب احملايذَ

 الذسدُ الهلًُ

 35850 5892 6 الشتب الظالبُ

 19850 4888 4 الشتب املىدبُ غري دالُ 08820

   0 الشتب احملايذَ

( يدب ورود عمو  عاى دٕلر إحتل َر بَف متي دمرلى تٖنَع 72َتضن نف الردو   
بَققققر عققققٍ القَل ققققَف البتققققدب والتتبتققققً لةتالل  التٖعققققلى إرتنليَققققر  الرواجقققققي  النرنويققققر الترَم

 التتةَنَر   نلى الش تَر    ةوي الحَل   الدمرر ال،ةَر(.

 اليتآر:مياقشُ وتفظري  ثاىًًا:
لقد  حومى جتل ر البحث عتللَر البمجلنر التدَمبً عٍ تجنَر التالل  لقد  تٖنَقع النرنويقر 
بَقر   بَر  ،نل ،لف هجلك بقلء ّام البمجلنر عً تجنَقر التاقلل  لقد  تٖنَقع النرنويقر الترَم الترَم

لنرنويقر عقد  حومى جتل ر البحث ورود عمو  عاى دٕلر إحتل َر بَف نتو  ً متي دمرلى ا
بَققر  ،نققل  بَققر والنرنويققر الضققلب ر عققً القَققلت البتققد  لةتاققلل   لتققللن النرنويققر الترَم الترَم
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 شقققلمى الجتقققل ر إلقققً ورقققود عقققمو  عاى دٕلقققر إحتقققل َر بقققَف نتو ققق ً متقققي دمرقققلى النرنويقققر 
بَر عً القَل َف القبةقً والبتقد  لةتاقلل  لتقللن القَقلت البتقد . ،نقل  شقلمى جتقل ر البحقث  الترَم
بَقر نقف عوب   َضل إلً ورقود بققلء ّاقم البمجقلنر عقً تجنَقر التاقلل  لقد  تٖنَقع النرنويقر الترَم
تتوبلى التتةب  حَث لب تورد عمو  عاى دٕلر إحتل َر بَف نتو  ً متي دمرلى النرنوير 

بَر عً القَل َف البتد  والتتبتً عً التالل  بوبتلد  الن تةار.   الترَم
ن،قققف تا قققَم تةقققك الجتقققل التا،َقققم  - الناقققلبم   ر ب بَتقققر يقققلداى التقققق  التقققً تقققب ا تَلمهقققل َو

حَقث  (إَرقلد الديلبقر -الت قلل  و قم، النشق،ٖى - الت َق -التتةب يف  َم  الحوات -بنموجر
 جوققل تٖ ققب ن ققتوَلى التٖنَققع   ققتجلدا إلققً إ ققلت الجحققم  الققع  بجَققى يةَققه يققلداى التققق   نققف 

ٕ َققققوب يةقققً حشقققو اّدنغقققر  بققق  َل،قققد يةقققً نوقققلماى  حَقققث ،قققوف التقققدَمي يةقققً يقققلداى التقققق 
 (. 1003وعدماى التٖنَع تبتل لةنمحةر التنَمر التً َجتنٍ إلَول  ،و تل  و،للَك  

  بقققققققققققققنرنىيلت الةت عٍ  التن  نا البرجلنر عٍ ا ت دنت التٍ آ تراتَرَلت،قققققققققققعلك 
  نم، والا،لهقر وال قتلد الج،ى التً  ليدى يةً ورود رو نف الى ىالكةنلت ىاّلالظ  الجنذرر

 عققققًدرَبٍ قققققالت البرجلنر دىر  تاتَ يةً  ققققليدى ىغَرهل آ تراتَرَلت ذ قققققه  دىرقققققال بقققققىلت
 بقىالةت رقنرنىي ٍقع ق التن إ تراتَرَلت عين أ ري جلحَر ننالتالل   هعا نف جلحَر  و تجنَر
 التتبَرلةتٖنَع  لتآ تراتَرَ حَث  تلحى هع   التالل  تجنَر يةً  ين ذلك ، الدىر  ىلتب

  و ف َ،قققوف هجقققلك نموجقققر عقققً التا،َقققم  و قققم، الغَر ن  ىالت لنن ذىاتوم نققققي ل ٍققققىالتةق رققققالح
ى نققق  زنٖ قققه عقققً  ى وإ تا قققلماى حقققو  النشققق،ةر ونحلولقققر آرلبقققر يةقققً تةقققك الت قققلٕل الت قققلٕل

ن والديلبر  ،  علك  ينق  يةقً تجنَقر نرنوير التن  التً َجتنٍ إلَول  ن  إي لء عمتر لةتمَو
بَر.   التالل  لد  تٖنَع النرنوير الترَم

ن،ققف تا ققَم تةققك الجتققل ر بققو ف يققلداى التققق  َققتب نققف  ٖلوققل تبققلد  ال بققماى والنتةونققلى َو
 ف يةققً ( Beyer, 2003  والنتقلمف  ونواروققر ،اَققم نقف نواعققف الحَققل  ونشقق،ٖتول حَقث  ،ققد

و ف  عض   حتً تتبن رزءا نف  بَتته ت،مام ً قةَر َري  ف َنلم ول النتتةب نمام و تالتلداى ال
قققر ٕ،ت ققلي هققع  التققلداى هققٍ تقققدَنول إلققً التٖنَققع  وننلم ققتوب لوققل عققٍ نونققلى تنوَدَققر   َم

يةقً  هنَقر التقدَمي  (Farley, 2005)،قد  ،نقل  تتقَقدا. ،اقم  ب قَ ر  اقب ت بَقوقل يةقً نواعقف
اققققر  وبتققققار  لتققققر عققققً النمحةققققر يققققلداى التققققق  عققققً النماحقققق  التتةَنَققققر الن تةا ققققت داب يةققققً 
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  عتلد  النالبم  ت ليد النتتةب يةً ا ت داب  م  نجحنر لحق  النشقل،  التقً تواروقه  إبتدا َر.
 حَى تتَن يلد  النالبم  ا تَلم بدا   نتتدد  لةتغةي يةً النشل،  التً تواره التٖنَع.

ٖنَع َا،موف بلّ بلي ،نل  ف نل علب البمجلنر بتجنَته نف  ٖ  الرة لى يةً رت  الت
التققً ٕ ترتةوققب َشققتموف بللَققوت  و الاشقق   رتةوققب  ،اققم عققدم  يةققً النحلولققر ويققدب إج ققحلي  
ء التٖنَققع واشققتما،وب عققً اّجشقق ر نحققلولَف الجرققل، عققً     ،نققل  ققلهب البمجققلنر عققً إَرلبَققر هققٕل

 جوققب َن،ققجوب  ف  نونققر  ،نققل  ققليد يةققً تح ققَف ش تققَلتوب نتجلع ققَف نقق  زنٖ وققب لَابتققوا لوققب
ًٖ يقف تجنَقر نوقلماى التٖنَقع عقً اّجشق ر الن تةاقر  َ،وجوا  عض  و جوب َ ت َتوف الجرل،  عض
ًٕ ،قق  نققجوب ا،تشققلف نققل هققو  ،اققم رلجققي َبققم  عَققه وَ ققت َ  تحقَقق  التاققو  عَققه وا،تشققلف  نحققلو

ًٕ تقوَقر نولماتقه عَقه وإ قتالد  نقف زنٖ قه عقً علق ك  ننقل   قوب عققٍ الرلجقي القع  ٕ َرَقد  نحقلو
بَر  عوب تتوبلى التتةب. تجنَر التالل  لد  تٖنَع النرنوير الترَم

إلً التتمف يةً ند   الع  َودف بحثنل َةً تا َم جتل ر ،  عما نف عموا الوعَ
التالل  لد  عوب تتوبلى القتتةب عً تجنَر  عل ب يةً بتا يلداى التق عليةَر بمجلنر تدَمبٍ 

 . آبتدا ٍ نف تٖنَع التف ال لدت
يققف ورققود عققمو  عاى دٕلققر إحتققل َر بققَف نتو قق ٍ  الفىىرع األول تىىائجن  ققامى عقققد 

بَر والضلب ر يجد ن تو  دٕلر  تٖنَعدمرلى  و،لجى الاقمو  لتقللن ( 0.07 النرنوير الترَم
بَر حَث  ف نتو ق  دمرقلى   عق  بتقوم   التاقلل الضقلب ر عقً  بتقلد  النرنويقرالنرنوير الترَم

بَقر التقٍ  ضققتى لت بَق  البمجقلنر التققدَمبٍ  النرنويققرل ًَل نققف نتو ق  دمرقلى دالقر إحتق الترَم
مرق  البلحقث علقك   يةَول بَقر عقاَو إلقً التجقو  عقٍ  ً التاقلل لتح قف لقد  تٖنَقع النرنويقر الترَم

والتٍ ت ليد التٖنَع يةً  ف َرد ،ق  نقجوب  التدَمبٍا ت داب يلداى التق  النتضنجر بللبمجلنر 
لد  الاوب لنحتقو  النقلد  بتَقدا يقف الحاقح والتةققَف  ،نقل التلد   التٍ تجل به وهعا  ليدهب يةً َز

َرققققلبَتوب بشقققق،   عضقققق   و،قققق  هققققعا لققققب َ،ققققف نتققققوعما لققققد  تٖنَققققع  ققققلد  جشققققل وب واة  ققققليد يةققققً َز
 النرنوير الضلب ر.  

،نققل َن،ققف تا ققَم تةققك الجتَرققر إلققً ا ققت داب  ققم  نتجويققر تن،ققف التٖنَققع نققف ا ققت داب 
لتقققلداى التقةَقققر ب،اقققلء   ونجوقققل يةقققً  قققبَ  الناقققل  ورقققود وعقققى ون قققلحلى ،لعَقققر لةتٖنَقققع  اجقققلء ا

الرة ققلى لةناققلبم  عققً حقق  النشقق،ٖى التققً تققوارووب  دوف  ةققي الن ققليد  نققف  حققد  وعققد ،لجققى 



2026  (2ج)يوليو ( 701)العدد   مجلة كلية التربية ببنها  

 

 352 

هجققلك بتققا التققد ٖى الب ققَ ر لتقققدَب التغعَققر المارتققر  وتحاَققز التٖنَققع يةققً ا ققت داب يقققولوب 
التلداى التقةَر النتضنجر عً البمجلنر التدَمبٍ  ،نل  ف البمجلنر  ،د يةً بع  الروقد نف  ٖ  

عققً حقق  النشقق،ٖى  وآنتققلف عققً التا،َققم عبقق  تجاَققع الحقق   و ات ققلع القققمام  وتققو ً الدعققر عققً 
التحدث  و ،تلبر    شقٍء  وهقعا َج قرب نق  بتقا يقلداى التقق   ك  ،قللتا،َم بنموجقر  ورنق  

ى  والت َقق   وغَمهققل نقف التققلداى التقةَققر النتةونقلى بل  ققت داب الحقوات  و ققم، إ قق ةر والت قلٕل
التققً ترتقق  النققتتةب جشقق  اَرققلبٍ  اجققلء ينةَققر الققتتةب  اّنققم الققع  اجت،ققت بتققوم  اَرلبَققر يةققً 

 تتمعلته و تلدته ويةً دمرر تاللله وتتلنةه ن  زنٖ ه.
 عالتةنَق جقه حَجنقل َشقتم  Jackson, et al., 2002, 525) وهقعا نقل  شقلم إلَقه 

تم ع  الودف َن،ف بةوغه وفب  تٖنَقع،نل  ف توعتلى ال  يةً تحقَقه ام وف َحلو  ب،  رود واة
والناقلبم  والت َق  والنموجقر عقً ت،قوف حقلعزًا لةنبقلدم   َن،قف  ف بوف اّحداث  وف تتغَم لْعض 

 & Solberg)ر   نقققل  و نشققق،ةر نتَجقققر. و ،قققد علقققك جتقققل حَجنقققل َواروقققوف تحقققدالتا،َقققم  

Segerstrom, 2016, p. 232)    ققلد والتققً توتققةى إلققً  ف التاققلل  َ ققليد يةققً َز
الداعتَر والنالبم  وآتمام يةً بةو  الودف  ،نل َ ليد يةً الت،َقف نق  الحَقل  بشق،   عضق   
وتحقَ  التقحر الجا قَر  ،نقل  جوقب َتوعتقوف حقدوث إشقَلء الرَقد  وال قتَد   ولقدَوب داعق   ،بقم 

( والتً توتقةى 1072يبدالاتل،   دما رتتا  جتَرر هعا الاما ن  جتل ر ةجرل، والتاو . ،نل ل
عليةَر بمجلنر نقتم، عل ب يةقً بتقا يقلداى التقق  النجترقر عقٍ تجنَقر نوقلماى ات قلع الققمام إلً 

  .لد  تٖنَع التف ال لنت إبتدا ٍ
التقققً َ قققت َ  نقققف  ٖلوقققل ،نققل  ف التاقققلل  َتتبقققم نقققف  هقققب  قققنلى الش تققَر آَرلبَقققر 

التٖنَققع التتققد  لةنشقق،ٖى والتغةققي يةَوققل وعلققك بلٕ ققتتلجر بتققلد  التققق  ل الناققلبم ل   عللتاققلل  
  قققةوي نقققف   قققللَي التا،َقققم التقققً َن،قققف تتةنوقققل عقققً الحَقققل   عتجنَقققر التاقققلل  لقققد  التٖنَقققع عوب 

قدهب بللداعتَقر التقً  قليدتوب يةقً تح قَق   هقداعوب  حَقث  قلهب تتوبلى التتةب  ليد يةً تزَو
البمجققلنر يةققً شققتوم التٖنَققع عوب تققتوبلى الققتتةب بللتاققلل   والققع  ،ققلف بنالبققر عققو  ت ققليدهب 
وت قققلجدهب لتحقَققق   عضققق  الجتقققل ر  والتغةقققي يةقققً الترقققز  و التقققتوبلى التقققً تقققوارووب نقلمجقققر 

تا  علقك نق  جتقل ر      ،لنق (Sijo, 2003; Pearson, 2008 بللنرنوير الضلب ر  َو
  (.1072  رلبم ون موف  1072
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لتشَم إلً ورود عمو  عاى دٕلر إحتقل َر بقَف نتو ق ٍ  الفرع الثانى ائجنترلءى و 
بَر عً القَل َف القبةً والبتد  تٖنَعدمرلى  يجقد ن قتو   التالل يةً نقَلت  النرنوير الترَم
يَجققر  التٖنَققع( و،لجققى الاققمو  لتققللن القَققلت البتققد  حَققث  ف نتو قق  دمرققلى 0.02دٕلققر  

البحث بتد ت بَ  البمجلنر  يةً بتوم  دالر إحتل ًَل نف نتو   دمرلتوب عب  ت بَق  البمجقلنر 
ٍ  ع،لف لتلداى التق   امهل عً تجنَر التالل  لد  تٖنَع علك إلً عليةَر البمجلنر التدَمبمر  َو 

بَر  عللتا،َم بنموجر َرت  التق  نجاتحل  ونموجر ال تق  ا ل َر عً إ لم التجو  النرنوير الترَم
إرتنققليً لحتققو  التاليقق   الققع  َققجت،ت بتققوم  اَرلبَققر يةققً التاققلل  لققد  التٖنَققع  و،ققعلك 
قلد  جشقل وب وحَقوتوب   الت لل  و قم، النشق،ٖى َتنق  يةقً تحاَقز التٖنَقع ورقعي اجتبقلهوب وَز

ققر تققدَب اّدلقر  و وروقلى الجحقم  وهقعا اجت ،قت بتقوم  اَرلبَققر و قليدهب يةقً عوقب  عضق  ل َم
 يةً التالل  لد  التٖنَع

( عً اّام آَرلبً 1001  البى  1002وتتا  جتَرر هعا الاما ن  جتل ر  ينوم   
ٕ ت داب يلداى التق . والع  حوم بش،  واضن وعو  عً جتل ر البحث الحللً  والتً  لهنى 

بَقققر  عوب تقققتوبلى القققتتةب  ننقققل بشققق،  واضقققن عقققً تجنَقققر التاقققلل  لقققد  تٖنَقققع النرنويقققر الترَم
اجت،قققت يةقققً تاقققليةوب وجشقققل وب دا ققق  الاتققق  الدما قققً  عللنتقققلبم  تتجقققٍ انقققتٖك النقققتتةب  معقققل 
نجحنقققر لتحةَققق  النشققق،ةر  وتحدَقققد ال  قققواى التقققٍ َجبغقققً  دالهقققل  والبَلجقققلى التقققً َةقققزب رنتوقققل  

  و م، النشق،ٖى والنموجر عً التا،َم ت ت دب عَول  م  غَم تقةَدَر لح  النش،ٖى  والت لل 
  ليد يةً تدَمي التٖنَع يةً  م، إ  ةر عً وعتول  والت لل  الرَد َلد  إلً عوب  عض .

قققل   و قققليدى يقققلداى التقققق  يةقققً تجنَقققر الرلجقققي التقققل اً لقققد  التٖنَقققع وتجنَقققتوب ع،َم
تاق  بللنشلم،لى الجش ر إَرلبَر التً تجنً التالل   بدٕ نف النٖححر ال ةبَر دوف تاليق    َو

إلققً التتققمف يةققً  اققم التققدَمي يةققً  والققع  هققدف (Hossein, 2013)  شققلمعلققك نقق  نققل 
قققز القققع،لء التقققل اٍ   وتوتقققةى الجتقققل ر إلقققً ورقققود عقققمو  عاى دٕلقققر نوقققلماى التاقققلل  يةقققً تتَز

بَققر والنرنويققر الضققلب ر عققٍ الققع،لء التققل اً لتققللن النرنويققر  إحتققل َر بققَف النرنويققر الترَم
بَققر  ،نققل ت وتققةى الدما ققر إلققً ورققود عققمو  عاى دٕلققر إحتققل َر عققً الققع،لء التققل اً بققَف الترَم

بَققر لتققللن الت بَقق  البتققد . ،نققل َتاقق  علققك نقق   القَل ققََف القبةققً والبتققد  لققد  النرنويققر الترَم
والتققً توتققةى إلققً تنتقق    (Stephan, Mariane & Thomas, 2015)جتققل ر 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886915002500
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النتال ةَف بقع،لء يقل اً والقع   قليدهب يةقً نواروقر الاشق   ي،قت النتشقل نَف القعَف َت قنوف 
 بتدجً ن تو  الع،لء التل اً وبللتللً اج الا عدمتوب يةً نوارور الاش .

ر ورققققد عققققمو  عاى دٕلققققإلققققٍ  جققققه ٕ ت فىىىىى فرجىىىىها الثالىىىىث بحىىىىثنتىىىىائج ال توتققققةىو
بَققققققر عققققققً القَل ققققققَف البتققققققد  والتتبتققققققً نتو قققققق ٍ َفبققققققإحتققققققل َر    دمرققققققلى النرنويققققققر الترَم

عققققً  القققققل ب يةققققً بتققققا يققققلداى التققققق وعلققققك َل،ققققد يةققققً ا ققققتنماَر عليةَققققر البمجققققلنر التققققدَمبٍ 
بَقققققر  ونقققققف هجقققققل َ،قققققوف البمجقققققلنر التقققققدَمبٍ عقققققد  تجنَقققققر التاقققققلل  لقققققد  تٖنَقققققع النرنويقققققر الترَم

 التالل .تجنَر  حق  الودف اّ ل ً له وهو
بَقر نقف  مر  ا تنمام اّام إَرلبٍ لةبمجلنر عقً تجنَقر التاقلل  لقد  النرنويقر الترَم َو
عوب تتوبلى التتةب إلً ا ت داب يلداى التق  التً تتجل ي ن  نوقلماى وعقدماى التٖنَقع عوب 

يةققً  تققتوبلى الققتتةب بللتققف ال ققلدت آبتققدا ٍ  ونجوققل يققلد  الت َقق  التققً  ققليدى التٖنَققع
تتققوم جتَرققر التنقق  عبقق   ف َبققد   وبللتققللً  ققليدى يةققً تورَققه التٖنَققع  اجققلء القَققلب بلّجشقق ر 

( وهو  ف الت َ  21   1000والنولب التً َ،ةاوف بول  وهعا َتا  ن  نل  شلمى إلَه  بدَم  
َققر  و َناقق  ينةَققر التا،َققم عققً ع،ققم  نتَجققر بتقةققك إلققً  ف تتولققد تققوم  عهجَققر لوققل  والتققوم  التقة

 العهجَر تتَن لةتٖنَع نتلَشر الحللر  و النوعف الع  لب َتحق  عً الواع  بتد.
،نقققل َمرققق  ا قققتنمام  اقققم البمجقققلنر إلقققً ا قققت داب ا قققتماتَرَر لتقققي القققدوم  والتقققً  قققليدى 
التٖنَققع يةققً عوققب وتقققدَم نشققليم اُ ققَمف والجحققم إلققً إحققداث بجحققم  اَرلبَققر تالللَققر  وهققعا 

لد   َقل  722   1007م إلَه  القمشٍ  َتا  ن  نل  شل ( نف  ف لتي الدوم َ ليد يةً َز
التةنَع  ّجه َت ةي نجه ت َ  النوعف الع  َقوب بودا ه  ننل َ ليد يةً تتنَ  عونه لنشليم 
اُ َمف  ونشلم،توب ورداجَل نف  ٖ  تقن  ش تَلتوب  ،نل َ نن له لتي القدوم التتقمف 

د  يةً تو َ  نعلعه  واة ٖ  التجلف ل َلله نتحمما عً علك نقف و،وجه الش   عاته  ننل َ لي
 (.1072  رلبم ون موف  1073عَود الواع   ،نل َتا  علك ن  جتل ر  يبدال ٖب  
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 انتىصُبت انتشبىَة وانبحىث انًقتشحة:

 ات:  ـــــــــىصًـــالت
 يوصي البحث بما يمى: البحث الحالىفى إطار نتائج 

  بَر لةنتةنَف بتار يلنر  ونتةنَف النمحةر آبتدا َر بتار  لتر لةتدَمي يقد دوماى تدَم
 يةً ا ت داب يلداى التق   اجلء الَوب الدما ٍ.

  دام  الندم ر والتلنةَف يةً التحةٍ بمو، التالل   إنم الع  عد َجت،ت تشرَ  النتةنَف واة
تتوبلى التتةب  بتوم  اَرلبَر يةً تالل  التٖنَع دا   الندم ر بتار يلنر  وعوب

 بتار  لتر.

 :ُــــىخ املكرتحــــالبح
فى جوب الدراسة الحالية تقتر  الدراسة إ راب المزيد من الدراسال والبحوث التي 

 تتناول الموجوعال التالية:
  ٍتٖنَع لد   اّن  وال تلد عً تجنَر  عل ب يةً يلداى التق دما ر  ام بمجلنر تدَمب

 توبلى التتةب.النمحةر إبتدا َر عوب ت
  ٍتٖنَع لد   تح َف ن تو  ال نو،عً  عل ب يةً يلداى التق دما ر  ام بمجلنر تدَمب

 النمحةر إبتدا َر عوب تتوبلى التتةب.

  ٍتٖنَع النمحةر لد   التالل عً تجنَر  عل ب يةً يلداى التق دما ر  ام بمجلنر تدَمب
 آيدادَر عوب تتوبلى التتةب.

 تٖنَع النمحةر لد   التالل عً تجنَر  عل ب يةً يلداى التق تدَمبٍ  دما ر  ام بمجلنر
 إيدادَر النتو َمف دما َل.

 .دما ر الامو  عً التالل  بَف التٖنَع عوب تتوبلى التتةب والنتو َمف دما َل والتلدََف 
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 عــــــــشاجــــًــان

يةقب القجات آَرقلبٍ لتبقَف نقل  عقًال تلد  الحقَقَر ا ت داب الحقدَث (. 1002تالء    اّي م
 .دام التَف لةجشم القلهم ا .لدَك لحَل   ،ام إجرلزا

 نتغَرات ببتض ىيٖعتونل ىالتشلؤم  التالؤ (. عَلس1001  نحند بدر  اّجتلرٌ
 ىالتةىم اُداب،ةَقققققققققققققققققققققر  حىلَلت نرةر  الكىَت رلنتر طٖب الش تَر لدي

 .32 -77(  13   الكىَت رلنتر  إرتنليَر
القققلهم ا ن،تبققر  .بحققوث عققً تقجققَف إ تبققلماى الجا ققَر(. 7311عققلاد يبققد الة َققف    بققو ح ققي 

 اّجرةو النتَمر.  
نققد  عتللَققر نرنويققر الققتتةب التتلوجَققر عققٍ تجنَققر القققدم   ( 1002 َو ققف رققٖ     بققو النتققل ٍ

يةققً إ ققتدٕ  المنققزب والةاحققٍ وبتققا التققلداى التقةَققر لققد   ققٖي النمحةققر 
- 373(ا .20النجتققققوم    التققققدد     رلنتققققر ،ةَققققر التمبَققققر نرةققققرالنتو قققق ر  

327). 
 . القلهم ا يللب ال،تي.التتةب إَرلبٍ وتتوبلى التتةب(. 1000بدَم  ،َمنلف  

(ا عليةَققر بمجققلنر تققدَمبٍ ن ققتجد إلققً يققلداى التققق  عققٍ تجنَققر حققي 1001  جلتققم عققدو   البققى
  م ققللر د،تققوما الموضققر  إ ققت ٖ  النتمعققٍ والققع،لء إرتنققليٍ لققد    اققل  
 رلنتر ينلف التمبَر لةدما لى التةَل  ينلف  اّمدف.

(.  اقققم 1072رقققلبم   رقققلبم يبدالحنَقققد  وبقققدو   نجقققً ح قققف ال قققَد   ويقققدٕف    قققنلء نحنقققد  
بمجقققلنر تقققدَمبٍ عقققل ب يةقققً نوقققلماى التا،َقققم إَرقققلبٍ عقققً تجنَقققر الاققققر بقققللجات 

قققر لقققد  تٖنَقققع  الحةققققر إيدادَقققر عوب تقققتوبلى القققتتةب والتاقققلل  والنموجقققر الا،َم
 (  بَم .1  م (1  نرةر التةوب التمبوَر إرتنليٍ 

ن،تبقر زهقماء . الققلهم ا 1   تتوبلى التتةب والتتةَب التٖرً(. 1002حلعح  جبَ  يبد الاتل،  
 .الشم 

عتللَقققر بمجقققلنر تقققدَمبٍ عقققٍ تح قققَف ن قققتوب التناَققق  النتمعقققٍ (. 1077ح قققف  منضقققلف يةقققً  
م ققللر تةونققلى و اققم  يةققٍ  ققتر الققعا،م  التلنةققر لققدب عوب تققتوبلى الققتتةب  لةن

ف. د،توم    ،ةَر التمبَر  رلنتر بجً  َو
لققد   جنققل  التا،َققم ال ققل د  ويٖعتوققل ب ققَ،ولورَر التاققلل  والتشققللب  (.1002 جققوا   للققد   ح ققف

ما قلى ،ةَقر الد  م للر نلر قتَمنحلعحر رجَف.  عً ةبر نمحةر الالجوَر التلنر 
ر التةَل. رلنتر الجرل، الو جَر.  عة  َف.  التمبَو
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نرةققر   عَققلت التاققلل  والتشققللب لققد  ال ةبققر الرققلنتََف بققللَنف.(. 1002 يبققد  عمحققلف   الحنَققمب
 .712 -723(  11   1. رلنتر يَف شنت  ،ةَر التمبَر

ققققر (.7333 عَتقققق  نحنققققود    ةَقققق  التلنققققر ب    ققققَ،ولورَر التاققققلل  والتشققققللب لققققد   ةبققققر الالجَو
قر  م للر نلر تَم.حلعحر رجَف. عً نالندامت الح،ونَر  ،ةَقر الدما قلى التمبَو

 التةَل. رلنتر الجرل، الو جَر.
نقَقلت الن قتو  إرتنقليٍ إعتتقلدب الاققلعٍ الن قوم لْ قم  (. 1003حنقد بَقونٍ  ن ةَ   

 القلهم ا دام عبلء لة بلير والجشم.    النتَمر. 

تقققتوبلى (.  1003اهلل  والشقققحلى  نرقققدب  ويلشقققوم  احنقققد ح قققف    قققللب  نحنقققود يقققوا 
 . ينلفا دام الا،م لة بلير والجشم.التتةب  التش َ  والتٖم

 نقد  . (1003  نقَف   و بقو رقود   وا ق   يبد التَزقز  و شقلف  ال م لوب  َزداف  وال م لوب
 ماء.. الَملاا دام الزه إلً تتوبلى التتةب

(. عليةَققر ا ققت داب يققلداى التققق  النجترققر عققً تح ققَف توعتقققلى 1000 ققموم  يةققً إ ققنليَ   
  رلنتقققر إزهقققم  نرةقققر ،ةَقققر التمبَقققرالتٖنَقققع ويٖعقققر علقققك بقققلّداء التدَم قققٍ  

 (  دَ نبم730(   3م 
 . ينلفا دام وا   لةجشم.تتةَب التا،َم عً النجور الندم ٍ(. 1002ال موم  جلدَل هلَ   

( يةقً  AATا قت داب ا قتماتَرَر  حةق / ا قو / ا تقتقً    اقم. (1001  َنف حبَي    تَد
تجنَر يلداى التق  لد   ٖي التف اّو  الاقلجوب نقف  قٖ  نقلد  ال،َنَقلء  

 .202 -337(  1  دما ر نجشوم  بللنلتنم التةنٍ التلشم لةتمبَر التةنَر
 للب ال،تي.. القلهم ا يتتوبلى التتةب الجنل َر(.   1000 ةَنلف  ال َد يبد الحنَد   

يقققلداى التقققق  ويٖعلتوقققل بنتتققققداى (. 1077 نجتتقققم تقققٖ،   ينقققمو   إنقققلب نتققق اً   قققَد
ال،اققققلء  العاتَققققر اّ،لدَنَققققر دما ققققر نقلمجققققر لةتٖنَققققع النوهققققوبَف والتققققلدََف وعوب 

التقققدد الحقققلدب يشققققم  رلنتقققر   قققَو     نرةقققر ،ةَقققر التمبَقققرتقققتوبلى القققتتةب  
 332- 211. 

حنلَقر اّ اقل  نقف  عقًالبمجقلنر القعب  حقدث اقوم   -ال ا  النتال   (.1000 نلمتف    ةَرنلف
ققلاا إ،ت قلي و قليدهب يةقً الت،َققف نق  الحَقل  قم(. الَم .  تمرنققرا ن،تبقر رَم

 ن،تبر رَمم لةجشم والتوَز .
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( تاقققلل  اّ اقققل  هققق   تقققبن ضقققموم  عقققً يقققللب َشقققَ  عَقققه إ،ت قققلي 1003 قققَةرنلف  نقققلمتف  
قققققيا الامحقققققلتً ال قققققَد نحنقققققود(. النجتقققققوم ا الن،تبقققققر  والترقققققز والتشقققققللب.  تتَم

 التتَمر لةجشم والتوَز .
(. آجرققلز اّ،ققلدَنٍ ويٖعتققه بللتاققلل  والتشققللب والداعتَققر و  ققللَي 1007شققتبلف  مرققي يةققٍ  

ققققر يلنةَققققر(. الرنتَققققر  نواروققققر النشقققق،ٖى لققققد   للبققققلى الرلنتر. دما ققققر تجبَل
م  النقققلتنم ال قققلب   0لنتقققر النتقققَمر لةدما قققلى الجا قققَر بلٕشقققتماك نققق  ر ا،تقققَو

 .721 -722يشم  
 ؟. القلهم ا ن،تبر الجوضر النتَمر. ،َف جمبً  بجل جل(.  1000شقَم  َزجي نحنود   

عتللَقر بمجقلنر وعقل ٍ عقل ب يةقً التاقلل  (. 1071تدَ   محلي نحنود  ومري  ابت لب نحنقد  
نرةققر الوالققدَف. بتققد  ققٖ   النققتتةب لحنلَققر   اققل  الموضققر النتمضققَف لة  ققم

 .773 -71  ا،توبم 1(  71   رال اولر والتمبَ
(. عليةَقققر بمجقققلنر عقققل ب يةقققً يقققلداى التقققق  عقققً يقققٖم بتقققا 1073يبدال قققٖب  نحنقققد عقققلاد  

  ،ةَر التمبَقر  رلنتقر م للر نلر تَمتتوبلى التتةب إ،لدَنَر لد  إ ال . 
 يَف شنت.

جقلنر نقتقم، عقل ب يةقً بتقا يقلداى التقق  النجترقر عليةَقر بم (. 1072يبدالاتل،   قَد يبقداهلل  
نرةققر   عققٍ تجنَققر نوققلماى ات ققلع القققمام لققد  تٖنَققع التققف ال ققلنت إبتققدا ٍ

 .110 -702(   بَم   2   71  تمبوَلى الَملضَلى
يبدالنلرقققققققققققققققققد    نَقققققققققققققققققم    و لبحَقققققققققققققققققمب   نحنقققققققققققققققققد مز وا  يبقققققققققققققققققدالاتل،  ،لنَةَقققققققققققققققققل إبقققققققققققققققققماهَب

عته بناووب القعاى لقد  يَجقر نقف اّ اقل  عوب التالل  ويٖ (.1003 يبدالاتل،
  71  رلنتقققر يققققَف شققققنت – ال اولققققر دما قققلىنرةققققر   تقققتوبلى تتةققققب الققققماء 

 22 ) 33- 770. 
 اققم بمجققلنر تققدَمبٍ عققل ب يةققً يققلداى التققق  عققٍ نواعققف حَلتَققر عققٍ  (.1002  نَنققر  ب ينققوم 

   م ققللر د،تققوما تجنَققر نوققلماى التا،َققم آبققدايٍ لققد   ةبققر النمحةققر اّ ل ققَر  
 رلنتر ينلف التمبَر لةدما لى التةَل  ينلف.

 . ينلفا نل  ر الوما  لةجشم والتوَز .تتوبلى التتةب(. 1002يواد   حند  حند  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fserver8.kproxy.com%2Fservlet%2Fredirect.srv%2Fsruj%2Fsqkxgqbpc%2Fsutjj%2Fstuv%2Fp1%2Fcgi-bin%2Fkoha%2Fopac-detail.pl%3Fbiblionumber%3D94478&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFw0dn65yIbYtCQipiabPLr4EsiqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fserver8.kproxy.com%2Fservlet%2Fredirect.srv%2Fsruj%2Fsqkxgqbpc%2Fsutjj%2Fstuv%2Fp1%2Fcgi-bin%2Fkoha%2Fopac-detail.pl%3Fbiblionumber%3D94478&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFw0dn65yIbYtCQipiabPLr4EsiqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fserver8.kproxy.com%2Fservlet%2Fredirect.srv%2Fsruj%2Fsqkxgqbpc%2Fsutjj%2Fstuv%2Fp1%2Fcgi-bin%2Fkoha%2Fopac-detail.pl%3Fbiblionumber%3D94478&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFw0dn65yIbYtCQipiabPLr4EsiqQ
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(ا عليةَقققققر جنقققققوعم  بتقققققلد القققققتتةب لنقققققلمزاجو عقققققٍ تجنَقققققر (. 1003عقققققتن اهلل  نجقققققدوم يبدال قققققٖب  
لققد  تٖنَقققع التققف ال قققلدت إ ققتَتلي الناققلهَنً عقققٍ التةققوب ويقققلداى التققق  

النتققَمر   الرنتَقر نرةقر التمبَققر التةنَقر إبتقدا ٍ بللننة،قر التمبَققر ال قتودَر  
 .712 -23(  1   71رلنتر يَف شنت   -،ةَر التمبَر  -لةتمبَر التةنَر

يلداى التقق  النجب قر ب،اقلء  القعاى اّ،لدَنَقر لقد   ةبقر ،ةَقر (. 3073الاضةً  عضَةر رلبم  
قققى التمبَقققر (  الرقققزء إو  َولَقققو  72   نرةقققر ال اولقققر والتمبَقققر. برلنتقققر ال،َو
231- 221. 
 القلهم ا يللب ال،تي. النجلهر والند   الدمانٍ.(. 1007القمشٍ   نَم ابماهَب  

 .دام دَبوجو لة بلير والجشم اينلف .يلد  التق  (.1002 َو ف   ع لنٍ
القلهم ا ن،تبقر الجوضقر  .الجَومولورً ال َم  ا تبلم الن ن(. 1007،لن   يبد الوهلي نحند  
  النتَمر. 

عتللَر بمجلنر تدَمبً عٍ تجنَر التالل  النتتةب لد  تٖنَع النمحةر  (.1072 غلد  نحند    ،لن
  ،ةَققر التمبَققر  رلنتققر بجققً م ققللر نلر ققتَم  إبتدا َققر نققف عو  الترققز النققتتةب

ف.   َو
تمرنقر نقدامت   النحلعحقر يةَوقلو تتجَف يلداى التقق  (. 1003    بَجلو،للَك   مام   ،و تل

القققققدنلب  الننة،قققققر التمبَقققققر نمارتقققققر ويقققققما يةقققققً ي ققققق،م  الحوقققققماف اّهةَقققققر  
 .والتوَز  ال تودَر  دام ال،تلي التمبوب  لةجشم

 ,Marzano, R., Pickering, D, Arrendo, D, Blackburnنققلمزاجو ون ققموف 

G.Brandt, R., Moffett, C.   7333). تمرنقر دلَق  النتةقب  بتقلد القتتةب  
 القلهم ا دام عبلء.   .جلدَرالشَمف  و   تالءاّي م  و   رلبم يبد الحنَدرلبم  

تجنَققر بتققا نوققلماى  عققًعتللَققر بمجققلنر تققدَمبٍ لةتاققلل  النققتتةب  (.1077 ابت ققلب  حنققد   نحنققد
ققققلا اّ اققققل   إدام  اّزنققققلى لققققد    اققققل  الموضققققر. م ققققللر د،تققققوما    ،ةَققققر َم

 رلنتر آ ،جدَمر.
عليةَر بمجلنر عل ب يةً التتةب الن تجد لةدنل   عٍ تجنَقر بتقا (. 1072نحند   لنَر ح َف  

يققققلداى التققققق  وناوققققوب الققققعاى اّ،ققققلدَنٍ لققققد  ال ققققٖي عوب تققققتوبلى تتةققققب 
ققلى الَملضققَلى الَملضققَلى بللنمحةققر إبتدا َققر.   الرنتَققر النتققَمر نرةققر تمبَو

 .711 -733  الرزء الاللث ( 2   71لتمبوَلى الَملضَلى  
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(. عتققققوم بتقققققا النوققققلماى عبققققق   1002نحنققققد  يقققققلد  يبققققد اهلل   قققققةَنلف   ققققةَنلف نحنقققققد   
النرةققققر النتققققَمر اّ،لدَنَققققر ّ اققققل  الموضققققر ،نلشققققماى لتققققتوبلى الققققتتةب. 

 . 20 -72(  َولَو  22   72  لةدما لى الجا َر
التققاَف ى تتةققب القققماء  لققد  تٖنَققع تققتوبل(. 1072نتقق اٍ  نجتققومب  واعَققر  بققف يققموب  
 .37 -71(  72   نرةر دما لى جا َر وتمبوَرالالجٍ والاللث إبتدا ٍ  

(.  اققققم ا ققققت دب بمجققققلنر عققققل ب يةققققً 1072 حنققققد  حنققققد   نالشققققومب   للققققد بققققف  ققققتد  الن ققققمي
ا تماتَرَر يلداى التق  عً تجنَر القع،لء النج ققً/ الَملضقً والتحتقَ  ل ةبقر 

 .200 -213(   بتنبم771 النرةر التمبوَر  النتو     التف الالجً
ينقلفا  ت بَققلى ينةَقر عقً تجنَقر التا،َقم بل قت داب يقلداى التقق .(. 1002جوع   نحند ب،م  

 دام الن َم  لةجشم والتوَز .
 1    ت بَقققلى ينةَققر عققٍ تجنَققر التا،َققم بل ققت داب يققلداى التققق . (1070 نحنققد ب،ققم   جوعقق 

 م  لةجشم والتوَز  ينلف  دام الن َ
 َ،ولورَر غَم (.  1002هٖٕهلف  داجَل   و،وعنلف  رَنت  تمرنر نحند  يلد  يبد اهلل   
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Abstract 
The current research aimed at identifying the effectiveness of a 

Training Program Some Habits of Mind in Developing Optimism for 

the Primary School Students. It had been used A test of progressive 

matrix "Raven" prepared by Abo Hatab (1977), A test of rapide 

neurology survey Prepared and translated by Kamel (2001), Optimism 

scale by the researcher and the training programme by the researcher. 

The research sample consisted of (20) pupils of Six primary grade with 

learning disabilities, divided into two groups; experimental group 

(n=10), and control group (n=10) of boys and girls. Results indicated; 

the existence of significant differences in Optimism post measurement 

between of the experimental and the control group scores means in favor 

of the experimental group, the existence of significant differences in pre 

and post Optimism measurement between the experimental group scores 

means in favor of post measurement, and the non existence of significant 

differences in both post and follow up Optimism measurement between 

the experimental group scores means. 

Keywords: 

Habits of Mind - Optimism - Learnrin Disabilities - Primary 
School Students. 

 


