وٍ١خ اٌزشث١خ
اٌّجٍخ اٌزشث٠ٛخ
** *





اخلداع العلمي والثقة ببلنفس

كمنبئبت ببلتحصيل األكبدميي للطلبة املتفوقني
بكلية الرتبية جبمعة أسيوط

إعداد
د /عم٘ صالح عبد احملطَ سطَ
مدرس عمم النفس التربوي
قسم عمم النفس التربوي -كمية التربية – جامعة أسيوط

DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2020. 67479

اجملم ٛالرتبٕٖ ٛـ العدد الطبعُٕ ـ فرباٖس ً0000
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

الخداع العلمي والثقة بالنفس كمنبئات بالتحصيل األكاديمي للطلبة المتفوقين.......................................

وطتدمص البشح:
ىدف البحثث الحثال إلث التنبث بالتحيثيا ااكثاديم لمطمبثة المتفثوقي بكميثة التربيثة
جامعثثة أسثثيوط م ث لثثتا مت يثثري اللنثثة بثثالنفس واللثثداع العمم ث  ،وتكونثثت عينثثة البحثثث م ث
 300طالب وطالبة م طمبة وطالبات كمية التربية موزعي كما يم  :عينثة اسثتطتعية مكونثة
م ث  210طالب ثاو وطالب ث وة ،و 90طالب ثاو وطالب ث وة عينثثة أساسثثية ،بمتوسثثط عمثثري  21.56سثثنة
وانح ثراف معيثثاري  ،0.88وأسثثفرت نتثثا

البحثثث ع ث

وجثثود وثثروت دات دإلثثة إحيثثا ية بثثي

متوسط درجات دكور واناث عينة البحث ليالح اإناث و كثت مث اللنثة بثالنفس والتحيثيا
اإكاديم وليالح الدكور و اللداع العممث  ،كمثا أسثفرت النتثا

عث وجثود عتقثة إرتباطيثة

سالبة دالة إحيا ياو بي متوسط درجات الطمبة عينة الدراسة و كثت مث أبعثاد معثدم الجثر ة
العممية واللوف م المسثتنبا ،اللثوف مث ننثص النثدرات والمعثارف ،التثر وث تكثرار النجثاح

مسثثتنبتو ،عثثدم ميثثداقية النجثثاح والتفثثوت ،منيثثاس اللثثداع العممث

واللنثثة بثثالنفس والتحيثثيا

اإكثثاديم لمطمبثثة ودلثثر عنثثد مسثثتو دإلثثة  ،0.01كمثثا أظيثثرت نتثثا

البحثثث وجثثود عتقثثة

إرتباطيثة موجبثة دالثثة إحيثا ياو بثثي متوسثط درجثثات الطمبثة عينثة الدراسثثة وث كثثت مث أبعثثاد
ومنياس اللنة بالنفس والتحييا ااكاديم لمطمبة ودلثر عنثد مسثتو دإلثة  ،0.01وث حثي

بمثثم معامثثا التحديثثد بثثي مت ي ثرات البحثثث  0.867وى ث نسثثبة إسثثيام منياس ث اللنثثة بثثالنفس
واللثثداع العممثث وثث التحيثثيا ااكثثاديم  ،وبالتثثال يمكثث اسثثتلدام كثثت مثث منياسثث اللنثثة
بالنفس واللداع العمم كمنب ثات بالتحيثيا اإكثاديم لمطمبثة المتفثوقي بكميثة التربيثة جامعثة
أسيوط.

الهمىات املفتاسٗ :ٛاللداع العمم  ،اللنة بالنفس ،التحييا ااكاديم .

- 706 -

.......................................الخداع العلمي والثقة بالنفس كمنبئات بالتحصيل األكاديمي للطلبة المتفوقين

Abstract
The current research aimed to predict the academic
achievement of Superior students in the faculty of education
through the variables of self-confidence and Imposter Phenomenon.
The research sample consisted of 033 male and female students of
the faculty of education distributed as follows: A survey sample
consisting of 013male and female students nd 03male and female
students a basic sample, the mean of their ages was 01.12year and
standarad deviation was 3.00, The results indicated that there were
statistically significant differences between the mean scores of males
and females of the research sample in favor of females in both self confidence and academic achievement and in favor of males in
Imposter Phenomenon. The results also showed a negative
correlation between the mean scores of the study sample in both
dimensions (lack of scientific courage and fear of the future, fear of
lack of capacity and knowledge ,doubt about the future success, lack
of credibility of success and excellence, measure of imposter
phenomenon) and self-confidence and academic achievement of
students, at the level of 3.31, The results also showed a positive
correlation between the mean scores of the study sample in both
dimensions and measure of self-confidence and academic
achievement of students at the level of 3.31, while the coefficient of
determining the variables between the research variables was 3.020,
that percent for self and imposter phenomenon in academic
achievement, and therefore can be used both measures of selfconfidence and imposter phenomenon as predictors of academic
achievement of superior university
students.
Keywords: imposter
achievement.

phenomenon,
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أٔالً  -وكدو ٛالبشح:
إ

م

يطمع عم

ليا ص وسمات المتفوقي

والموىوبي

وما يتميزو

بو م

قدرات ومواىب ،يعتند أنيم جميعاو لدييم م الندرة والميارة ما ي ىميم ويمكنيم م التعرف

عم

متاكميم وايجاد الحموا ليا والت مب عمييا ،وتحنيت التكيف مع محيطيم سواء و

ااسرة أو المدرسة أو الجامعة أو محيط العما أو و المجتمع ككا أو أي مكا كا  .وقد
يعتبر البعض أ اإلرتاد والتوجيو لي إء المتفوقي والموىوبي إ يتكا ضرورة أو عامتو

ميماو ينب

مراعاتو ودلر لما يتميزو بو م قدرات عالية .ولك اابحاث والدراسات ألبتت

عكس ىده المنولة.
وتتير كتنس وستوبر م Clance, P., & Stober, R., (1995إل أ ظاىرة

ٍ
تمت دراسة الرسا ا الت
التزييف واللداع تتّيا
بجدور تنع و ااطر اإجتماعية ،وند ّ
ٍ
تم
تندميا اا َ
ُسر والمجتمع عبر التنميط اإجتماع الجنس كم ترات لمتاعر اللداع ،كما ّ

تناوا متاعر اللداع و ضوء النجاح والترقّ اإجتماع لد أوراد المجتمع ،ولند استُلدم
ميطمح ظاىرة اللداع لمتعبير ع لبرة دالمية م الزيف العنم ّ الدي يبدو واسع اإنتتار
ومكلّف لييياو بي عينة منتناة م ااوراد مرتفع اإلنجاز والتحييا.

واللنثة بثثالنفس ىث دلثثر التثعور الثثد يعطث ل نسثا إحسثثاس بذنثو دو قيمثثة عاليثثة

ومرموقة بي اآللري  ،وينعكس ىدا التعور عم اإلنسا وبالتال يتيثرف بلنثة بثدو لثوف
م ردود أوعاا م حولو تجاة التيرف الد قام بو ،كما أ تمثر اللنثة بثالنفس تظيثر وث كثا
تيرواتو أو كمماتو أو تحركاتو بدو أ يكترث لم حولو م الناس ويده اللنة تعطيثة تثعور
أنو سيد نفسو بدو منازع مكاروا. 2009 ،
وم ث لثثتا عمثثا الباحثثث و ث مجثثاا التثثدريس بالجامعثثة ،لثثوحظ أ ىنثثار كلي ث ارو م ث

الطمبثثة الفثثا ني يتثثعرو بفجثثوة بثثي قثثدراتيم العاليثثة و ث التحيثثيا الدراس ث والزيثثف العنم ث

لثدييم وتثثعورىم بالسثثمبية تجثثاه بعثثض المواقثثف العمميثة وضثثعف لنثثتيم بذنفسثيم ،ولعثثا ظثثاىرة
اللثثداع العممث ظثثاىرة حديلثثة لثثم يتطثثرت ليثثا الكليثثر مث البثثاحلي وث الثثوط العربث وربطيثثا
بمت يثثثري التحيثثثيا ااكثثثاديم واللنثثثة بثثثالنفس ،ممثثثا دوثثثع الباحثثثث إلجثثثراء ىثثثدا البحثثثث لمتنبثثث
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بالتحيثثيا ااكثثاديم لمطمبثثة المتفثثوقي مث لثثتا معروثثة اللثثداع العممث واللنثثة بثثالنفس لثثد
ى إء الطتب.
ولك ث يحنثثت البحثثث دلثثر وسيستني ث اادبيثثات الت ث كتبثثت و ث ىثثدا المجثثاا ،وسثثيتم
التيار كمية التربية بجامعثة أسثيوط كم سسثة ار ثدة ومتميثزة وث تثت المجثاإت ،وتتثما ىثده
اادبيثثات كثثا مثثا تثواور عث ظثثاىرة اللثثداع العممث

وربطيثثا بكثثا مث اللنثثة بثثالنفس والتحيثثيا

ااكاديم لد طمبة وطالبات كمية التربية.

ثاٌٗاً  -وشهم ٛالبشح:
ىنار الكلير م المتكتت الت يعان منيا الفا نو والت توجب عم الملتيي
اإىتمام بيده المتكتت وألدىا بعي

اإعتبار ،وكيف إ ونسمع كلي ار ىده المنولة "إ

أكتتاف طفا موىوب أوضا م إكتتاف منجم م الدىب" ،إ الطمبة المتفوقي والموىوبي
مند اكتتاويم سواء كانوا و

الطفولة المبكرة أو لتا مراحا نموىم ودراستيم ااولية وما

يمييا م مراحا ىم بذمس الحاجة إل التعرف عم متاكميم ،وانفعاإتيم ،وىم أكلر عرضة
لممتاكا النفسية واإجتماعية ،مما يستدع

حتمية وجود برام

التوجيو واإلرتاد ،ودلر

لمت مب عم تمر المتاكا سواء كانت معروية أو اجتماعية أو نفسية ،ناتجة م المحيطي
بي إء المتفوقي والموىوبي أو نابعة م يراعاتيم الدالمية.
وم أىم المتكتت الت يتعرض ليا ى إء الطمبة متكمة اللداع العمم

والزيف

العنم  ،والدي ي ظير و يورة سمبية نفسية تتدالا مع قدرتيم عم العما بكفاءة ،وي إء
ااو ارد غير قادري عم استدلاا لبرات نجاحيم وجعميا جزء متكاما م تلييتيم ،وىم
يمتمكو

موىبة حنينية ولدييم تفوت دراس

ولكنيم غير والني

م

مكانتيم ،ويظيرو

النمت المعمم ،وننص اللن ة بالنفس ،واإكت اب ،واإلحباط الراجع إل عدم الندرة عم منابمة
معايير تحييميم ،وبالرغم م وجود أدلة لارجية موضوعية عم نجاحيم وموىبتيم ،إإ أ
لدييم اعتناد مستمر بتذ

عدم كفاءتيم ،واللوف م

عدم قدرتيم عم

تحنيت النجاح

السابت مرة ألر  ،واعتناد دا م بذنيم يننييم الميارة أو الدكاء ،ولعا ظيور ىده المتكمة
عم الساحة العالمية دوع الباحث أ يفكر بجدية و إعداد ىدا البحث لك يحنت العتقة أوإ
بي مت يري اللنة بالنفس واللداع العمم

مع مت ير التحييا اإكاديم لم إمكانية التنب

بيده المت يرات.
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وبطبيعة الحاا وإ ظاىرة اللداع قد ت لر بنسبة كبيرة عم لنة الطمبة بذنفسيم مما
ضعف تحييميم الدراس

ي دي إل

وند أتارت العديد م

النوية بي اللنة بالنفس والتحييا الدراس لد
وعبد الرحم م 2017والت

أتارت إل

الدراسات والبحوث إل

العتقة

الطمبة وم ىده الدراسات دراسة الفودري

عدم وجود وروت بي

والتحييا الدراس  ،ودراسة علما م 2016والت

تويمت إل

اللجا واللنة بالنفس
ارتفاع اللنة بالنفس لد

الموىوبي  ،أيضاو أتارت دراسة محمدم 2016إل وجود العديد م العواما الت ت دي إل

ضعف اللنة بالنفس منيا المنارنات اإجتماعية بي المراىني وبعضيم البعض ،انلفاض

التحييا الدراس

وغير دلر م

ارتباطية موجبة بي
والسمور العدوان
والعنزيم 2011إل

العواما ،وأتارت دراسة نايرم 2016إل

اللنة بالنفس والتحييا الدراس
لد

وعتقة سالبة بي

وجود عتقة
اللنة بالنفس

طمبة المرحمة اللانوية ،كما أتارت دراسة كت م
وجود إرتباط جوىري داا بي

اللنة بالنفس والتحييا الدراس

العنزي
و

عينات الدكور واإناث والعينة الكمية ،كما كتفت الدراسة ع وجود عتقة بي الطتقة واللنة
بالنفس و

حي إ توجد عتقة بي اايالة واللنة بالنفس ،وأجر كت م ياسي وعبد

الرازت والحسين م 2010دراسة تويمت إل وجود وروت بي درجات الطمبة المتفوقي عنمياو
والعاديي و منياس اللنة بالنفس ومنياس ضبط الدات ،وكتفت الدراسة ع إمكانية التنب

باللنة بالنفس م لتا مكونات ضبط الدات لد

الطمبة المتفوقي عنمياو ،وأظيرت دراسة

العنزي والكندري م 2004تفوت الدكور و سمة اللنة بالنفس عم اإناث و نظام المنررات
الدراسية ونظام الفيمي  ،كما أظيرت الدراسة وجود عتقة ارتباطية بي سمة اللنة بالنفس
والتحييا الدراس  ،وأتارت دراسة عم م 2004إل وجود ارتباط موجب بي اللنة بالنفس
والمعدا التراكم م التحييا الدراس
وم لتا ما ورد و

لد جميع طمبة ااقسام العممية.

الدراسات والبحوث السابنة يتبي قمة الدراسات الت

أوردت

الحديث ع ىده المت يرات مجتمعة ،وربط مت يري اللنة بالنفس واللداع العمم بالتحييا
اإكاديم لمطمبة الفا ني ولعا دلر مما دوع الباحث إل إجراء ملا ىدا البحث.
ويمك تمليص متكمة البحث و الس اا الر يس التال :

 -ىا يمك

التنب بالتحييا ااكاديم

لمطمبة المتفوقي

بكمية التربية م

مت يري اللنة بالنفس واللداع العمم ؟ والدي يتفرع منو اإس مة التالية:
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 -1ما الفروت بي درجات دكور واناث عينة البحث و كت م ظاىرة اللداع العمم ،
اللنة بالنفس ،والتحييا اإكاديم لمطمبة المتفوقي بكمية التربية جامعة أسيوط؟
 -2ما ى العتقة اإرتباطية بي كت م ظاىرة اللداع العمم ومستو اللنة بالنفس
والتحييا اإكاديم لمطمبة المتفوقي بكمية التربية جامعة أسيوط ؟
 -3ىا يمك

بالتحييا ااكاديم

التنب

لمطمبة المتفوقي

بكمية التربية م

لتا

مت يري اللنة بالنفس واللداع العمم ؟

ثالجاً  -أِداف البشحّٖ :دف البشح احلال٘ إىل:
 -1الكتف ع الفروت بي متوسط درجات دكور واناث عينة البحث و كت م ظاىرة
اللداع العمم

لمطمبة ،اللنة بالنفس ،والتحييا اإكاديم

لمطمبة المتفوقي بكمية

التربية جامعة أسيوط.
 -2تحديد العتقة اإرتباطية بي درجات الطمبة عينة البحث و كت م ظاىرة اللداع
لمطمبة المتفوقي بكمية التربية جامعة

العمم  ،اللنة بالنفس ،والتحييا اإكاديم
أسيوط.
 -3التنب بالتحييا ااكاديم

لمطمبة المتفوقي بكمية التربية م لتا مت يري اللنة

بالنفس واللداع العمم .

زابعاً  -أِىٗ ٛالبشح:
تتضح أىمية البحث الحال م لتا ما يم :
 إعداد منياس لملنة بالنفس لمطمبة لممتفوقي بكمية التربية. -يمك

اإستفادة م

نتا

ىدا البحث و

الفا نو لتجنب دلر مستنبتو.

تحديد أىم المتكتت الت

 يعد ىدا البحث -عم حد معروة الباحث -م اابحاث النميمة التاللداع العمم

لمفا ني و

والتحييا اإكاديم .

يعان

منيا

تناولت ظاىرة

جميورية مير العربية وربطيا بمت يري اللنة بالنفس
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خاوط ًا  -وصطمشات البشح:
يتناوا البحث الميطمحات اإلج ار ية التالية:

 -1ظاِس ٚاخلداعImposter Phenomenon :
وى

لبرة دالمية م الزيف العنم

بااتلاص الدي يتمتعو بمستو تعميم

لد

الطمبة المتفوقي  ،وىده الظاىرة مرتبطة

مرتفع منارنة بااتلاص اآللري و

أسرىم،

وتنديرىم لدواتيم سمب  ،ومتفردي و بي اتيم ،وى حالة نفسية سمبية تتدالا مع قدرة الفرد
عم العما بكفاءة(Clance, P., 2013).

وتعرف إج ار ياو بعدم قدرة الطمبة عم المداكرة والتحييا بكفاءة نتيجة لمحالة السثمبية

نفسياو ودىنياو والت تتدالا مع قدرتيم عم اإنجثاز ،وىث الدرجثة التث يحيثا عمييثا الطمبثة
م لتا استجاباتيم عم منياس ظاىرة اللداع العمم .

 - 0الطمب ٛاملتفٕقني:
والمتفوقثثو ىثثم أول ثثر الطمبثثة البثثارزو الثثدي يتمتعثثو بثثدكاء عثثاا وقثثدرات مرتفعثثة،
ويمتثثثازو عثثث أقثثثرانيم بمسثثثتو أداء مرتفثثثع ييثثثمو إليثثثو وثثث المجثثثاإت الملتمفثثثة لمحيثثثاة،
ويرتبط ىدا المستو بالدكاء العام ليم ومستو التحييا الدراس أيضاو.

 - 3الجك ٛبالٍفظ:
ى ث إيمثثا اإنسثثا واطم نانثثو المثثدروس إل ث قدراتثثو وامكاناتثثو عم ث تحنيثثت أىداوثثو،
واتلاد ق ارراتثو والثتحكم وث أقوالثو وأوعالثو وقناعاتثو ،ومواجيثة المواقثف الحيايتثة اليثعبة وىث
مفتاح النجاح و جميع مجاإت الحياةمىارو . 2016 ،

وتعرف إج ار ياو بندرة الفرد عم تحنيت أىداوثو واتلثاد ق ارراتثو والثتحكم وث كثا أعمالثو

وى الدرجة الت يحيا عمييا الطمبة م لتا استجاباتيم عم منياس اللنة بالنفس.

 - 4التشصٗن االنادمي٘:
الدرجات الت يحيا عمييا الطمبة و جميع المنثررات الدراسثية لثتا العثام الجثامع
 2019 /2018م.
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ضادضاً  -ذلددات البشح:
 ذلددات وهاٌٗ:ٛ
تم تطبيت أدوات الدراسة و

معاما وويوا ومدرجات كمية التربية – جامعة أسيوط.

 ذلددات شواٌٗ:ٛ
تم تطبيت أدوات الدراسة و الفيا الدراس اللان م العام الجامع 2019 /2018م.

 ذلددات وٕضٕعٗ:ٛ
ينتير البحث عم

عينة الطمبة الفا ني

م

طمبة كمية التربية جامعة أسيوط لمعام

الجامع 2019 /2018م.

ضابع ًا  -عٍٗ ٛالبشح:
اقتير ىدا البحث عم عينة عتوا ية بسيطة م الطمبة الفا ني بكمية التربية جامعة
أسيوط لمفيا الدراس

اللان

بالعام الجامع

2019 /2018م،

حيث قام الباحث

بالتيار العينة م طمبة التعب والفرت الملتمفة بكمية التربية بمتوسط عمري 21.56
سنة وانحراف معياري  ،0.88وتم تينيف الطمبة حسب مت ير الجنس وجدوا م1
يوضح دلر.

اٌؼٕ١خ
االعزطالػ١خ
األعبع١خ
االجّبٌٟ

جذٚي ()1
رٛص٠غ ػٕ١خ اٌجذش دغت ِزغ١ش اٌجٕظ
اٌّجّٛع اٌىٍٝ
إٔبس
روٛس
%
ن
%
ن
%
ن
%133
013
%00
122
%01
44
%133
03
%23
14
%43
02
%133
033
%00
003
%00
03

ثاوٍ ًا  -أدٔات البشح:
 -منياس اللداع العمم .

إعداد عبد المحس م2019

 -منياس اللنة بالنفس.

إعداد الباحث
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اإلطاز الٍظسٔ ٙالدزاضات ذات الصمٛ
أٔالً  -ظاِس ٚاخلداع العمى٘ لمىتفٕقني:
تعد ظاىرة اللداع لبرة دالمية م

الزيف العنم

الدراس  ،وىده الظاىرة مرتبطة بااتلاص الدي
بااتلاص اآللري و

يتمتعو

لد

الطمبة بالرغم م

بمستو تعميم

أسرىم ،وتنديرىم لدواتيم سمب  ،ومتفردي و

نفسية سمبية تتد الا مع قدرة الفرد عم

تفوقيم

مرتفع منارنة
حالة

بي اتيم ،وى

عم

العما بكفاءة .وى إء ااوراد غير قادرو

استدلاا لبرات نجاحيم وجعميا جزء متكاما م تلييتيم ،وىم يمتمكو موىبة حنينية
ولدييم تفوت دراس ولكنيم غير والني م مكانتيم ،ويظيرو النمت المعمم ،وننص اللنة
بالنفس ،واإكت اب ،واإلحباط الراجع إل عدم الندرة عم منابمة معايير تحييميم ،وبالرغم
م وجود أدلة لارجية موضوعية عم نجاحيم وموىبتيم ،إإ أ لدييم اعتناد مستمر بتذ
عدم كفاءتيم ،واللوف م عدم قدرتيم عم تحنيت النجاح السابت مرة ألر  ،واعتناد دا م
بذنيم يننييم الميارة أو الدكاء). (Clance, P., 2013

ٔتصف ) Clance, P., (1985ظاِس ٚاخلداع لدى الطمب ٛمبذىٕع ٛوَ الصفات ِ٘:
 -دائس ٚاخلداع :يواجو التلص التبا ارو أو متروعاو أو ميمة ،ويساوره التر أو اللوف

التديد ،ويتساءا ما إ كا سينجح ىده المرة أم إ ،وقد يساوره النمت ،وااعراض
اإلعداد ،أو ي ّجا

بجد ويبالم و
النفسية/السيكوماتية ،والكوابيس وغيرىا ،ويعما ّ
ٍ
بطرينة ىوجاء ،وينجح ويتمنّ ت دية مرتدة إيجابية ويتم
العما وينوم باإلعداد إحناو

تعزيز الدا رة بذسرىا ،وربما يكو لديو اإعتناد التمنطن ّ بذنو يجب أ يعان ك
التر.
يتم تعزيز
ّ
ينجح ،كما ّ
ٍ
ٍ
عالية م ظاىرة
بمستويات
 االٌطٕاء :م المحتما أ يتمتع ااتلاص المنطوواللداع.
كا ما إ يعروو ىو.
 اخلٕف وَ التكٕٖي :يفترض دلر التلص أ ّ اآللري سيعروو ّ-

بتدة م
السعب وَ الفشن .يلاف دلر التلص ّ

-

الشعٕز بالرٌب جتآ الٍذاح :يتناوا التلص ىدا التعور بإنكار نجاحو.

الحمت".
ُ
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 -الصعٕب ٛالشدٖد ٚيف غسع التػرٖ ٛاملستد ٚاإلجيابٗ .ٛلد

دلر التلص متكمة و

بتنبا ملا تمر الت دية المرتدة ،وىو يروض اإللارة الت قد تنت
التعور باإللارة المرتبطة ّ
تنبميا لممدح ،ولديو يعوبة و التعاما مع التعور بالحيوية واإللارة ويلت
ع
ّ

العواقب.

 الكمل املعىمي :المبال ة و تندير اآللري مع الحط م تذ الدات .إ ّ لد دلر التلصاحتراماو بال او لعنمية اآللري ونزعة نحو منارنة نناط ضعفو بنناط قوة اآللري  ،لدلر ويو
يحطّ م قدراتو ويبالم و تندير اآللري .

-

تعسٖف الرناء بطسٖك ٍٛومتٕٖ :ٛلد

دلر التلص أساطير متعددة بتذ

الدكاء

ومكوناتو:
ملا ىدا التلص رسا ا أسرية تناقض

رسا ا أسرية لطذ وغير ينينية ،حيث يتمن

رسا ا اآللري ويما يتعمت بكفاءتو ،مع روض لف

أو ظاىر م جانب ااسرة بإدرار

ميادره اللاية.
) Clance, P., & Imes, S. (1988دراسة عم النساء مرتفع اإنجاز

وقد أجر

والتحييا وتويت إل

أ

ٍ
استيعاب إح ٍ
ت لمحاكاة الدور الجنس
ديناميات أسرية معينة و

ٍ
بتكا م ٍ
لر و
اإجتماع تسيم
نمو ظاىرة اللداع ،وبالرغم م اإلنجازات الباىرة أكاديمياو
ّ
تتعرض لظاىرة اللداع إإ أني يناوم اإعتناد و
ومينياو الت حننيا ى إء النساء الت
ّ
ٍ
أي ٍ
ورد يفكر و غير دلر ،وإ يبدو أ ّ العديد م اإلنجازات
كوني ّ نابيات وأني ّ قد لدع ّ
تندم دليتو موضوعياو ووي ارو لألداء العنم ّ الفا ت ت لّر عم اإعتناد و
الت قد يتوقع أ
ّ
اإلبناء عم متاعر اللداع بمرور الزم ،

وتم الكتف ع أربعة عواما تسيم و
اللداعّ ،
وتم ويف اإتجاىات العتجية الت لبتت واعميتيا و
ّ

مساعدة النساء عم

ت يير مفيوم

الدات اللادعة.

ثاٌٗاً  -الجك ٛبالٍفظ:
اللنة بالنفس ى لنة اإلنسا و يفاتو وقدراتو وتنييمو لألمور ،وى إيما اإلنسا
بذىداوو وق ار ارتو وبندراتو وامكاناتو ،أي اإليما بداتو ،ويعرف اإلنسا الوالت م نفسو و
عمم النفس بذنو التلص الدي يحترم ويندر داتو ،ويحب نفسو وإ يعرضيا لألد  ،ويلت
بندراتو عم

اتلاد الن اررات اليا بة ويدرر كفاءاتو ،كما يتسم التلص الوالت بنفسو
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باإطم نا والتفا ا والندرة عم تحنيت ااىداف ،وتنييم ااتلاص والعتقات بتكا يحيح
ابتداء
بناء عم نظرتو لنفسو وتنديره لداتو ،وتبدأ اللنة بالنفس بالتكو عم مدار السنوات
و
و
م الوإدة حت المرور بذوا التجارب واإنطباعات وتجارب الحياة و الدوا ر ااسرية،
والمدرسة ،والجامعة ،ومع المعممي واايدقاء ،واللنة بالنفس ى طريت النجاح و الحياة
مكاروا. 2009 ،
ويا بذنيا متتنة م الفعا اللتل ولت وى كممة
ويعرويا أبو العيد م  96 ،2006ل و
تدا عم العنا واإلحكام ،يعن عم الضبط والنوة والتمك  ،و ولنت الت ء أحكمتو و
اطمذننت إليو بحيث أمكنر اإنتفاع بو واإستفادة منو واإعتماد عميو والبناء عميو ،وأما اامر
محكما وإنر إ تستطيع أ تعتمد عميو.
الدي إ يكو
و
كما أتار البحيريم 823 ،2009إل أنيا وع الفرد بداتو وقدراتو ومياراتو ،وكفاءتو
و

مواجية مواقف الحياة ومياعبيا ،محننوا توازونا بي

طموحاتو وامكاناتو ،مدروكا لتنبا

اضيا
اآللري لو،
و
متنبت لداتو ،مرونا متاروكا بإيجابية مع الآللري ومع الحياة ااكاديمية ،ر و
متمتعا بيحة نفسية جيدة.
ع داتو،
و
بينما تعرويا عموا م 13 ،2009بذنيا حاجة الطفا إللبات داتو و معروتو وادراكو

لندراتو واعتماده عم نفسو و إتباع حاجاتو الملتمفة بندر استطاعتو وتفاعمو مع المجتمع
المحيط بو وعدم تعوره بالننص أو اللجا أو اللوف و الموقف الدي إ يستوجب ظيور
ملا ىده اإنفعاإت.
بينما ت كد دراسة محمودم 2010عم

أ

اللنة بالنفس تعن

ر ية الفرد اإليجابية

والواقعية لداتو وقدراتو وايمانو بندرتو عم تحنيت أىداوو ،وعدم اللنة بالنفس إ يرتبط بننص
و

الندرات با عم العكس ىو نتيجة لمتوقعات غير الواقعية والم ال وييا ،وت يوجد أحد

كاما ،وكا منا لديو ننيية أو ننطة ضعف ،ولك ىدا إ يدعو أ نفند اللنة بذنفسنا ،كما إ
يعن ىنا أ اللنة بالنفس ى حب الدات النرجس أو تندير الدات السطح الظاىري ،ولكنيا
تكا عميت م احترام الدات النا م عم إدرار السمات اإليجابية والسمبية وتٌنم اللنة بالنفس
عم لتث مراحا ى  :إدرار الدات ،و قبوا الدات ،و اإعتماد عم الدات ،وتننسم اللنة
بالنفس إل نوعي ىما اللنة المطمنة بالنفس ،واللنة المحددة بالنفس.
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أِىٗ ٛالجك ٛبالٍفظ:
دور ميماو و تماسر التليية وترتبط بعدد م السمات
تمعب سمة اللنة بالنفس وا
والعواما البارزة كمفيوم الدات وتندير الدات والكفاية اإجتماعية والتحكم بالدات وتوكيد الدات
ومركز الضبط .وقد أكدت دراسات عديدة عم أ ااوراد الوالني م أنفسيم ىم أكلر وعالية
و

مواجية الظروف الطار ة ،وأكلر قدرة عم

حا المتكتت ،وأكلر متاركة و

اانتطة

انفتاحا عم اآللري .
اإجتماعية ،وأكلر
و

مسات ٔوظاِس الجك ٛبالٍفظ:

 -1التعور باام .

 -2التعور بالكفاية.

 -3التعور بتنبا اآللري .

 -4اإليما بالنفس.

 -5اإت از اإجتماع .

 -6البعد ع التمركز حوا الدات.

-7البعد ع اانانية والتعور بالدنب ميوالحة. 183 ،2004 ،

وهٌٕات الجك ٛبالٍفظ:
اللنة بالنفس ى اعتناد المرء بندرتو عم تحنيت ااىداف الت يريدىا وث كليثر مث
المواقف أو و موقف معي  ،و لملنة بالنفس مكونات حددىا باجري و ماكس و :
أ-

النظر إل الدات عم أنيا قادرة واإليما بندرتيا عم عما ااتياء كاآللري .

ب -التعور باإنتماء واإليما بذنو جزء متكاما مع اآللري .
ت -التفا ا بالمستنبا والنظرة اإليجابية لمحياة.
ث -مواجية الفتا م لتا النظر إل لبرات الفتا عم أنيا ورية لمتعمم والنمو.
ج -امتتر ميادر مناسبة م التعزيز م لتا نمادج الدورمجودة. 2007 ،

ٔلكد أدسٖت العدٖد وَ الدزاضات ٔالبشٕخ سٕه وٕضٕع الجك ٛبالٍفظ ٔوٍّا:
دراسثثة بمثثومج ار م Blomgran, N 2006والت ث ىثثدوت إل ث التعثثرف عم ث ألثثر
برنام مكلف لتنمية اللنة بالنفس ،وتكونت عينثة الدراسثة مث مجمثوعتي مث ااطفثاا تتثراوح
عاما إحداىما م الدكور واالر م اإلناث ،واستلدم الباحث المثني
أعمارىم بي  15-13و
التجريب  ،وأسفرت النتا ع أ تنمية الندرات الم وية وبعض الميثارات اإجتماعيثة ليثا دور
كبير و تنمية اللنة بالنفس لد المجموعتي .
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كما ىدوت دراسة محمد م 2008إل معروثة وعاليثة برنثام إرتثادي معروث سثموك
لتنميثثة اللنثثة بثثالنفس ولفثثض اضثثطرابات المجمجثثة وث الكثثتم لثثد ااطفثثاا باليثثف السثثادس،
واسثثتلدم الباحثثث المثثني التجريبث  ،و بمثثم عثثدد العينثثة مث تتميثثد اليثثف السثثادس اإبتثثدا
طالبثا مث الثثدكور واإلنثاث طبثثت عمثييم منيثثاس اللنثة بثثالنفس ،وكثا مث أىثم النتثثا
م862
و
وجود ألر لمبرنام عم تحنيت درجثة مث اللنثة بثالنفس وتلفيثف حالثة المجمجثة بثالكتم ودلثر
ليالح المجموعة التجريبة و اإلتبار البعدي.
أما دراسثة عمث م 2009ونثد اسثتيدوت الكتثف عث وعاليثة برنثام إرتثادي معروث
سموك لتنمية اللنة بالنفس لد طالبات الجامعة اإلستمية ب زة ،والتعرف عمث مسثتو اللنثة
بالنفس لد أوراد العينة ،و كثدلر الكتثف عمثا إدا كثا ىنثار وثروت دات دإلثة إحيثا ية بثي
متوسط درجات أوراد المجموعة التجريبية عم اإلتبار النبم ومتوسط درجاتيم عمث اإلتبثار
البعدي لملنة بالنفس ،استلدمت الدراسثة المثني تثبو التجريبث  ،حييثث تكونثت عينثة الدراسثة
طالبا وطالبة م كمية التربية والجامعة اإلستمية ،كما استلدمت الدراسثة اإسثتبانة
م م80
و
كذداة لجمع البيانات م أو ارد العينثة ،وتويثمت الدراسثة إلث وجثود وثروت دات دإلثة إحيثا ية
بي النياسثي النبمث والبعثدي ليثالح البعثدي،مما يعنث وعاليثة البرنثام المنتثرح لتنميثة اللنثة
بالنفس.
بينما ىدوت دراسة العنزي م 2012إل إعداد برنام إرتثادي معروث سثموك لتنميثة
اللنة بالنفس لد اايتام و المرحمة المتوسطة ،وقد تممت عينثة الدراسثة م 42مث التتميثد
اايتثثام ،وتثثم تطبيثثت منيثثاس اللنثثة بثثالنفس ،وقثثد تويثثا الباحثثث إل ث وجثثود وثثروت دات دإلثثة
إحيا ية بي متوسط رتثب درجثات أوثراد المجمثوعتي التجريبيثة والضثابطة بعثد تطبيثت منيثاس
اللنة بالنفس ،وجاءت الفروت ليثالح المجموعثة التجريبيثة ،وأظيثر البرنثام اإلرتثادي النثا م
عم اليور و تنمية اللنة بالنفس لد اايتام و المرحمة المتوسطة وعاليتو.
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إدـــــساءات البشح
أٔالً  -وٍّر البشح:
يدور البحث الحال حوا اللداع العمم واللنة بالنفس كمنب ات بالتحييا ااكاديم
لمطمبة المتفوقي بكمية التربية -جامعة أسيوط ،وو سبيا دلر تم إعداد منياسي لنياس كت
م ظاىرت

اللداع العمم

واللنة بالنفس؛ لدلر تم اتباع المني الويف

اإرتباط  ،وىو

المني المت م اىداف البحث الحالية.

ثاٌٗاً  -دلتىع ٔعٍٗ ٛالبشح:
(أ) دلتىع ٔعٍٗ ٛالبشح:
تكو مجتمع البحث م طمبة كمية التربية بجامعة أسيوط لمعام الجامع
2019م ،واقتيرت العينة عم

الطمبة المتفوقي

/2018

بالفرقة الرابعة بكمية التربية ،حيث بمم

عددىم  300طالب وطالبة م 80طالب 220،طالبة .

(ب) العٍٗ ٛاالضتطالعٗ:ٛ
تثثم اتثثتنات عينثثة عت ثوا ية مكونثثة م ث  210طالب ثاو وطالب ث وة م ث الطمب ثة المتفثثوقي –

تتتما العينة ونط عم الطمبة الحايمي عم جيد جداو وذكلر لتا السنوات اللتلثة السثابنة-

بكميثثة التربيثثة الفرقثثة الرابعثثة لمعثثام الجثثامع  2019 /2018م ،وتثثم تطبيثثت عمثثييم اليثثورة
ااولية لألدوات لمتحنت م اليدت واللبات ،وجدوا م 1يوضح تينيف العينة.

(ز) العٍٗ ٛاألضاضٗ:ٛ
تم اتتنات عينثة عتثوا ية مكونثة مث  90طالبثاو وطالبث وة مث الطمبثة المتفثوقي بكميثة

التربيثثثة الفرقثثثة الرابعثثثة جامعثثثة أسثثثيوط  -ودلثثثر لمتذكثثثد مثثث تفثثثوقيم الدراسثثث لثثثتا ااعثثثوام
الدراسثثية اللتلثثة السثثابنة -لمعثثام الجثثامع  2019 /2018م ،بمتوسثثط عمثثري  21.56سثثنة
وانحراف معياري  0.88وتم تطبيت عمييم أدوات البحث ودلر لمتحنت م يحة وروضو.
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ثالجاً  -أدٔات البشح:
إعداد عبد المحس م. 2019

منياس ظاىرة اللداع العمم .

إعداد الباحث.

منياس اللنة بالنفس.

زابعاً  -اخلصائص الطٗهٕورتٖ ٛألدٔات البشح:
إعداد عبد المحس م. 2019

منياس ظاىرة اللداع العمم .

اتبع الباسح عد ٚخطٕات إلعداد ٔتكٍني املكٗاع ِٔ٘:
قثثثام الباحثثثث بإعثثثداد المنيثثثاس مثثث لثثثتا تحديثثثد ظثثثاىرة الزيثثثف العنمثثث لثثثد الطمبثثثة
المتفوقي دراسثياو ومث دواعث بنثاء المنيثاس أ يعتمثد وث بنا ثو عمث عوامثا تثرتبط بمسثتو
تنبا الطمبة لعباراتو ،وقد مر بناء المنياس باللطوات التالية:

 اإلطثثتع عم ث بعثثض الكتابثثات النظريثثة والدراسثثات العربيثثة واإلنجميزيثثة الت ث اىتمثثت بن ثواتالتعمم والتحييا الدراس لممتفوقي وعتقتيا ببعض المت يرات االري.
 اإلطثتع عمث بعثض الدراسثات التث قننثت منثاييس ملتمفثة عمث البي ثة العربيثة واإلنجميزيثةومنيثثا دراسثثة السثثميمان والجعفثثريم 2002ودراسثثة التثثمري والسثثرطاوي وق ثراقيش م2010
ودراسثثة عبثثد الوىثثاب م 2011ودراسثثة العمثثريم 2013ودراسثثة حسث وأحمثثد وعبثثد المحسث
م 2013ودراسة قاسم والي ار م 2015ودراسة عيد وعدوي والم ربث م 2015ودراسثة عبثد
الحمثثيم م 2015ودراسثثة سثثعيد م 2015ودراسثثة وث اد ورامثثز ويثثالح م 2015ودراسثثة تثثند
ومحمثثود وسثثعيد م 2015ودراسثثة منيثثور وحثثاوظ وغمثثوشم 2015ودراسثثة عيثثد ومحمثثود
وورج م 2015ودراسة واطمة م 2015ودراسة ااتوا وو اد وابراىيم م 2015ودراسثة عبثد
المثثثنعمم 2016ودراسثثثة عبثثثد الوىثثثابم 2016ودراسثثثة إبثثثراىيم وعلمثثثا م 2016ودراسثثثة
ااتثثوا وىيبثثة وامثثام م 2016ودراسثثة عثثزب وسثثام ومرسث م 2016ودراسثثة وث اد ولطفث
وحسثثثي م 2016ودراسثثثة عثثثزب وعبثثثد الحمثثثيم وعبثثثد الفتثثثاح م 2017ودراسثثثة وثثث اد ورامثثثز
وجماام 2017ودراسة عم م 2017ودراسة قاسم وسعيدم. 2017
 و ث ضثثوء اإلطثثار النظثثري وبعثثض المت ي ثرات االثثر المرتبطثثة بثثالزيف العنم ث لثثد الطمبثثةالمتفثثوقي دراسثثياو ،وطبيعثثة وليثثا ص أوثراد العينثثة – تثثم يثثياغة ونثرات المنيثثاس وث يثثورتو
ااوليثثة بمثثا يتناسثثب وطبيعثثة تفكيثثر الطثثتب ،حيثثث تملثثا عثثدد عبثثارات المنيثثاس و ث يثثورتو

ااولية م 38ونرة ليا لمسة بدا ا  :متنطبت عم تماماو  -تنطبثت عمث كليث ارو  -تنطبثت عمث
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أحيان ثاو -تنطبثثت عم ث قمثثيتو -إ تنطبثثت عم ث إطتق ثاو عم ثث أ تك ثثو درج ثثات كثثا ون ثثرة عم ثث

الترتيثثثثثثبم  1– 2– 3 -4 -5لمعبثثثثثثارات اإليجابيثثثثثثة ،و م  5 -4 -3 – 2 – 1لمعبثثثثثثارات
السمبية.

ٔصف املكٗاع:
يتكو المنياس و يورتو النيا ية مث  34ونثرة مثوزعي عمث أربعثة أبعثاد ىثم ُبعثد

معدم الجر ة العمميثة واللثوف مث المسثتنبا ،اللثوف مث ننثص النثدرات والمعثارف ،التثر وث
تكثرار النجثثاح مسثثتنبتو ،ػددذَ ميثثداقية النجثثاح والتفثثوت وقثثد أعثثد لكث ينثثيس بتثثكا تفيثثيم

الزيف العنم لد الطمبة بثالرغم مث تفثوقيم الدراسث ويكثو المنيثاس أكلثر وا ثدة وث مرحمثة
التعميم الجامع .

أٔدْ اضتدداً املكٗاع:
أعثثد المنيثثاس أساس ثاو لتسثثتلدام مثثع الطمبثثة المتفثثوقي  ،كمثثا ييثثمح لتسثثتلدام مثثع

متوسط الدكاء وأعم م المتوسط ،وىو يحدد بدقة مندار الزيثف العنمث لثد الطمبثة بثالرغم
م تفوقيم الدراس  ،وىده الظاىرة مرتبطة بااتلاص الدي يتمتعو بمسثتو تعميمث مرتفثع
منارنة بااتلاص اآللري و أسرىم ،وتنديرىم لدواتيم سمب  ،ومتفردي و بي اتيم.

تعمٗىات تطبٗل املكٗاع:
يطبثثثت المنيثثثاس جماعيثثثاو عمثثث ااوثثثراد المتفثثثوقي دراسثثثياو ،مثثثع التذكيثثثد عمثثث أ ىثثثده

النا مة الت بي يدير تتكو م  34مفردة كا منيا تيف جانباو ميماو مث تليثيتر ،نرجثو
قراءة كا منيا ووضع عتمة ) أسفا اإلجابثة التث تعبثر عث رأيثر بيثراحة ،عممثاو بذنثو إ

توجثثد إجابثثة يثثحيحة وألثثر لاط ثثة ،واإلجابثثة اليثثحيحة ى ث الت ث تعبثثر ع ث وجيثثة نظثثرر
بيدت ،إ تسثت رت وقتثاو وث اإلجابثة ،وسثتحاط إجابتثر بالسثرية التامثة وإ يطمثع عمييثا سثو
الباحث إستلداميا و أغراض البحث العمم .

طسٖك ٛتصشٗح املكٗاع:
قبثثا أ يبثثدأ الفثثثاحص وثث عمميثثة التيثثثحيح عميثثو أ يراجثثع ورقثثثة اإلجابثثة لمتذكثثد مثثث
استيفاء البيانثات اللايثة بثالمفحوص ،وأ اإلجابثات مسثجمة وث أماكنيثا ،وإ يوجثد مثا يتثير
إل إىماا المفحوص أو استيتاره أو عدم ويمو لمتعميمات.
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ثي ٖتبع طسٖك ٛالتصشٗح سطب اجلدٔه التال٘:
ال رٕطجك ػٍ ٝرٕطجك
ػٍ ٝلٍ١ال
إطاللب

اٌجذً٠
اٌذسجخ

1

رٕطجك ػٍ ٝأد١بٔب

رٕطجك ػٍ ٝوض١شا

رٕطجك ػٍٝ
رّبِب

0

4

1

0

اخلصائص الطٗهٕورتٖ ٛلمىكٗاع:
اعتمد الباحث و إجراءات يدت ولبات المنياس عم تننينو وث بحثث سثابت بعنثوا
الليثثا ص السثثيكومترية لمنيثثاس ظثثاىرة اللثثداع العممثث لمطثثت ب المتفثثوقي بكميثثة التربيثثة،
جامعة أسيوط ،ويمك إيجاز م ترات اليدت واللبات كما يم :

أ -صدم املكٗاع:
 صدم التشمٗن العاوم٘ لبٍٕد املكٗاع:أجر الباحث التحميا العامم اإستكتاو

ٌّم١بط ظب٘شح اٌخذاع اٌؼٍّ ٟعم

أوراد العينة اإستطتعية م =  ، 410ودلر بطرينة المكونات ااساسية Component
 Analysisمع استلدام محر الجدر الكام

واحد يحيح عم

ااقا لمعواما الت

يتم

استلراجيا ،لم إجراء التدوير الما ا بطرينة  Promaxواعتبار التتبع المت م أو الداا ىو
الدي يبمم  ، 0.3وأظيرت نتا

التحميا العامم

اإستكتاو

أربعة عواما تم اإحتفاظ

بالعبارات الت تتبعت عم ىده العواما بتتبع أعم م  0.3وتم حدف أربعة ونرات كانت
تتبعاتيا أقا م 0.3وبمم عدد ونرات منياس اللداع العمم بعد التدوير الما ا  34ونرة،
وكانت نتا

التحميا العامم كاآلت :
جذٚي()0
ِصفٛفخ اٌّىٔٛبد األعبع١خ ٌٍؼٛاًِ االسثؼخ
ٌّم١بط ظبسح اٌخذاع اٌؼٍّ ٟثؼذ اٌزذ٠ٚش اٌّبئً ثطش٠مخ اٌجشِٚىظ(ْ = )413
اٌؼٛاًِ األسثؼخ
ػذَ اٌجشآح اٌؼٍّ١خ ٚاٌخٛف ِٓ اٌّغزمجً
اٌخٛف ِٓ ٔمص اٌمذساد ٚاٌّؼبسف
اٌشه ف ٟرىشاس إٌجبح ِغزمجال
ػذَ ِصذال١خ إٌجبح ٚاٌزفٛق
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اٌجزس
اٌىبِٓ
14.42
0.12
1.00
1.40

ٔغجخ
اٌزجبٓ٠
02.12
2.00
4.00
0.22
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ب  -ثبات املكٗاع:
استلدم الباحث أكلر مث طرينثة مث طثرت اللبثات ومنيثا معادلثة ألفثا كرونبثار وىث
معادلثثة تسثثتلدم إليضثثاح المنطثثت العثثام للبثثات اإلتبثثارات والمنثثاييس ،وت ارواحثثت قثثيم ألفثثا بثثي
 0.840و  ،0.878وتم استلدام طرينة إعادة التطبيت لحسثاب لبثات المنيثاس بعثد تطبينثو
عم العينة اإستطتعية ،بفايا زمن تير بي التطبيت ااوا والتطبيت اللان  ،وتثم حسثاب
معامثثا اإرتبثثاط بثثي درجثثات الطمبثثة و ث التطبيثثت ااوا ودرجثثاتيم و ث التطبيثثت اللثثان عم ث
المنيثثثاس ككثثثا ،وتراوحثثثت النثثثيم بثثثي  0.900و  0.915وىثثث قثثثيم كبيثثثرة ت كثثثد عمثثث لبثثثات
المنيثثاس ،أيضثثاو تثثم اسثثتلدام معادلثثة التجز ثثة النيثثفية وتراوحثثت قثثيم معامثثا سثثبيرما بثثي
 0.880و .0.910

إعداد الباحث.

منياس اللنة بالنفس.

اتبع الباسح عد ٚخطٕات إلعداد ٔتكٍني املكٗاع ِٔ٘:
قثثثام الباحثثثث بإعثثثداد المنيثثثاس مثثث لثثثتا تحديثثثد ظثثثاىرة اللنثثثة بثثثالنفس لثثثد الطمبثثثة
المتفوقي دراسثياو ومث دواعث بنثاء المنيثاس أ يعتمثد وث بنا ثو عمث عوامثا تثرتبط بمسثتو
تنبا الطمبة لعباراتو ،وقد مر بناء المنياس باللطوات التالية:

 اإلطثثتع عم ث بعثثض الكتابثثات النظريثثة والدراسثثات العربيثثة واإلنجميزيثثة الت ث اىتمثثت بن ثواتالتعمم والتحييا الدراس لممتفوقي وعتقتيا ببعض المت ي ارت االري.
 اإلطثتع عمث بعثض الدراسثات التث قننثت منثاييس ملتمفثة عمث البي ثة العربيثة واإلنجميزيثةومنيثثثثثا دراسثثثثثة الفثثثثثودري وعبثثثثثد الثثثثثرحم م 2017ودراسثثثثثة علمثثثثثا م ، 2016ودراسثثثثثة
محمثثدم 2016ودراسثثة أمثثا نايثثرم ، 2016ودراسثثة عمثثو وأحمثثد م ، 2014ودراسثثة نجثثم
الثثدي وعبثثد الح ث م ، 2013ودراسثثة العنثثزي والعنثثزيم ، 2011ودراسثثة ياسثثي وعبثثد ال ثرازت
والحسثثثثين م ، 2010ودراسثثثثة العنثثثثزي والكنثثثثدري م ، 2004ودراسثثثثة عمثثثث م 2004ودراسثثثثة
قواسمة والفرح م. 1996
 و ضوء اإلطار النظري لمدراسة الحالية ،وبعض المت يرات االثر المرتبطثة باللنثة بثالنفسلد الطمبة المتفوقي دراسياو ،وطبيعة وليا ص أوراد العينة – تم يياغة ونرات المنياس وث
يثثورتو ااوليثثة بمثثا يتناسثثب وطبيعثثة تفكيثثر الطثثتب ،حيثثث تملثثا عثثدد عبثثارات المنيثثاس و ث

يثثورتو ااوليثثة م 68ونثثرة ليثثا لتلثثة بثثدا ا  :ممواوثثت -إلث حثثد مثثا – غيثثر مواوثثت عمثث أ
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تكثثثثو درجثثثثثات كثثثا ونثثثثثرة عمثثثثث الترتيثثثبم 1– 2– 3لمعبثثثثارات اإليجابيثثثثة ،وم 3 – 2 – 1
لمعبارات السمبية.

ٔصف املكٗاع:
يتكثو المنيثاس وث يثورتو النيا يثثة مث  58ونثرة مثوزعي عمث لمسثة أبعثاد وقثد أعثثد
لك ينيس بتكا تفييم اللنة بالنفس لد الطمبة الفا ني بالكمية ،وأبعاد المنياس ى :
البعثثد ااوا مالسثثع نحثثو النجثثاح والتفثثوت  :وينيثثد بثثو الرغبثثة الجثثادة و ث تحنيثثت النجثثاح،
والمحاولة لمويوا إل التفوت وتجنب الفتا ،ويتكو م  10عبارات.
البعثثد اللثثان مالملثثابرة  :وينيثثد بثثو الكفثثاح وموايثثمة العمثثا واسثثت تا الوقثثت لمويثثوا إلثث
النجاح ،وعدم التراجع أو اإستستم بسيولة ،ويتكو م  12عبارة.
البعثد اللالثث مالتثعور بالمسث ولية  :وينيثد بثو أ يتحمثا الفثرد مسث ولية أعمالثو عث النجثاح
والفتا بكا تجاعة ،ويتكو م  14عبارة.
البعد الرابع ماللنة بالنفس واإلحساس بامتتر المندرة  :وينيد بثو لنثة الفثرد بندراتثو ومياراتثو
لمنيام بتت الميام  ،وقدرتو عم اتلاد أي قرار ،ويتكو م  10عبارات.
البعثثثد اللثثثامس مالت مثثثب عمثثث العوا ثثثت واليثثثعوبات  :وينيثثثد بثثثو قثثثدرة الفثثثرد عمثثث مواجيثثثة
اليعوبات الت تعترض طرينو إلنجاز أعمالو وتدليميا وعدم اإستسثتم ليثا ،ويتكثو مث 12
عبارة.

أٔدْ اضتدداً املكٗاع:
أعد المنياس أساساو لتستلدام مع الطمبة المتفوقي  ،كما ييثمح لتسثتلدام مثع متوسثط

الدكاء وأعم م المتوسط ،وىو يحدد بدقة مندار اللنة بالنفس لد الطتب.

تعمٗىات تطبٗل املكٗاع:
يطبثثثت المنيثثثاس جماعيثثثاو عمثثث ااوثثثراد المتفثثثوقي دراسثثثياو ،مثثثع التذكيثثثد عمثثث أ ىثثثده

النا مة الت بي يدير تتكو م  58مفردة كا منيا تيف جانباو ميماو مث تليثيتر ،نرجثو
قراءة كا منيا ووضع عتمة ) أسفا اإلجابثة التث تعبثر عث رأيثر بيثراحة ،عممثاو بذنثو إ

توجثثد إجابثثة يثثحيحة وألثثر لاط ثثة ،واإلجابثثة اليثثحيحة ى ث الت ث تعبثثر ع ث وجيثثة نظثثرر
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بيدت ،إ تسثت رت وقتثاو وث اإلجابثة ،وسثتحاط إجابتثر بالسثرية التامثة وإ يطمثع عمييثا سثو
الباحث إستلداميا و أغراض البحث العمم .

طسٖك ٛتصشٗح املكٗاع:
قبثثا أ يبثثدأ الفثثثاحص وثث عمميثثة التيثثثحيح عميثثو أ يراجثثع ورقثثثة اإلجابثثة لمتذكثثد مثثث
استيفاء البيانثات اللايثة بثالمفحوص ،وأ اإلجابثات مسثجمة وث أماكنيثا ،وإ يوجثد مثا يتثير
إل إىماا المفحوص أو استيتاره أو عدم ويمو لمتعميمات.
لم يتبع طرينة التيحيح حسب الجدوا التال :
اٌجذً٠

ِٛافك

إٌ ٝدذ ِب

غ١ش ِٛافك

اٌذسجخ

0

0

1

اخلصائص الطٗهٕورتٖ ٛلمىكٗاع:
أ  -صدم املكٗاع:
 الصدم املٍطك٘ ( صدم احملهىني ) Logical Validityتم عرض اليورة ااولية لممنياس عم مجموعة م السادة المحكمي المتلييي
و

مجاا عمم النفس التربوي ،والدي كانت ليم دراسات أو أبحاث و

ىدا المجاا أو أحد

المت يرات المرتبطة بو وبمم عددىم سبعة محكمي وقد اتتممت تمر اليورة عم م 68عبارة
بيدف :التذكد م

مناسبة العبارات لممفيوم الم ارد قياسو ،وتحديد غموض بعض الفنرات

لتعديميا ،وحدف بعض الفنرات غير المرتبطة بمفيوم اللنة بالنفس أو غير مناسبتيا لطبيعة
وليا ص الطمبة  ،وتراوحت نسب اتفات المحمكب

عم

عبارات المنياس بي

 % 85و

.%100

 صدم التشمٗن العاوم٘ لبٍٕد املكٗاع:أجر الباحث التحميا العامم اإستكتاو ٌّم١بط اٌضمخ ثبٌٕفظ عم أوراد العينة
اإستطتعية م =  ، 210ودلر بطرينة المكونات ااساسية Component Analysis
مع استلدام محر الجدر الكام واحد يحيح عم

ااقا لمعواما الت

يتم استلراجيا ،لم

إجراء التدوير الما ا بطرينة  Promaxواعتبار التتبع المت م أو الداا ىو الدي يبمم 0.3
 ،وأظيرت نتا

التحميا العامم لمسة عواما تم اإحتفاظ بالعبارات الت تتبعت عم ىده
- 725 -

الخداع العلمي والثقة بالنفس كمنبئات بالتحصيل األكاديمي للطلبة المتفوقين.......................................

العواما بتتبع أعم م  0.3وتم حدف  10ونرات كانت تتبعاتيا أقا م  0.3وبمم عدد
ونرات منياس اللنة بالنفس بعد التدوير الما ا  58ونرة ،وكانت نتا

التحميا العامم

اإستكتاو كاآلت :
جذٚي()0
ِصفٛفخ اٌّىٔٛبد األعبع١خ ثؼذ اٌزذ٠ٚش اٌّبئً ثطش٠مخ اٌجشِٚىظ(ْ = )013
اٌفمشاد

اٌؼبًِ
األٚي
.784
.732
.713
.706
.702
.699
.678
.520
.453
.422

أشؼش ثشغجخ وج١شح ف ٟاٌزفٛق.
أرخٔ ً١فغِ ٟشِٛلب.
أعؼ ٝإٌ ٝاٌزفٛق.
ِٓ اٌصؼت ػٍ ّ ٟاإلدغبط ثبٌفشً.
إٌبجذ ُ٘ ْٛصٕبع اٌذ١بح.
اٌزفٛق صؼت ٚال ٠ذصً ػٍ ٗ١إال اٌمٍ ِٓ ً١إٌبط.
إٌجبح ٚاٌفشً ِشرجطبْ ثبٌذع ٚاٌصذفخ.
ال ٠جٙشٔ ٟاٌّزفٛل.ْٛ
أصذخ أخطبئ ٟاٌز٠ ٟذذد٘ب ٌ ٟاٌّؼٍُ فٛسا.
أعؼٔ ٝذ ٛإٌجبح ٚاٌزّ١ض ف ٟوً أػّبٌ.ٟ
أسفض االعزغالَ ثغٌٛٙخ.
إرا ثذأد ػّال ِب فالثذ ِٓ إٔٙبئٗ.
أوبفخ ِٓ أجً اٌٛصٛي إٌ٘ ٝذف.ٟ
أشؼش ثبٌشادخ د ٓ١أٔ ٟٙوً أػّبٌ.ٟ
أعزغً وً ٚلز ٟف ٟاألػّبي اٌز ٟفٙ١ب ِٕفؼخ.
أٚاصً اٌؼًّ اٌز ٞثذأرٗ دز ٌٛ ٝاعزغشق ٚلزب ط٠ٛال.
ٌ١ظ ٌذ ٞاٌصجش إلٔٙبء األػّبي اٌطٍ٠ٛخ.
أض١غ وض١شا ِٓ ٚلز ٟف ٟاٌّشح ٚاٌزغٍ١خ.
اٌزشاجغ ٚاالعزغالَ ٠جٕجٕ ٟاٌؼٕبء ٚاٌّشمخ.
أعزّش ف ٟػًّ ِب دز ٝأز ِٕٗ ٟٙثٕجبح.
أػًّ ػبدح أوضش ِّب لشسد ػٍّٗ.
ّ٠ىٓ أْ أػًّ ف ٟشٟء ِب د ْٚرؼت ٌفزشح طٍ٠ٛخ.
أرذًّ ِغئ١ٌٛخ أػّبٌ.ٟ
أشؼش ثبٌّغئ١ٌٛخ رجبٖ ا٢خش.ٓ٠
أ٘زُ ثٕز١جخ ػٍّٚ ٟال ٠ى ْٛا٘زّبِ ٟثبٌؼًّ فمظ.
أػزشف ثبٌفشً ِضٍّب أػزشف ثبٌٕجبح.

اٌؼٛاًِ اٌخّغخ
اٌؼبًِ اٌؼبًِ اٌؼبًِ اٌؼبًِ
اٌضبٌش اٌشاثغ اٌخبِظ
اٌضبٟٔ

.801
.766
.723
.706
.700
.683
.630
.540
.477
.454
3.413
3.000
.692
.678
.651
.623
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اٌؼٛاًِ اٌخّغخ
اٌفمشاد

اٌؼبًِ اٌؼبًِ اٌؼبًِ اٌؼبًِ اٌؼبًِ
األٚي اٌضبٔ ٟاٌضبٌش اٌشاثغ اٌخبِظ

٠شجغ ٔجبد ٟف ٟػٍّ ٟإٌ ٝإِىبٔ١برٚ ٟلذسار ٟثّٕ١ب ٠شجغ فشٍ ٟف ٗ١إٌ ٝرأص١ش األخش.ٓ٠

.597

رذًّ اٌّغئ١ٌٛخ أِش ٠ضب٠مٕ.ٟ

.545

ٔز١جخ ػٍّ ٟال ر ,ّٟٕٙاٌّ ُٙأْ أػًّ فمظ.

.515

ػٍ ٝا٢خش ٓ٠رذًّ اٌّغئ١ٌٛخ ِؼ ٟف ٟوً أػّبٌ.ٟ

.505

ػٕذِب ٠ىٌ ْٛذ ٞاِزذبْ أعزؼذ ٌٗ ج١ذا.

.495

أعزط١غ رٕظٚ ُ١لز ٟألداء وً ٚاججبر.ٟ

.482

أعزغشق ٚلزب ط٠ٛال ف ٟأداء األػّبي اٌجغ١طخ.

.480

أفضً ػذَ االٔضّبَ الرذبد اٌطالة.

.477

أفضً اٌم١بَ ثبٌّٙبَ اٌم١بد٠خ.

3.400

ػٕذِب أثذأ ش١ئب فإٕٔ ٟال أٔ ٗ١ٙثٕجبح ػٍ ٝاإلطالق.

3.410

أٔب ٚاصك ِٓ لذسارِٙٚ ٟبسار.ٟ

.690

ِٓ اٌغ ًٙػٍ ّ ٟارخبر أ ٞلشاس.

.661

أفضً اٌم١بَ ثبٌّٙبَ اٌصؼجخ ٚاٌىج١شح.

.660

أشؼش أٔٗ ثإِىبٔ ٟاٌم١بَ ثأػّبي ِزّ١ضح.

.604

أرّغه ثشأ ٟ٠دز ٌٛ ٝاخزٍف ِؼ ٟأوضش إٌبط.

.589

أرشدد وض١شا لجً ارخبر اٌمشاس.

.558

٠مً ٔشبطٚ ٟا٘زّبِ ٟػٕذ ل١بِ ٟثبٌّٙبَ اٌصؼجخ.

.528

ِٓ األفضً رغ١١ش سأ ٟ٠إرا خبٌف سأ ٞا٢خش.ٓ٠

.520

أِ ً١إٌ ٝرمٍ١ذ ِب ٠فؼٍٗ أغٍت إٌبط.

.513

أوٚ ْٛاصمب فٔ ٟفغ ٟػٍ ٝرذم١ك إٌجبح ٚإٔجبص اٌؼًّ.

.485

ِٛاجٙخ اٌصؼٛثبد رض٠ذ ِٓ إصشاس ٞػٍ ٝإٌجبح.

3.030

أؤِٓ ثأْ إٌّخ رخشط ِٓ اٌّذٓ.

3.688

أثزي وً جٙذٌ ٞززٌ ً١اٌؼٛائك اٌز ٟرّٕغ ٚص ٌٟٛإٌ ٝأ٘ذاف.ٟ

3.609

أػًّ ثبٌّضً اٌمبئً ( اٌضشثخ اٌز ٟال رىغش اٌظٙش رم.)ٗ٠ٛ

3.592

أرّغه ثبألًِ ِّٙب وضشد اٌصؼٛثبد.

.528

ٌ١ظ ٕ٘بن ػًّ د ْٚػمجبد.

3.114

أرشاجغ ػٓ ػٍّ ٟإرا ٚاجٙزٕ ٟصؼٛثبد.

3.479

د ٓ١رٛاج ٟٕٙػٛائك ف ٟػٍّ ٟأٔغذت ٚال أس٘ك ٔفغ.ٟ

3.464

ِٓ األفضً أْ أػًّ ػّال خبٌ١ب ِٓ اٌصؼٛثبد.

3.410

أدت رىشاس اٌّذبٚالد دز ٝأصً إلٔجبص ػٍّ.ٟ

3.402

أدبٚي وض١شا اٌزغٍت ػٍ ٝاٌصؼٛثبد اٌز ٟرٛاج.ٟٕٙ

3.422

أفضً اٌم١بَ ثبألػّبي اٌجغ١طخ ألٔٙب ال رذزبط ٌجٙذ وج١ش.

3.414

اٌجزس اٌىبِٓ

10.01 10.20 10.01 10.13 00.00

ٔغجخ اٌزجبٓ٠

2.14 0.10 00.14 01.10 00.00
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ب  -ثبات املكٗاع:
 طسٖك ٛألفا نسٌٔباك : Alpha Cronbach Methodاسثثتلدم الباحثثث معادلثثة ألفثثا كرونبثثار وى ث معادلثثة تسثثتلدم إليضثثاح المنطثثت العثثام
للبات اإلتبارات والمناييس ،وجدوا م 4يوضح دلر.
جذٚي()4
ِؼبِالد أٌفب وشٔٚجبن ألثؼبد ِٚجّٛع ِم١بط اٌضمخ ثبٌٕفظ (ْ= )013
االثؼبد

ِؼبًِ أٌفب وشٔٚجبن

اٌغؼٔ ٟذ ٛإٌجبح ٚاٌزفٛق
اٌّضبثشح
اٌشؼٛس ثبٌّغئ١ٌٛخ
اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚاإلدغبط ثبِزالن اٌّمذسح
اٌزغٍت ػٍ ٝاٌؼٛائك ٚاٌصؼٛثبد
اٌّم١بط

3.002
3.001
3.041
3.000
3.000
3.024

 طسٖك ٛإعاد ٚتطبٗل املكٗاع : Test- Retestاستلدم الباحث طرينة إعادة اإلتبار لحساب لبات المنياس بعثد تطبينثو عمث العينثة
اإسثثتطتعية ،بفايثثا زمن ث تثثير بثثي التطبيثثت ااوا والتطبيثثت اللثثان  ،وتثثم حسثثاب معامثثا
اإرتبثثاط بثثي درجثثات الطمبثثة و ث التطبيثثت ااوا ودرجثثاتيم و ث التطبيثثت اللثثان عمث المنيثثاس
ككا ،وجدوا م 5يوضح دلر.
جذٚي()1
ِؼبِالد ث١شع ْٛإلػبدح اٌزطج١ك ألثؼبد ِٚجّٛع ِم١بط اٌضمخ ثبٌٕفظ (ْ= )013
االثؼبد

ِؼبًِ ث١شعْٛ

ِغز ٜٛاٌذالٌخ

اٌغؼٔ ٟذ ٛإٌجبح ٚاٌزفٛق
اٌّضبثشح
اٌشؼٛس ثبٌّغئ١ٌٛخ
اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚاإلدغبط ثبِزالن اٌّمذسح
اٌزغٍت ػٍ ٝاٌؼٛائك ٚاٌصؼٛثبد
اٌّم١بط

3.001
3.011
3.001
3.001
3.000
3.010

3.31
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31

يتضثثح م ث جثثدوا م 5أ معامثثا ارتبثثاط بيرسثثو بثثي التطبينثثي ااوا واللثثان داا
عند مستو دإلة  ،0.01ودلر ي كد لبات المنياس.
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 طسٖك ٛالتذصئ ٛالٍصفٗ: ٛاستلدم الباحث طرينثة تجز ثة المنيثاس إلث نيثفي أسث مة ورديثة وألثر زوجيثة بعثد
تطبيثثت المنيثثاس عم ث عينثثة الدراسثثة اإسثثتطتعية ،وتثثم حسثثاب معامثثا اإرتبثثاط بثثي درجثثات
الطمبة وث نيثف المنيثاس وتيثحيح دلثر مث لثتا معثادإت التجز ثة النيثفية ،وجثدوا م6
يوضح دلر.
جذٚي()2
ِؼبِالد اٌزجضئخ إٌصف١خ ألثؼبد ِٚجّٛع ِم١بط اٌضمخ ثبٌٕفظ (ْ= )013
االثؼبد

ِؼبًِ عج١شِبْ

اٌغؼٔ ٟذ ٛإٌجبح ٚاٌزفٛق
اٌّضبثشح
اٌشؼٛس ثبٌّغئ١ٌٛخ
اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚاإلدغبط ثبِزالن اٌّمذسح
اٌزغٍت ػٍ ٝاٌؼٛائك ٚاٌصؼٛثبد
اٌّم١بط

3.013
3.001
3.001
3.010
3.030
3.030

يتضثح مث جثدوام 6أ معثامتت التجز ثثة النيثفية لممنيثاس وأبعثادة الفرعيثة كبيثثرة،
ودلر ي كد لبات المنياس.

ٌتائر البشح
لتحنيت أىداف البحث وو

ضوء مني وعينة البحث وعم ضوء ما أسفرت عنو

المعالجات اإلحيا ية ،تعرض اليفحات النادمة ما تم م نتا

ينوم الباحث بعرضيا عم

النحو التال :

الفرض ااوا:

لمتحنثثت م ث يثثحة الفثثرض الثثدي يثثنص عم ث أنثثو" إ توجثثد وثثروت دالثثة إحيثثا ياو بثثي

متوسثثطات درجثثات دكثثور وانثثاث طمبثثة كميثثة التربيثثة وث كثتو مث منيثثاس ظثثاىرة اللثثداع

العمم واللنة بالنفس والتحييا ااكاديم ".

لمتحنت م يحة ىدا الفرض استلدم الباحث التبار ت لمعينات البارامترية لألزواج
المستنمة م لتا البرنام اإحيا

 Spssوجداوا م 9 ،8 ،7توضح دلر.
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جذٚي()0
اٌّزٛعظ اٌذغبثٚ ٟاالٔذشاف اٌّؼ١بسٚ ٞلّ١خ د ِٚغز ٜٛاٌذالٌخ
ٌٍفشٚق ثِ ٓ١زٛعظ دسجبد روٛس ٚإٔبس طٍجخ وٍ١خ اٌزشث١خ فِ ٟم١بط ظب٘شح اٌخذاع اٌؼٍّٟ
األثؼبد

اٌجٕظ

اٌؼذد

اٌّزٛعظ
اٌذغبثٟ

االٔذشاف
اٌّؼ١بسٞ

ػذَ اٌجشآح اٌؼٍّ١خ
ٚاٌخٛف ِٓ اٌّغزمجً
اٌخٛف ِٓ ٔمص
اٌمذساد ٚاٌّؼبسف

روٛس
إٔبس
روٛس

02
14
02

00.00
00.10

0.13
0.00

00.44

0.00

إٔبس
روٛس
إٔبس
روٛس
إٔبس

14
02
14
02
14

01.12
00.10
10.10
00.40
12.20

0.30
0.10
0.24
0.13
1.00

روٛس
إٔبس

02
14

130.00
00.00

13.31
13.01

اٌشه ف ٟرىشاس إٌجبح
ِغزمجال
ػذَ ِصذال١خ إٌجبح
ٚاٌزفٛق
اٌذسجخ اٌىٍ١خ

لّ١خ T

ِغز ٜٛاٌذالٌخ

13.00

داي ػٕذ 3.31

10.31

داي ػٕذ 3.31

11.10

داي ػٕذ 3.31

11.00

داي ػٕذ 3.31

11.21

داي ػٕذ 3.31

يتضح م جدوا م 7أنو:
 توجد وروت دالة إحيا ياو بيمنياس ظاىرة اللداع العمم

متوسطات درجات طمبة كمية التربية و

أبعاد ومجموع

عند مستو دإلة  ، 0.01ودلر ليالح متوسط درجات

الدكور.
 -بمم متوسط درجات الدكور و

بعد عدم الجر ة العممية واللوف م المستنبا  33.83و

حي الدرجة النيا ية ليدا البعد ى  50درجة م  10عبارات ،كا عبارة ليا لمسة بدا ا
ودلر يعن

أ

نسبة اللوف م

المستنبا وعدم الجر ة لمدكور كانت  % 67.66أما

اإناث وكانت نسبتيم  % 55.14ودلر يعد طبيع والدكور ىم اإكلر لووا م المستنبا
والعما ورغبتيم تديدة و تكوي أسرة وعما مستنبا وكيف إ والطبيع أ ينع العبء
ااكبر عمييم و اإنفات عم اإسرة ،وليس معن دلر أ اإناث ليس عمييم عبء أو
لوف ولك لوويم أقا وأكد دلر متوسط درجاتيم ااقا و ىدا البعد.
 -بمم متوسط درجات الدكور و

بعد اللوف م ننص الندرات والمعارف  29.44و

حي

الدرجة النيا ية ليدا البعد ى  50درجة م  10عبارات ،كا عبارة ليا لمسة بدا ا ودلر
يعن أ نسبة اللوف م ننص الندرات والمعارف لمدكور كانت  % 58.88أما اإناث
وكانت نسبتيم  % 43.12ودلر يعد طبيع

واإلناث ىم اإكلر حرياو عم المعمومات
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والمعارف وىم اإكلر تحييتو ،وأكد دلر متوسط درجاتيم ااقا و ىدا البعد والدي بمم

.21.56

 -بمم متوسط درجات الدكور و بعدي التر و تكرار النجاح مستنبتو  ،وعدم ميداقية النجاح

والتفوت عم الترتيب  22.42 ،23.53و حي الدرجة النيا ية لكا بعد ى  35درجة

م  7عبارات ،كا عبارة ليا لمسة بدا ا ودلر يعن

أ

نسبة التر و

تكرار النجاح

مستنبتو وعدم ميداقية النجاح والتفوت لمدكور كانت عم الترتيب 64.05 ،% 67.22

 %أما اإناث وكانت نسبتيم عم

البعدي

 % 47.68 ،% 50.2ودلر ي كد لداع

الطمبة بيورة أكب ر عم الرغم م تفوقيم الدراس ولكنيم لدييم تر و تكرار نجاحيم
و

المستنبا مع عدم ميداقية لمنجاح الدي ويموا إليو ،أما اإلناث ىم اإكلر حرياو

عم المعروة والتحييا ودلر يدوعيم إل اللنة أكبر و قدراتيم وو إمكانية تكرار دلر
مرات ومرات.
 بمم متوسط درجات الدكور و مجموع أبعاد منياس ظاىرة اللداع العمم  109.22وحي الدرجة النيا ية لممنياس ى  170درجة م  34عبارة ،كا عبارة ليا لمسة بدا ا
ودلر يعن

أ

النسبة الم وية لظاىرة اللداع العمم لمدكور ى  ،% 64.24أما اإناث

وكانت نسبتيم عم الظاىرة أقا وند بم ت  % 49.05ودلر ي كد لداع الطمبة بيورة
أكبر عم

الرغم م

تفوقيم الدراس

ولكنيم لدييم لداع وزيف عنم

ونجاحيم ولبراتيم بيورة أكبر م اإلناث.
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جذٚي()0
اٌّزٛعظ اٌذغبثٚ ٟاالٔذشاف اٌّؼ١بسٚ ٞلّ١خ د ِٚغز ٜٛاٌذالٌخ
ٌٍفشٚق ثِ ٓ١زٛعظ دسجبد روٛس ٚإٔبس طٍجخ وٍ١خ اٌزشث١خ فِ ٟم١بط اٌضمخ ثبٌٕفظ
األثؼبد

اٌجٕظ

اٌؼذد

اٌّزٛعظ
اٌذغبثٟ

االٔذشاف
اٌّؼ١بسٞ

اٌغؼٔ ٟذ ٛإٌجبح
ٚاٌزفٛق
اٌّضبثشح

روٛس
إٔبس
روٛس

02
14
02

00.44
01.00

3.04
1.04

02.00

1.00

إٔبس
روٛس
إٔبس
روٛس
إٔبس
روٛس
إٔبس

14
02
14
02
14
02
14

00.02
00.14
00.34
10.00
00.04
02.10
00.02

1.02
1.44
1.43
0.10
1.14
1.02
1.12

روٛس
إٔبس

02
14

100.33
143.00

0.41
2.14

اٌشؼٛس ثبٌّغئ١ٌٛخ
اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚاإلدغبط
ثبِزالن اٌّمذسح
اٌزغٍت ػٍ ٝاٌؼٛائك
ٚاٌصؼٛثبد
اٌذسجخ اٌىٍ١خ

لّ١خ T

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

11.01

داي ػٕذ
3.31

10.00

داي ػٕذ
3.31

10.22
0.00
11.30
11.04

داي ػٕذ
3.31
داي ػٕذ
3.31
داي ػٕذ
3.31
داي ػٕذ
3.31

يتضح م جدوا م 8أنو:
 -توجد وروت دالة إحيا ياو بي

متوسطات درجات طمبة كمية التربية و

أبعاد ومجموع

منياس اللنة بالنفس عند مستو دإلة  ، 0.01ودلر ليالح متوسط درجات اإلناث.
 -تراوحت متوسطات درجات اإلناث و

أبعاد ومجموع منياس اللنة بالنفس بي 22.74

و 140.83و حي تراوحت الدرجة النيا ية ابعاد ومجموع منياس اللنة بالنفس بي 30
و ،174ودلر يعن

أ نسب متوسطات درجات اإناث كانت أعم

م الدكور وند بم ت

النسبة الكمية ل ناث  ،% 80.93أما الدكور وند بم ت نسبتيم  %70.68ودلر ي كد عم
اللنة الكبيرة لتناث ع

الدكور وقد يرجع دلر إل

سع

اإناث أكلر لمتحييا والنجاح

والملابرة المرتفعة واليبر لديي وتحمميم ض وط المداكرة أكلر م الدكور.
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جذٚي()0
اٌّزٛعظ اٌذغبثٚ ٟاالٔذشاف اٌّؼ١بسٚ ٞلّ١خ د ِٚغز ٜٛاٌذالٌخ
ٌٍفشٚق ثِ ٓ١زٛعظ دسجبد روٛس ٚإٔبس طٍجخ وٍ١خ اٌزشث١خ ف ٟاٌزذص ً١االوبدّٟ٠
اٌّزغ١شاد

اٌجٕظ

اٌؼذد

اٌّزٛعظ
اٌذغبثٟ

االٔذشاف
اٌّؼ١بسٞ

اٌزذصً١
االوبدّٟ٠

روٛس
إٔبس

02
14

04.20
00.00

1.04
1.41

لّ١خ T

ِغز ٜٛاٌذالٌخ

11.03

داي ػٕذ 3.31

يتضح م جدوا م 9أنو:
 -توجد وروت دالة إحيا ياو بي متوسطات درجات طمبة كمية التربية وث التحيثيا ااكثاديم

عنثثد مسثثتو دإلثثة  ، 0.01ودلثثر ليثثالح متوسثثط درجثثات اإلنثثاث ،ودلثثر ي كثثد السثثع اإكبثثر
ل ناث نحو النجاح والملابرة الجثادة وقمثة لثداعيم بتفثوقيم وحريثيم عمث تكثرار النجثاح أكلثر
م الدكور.

الفسض الجاٌ٘:
لمتحنثثت م ث يثثحة الفثثرض الثثدي يثثنص عم ث أنثثو "يمك ث التنب ث بالتحيثثيا ااكثثاديم

لمطمبثثة المتفثثوقي بكميثثة التربيثثة مث لثثتا مت يثثري اللنثثة بثثالنفس واللثثداع العممث " .تثثم
اسثثثتلدام معامثثثا اإنحثثثدار المتعثثثدد بطرينثثثة  Enterمثثث لثثثتا البرنثثثام اإلحيثثثا
وتوضح اليفحات التالية نتا

،Spss

تحميا اإنحدار م إعتدالية التوزيع وتجثانس العينثة واإرتبثاط

بي الظواىر اللتلة ،لم التنب بالتحييا ااكثاديم لمطمبثة المتفثوقي بكميثة التربيثة مث لثتا
مت يري اللنة بالنفس واللداع العمم .
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تكا بيان يوضح توزيع العينة عم المناييس المحتمفة

انتتار مت ير التحييا اإكاديم مع مت يري اللنة بالنفس واللداع العمم

العتقة اإرتباطية بي الظواىر اللتلة:
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جذٚي()13
ِصفٛفخ ِؼبِالد االسرجبط ث ٓ١دسجبد اٌطٍجخ ػٕ١خ
اٌذساعخ فِ ٟم١بط ظب٘شح اٌخذاع اٌؼٍّٚ ٟاٌزذص ً١األوبد)03 =ْ (ّٟ٠

اٌؼبداد

ػذَ اٌجشآح
اٌؼٍّ١خ ٚاٌخٛف
ِٓ اٌّغزمجً
اٌخٛف ِٓ
ٔمص اٌمذساد
ٚاٌّؼبسف
اٌشه ف ٟرىشاس
إٌجبح ِغزمجال
ػذَ ِصذال١خ
إٌجبح ٚاٌزفٛق
ِم١بط اٌخذاع
اٌؼٍّٟ
اٌزذصً١
االوبدّٟ٠

ػذَ اٌجشآح
اٌؼٍّ١خ
ٚاٌخٛف
ِٓ
اٌّغزمجً
ــــــــــــــ

اٌخٛف ِٓ
ٔمص
اٌمذساد
ٚاٌّؼبسف

اٌشه فٟ
رىشاس
إٌجبح
ِغزمجال

ػذَ
ِصذال١خ
إٌجبح
ٚاٌزفٛق

ِم١بط
اٌخذاع
اٌؼٍّٟ

اٌزذصً١
االوبدّٟ٠

**3.003- **3.000 **3.040 **3.041 **3.003
ــــــــــــــ
**3.040- **3.000 **3.010 **3.010
ــــــــــــــ

**3.041- **3.001 **3.040
ــــــــــــــ

**3.031- **3.010
ــــــــــــــ

**3.043ــــــــــــــ

يتضح م جدوا م 10ما يم :
 توجد عتقة إرتباطية موجبة دالثة إحيثا ياو بثي متوسثط درجثات الطمبثة عينثة الدراسثة وثكت م اابعاد الملتمفة لمنياس ظاىرة اللداع العمم  ،ودلر عند مستو دإلة .0.01

  -توجثثد عتقثثة إرتباطيثثة سثثالبة دالثثة إحيثثا ياو بثثي متوسثثط درجثثات الطمبثثة عينثثةالدراسثة وث كثثت مث أبعثثاد معثثدم الجثثر ة العمميثثة واللثثوف مث المسثثتنبا ،اللثثوف مث

ننثثص النثثدرات والمعثثارف ،التثثر وث تك ثرار النجثثاح مسثثتنبتو ،وعثثدم ميثثداقية النجثثاح
والتفثثوت ،منيثثاس اللثثداع العمم ث

والتحيثثيا اإكثثاديم لمطمبثثة ،ودلثثر عنثثد مسثثتو

دإلة  ،0.01وتتفت ىثده النتيجثة مثع مثا أتثارت إليثو دراسثة )Clance, P. (1985
ٚدساعدخ )ٚ Clance, P. L., & Imes, S. (1988دساعدخ Abd Allah, J.,
)ٚ (1992دساعددخ & Clance, P. R., Dingman, D., Reviere, L.,
)ٚ Stober, R. (1995دساعدخ )Al Mansoob, M.,& Al Nood, Y.,(2005
ٚدساعدخ )ٚ Hadi, F.,& Al Omar, B., (2009دساعدخ )Al Agla, A., (2010
ٚدساعدخ )ٚ Clance, P., (2013دساعدخ Low Suet Fin & Zahari Ishak .,
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) ، ,(2014ويمك تفسير دلر و ضوء ارتفثاع متوسثطات درجثات الطمبثة عمث أبعثاد
ومجمثثوع منيثثاس ظثثاىرة اللثثداع العمم ث مثثع تفثثوقيم الدراس ث  ،وقثثد كثثا دلثثر واضثثحاو
ألناء التطبيت عم ى إء الطمبة م تدبثدب ىث إء الطمبثة وزيفيثم العنمث مثع تفثاوت

ىده الظاىرة بالنسبة لمدكور واإلناث.
جذٚي()11
ِصفٛفخ ِؼبِالد االسرجبط ث ٓ١دسجبد اٌطٍجخ ػٕ١خ
اٌذساعخ ػٍ ٝوً ِٓ ِم١بط اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚاٌزذص ً١األوبد)03 =ْ (ّٟ٠

األثؼبد

اٌغؼٔ ٟذٛ
إٌجبح
ٚاٌزفٛق
اٌّضبثشح
اٌشؼٛس
ثبٌّغئ١ٌٛخ
اٌضمخ
ثبٌٕفظ
ٚاإلدغبط
ثبِزالن
اٌّمذسح
اٌزغٍت ػٍٝ
اٌؼٛائك
ٚاٌصؼٛثبد
ِم١بط
اٌضمخ
ثبٌٕفظ
ِم١بط
اٌطّٛح
األوبدّٟ٠

اٌغؼٟ
ٔذٛ
إٌجبح
ٚاٌزفٛق

اٌّضبثشح

اٌضمخ
اٌزغٍت ػٍٝ
ثبٌٕفظ
اٌشؼٛس
اٌؼٛائك
ٚاإلدغبط
ثبٌّغئ١ٌٛخ
ٚاٌصؼٛثبد
ثبِزالن
اٌّمذسح

ِم١بط
اٌضمخ
ثبٌٕفظ

اٌزذصً١
االوبدّٟ٠

ــــــــــــــ **3.041 **3.011 **3.011 **3.043 **3.001 **3.003
ــــــــــــــ

**3.003 **3.010 **3.002 **3.040 **3.041
ــــــــــــــ

**3.010 **3.004 **3.020 **3.041

ــــــــــــــ

**3.000 **3.003 **3.002

ــــــــــــــ

**3.002 **3.044
ــــــــــــــ

**3.001
ــــــــــــــ

يتضح م جدوا م 11ما يم :
 توجد عتقة إرتباطية موجبة دالة إحيا ياو بي متوسط درجات الطمبة عينثة الدراسثةو ث كثثت م ث أبعثثاد ومنيثثاس اللنثثة بثثالنفس والتحيثثيا ااكثثاديم لمطمبثثة ،ودلثثر عنثثد
مسثثتو دإلثثة  ،0.01وتتفثثت ىثثده النتيجثثة مثثع نتثثا
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) Nakadi, L., (2000ودراسة أبوزيدم 2001ودراسة Francisco, J.,& María,
)ٚ D., (2003دساعدخ  .,& Herb M, Michel B. (2003)Frederic Gودراسثة
العنثثثزي والكنثثثدري م ، 2004ودراسثثثة عمثثث م ، 2004ودراسثثثة

&Wilma, V.,

) Patrick C.,(2004ودراسثة ) Olaf, K.,& Ju¨rgen, B., (2006ود ارسثة العنثزي
والعنثثزيم ، 2011ودراسثثة ) La Shawn., C., (2011ودراسثثة كثثت م ث محمثثود
ومحمثثدم ، 2015ودراسثثة Soheila, Y.,& Seyed, M., & Alireza, M.,
) (2015ودراسثثة الطيثثثب وأحمثثثدم 2015ودراسثثثة نايثثثرم ، 2016ودراسثثثة الفثثثودري
وعبثد الثرحم م 2017ودراسثة ) Sandeep, K,& Rashmi, C,. (2017والتث
أتارت إل وجود عتقة ارتباطية قوية بي اللنثة بثالنفس والتحيثيا الدراسث  ،ويمكث
تفسثثير دلثثر وث ضثثوء ارتفثثاع متوسثثطات درجثثات الطمبثثة عمث أبعثثاد ومجمثثوع منيثثاس
اللنة بثالنفس مثع تفثوقيم الدراسث  ،وقثد كثا دلثر واضثحاو ألنثاء التطبيثت عمث ىث إء
الطمبة م لنتيم بذنفسيم مع تفاوت ىده اللنة بالنفس بالنسبة لمدكور واإلناث.
جذٚي()10
ِصفٛفخ ِؼبِالد االسرجبط ث ٓ١دسجبد اٌطٍجخ ػٕ١خ
اٌذساعخ ػٍ ٝوً ِٓ ِم١بط اٌضمخ ثبٌٕفظ ِٚم١بط اٌخذاع اٌؼٍّ)03 =ْ (ٟ

األثؼبد

اٌغؼٔ ٟذٛ
إٌجبح ٚاٌزفٛق
اٌّضبثشح
اٌشؼٛس
ثبٌّغئ١ٌٛخ
اٌضمخ ثبٌٕفظ
ٚاإلدغبط
ثبِزالن اٌّمذسح
اٌزغٍت ػٍٝ
اٌؼٛائك
ٚاٌصؼٛثبد
ِم١بط اٌضمخ
ثبٌٕفظ

اٌخٛف ِٓ
ٔمص
اٌمذساد
ٚاٌّؼبسف

اٌشه فٟ
رىشاس إٌجبح
ِغزمجال

ػذَ
ِصذال١خ
إٌجبح
ٚاٌزفٛق

ِم١بط
اٌخذاع
اٌؼٍّٟ

ػذَ اٌجشآح
اٌؼٍّ١خ
ٚاٌخٛف
ِٓ
اٌّغزمجً

**3.013- **3.243-

**3.203-

**3.220-

**3.200-

**3.200- **3.240-

**3.240-

**3.243-

**3.004-

**3.221- **3.021-

**3.021-

**3.200-

**3.011-

**3.201- **3.001-

**3.013-

**3.200-

**3.002-

**3.003- **3.023-

**3.200-

**3.023-

**3.002-

**3.003- **3.003-

**3.041-

**3.003-

**3.013-
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يتضح م جدوا م 12ما يم :
 توجد عتقة إرتباطية سالبة دالة إحيا ياو بي متوسط درجثات الطمبثة عينثة الدراسثةو كت م أبعاد ومنياس اللنة بالنفس وأبعاد ومنيثاس ظثاىرة اللثداع العممث لمطمبثة

المتفوقي بكمية التربية ،ودلر عند مستو دإلثة  ،0.01وتتفثت ىثده النتيجثة مثع مثا
أتثارت إليثو دراسثة )ٚ Clance, P. (1985دساعدخ Clance, P. L., & Imes,
)ٚ S. (1988دساعدخ & Clance, P. R., Dingman, D., Reviere, L.,
)ٚ Stober, R. (1995دساعدددخ )ٚ Al Zyoudi, M., (2006دساعدددخ
دغد١ت(ٚ )0330دساعدخ ) ,Clance, P., (2013ودراسثة الطثواريم 2016ويمكث
تفسير دلر و ضوء ارتفاع متوسطات درجات الطمبثة عمث أبعثاد ومجمثوع المنياسثي
مع تفوقيم الدراس  ،وقد كا دلر واضحاو ألناء التطبيت عم ى إء الطمبة مث لنثتيم

بذنفسيم مع تدبدبيم وزيفيم العنم مع تفاوت ىده الظاىرة بالنسثبة لمثدكور واإلنثاث،
ودلر ي كد وكرة أ الطمبة المتفوقي بالرغم م لنتيم بذنفسيم إإ أنيم ينلثدعو وث
نجاحيم وليس لدييم لنة و دلر النجاح أو تكرار دلر مستنبتو.

وبعد التحنت م تروط تحميا اإنحدار تم اسثتلدام معامثا اإنحثدار المتعثدد بطرينثة

 Enterم ث لثثتا البرنثثام اإلحيثثا

 ،Spssوجثثاءت النتثثا

كمثثا يوضثثحيا جثثدول م،13

. 14
جذٚي()10
اٌّزٛعظ اٌذغبثٚ ٟاالٔذشاف اٌّؼ١بسٌّ ٞزغ١شاد اٌجذش
اٌّزغ١شاد

اٌّزٛعظ اٌذغبثٟ

االٔذشاف اٌّؼ١بسٞ

اٌزذص ً١االوبدّٟ٠
اٌغؼٔ ٟذ ٛإٌجبح ٚاٌزفٛق
اٌّضبثشح
اٌشؼٛس ثبٌّغئ١ٌٛخ
اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚاإلدغبط ثبِزالن اٌّمذسح
اٌزغٍت ػٍ ٝاٌؼٛائك ٚاٌصؼٛثبد
ِم١بط اٌضمخ ثبٌٕفظ

87.20
24.18
28.53
31.48
21.18
28.33
133.70

2.64
1.81
2.20
2.38
2.64
2.29
11.15

ػذَ اٌجشآح اٌؼٍّ١خ ٚاٌخٛف ِٓ اٌّغزمجً
اٌخٛف ِٓ ٔمص اٌمذساد ٚاٌّؼبسف
اٌشه ف ٟرىشاس إٌجبح ِغزمجال
ػذَ ِصذال١خ إٌجبح ٚاٌزفٛق
ِم١بط اٌخذاع اٌؼٍّٟ

30.08
24.71
19.96
18.98
93.72

4.06
4.91
3.81
3.58
16.27
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جذٚي()14
لّ١خ ٌ Betaٚ Tىً ِٓ ِم١بع ٟاٌضمخ ثبٌٕفظ ٚاٌخذاع اٌؼٍّٟ
اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ

T

اٌذالٌخ

Beta

اٌضبثذ
اٌغؼٔ ٟذ ٛإٌجبح
ٚاٌزفٛق
اٌّضبثشح
اٌشؼٛس ثبٌّغئ١ٌٛخ
اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚاإلدغبط
ثبِزالن اٌّمذسح
اٌزغٍت ػٍ ٝاٌؼٛائك
ٚاٌصؼٛثبد
ِم١بط اٌضمخ ثبٌٕفظ

11.224
0.22

داي ػٕذ 3.31
داي ػٕذ 3.31

10.400
3.101

2.01
4.44
1.111

داي ػٕذ 3.31
داي ػٕذ 3.31
داي ػٕذ 3.31

3.401
3.040
3.00

1.11

داي ػٕذ 3.31

3.000

0.12

داي ػٕذ 3.31

3.214

0.10

داي ػٕذ 3.31

0.466-

3.102

غ١ش داي ػٕذ
3.31
داي ػٕذ 3.31

-3.340

3.010

غ١ش داي ػٕذ
3.31
داي ػٕذ 3.31
20.40
داي ػٕذ 3.31
3.020

ػذَ اٌجشآح اٌؼٍّ١خ
ٚاٌخٛف ِٓ اٌّغزمجً
اٌخٛف ِٓ ٔمص
اٌمذساد ٚاٌّؼبسف
اٌشه ف ٟرىشاس إٌجبح
ِغزمجال
ػذَ ِصذال١خ إٌجبح
ٚاٌزفٛق
ِم١بط اٌخذاع اٌؼٍّٟ
لّ١خ ف
اٌذالٌخ
ِؼبًِ اٌزذذ٠ذ

4.10

0.00

-3.413
-3.300
-3.011

يتضثثح م ث جثثدوام 14أ قيمثثة مف لمنمثثودج دالثثة عنثثد مسثثتو  0.01وبالتثثال
يمكث تكثثوي معادلثثة اإنحثثدار ،حيثثث بمثثم معامثثا التحديثثد بثثي المت يثرات  0.867وىث نسثثبة
إسيام منياسث اللنثة بثالنفس واللثداع العممث وث التحيثيا ااكثاديم  ،ويمكث كتابثة معادلثة
اإنحدار لمتنب بالتحييا ااكاديم م لتا معروة درجات الطمبة و كثت مث اللنثة بثالنفس
واللداع العمم و اليورة:

التحييا ااكاديم =

 × 0.585 + 12.493السعي نحو النجاح والتفوق

 × 0.435 +المثابرة  × 0.343 +الشعور بالمسئولية × 0.890 +الثقة
بالنفس واإلحساس بامتالك المقدرة  × 0.614 +منياس اللنة بالنفس-
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 × 0.466عدم الجرآة العلمية والخوف من المستقبل  × 0.410 -الشك في
تكرار النجاح مستقبالا  × 0.815 -مقياس الخداع العلمي.

وبالتال يمك استلدام كت م منياس اللنة بالنفس واللداع العمم كمنب ات

بالتحييا اإكاديم لمطمبة المتفوقي بكمية التربية جامعة أسيوط.

 تٕصٗات البشح:في ضوء نتائج البحث الحالية يمكن تقديم هذه التوصيات:
 يساعد التحييا ااكاديم المرتفع عم لنة الطمبة بذنفسيم ،وتوجد عتقة كبيثرة بثي
اللنثثة بثثالنفس والتحيثثيا اإكثثاديم  ،ممثثا يوجثثب عم ث الميتمثثي بالعمميثثة التعميميثثة
مراعاة دلر مع أبنا نا وبناتنا.
 يلطئ م يعتند بذ الطمبة المتفوقي ليس لدييم متكتت ،ونثد أبثرز ىثدا البحثث أ
الثثدكور أكلثثر انلثثداعاو بتفثثوقيم م ث اإلنثثاث ولثثدييم عثثدة متثثكتت يمك ث إورادىثثا و ث

بحوث تالية.

 يمك ث م ث لثثتا معروثثة لنثثة الطمبثثة بذنفسثثيم مثثع اإلثثد و ث اإعتبثثار ظثثاىرة الزيثثف
العنم لدييم التنب بتحييميم اإكاديم .
 إعطاء ظاىرة اللداع العمم والزيف العنم مساحة أكبر لمدراسة والبحث مع مت يثرات
ألر كاإكت اب والنمت وغير دلر.
 إجراء سمسمة م الدراسات والبحثوث عمث و ثة المتفثوقي عنميثا ويثم دوي احتياجثات
لاية ويجب عمينا كتربويي اإىتمام أكلر بيم.
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قائى ٛاملسادع
أٔالً  :املسادع العسبٗ: ٛ
قواسثثثمة ،أحمثثثد والفثثثرح ،عثثثدنا م . 1996تطثثثوير منيثثثاس اللنثثثة بثثثالنفس ،المجمثثثة العربيثثثة

لمتربية -تونس16 ،م ، 2ص ص .53 -36
والتوزيع.

كاروا ،أرنولدم . 2009قوة اللنة بالنفس ترجمة :إيياب كماا ،الناىرة :مكتبة اليتا لمنتر

جودة ،ماام . 2007الدكاء اإنفعال وعتقتو بالسعادة واللنة بالنفس لد

ااقي  ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث مالعموم اإلنسانية  21 ،م. 708
اللنة بالنفس وكا م

ناير ،أمام . 2016العتقة بي

السمور العدوان

طمبة جامعة
والتحييا

الدراس لد طمبة المرحمة اللانوية و ضوء متروع تعزيز اللنة بالنفس بدولة الكويت ،مجمة جامعة
الممر لالد لمعموم اإنسانية – جامعة الممر لالد -السعودية15 ،م ، 1ص ص .168 -143
ووزي ،إيما

لمنياس قمت الموت لد

وابراىيم ،نجو
عينة م

وعبد المطيف ،إبراىيمم . 2015الليا ص السيكومترية

المراىني

المكفووي  ،مجمة اإلرتاد النفس  ،مركز اإلرتاد

النفس  -كمية التربية -جامعة عي تمس -مير ،م ، 42ص ص .610 -557

عبد الحميم ،إيما محمد نبيام . 2015الليا ص السيكومترية لمنياس ميارات الحياة،

مجمة اإلرتاد النفس  ،مركز اإلرتاد النفس  -كمية التربية -جامعة عي تمس -مير42 ،م، 2

ص ص .1162 -1139

عبد الوىاب ،أيم

ليري محمودم . 2016الليا ص السيكومترية لمنياس أوكسفورد

لميارات التفكير ،مجمة البحث العمم و التربية -مير4 ،م ، 17ص ص.54 -47

عبد المنعم ،توويتم . 2016الليا ص السيكومترية لمنياس نوعية الحياة لد

تتميد

المرحمة اإعدادية و مممكة البحري  ،مجمة الطفولة العربية -الكويت17 ،م ، 65ص ص.24 -9

محمود ،جماا الدي ومحمد ،أسماء زك م . 2015استراتيجية منترحة لمتتميد منلفض

التحييا و مادة الدراسات اإجتماعية بالمرحمة اإبتدا ية لتحسي مستواىم الدراس وتنمية اللنة

بالنفس وبناء ألر التعمم لدييم ،مجمة كمية التربية بذسيوط -مير31 ،م ، 3ص ص .478 -417

عزب ،حسام الدي محمود وعبد الحميم ،أترف محمد وعبد الفتاح ،سارة محمدم. 2017

الليا ص السيكومترية لمنياس جودة الحياة ،مجمة اإلرتاد النفس  ،مركز اإلرتاد النفس  -كمية

التربية -جامعة عي تمس -مير ،م ، 50ص ص .485 -465
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عزب ،حسام الدي محمود وسام  ،ىبة ومرس  ،سحرم . 2016الخصائص السيكومترية
لمنياس إدما اإنترنت ،مجمة اإلرتاد النفس  ،مركز اإلرتاد النفس  -كمية التربية -جامعة عي

تمس -مير ،م ، 45ص ص .362 -333
العمري ،حسا

غازي بدرم . 2013م ترات اللبات واليدت المحك

لمنياس الميارات

اإجتماعية لمطمبة  SSITعم عينات أردنية ،مجمة العموم التربوية والنفسية  -البحري 14 ،م، 2

ص ص .306 -285

حسيب ،حسيب محمدم . 2008وعالية برنام

اضطرابات المجمجة و الكتم لد

إرتادي لتنمية اللنة بالنفس ولفض

أطفاا المرحمة اإبتدا ية ،رسالة ماجستير مغير منتورة  ،المركز

النوم لتمتحانات والبحوث ،الناىرة.

ياسي  ،حمدي وعبد الرازت ،محمد والحسين  ،ناديم . 2010اللنة بالنفس لد

دوي إضطراب النطت ،مجمة دراسات الطفولة مير13 ،م ، 46ص ص .275 -247

ااطفاا

عم  ،رانيا محمد يوسفم . 2017الليا ص السيكومترية لمنياس جودة الحياة ااسرية

لد

التتميد المراىني  ،مجمة اإلرتاد النفس  ،مركز اإلرتاد النفس  -كمية التربية-

عينة م

جامعة عي تمس-مير ،م ، 51ص ص .356 -333
لد

عم  ،سمية ميطف

رجبم . 2009وعالية برنام

إرتادي منترح لتنمية اللنة بالنفس

طالبات الجامعة اإلستمية ب زة ،رسالة ماجستير مغير منتورة  ،كمية التربية ،الجامعة

اإلستمية ب زة.

تند ،سميرة محمد ومحمود ،ىبة سام

وسعيد ،أما عبد اهللم . 2015الليا ص

السيكومترية لمنياس اليتبة النفسية ،مجمة اإلرتاد النفس  ،مركز اإلرتاد النفس  -كمية التربية-

جامعة عي تمس -مير ،م ، 44ص ص .462 -445

الطواري ،سعود محمدم . 2016اللنة بالنفس لثد المثراىني وث دولثة الكويثت ،مجمثة عثالم

التربية -مير17 ،م ، 56ص ص .22 -1

العنزي ،يالح والعنزي ،وريحم . 2011اللنة بالنفس وعتقتيا بالندرات اإلبداعية والتحييا

الدراس لد

طمبة وطالبات كمية التربية ااساسية باليي ة العامة لمتعميم التطبين والتدريب :دراسة

إرتباطية منارنة ،مجمة دراسات عربية و عمم النفس -مير10 ،م ، 3ص ص .521 -485
التمري ،طارش مسمم والسرطاوي ،زيدا

أحمد وقراقيش ،يفاء رويتم . 2010معايير

اليورة العربية لمنياس تندير التوحد الطفول م  (CARSدراسة تننينية ،مجمة كمية التربية -جامعة
عي تمس -مير ،م ، 34ص ص .324 -285
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منيور ،طمعت وحاوظ ،نبيا عبد الفتاح وغموش ،سال

جماام . 2015الليا ص

السيكومترية لمنياس التيي لمزواج ،مجمة اإلرتاد النفس  ،مركز اإلرتاد النفس  -كمية التربية-

جامعة عي تمس -مير ،م ، 44ص ص .536 -515

ااتوا ،عادا عز الدي وىيبة ،حسام إسماعيا وامام ،أميرة محمدم . 2016الليا ص

السيكومترية لمنياس المرونة اإليجابية لعينة م المراىني  ،مجمة اإلرتاد النفس  ،مركز اإلرتاد

النفس  -كمية التربية -جامعة عي تمس-مير ،م ، 45ص ص .322 -305

ااتوا ،عادا عز الدي وو اد ،ويوليت وابراىيم ،مريمم . 2015الليا ص السيكومترية

لمنياس الميارات اإجتماعية لألطفاا دوي يعوبات التعمم اإجتماع  ،مجمة اإلرتاد النفس  ،مركز
اإلرتاد النفس  -كمية التربية -جامعة عي تمس-مير ،م ، 44ص ص .606 -583

أبو العيد ،عاطفم . 2006اللنة بالنفس مطرينر لكسب داتر واآللري  ،اإلسكندرية :دار

الدعوة ،ط ،2ص .96

أبوزيد ،عبد الباق

عبد المنعمم . 2001ألر أسموبي لمتعمم التعاون

العموم التجارية واللنة بالنفس لد

ص ص . 130- 97

عم

التحييا و

طالبات التعميم التجاري ،مجمة اللناوة والتنمية -مير1 ،م، 2

عموا  ،عت حسي م . 2009اللنة بالنفس لد

أطفاا الرياض وعتقتيا ببعض المت يرات،

رسالة ماجستير مغير منتورة  ،كمية التربية لمبنات ،جامعة ب داد ،ص.13

حس  ،عماد أحمد وأحمد ،محمد رياض وعبد المحس  ،عم يتحم . 2013الممارسات

اإلحيا ية اللاط ة و حساب يدت ولبات اادوات و الرسا ا العممية ،مجمة كمية التربية بذسيوط

– جميورية مير العربية29 ،م ، 3ص ص .348 -324

عم  ،عرووم . 2004اللنة بالنفس والنمط الجسم

التليص ااكاديم باإقسام التعميمية بكمية المعممي

مير20 ،م ، 3ص ص .219 -195

والتحييا الدراس

لمطمبة و

ضوء

و اإحساء ،مجمة الرياضة معموم وونو -

العنزي ،عوادم . 2012واعمية برنام إرتادي و تنمية اللنة بالنفس لد اايتام بالمرحمة

المتوسطة ،رسالة دكتوراة مغير منتورة  ،جامعة الممر عبد العزيز ،جدة ،السعودية.

واطمة ،غانمم . 2015الليا ص السيكومترية إلتبار الدكاء العاطف  :د ارسة ميدانية

عم طمبة الجامعة ،مجمة العموم اإنسانية واإجتماعية – جامعة قايدي مرباح -الج از ر ،م، 21

ص ص.334 -319

ىارو  ،ورغم م . 2016اللنة بالنفس وأىميتيا وطرت تنميتيا ،مجمة الوع اإستم -

وزارة اإوقاف والت و اإستمية -الكويت53 ،م ، 610ص ص .51 -41
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العنزي ،وريح والكندري ،عبد اهللم . 2004التحييا الدراس

وعتقتو باللنة بالنفس لد

طمبة المرحمة اللانوية وطالباتيا ،مجمة العموم اإجتماعية ،الكويت32 ،م ، 2ص ص .400 – 377
و اد ،ويوليت ولطف  ،إيما

وحسي  ،محمدم . 2016الليا ص السيكومترية لمنياس

ليا ص التليية اإليجابية لممراىني  ،مجمة اإلرتاد النفس  ،مركز اإلرتاد النفس  -كمية
التربية -جامعة عي تمس-مير ،م ، 45ص ص .383 -365

و اد ،ويوليت ورامز ،محمود ويالح ،دينام . 2015الليا ص السيكومترية لمنياس

الميارات الحياتية لألطفاا الداتويي  ،مجمة اإلرتاد النفس  ،مركز اإلرتاد النفس  -كمية التربية-

جامعة عي تمس-مير ،م ، 43ص ص .479 -461

و اد ،ويوليت ورامز ،محمود وجماا ،ورحم . 2017الليا ص السيكومترية لمنياس تندير

سمور إيداء الدات لد

عينة م ااطفاا الداتويي و دولة الكويت ،مجمة اإلرتاد النفس  ،مركز

اإلرتاد النفس  -كمية التربية -جامعة عي تمس-مير ،م ، 50ص ص .544 -515
نجم الدي  ،إنا وعبد الح  ،غسا م . 2013برنام

إرتادي لتنمية اللنة بالنفس لد

المكفووي  ،مجمة كمية التربية –اليم  ،13 ،ص ص .122 -87

عيد ،محمد إبراىيم وعدوي ،طو ربيع والم رب  ،مناا السيدم . 2015الليا ص

السيكومترية لمنياس التحرش الجنس  ،مجمة اإلرتاد النفس  ،مركز اإلرتاد النفس  -كمية التربية-

جامعة عي تمس -مير ،م ، 42ص ص .564 -543
عيد ،محمد إبراىيم ومحمود ،ىبة سام

وورج ،سحر عبد العظيمم . 2015الليا ص

السيكومترية لمنياس التفا ا ،مجمة اإلرتاد النفس  ،مركز اإلرتاد النفس  -كمية التربية -جامعة

عي تمس -مير ،م ، 44ص ص .558 -537

عبد الوىاب ،محمد السيدم . 2011الليا ص السيكومترية لمنياس الدكاء اللناو  :دراسة

عم طمبة الجامعة ،مجمة الدراسات العربية و عمم النفس -مير10 ،م ، 3ص ص.584 -523

السميمان  ،محمد حمزة والجعفري ،عبد الرحم حسي م . 2002دإإت يدت ولبات التبار

الداوع المعرو

عم

طمبة وطالبات جامعة أم النر بمكة المكرمة ،مجمة عمم النفس -مير،

16م ، 63ص ص.97 -88
عينة م

البحيري ،محمد رزتم . 2009إسيام بعض المت يرات النفسية و التنب باالكسيليميا لد
ااطفاا م

19م ، 4ص.823

دوي يعوبات تعمم النراءة والموىوبي

موسينيا ،مجمة دراسات نفسية،
و

يوالحة ،محمدم. 2004عمم نفس المعب ،جامعة اليرمور :دار المسيرة لمنتر والتوزيع،

ص.183
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إبراىيم ،محمود محمد وعلما  ،عبد الرحم
المتكتت اإجتماعية لد

ص ص.45 -2

يوو م . 2016بناء وتنني

منياس

طمبة جامعة السمطا قابوس ،مجمة العموم التربوية  -مير24 ،م، 3

قاسم ،ونادر وتح والي ار  ،عبير يالحم . 2015الليا ص السيكومترية لمنياس الكفاءة

المينية ،مجمة كمية التربية -جامعة عي تمس -مير ،م ، 39ص ص .712 -681

قاسم ،نادر وتح وسعيد ،عوتة محمدم . 2017الليا ص السيكومترية لمنياس الوع

بالدات ،مجمة البحث العمم و التربية -مير4 ،م ، 18ص ص.345 -331

عمو  ،نعمات وأحمد ،عبد الر وفم . 2014واعمية برنام إرتادي لتنمية اللنة بالنفس

وألره و

زيادة المرونة اإيجابية :دراسة عم

عينة م

أوراد الترطة الفمسطينية ،مجمة جامعة

ااقي  -سمسمة العموم اإنسانية -جامعة ااقي ب زة -ومسطي 18 ،م ، 2ص ص .211 -176
الدراس

الفودري ،نورة وعبد الرحم  ،حيةم . 2017اللجا وعتقتو باللنة بالنفس والتحييا

لد

عينة م

طمبة اللانوية المعاقي

حركياو و

مدارس التربية اللاية و

الكويت  ،المجمة التربوية الكويت31 ،م ، 123ص ص .60 -15
محمود ،ىالة ميطف م . 2010التربية و دورىا و

ماجستير مغير منتورة  ،كمية البنات ،جامعة عي تمس.

بناء اإلنسا

الطيب ،ىبو وأحمد ،عم م . 2015اللنة بالنفس وداوعية اإنجاز لد

المجتمع

المعاير ،رسالة
الطمبة المتفوقي

دراسيا والعاديي بالمرحمة اللانوية :دراسة ميدانية محمية اللرطوم ،رسالة ماجستير -كمية التربية –

جامعة النيمي  ،السودا .

علما  ،وإء إبراىيمم . 2016اللنة بالنفس لد

الموىوبي وعتقتو ببعض الديم راوية،

مجمة الدراسات العميا -كمية الدراسات العميا -جامعة النيمي  -السودا 6 ،م ، 23ص ص -177
.202
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