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 املشتخلص:  

اليدددال  ىددد ت الدراسددة إلددف الكاددال ةددي العمعددة بدديي المعتودددات المعر يددة وتوجيددات
اةتمدد ،  بالمرحمدة الاانويدةالمتفوعيي دراسيًا ومودارنتي  بالعدادييي لدى الطمب والتد ق النفسي 

الباحث ةمف نتيجة ايادة االةدايدة العامدة  دي تحديدد المتفدوق دراسديًا  دي المرحمدة الاانويدة ، 
تكوندت %  ما و وعيا حدد  دارق بديي المتفدوق دراسديًا والطالدب العدادي  و 6:حيث وضع نسبة 

مدددي الدددذكور بالصدددال انو  والاددداني الادددانوي بمدرسدددتي بنيدددا  الدددبط 211ةيندددة الدراسدددة مدددي 
، وتراوحت أةمدارى  مدا بديي االاييد/ابراىي  محمد ابراىي  الاانويو العسكريو ببنيو الاانوية بنيي 

، وكاي تدوزيعي  (42 3(، وانحراال معياري عدره )6 27بموسط ةمري عدره )؛  ةا  28 -27
تد  إةدداد الدراسدة  الخاصدة بمتييدرات ولجمدع البياندات  (طا  ةادي 83 –متفوق دراسيًا  39)

اإلحصددا ية ج مودداييس المعتودددات المعر يددة وتوجيددات اليدددال والتددد ق النفسددي  وأسددفرت النتددا 
وجدددود ةمعدددة ارتباطيدددة موجبدددة ذات داللدددة إحصدددا ية بددديي موياسدددي المعتوددددات لمدراسدددة ةدددي 

وجددود ةمعددة ارتباطيددة موجبددة ذات و  (،12 1المعر يددة والتددد ق النفسددي ةنددد مسددتوى داللددة )
ةندددد مسدددتوى داللدددة  وتوجيدددات اليددددالداللدددة إحصدددا ية بددديي موياسدددي المعتوددددات المعر يدددة 

جددود ةمعددة ارتباطيددة موجبددة ذات داللددة إحصددا ية بدديي موياسددي توجيددات و وكددذل  (، 12 1)
وجدود  دروق ذات داللدة إحصدا ية وكدذل  (، 12 1اليدال والتد ق النفسي ةند مستوى داللدة )

مددي الطددمب بالمرحمددة الاانويددة  ددف اتجدداه  المتفددوعيي دراسدديًا والعدداديييبدديي متوسددطف درجددات 
دالدة إحصدا يًا  يداجميعو عر يدة كدرجدة كميدة وكابعداد  رةيدة،  ف المعتوددات الم المتفوعيي دراسياً 

تضددو وجددود  ددروق ذات داللددة إحصددا ية بدديي متوسددطف   كددذل  ا( 12 1ةنددد مسددتوى داللددة )
 المتفدوعيي دراسدياً مدي الطدمب بالمرحمدة الاانويدة  دف اتجداه  المتفوعيي دراسديًا والعداديييدرجات 

وجود  روق ذات داللدة إحصدا ية ، كما اتضو ( 12 1ةند مستوى داللة )توجيات اليدال  ف 
بالمرحمددة لدددى المتفددوعيي دراسدديًا والعددادييي مددي الطددمب  التددد ق النفسدديبدديي متوسددطف درجددات 

    ( 12 1ةند مستوى داللة )لصالو المتفوعيي دراسيًا  الاانوية
وعيي المتفدد –التددد ق النفسددي  -توجيددات اليدددال  -الكممددات المفتاحيددةم المعتودددات المعر يددة 

   دراسياً 

https://nategtk.com/thanwya?by=school&q=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%87%20%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7


 ........................... المعتقدات المعرفية وتوجهات الهدف وعالقتهما بالتدفق النفسي لدى الطالب المتفوقين

 

 - 2:4 - 

Cognitive beliefs and goal orientations, their relationship to 

psychological flow in high-school students and their comparison with 

high-school normal students 
 

Abstract: 
The study aimed to reveal the relationship between cognitive beliefs 

and target orientations and psychological flow in students who are 

academically superior and compare them with the ordinary with the secondary 

level, the researcher relied on the result of the certificate of general enmity In 

determining the superiority of the secondary school, where 95% of what is 

higher than the limit of difference between the superior and the average 

student. The sample of 100 male students in grades 1 and 2 was at Penin High 

School and Ibrahim Muhammad Ibrahim Al-secondary military school in 

Benha, ranging from 16 to 17 years old; with a life span of 16.5; a standard 

deviation of 2.31; their distribution was 28 academic outnumbers - 72 normal 

pounds. To collect data on study variables, standards of cognitive beliefs, target 

trends, and psychological flow have been developed. The statistical results of 

the study resulted in a positive statistically significant correlation between the 

standards of cognitive beliefs and psychological flow at an indication level 

(0.01), and a positive correlation with statistical significance between the 

standards of cognitive beliefs and the trends of the target at an indication level 

(0.01). There is also a positive correlation with statistical significance between 

the two index trends of target and psychological flow at an indicative level 

(0.01). There are also statistically significant differences between the average 

degrees of academic and ordinary high-school students toward the academic-

minded edge as a whole and as sub-dimensions, all of which are statistical at an 

indicative level (0.01). There were also statistically significant differences 

between the average degrees of academic and academic high school students 

toward the academic high school-level "students" in the direction of the goal 

(0.01). The number of students who are at the secondary school level is at 

(0.01). 

Keywords: Cognitive beliefs – target orientations – psychological flow –

High-school students  
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 ةكذماملأواًل: 

مجتمع يريد أي يكوي لو دور  ىورةايتي  ضرورة حتمية ن يما  االىتما  بالمتفوعيي        
التود  لحضارة ونمو العم  والمعر ة اإلنسانية  ي ةصر ال يعرال إال  ومساىمة  ي صنع

غيرىا مي الدو  بعوو  ةمما يا  فمتفوعييا وتتود  ةمبالتفوق  الدو  تعمو إسياماتيا 
تعتبر الاروة البارية ىي الاروة الحويوية ني مجتمع مي المجتمعات حيث  ومخترةييا 

ويعتبر المتفوعوي ةمف رأس تم  الاروة نظرًا نىميتي   ي مواجية تحديات العصر الحديث 
مما د ع بالميتميي باؤوي ةم  النفس والتربية بالكاال ةي المتفوعيي بيدال رةايتي  

وال ا  أي المتفوق  ض  الوسا   البي ية الممكنة الستامار تفوعي   والعناية بي  وتحويق أ
ىو الذي يمتم  عدرات استانا ية وأداءًا ةاليًا غير ةادي موارنة با راد الف ة العمرية دراسيًا 

  التي ينتمي إلييا 
 ددي المرحمددة الاانويددة لددديي  معتودددات معر يددة المتفددوعيي دراسدديًا وممددا ال ريددب  يددو أي 

حيددث أي ان كددار البسدديطة ىددي التددي تتضددمي  ،ن كددار البسدديطة وان كددار المعودددةي ابدديتوددع 
انسدرة والبي دة ِعَبد  ومطموة، ويمكي إكتسدابيا مدي  المعتودات التي تاير إلف أي الحويوة مؤكدة

، وان كار المعودة،  يي المعتودات التي تاير إلف أي الحويوة نسبية وتتييدر، ويمكدي المحيطة 
ان دراد ذوو التفكيدر المعودد، ويعتودد الطالدب بداي ىندا  درجدة كبيدرة  اك   اة  مدي عبد بناؤىا ب

عميمدة اابتدة  مي المعر ة عابمة لمتطور، وأي ىنا  معر ة أخرى يجب إكتاا يا، وأي ىنا  معر دة
 .(3124)بويعي،  ال تتيير

 يي تام  تعد المعتودات المعر ية بانيا مي المكونات الر يسية  ي ةممية التعم ، و 
حو  معنف المعر ة، وطبيعتيا ومصدرىا واروطيا المختمفة ومدى  مجموةة مي االةتوادات

 Kirmizigul)  وسرةة ىذا االكتساب، وذل  لتحويق الفي  العميق لمفرد صحتيا واكتسابيا
& Bektas, 2019)   حو  طبيعة  الطمبالنفسي الذي ياير إلف مفاىي   انساسأنيا كما

اب المعر ة، وتختمال ىذه المعتودات مي حيث المجا  المعر ي، كما تختمال وكيفية اكتس
ان راد، وطبيعة ةممي ، وذل  لتحويق العم  الذي ت  تكميفي  بو، وليا تااير عوي  باختمال

 ,Peffer & Ramezani).  والورارات التي يمكي أي يتخذىا الفرد و عا   ي جميع السموكات
2019) 
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اال وىدددو  المفدداىي  السدديكولوجية ذات المضدداميي اإليجابيددةمددي ويظيددر مفيددو   خددر 
ربما يفضي تودميا وتحميميا وتبيي أبعادىدا وطدرق رصددىا وعياسديا  دي  التي، التد ق النفسي 

البي ة العربية إلدف تناديط االىتمدا  البحادي بالوضدايا ذات العمعدة بحركدة ةمد  الدنفس اإليجدابي 
عرار ما يصو تسميتو بالتمك يي السموكي لماخصية بالتركيز ةمدف الجواندب اإليجابيدة لتاسيس وا 

الخاصددة بخبددرة حالددة التددد ق التددي توتضددي معانوددة الحيدداة وتوبدد  مصدداةبيا واةتبارىددا تحددديات 
جديرة باي تستنيض ىمدة المواجيدة واغتناميدا كفدرص أصديمة لمدتعم  ولتجويدد انداء اإلنسداني 

اي؛ وىددو حالددة نسددياي الددذات ةكددس التامدد  ليرتوددي  ددي مسددار التميددز، ادد  االتودداي، ادد  اإلحسدد
واالجترار والومق  إذا وص  الفرد إلف حالة التد ق يستيرق تماما  ي العمد  الدذي يودو  بدو إلدف 
الدرجددة التددي يفوددد  ييددا الددوةي بذاتددو تمامددا، وبيددذا االحسدداس تكددوي لحظددات التددد ق لحظددات 

نيمدداس  ددي انداء إال أنيدد  ال غيدداب الددذات، وبددالرغ  مددي وصددو  ان ددراد إلددف أعصددف درجددات اال 
يدركوي كيفية الويدا  بدذل  ني الادعور بالسدرور ىدو الددا ع والمحفدز ليد ، ومدي  وا دد التدد ق 

 ( 3129)ةبداهلل،  النفسي أنو يسي   ي التخفيال مي االضطرابات النفسية
وال ا  اي المعتودرات المعر ية والتد ق النفسدي لددى الطدمب مدي أكبدر العوامد  التدي 

  دي الميمدة اتر المتييد مديحددد توجيدات اليددال بالنسدبة ليد  ، حيدث أي توجيدات اليددال ت
  تويدي تمكدني  مدي اأنيد كمدا  مالدتع ندواتج أ ضد  إلف لموصو  الطمب تد ع أنياو   ،مالتع يةمةم

وتددؤار ةمددف كيفيددة تعمدد  الخبددرات  ددي المواعددال التددي تتطمددب إنجدداز الكايددر مددي الميددا   سددموكي 
(Seegers, Van-Putten, Debrabander, 2002 ) 

 عب  إةطا ي  الميمة انمورمي  تعد   ، التفكير  ي السا دة انساليب معر ة  إي لذا
 جادو أبو أاار حيث ،ي  ل المناسبة  مالتع أساليب مي وبمأس أي  استخدا أو برنامج أي
المعمومات  يستوب  بيا التي الطريوة  ييتما   بالفرد الخاص التفكير نمط أي إلف( 3117)

 اييسترجع وبالتالي ،بالمعمومات بيا ويحتفظ ويرمز يسج  التي الطريوة و ي ،والمعارال 
 ةنيا   التعبير  ي وطريوت تما  التي بالطريوة
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   مظهلة الذراسٌثانيًا: 
ا ية بديي المعتوددات صدالدراسدات ةمدف أن دَو توجدد ةمعدة ذات داللدة اح بعضأكدت نتا ج 

ىددداتجمنج  ، ودراسدددةKaya (2017)كايدددا  دراسدددةيدددا ليددددال ومدددي أىمالمعر يدددة وتوجيدددات ا
حيث أسفرتا ةي وجود ةمعة ذات داللدة احصدا ية  Hutagalung et al. (2018)و خروي 

وىنا  كاير مي الدراسدات أكددت ةمدف  بيي المعتودات المعر ية وتوجيات انىداال لدى الطمب 
  ددي متييددرات الدراسددة عددة ةمددف التحصددي مددي حيددث النددوع ومددي حيددث الودددرة المرتفوجددود  ددروق 

وجدددود ةمعدددة طرديدددة ذات داللدددة ةدددي التدددي أسدددفرت  Onen (2011) ومنيدددا دراسدددة أونددديي
لددى الطدمب بالمرحمدة الاانويدة احصا ية بيي ك  مي المعتودات المعر ية واالتجاه نحو الدراسة 

دالدة إحصدا يا  ( التي أسفرت ةي وجود  روق3125دراسة سحمو  )و ، ذوي التحصي  المرتفع
، الددذكور مددي ذوي التفددوق الدراسدديلصددالو  الدراسددة(  ددف معظدد  متييددرات 12 1ةنددد مسددتوى )

( التددي أاددارت نتددا ج الدراسددة إلددف أي الطمبددة لددديي  مسددتوى 3126دراسددة المددومني وةمددي )و 
ووجدود  مدي المعتوددات المعر يدة ةمدف الدرجدة الكميدة لممويداس، وةمدف أبعداده الفرةيدة، متوسدط
المعر يدة ككد ، وأبعداده ت ت الطمبدة ةمدف مويداس المعتودداذات داللة إحصدا ية  دي درجدا روق 

، وةددد  وجددود الطددمب المتفددوعيي دراسددياً الفرةيددة تعددزي لمسددتوى الحاجددة إلددف المعر ددة لصددالو 
المعتوددات المعر يدة ككد ، وأبعداده ةمدف مويداس  الطدمب ي درجدات   روق ذات داللة إحصا ية

التدي أسدفرت  Kaplan & Cavas  (2016)كدابمي وكا داس دراسدةو ، لمجدنس الفرةيدة تعدزى
ةددي وجددود ةمعددة طرديددة وذات داللددة احصددا ية بدديي المعتودددات المعر يددة وتصددورات الوضددايا 

     العممية واالجتماةية الجدلية
أي ىنا  اختم ًا  ي التعام  مع الحوا ق مي خم  العم  الميداني الباحث الحظ  وعد

يوبميا كانيا   انع  تحصيمً  ،المتفوعيي دراسيًا والعادييي مفة مي عب  الطمبوالمعارال المخت
والتحديات المعر ية التي تمكني  مي  اابتة ال تتيير، مما يحو  دوي مااركتي   ي انناطة

يدركونيا ةمف أنيا نسبية وتتيير، وىذا  أما المتفوعيي دراسياً الوصو  إلف المعر ة وتوليدىا، 
مي غيرى ، وأكار حاجة إلف المعر ة التي تابت صحة  ر  اةمية  ي ةممية التعم يجعمي  أكا

ولألار الذي يمكي أي  ؛واكتااال المعارال الجديدة التي ل  يعر وىا بعد الحوا ق التي تعمموىا،
بالمرحمة الطمب  ي أداء وتوجيات اليدال والتد ق النفسي المعتودات المعر ية  تتركو

المعتودات المعر ية ما ةمعة السؤا  الر يس م ت ماكمة الدراسة  ي تحدد ولذا، الاانوية
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بالمرحمة المتفوعيي دراسيًا وموارنتي  بالعادييي وتوجيات اليدال بالتد ق النفسي لدى الطمب 
 ؟الاانوية
 :الفرعية األسئلة 

 لددىوالتدد ق النفسدي وتوجيدات اليددال بيي المعتوددات المعر يدة ارتباطية توجد ةمعة ى    2
   .بالمرحمة الاانويةوالعادييي المتفوعيي دراسيًا الطمب 

و التددد ق  وتوجيددات اليدددال متوسددطي درجددات المعتودددات المعر يددةبدديي   ددروقىدد  توجددد   3
 ؟ بالمرحمة الاانويةلدى المتفوعيي دراسيًا والعادييي مي الطمب  النفسي

توددات المعر يدة لدددى المعةمدف توجيدات اليدددال والتدد ق النفسدي ىد  يمكدي التنبدوء بتدااير   4
  طمب المرحمة الاانوية

 أيذاف الذراسٌ ثالجًا: 

 م  تيدال الدراسة الف
لدددى وتوجيددات اليدددال والتددد ق النفسددي المعتودددات المعر يددة العمعددة بدديي التعددرال ةمددف  (2

   .بالمرحمة الاانويةالمتفوعيي دراسيًا والعادييي الطمب 
و التدد ق  وتوجيدات اليددال المعر يدة متوسطي درجدات المعتودداتبيي   روقالتعرال ةمف  (3

  بالمرحمة الاانويةلدى المتفوعيي دراسيًا والعادييي مي الطمب  النفسي
تااير توجيات اليددال والتدد ق النفسدي ةمدف المعتوددات المعر يدة لددى طدمب التعرال ةمف  (4

   .المرحمة الاانوية
 أينية الذراسة رابعًا: 

 األينية الهظرية : -

توجيدات  –المعتوددات المعر يدة ) النظرية مي تناولو لمتييدرات ميمدة يستمد البحث أىميتو -1
التمميدددذ ب بعمعدددة ىدددذه المتييدددرات(، باإلضدددا ة إلدددف اىتمامدددو التدددد ق النفسدددي –اليددددال 

  خاصة  ي البي ة العربية دراسياً المتفوعيي 
ق المعتودددات المعر يددة وتوجيددات اليدددال والتددد الدراسددات العربيددة  ددي ىددذا المجددا  ) ندددرة -2

 وذل   ف حدود إطمع الباحث   (النفسي
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 األينية التطبيكية : -
 دي  يد  انخصدا ي النفسدي انخصدا ف اإلجتمداةف و و ، المددرس، مديتفيد ىذه الدراسة كدم  -2

لتحسيي المعتودات المعر يدة وتوجيدات المعر يو والتعاوي كفريق تدريبف الطمب احتياجاتو 
  مة الاانويةلدى الطمب بالمرحاليدال والتد ق النفسي 

يسددي   ددي تددو ير اةددداد المندداىج المناسددبة ليدد  ، والخطددط الدراسددية تودددي  دليدد  لمطددمب  -3
 المم مة لطبيعة الصعوبة 

 مصطلحات الذراسٌخامشًا: 

 م Epistemological Beliefsاملعتكذات املعرفية
وطبيعتيدا ومددى اباتيدا وصددعيا، والطدرق التدف يمكدي  نظا  يفسر حددود المعر دة ىي

 (   35، 3124)ةبدالعظي  ،  انتواليا يا اكتساب المعر ة، وأنماطب
الذىنيدة حدو  طبيعدة  الطدمبتصدورات  وجيدات نظدر أوويعر يا الباحث اجرا يدا بانيدا 

مددي  الطددمبالمعر ددة مددي حيددث مصدددرىا وبنيتيددا واباتيددا، وتودداس بالدرجددة التددي يحصدد  ةمييددا 
 .ث(خم  موياس المعتودات المعر ية )إةدادم الباح

 م Goal Orientation توجًات اهلذف
ىددددو مفيددددو  ا تراضددددي يعبددددر ةددددي التوجيددددات الدا عيددددة لمطددددمب  ددددي مواعددددال انداء 

 :انكاديمي"  وتتضمي اماة أبعاد تعبر ةي امث توجيات لميدال ىي
 .أ د أىداال االتوايم وينصب اىتما  الفرد  ييا ةمف تنمية الكفاية وتحسينيا و ي  ما يتعممو

اال انداء )إعدا (م و ييا يسعف الفرد إلف الحصو  ةمدف أحكدا  ايجابيدة ةدي كفايتدو أو ب د أىد
 .عدرتو حتف يكوي أ ض  مي زمم و

أمكدي دوي التعدرض  ج د أىداال انداء )تجنب(م وتتضمي الرغبة لدى الفدرد  دي بدذ  جيدد كممدا
 ,Elliot & Chruch, 1997) لعواعدب وخيمدة وتجندب أي موعدال يماد  تيديددا لذاتدو 

18) 
نماذج متكاممة مي المعتوددات الدا عيدة واالنفعداالت والتدي  ويعر و الباحث اجرا يا بانيا

تماددد  مجموةدددة مدددي مختمدددال السدددب  لمعتدددراب مدددي اننادددطة المرتبطدددة بالتحصدددي  انكددداديمي 
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مدي خدم  مويداس  الطدمبواالاترا  بيا واالستجابة ليدا، وتوداس بالدرجدة التدي يحصد  ةمييدا 
 .دال )إةدادم الباحث(توجيات الي

 مPsychological Flow التذفل الهفشي
ىو خبرة ماالية تحدث لدى الفرد مي وعت آلخر، ةندما تؤدى الميا  باعصف درجدات "

خم  االنايا  التدا  بدانداء وانخفداض الدوةي بالزمداي والمكداي  انداء، ويتحدد ىذا التد ق مي
   ( 24، 3121 )البياص، "العم  أاناء تادية
حالددة انفعاليددة تحدددث لدددى الفددرد مددي وعددت آلخددر، و ييددا  يعر ددو الباحددث اجرا يددا بانددوو 
حالدة تييدر لمدوةي  دي انداء وانيمداس  دي الناداط، ويوداس بالدرجدة التدي يحصد   يعيش الفرد

 .مي خم  موياس التد ق النفسي )إةدادم الباحث( الطمبةمييا 
%  دداكار  ددي 6:اصددميي ةمددف مجمددوع الحم  High-school studentsالمتفددوعيي دراسدديًا 
 الايادة اإلةدادية 

ــادين %  دددي الاددديادة 6:م الحاصدددميي ةمدددف مجمدددوع أعددد  مدددي  normal students العـ
 اإلةدادية 

  حمذدات الذراسةسادسًا: 
   مالمحددات الزمنية -أ

    3131/:312 الدراسي عا الت  تطبيق أدوات الدراسة  ي 
   مالمحددات المكانية -ب

الاددييد/ابراىي  محمددد و مدرسددة بنيددا الاانويددة بندديي ومدرسددة ق اندوات  ددي تدد  تطبيدد
  مصر -بمحا ظة الوميوبية  ابراىي  الاانويو العسكريو ببنيا

   مالمحددات البارية -جد
، الادداني الاددانوي انو  و بالصددال طالددب مددي الددذكور  211تكونددت ةينددة الدراسددة مددي 

  (ةادي بطال 82 –متفوق دراسيًا  :3) ةا  28 -26ما بيي  ى وتراوحت أةمار 
 المحددات المنيجية -د

 ت  استخدا  المنيج الوصفي   
 

https://nategtk.com/thanwya?by=school&q=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%87%20%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
https://nategtk.com/thanwya?by=school&q=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%87%20%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
https://nategtk.com/thanwya?by=school&q=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%87%20%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
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 دراسات سابكٌاالطار الهظري وسابعًا : 
    االطار الهظري :

لمحددة ةددي النظريددة انساسددية لموضددوع الدراسددة وىددي نظريددة باحددث ىنددا يسددتعرض ال 
أدبيات مصدطمحات الدراسدة مدي حيدث اليدال وخصا ص ةينة الدراسة مي المتفوعيي دراسيًا ا  

 ددي المرحمددة الاانويددة وبعددض  العدداديييمددني  و المتفددوعيي دراسدديًا بددالطمب تنظيرىددا وةمعتيددا 
     الدراسات السابوة حو  ىذه المصطمحات
 نظرية اليدال" توجيات اىداال االنجاز" م

تعتبر تم  النظرية احدى نظريات الدا عية التي ناات وتطورت نتيجة لسيطرة االتجاه     
المعر ي  ي تفسير الدا عية ، وىف توو  ةمف مسممة ر يسة م " اي اال راد ليسوا  –االجتماةي 

وتنظر تم  النظرية الف  تم  البي ة   نتاج لبي تي  ولكني  أيضا أةضاء منتجوي ومؤاروي  ي
التعم  ةمف انو ةممية تاتم  ةمف ك  مي م التوجو الذاتي مي جانب المتعم  الوا   ةمف 
تحويق الذات ، التوجو االجتماةي  ي سياق البي ة المحيطة والوا   ةمف تمبية احتياجات 

اي   Bthompson سوييرى بومبومي ىنا  الطمب البي ة المحيطة واستيم  امكاناتيا  
نظرية توجيات انىداال تعد واحدة مي اى  نظريات مجا  الدا عية ،  يي تركز ةمف الكيفية 
التي يفسر بيا المتعمموي معانف خبراتي  وتجاربي   ف سياق مواعال التعم  المختمفة وتاك  

  (3122و العم ،أب) ىذه المعاني االسباب التي يرونيا اكار اىمية ارتباطا نحو التعم  وانداء
 التفوم : العوامل املؤثرة يف

 تعد مي أساسيات تكويي اخصية المتفوق وىي م ةوام  ىنا  ةدة 
وتعتبددر العوامدد  الذاتيددةم وتاددم  الودددرات العوميددة والسددمات الاخصددية التددي يمتمكيددا الفددرد  -

وجدددت  بماابددة الطاعددات الكامنددة الوابمددة لمعمدد  بكفدداءة  ددي مواجيددة المواعددال المدرسددية إذا
والتدي  الووى المحركة لتاييميا والدا عية الستمرار ةمميا  ي مواجيدة الصدعوبات المختمفدة

، وكدذل  االستدال  واالستنتاج والنودد والتحميد  والتركيدب وغيرىدا مدي الوددراتتحتاج عدرات ك
تددؤار باددك  كبيددر  ددي ةمميددة التفددوق الدراسددي ومنيددا السددمات التددي  السددمات الاخصددية

وال يمكدي أي  لدا عيدة الدراسديةا ي تدد ع الطالدب نحدو التفدوق الدراسدي وأىميداالدا عيدة التد
 حتدف يصد  ، نتصور طالبا متفوعا  ي دراستو دوي أي يكوي لدو دا عيدو حويويدة تجداه ذلد 
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الطالب إلف مستوى ةا  مدي انداء التحصديمي  دإي ذلد  يتطمدب مندو االسدتمرارية  دي بدذ  
إلصددرار ةمددف تحويددق ىد ددو ميمددا كانددت العراعيدد  الجيددد وتحمدد  الكايددر مددي المصدداةب وا

)الواضددي ،  والماددكمت التددي تواجيددو، إضددا ة إلددف سددمات التددو ا ددق النفسددي واالجتمدداةي
3113 ،449 ) 

العوام  البي ية االجتماةيةم تعدد ىدذه العوامد  دا عدا عويدا يسداةد الطالدب ةمدف التفدوق  دي  -
االتجاىدات اإليجابيدة نحدو وأىميدا ، دراستو نظرا لما تو ره مدي جدو اجتمداةي مناسدب لدذل 

التعمي  مي الوالديي ومي عب  المجتمع ةوام  تاجع الفرد لمندد اع  دي اتجداه ىدذا المجدا  
 المسدددتوى الاودددا ي  ،مناسدددبة اجتماةيدددا واعتصددداديا واوا يددداالسدددرية انظدددروال ، وكدددذل  ال

سددتوى االجتمدداةي المرتفدع لموالددديي ياددجع انبندداء  ددي تحويدق طموحدداتي  العمميددة، أمددا الم
واالعتصدددادي الموبدددو  لألسدددرة يمكدددي انبنددداء مدددي تدددو ير المتطمبدددات الدراسدددية ويزيدددد مدددي 
دا عيتي  تجاىيا، أما انخفاض المستوى االعتصادي واالجتماةي لألسرة عدد ينحدو بالطالدب 

 ( 64-61، 3116)بي الزيي ،  إلف التفكير  ي طرق كسب الووت لنفسو ونسرتو
 :املتفوم تصهيف

ال يتندداو    ددة متجانسددة متماامددة  ددي عدددراتيا، إنمددا  دراسددياً  ي  الكددم  حددو  المتفددوعييإ
يكددوي الحددديث حددو  مظدداىر مختمفددة لمتفددوق يمكددي أي توجددد  ددي مجدداالت النادداط اإلنسدداني 
ي كاي ياير إلف وجود الودرة العالية  دي العمميدات العوميدة المختمفدة، مدي  المتنوةة؛  التفوق وا 

وتصدور، والعمميدات انخدرى مدي تحميد  وتركيدب وموارندة، إال أن دو يظيدر أيضدًا  دي ذاكرة وانتباه 
  ويصنال التفوق اةتمادًا ةمف طبيعة التمييدز  دي انداء (48م 3116أبو  خر، عدرات أخرى )

  إلف أربع   ات ر يسية وىيم 
 : املتفوم دراسيًا-1

لدراسددي أحددد المحكددات إي  "كممددة التفددوق تعنددي العمددو ةددي اآلخددريي"  وياعددد التحصددي  ا
أي  التحصدي  الدراسديم ىدو أحدد المظداىر  حيدثانساسية التي تاسدتخد   دي تحديدد المتفدوعيي، 

انساسددية لمنادداط العومددي ةنددد الفددرد، وارتفدداع درجددات الطالددب ياعددد مددي ظددواىر ىددذا النددوع مددي 
دراسددي التفددوق الدراسددي، وةمددف ىددذا  وددد اةتمددد العديددد مددي العممدداء ةمددف مسددتوى التحصددي  ال

 (316 ،3115المرتفع لتمييز المتفوعيي ةي غيرى  مي المتاخريي دراسيًا )السدحاي، 
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َبيددع انةمددف مددي حيددث    وىنددا يمكددي الوددو  أي "المتفددوق تحصدديًم ىددو مددي يوددع  ددي الرا
تحصيمو، أو ىو مدي ينحدرال انحرا دًا إيجابيدًا ةدي المتوسدط بموددار انحدراال معيداري واحدد ةمدف 

ض الدراسات، وبانحرا يي معيدارييي ةمدف انعد ، كمدا تودو  دراسدات أخدرى"  انع ، كما توو  بع
 ( 99 ،1::2)زحموق، 

 : ًاجتناعيًا و انفشياملتفوم  -2

االجتمداةي ةدي ذاتدو  دي الوددرة الوياديدة المتميدزة اجتماةيدًا أو  –يعب ر التفوق النفسدي
بالوددرة ةمدف التدااير ةمدف سياسيًا  وبانو تميز انداء ةمف مستوى العم  مدع المجموةدة ممداًم 

 أ كار وأ عا  اآلخريي 
% مدي مجمدوع المتفدوعيي، وىد  اجتمداةيوي وةدادة يكوندوي  31وىؤالء يماموي نحدو 

المعيي  ي المجتمعات، وتحصيمي  مرتفع ويمتازوي باخصيات جذابة، ويراحوي أنفسي   دي 
  ومدرسديي   ومعظد  المنظمات الطمبية ويكسبوي  ي االنتخابدات، وىد  محبوبدوي مدي زمم يد

ىؤالء رياضيوي بارزوي  ي بعض المجداالت، ويميمدوي إلدف االمتادا  لمعدايير جماةدة المراىودة 
 ( 3118حسيي ، أكار مي ميمي  إلف طاةة مدرسيي  )

 :ًاإبذاعي املتفوم -3

ياظِير المتفوعوي إبداةيًا عدرة متميزة  ي التفكير اإلبداةي البنداء  وةمدف الدرغ  مدي أي 
لعوميددة ليسددت معزولددة ةددي التفكيددر اإلبددداةي  ددإي مددا يميددزى  ةددي الف ددات انخددرى مددي الودددرات ا

المتفوعيي ىدو عددرتي  ةمدف تطدوير أ كدار جديددة و ريددة تعكدس انصدالة والمروندة  دي التفكيدر 
 ( 8::2الحديدي، و الخطيب )

% مي مجموع المتفوعيي  ورغد  تحصديمي   دوق المتوسدط، إال  21ويما  ىؤالء نحو 
وديراتي  ودرجاتي  أع  مي توديرات ودرجات المجموةتيي السدابوتيي، وىد  ال يوا ودوي ةمدف أي  ت

المعايير التي يضعيا المدرسدوي، وال يتفدق أ دراد ىدذه المجموةدة مدع بعضدي  وال يكوندوي عدادة 
وال يرغبددوي  ددي الويددادة، وكدد   ددرد  ددي ىددذه المجموةددة لددو مجالددو الفكددري الخدداص الددذي يعدديش 

بالودرة ةمف التعبير والطمعة  دي الحدديث، ويوددموي كايدرًا مدي ان كدار المبتكدرة   يو  ويمتازوي
ويتمسكوي برأيي  وليس مي السي  إعناةي ، ولذل  يجد المدرسوي صدعوبة  دي التعامد  معيد  

 (   3118حسيي ، أحيانًا )
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 : ًاحرنيًا وفهياملتفوم  -4

الت الفنيدددة المختمفدددة وتادددم  ىدددذه الف دددة مدددي   دددات التفدددوق تميدددز انداء  دددي المجدددا
 ( 8::2الحديدي، و )الخطيب كالموسيوف، والتماي ، إلخ 

  املعتكذات املعرفية :مفًوم 
ك  التوايق بدوي صدفحات البدد مدي اضدا تيا إال الوميد  منيدا الصدفحات ليدا اةتبدارات 

 معندف حدو  وان كدار تاالتصدور  مدي مجموةدة" ايدبان ةر دت  عوية جدا ذكدرت لد  ىدذا مدي عبد 
 و ملسد أةمدق  دي  لتحويدق اياكتسداب وطدرق فدةمالمخت ايوادروط اىومصددر  ايدوطبيعت  دةالمعر 
 التي نيةىلذا رات التصو  ىي أو ايييواج التي رىالظوا عضلب راتتفسي تعد كما  مالمتع
ىذه المفاىي  )أبو  طبيعة حو   ياتر وتصو  النحوية ي ىالمفا  متع يةمةم حو  الطمب يكونيا

 ( 214، 3121ىاا  ، 
 وامل تهويو املعتكذات املعرفية :ع

لمتبدي   عاب  غير وأن يعني ال ىذا أي إال ابات، مي المعتود وب يتميز ما برغ 
 والتي ا،يتكوين وةوام  طرق نفس باتباع وتتطور تتيير أي يمكي المعتودات  بعض والتطوير،

 : ي ةيمالداخ العوام  وتتما  خارجية، وةوام  يةمداخ ةوام  إلف ايتصنيف يمكي
 خمصة  يو ا،يومعتودات اي ا ر  مي كاير ةمف يد ف مانة انمة  ما   :فمانة الما   -

  يا  ر   ي اليو  يترددوي الناس مي كاير كاي  إذا ا،يوأماني ايواحتياجات العامة ايرغبات
 مي أحيانا بو يتصفوي ما رغ  فمة ضعيال فمأة ما  ذو  ينن  ذل   ،يومعتوداتي

 .ذكاء
 وتود  اجتماةي تطور  ك  والمعتود، أير ال تكويي  ي العوام  أكبر مي يىو  :تياجاتاالح - 

 احتياجات ايجاد ويؤدي جديدة، احتياجات الوديمة اإلحتياجات عا مة إلف يضيال حضاري
 .حدياة ومعتوداتراء   ظيور الف الجموع  ي جديدة

 الخاصة، المنفعة حيث مي أو العامة المنفعة حيث مي سواء بو  ممس  انمر  :المنفعة  -
 اليالب  ي يي  ولذل  حويوة، إلف اييم م ما تحوي  فمة عدرة مي محرصمل ما منفعةمم 

  اييمة يمييالمىو  العو  أي رييظ التي المسا    ي حتف العو  مي أعوى
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 ويمنع أير ال سداد يفسد اليالب  ي لكنو االنساي، نااط الحرص يحر   ود  :الحرص -
  كتب  ي االغمط كارة وسبب ا،يتكوين صورة ي في أو ،ىي كما انمور يرى أي اإلنساي
 ( 3122)الظفري ،  اىأنباء ميأم الذي ىو الحرص أي التاريخ

 :فتتضنو اخلارجية العوامل أما
 رجعة ا ا  التيذية إلف وياير  يو، والتحك  التااير يمكي والذي :الجماةي اإلعناع - 

 ىذا إلييا الموجو المؤسسة أو الفرد  ي يؤار أي يمكي لذيا والدة  والاناء والتاجيع
 ممحظتو يمكي ال المصدر وىذا والخبرة، بالمصداعية يتصال مصدره كاي ما إذا اإلعناع
 ( 3123)لوبوي ،  تاايره ممحظة يمكي وانما مباارة،

 بان كار ليس اإلعناع ةي كناية وييموالت ويي،مالت نتيجة ومعتوداتنا ا نار    اكار  :وييمالت
 .والخطب والصحال البي ة وييمالت وسا   ومي والنفوذ، كالتوكيد أخرى بعوام  ب  اىوحد

 سابوا يموج ما مرة نو  ومصادعت ةند المرء وب ياعر ما أو  يىو  :انولف اإلنطباةات  -
 الفنوي ايومن دليم اىوحد انولف انطباةتنا اي ي تظ  ةناصر وتوجد حاداة، أو رج  مي
  إي ا  ومي متبدلة، لمااةر تابعة النطباةاتىذه ا أي غير الخصوص، فمة آلدابوا
 اياختم  سر ىو ذاىو  ولة،يبس يتحو  ومعتودات اء ر و  صور مي النفوس  ي تولده ما

 .انزمنة باختمال
 مي العديد وريظ ةمف ويساةد حد،مال إلف ديالم مي اإلنساي يمز   يو :لمتفسير اإلحتياج -

 الواطعة بالوضايا مولعة البار روح أي وبما ،وتكفي انجوبة  ابسط والمعتودات، راء اآل
 معتبرة طويم، زمنا التفسير الف االحتياج ةي الصادرة ةمالباط اي ار   ةمف تحا ظ اي إن
 .حةار لم واممو ةدوا ءااآلر ىذه  يحارب مي ك 

 بالنسبة ةميمع يةمالعو ا ىو ان  وتعد الموت، حتف الطفولة منذ ا ىانو  تكتنفنا :ا ىانو  - 
 نعتود نامتجع كما وأاياء، أناسا نحب باننا نعتود أحيانا تجعمنا التي العاطفية ا ىلألو 
 .الاخصي تطورنا بفع  اياختفا  مي البد مااةر بدوا  أيضا

 والمعتودات ءااآلر  تكويي  ي عوياي ةامميرار والتك التوكيد عدم يكرار والت التوكيد- 
 التوكيد يحتاج وال  ،يخطب  ي يو  ك  والزةماء السياسة رجا  يستعيي مايوب ،اىوانتاار 

 كما النفس،  ي واعع ذا حماسيا اوجيز  يكوي أي يوتضي وانما ،ويدةم يمةو دلي  فمة
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  مويس ا،ىيكرر  التي ماتمبالك يؤمي الرج  تجع  التي الووة مي راالتكر  يكوي أي يجب
  ةادة ايةن يعبر التي بان كار

 ،وةادتو واتجاىاه الفرد معتودات تكويي  ي انو  المصدر يعد  المجتمع : المجتمع  -
 الذي المجتمع وتواليد وةادات وطبيعة باوا ة وتتاار تؤار ادر ان  معتودات  إي وبالتالي
 (  3129)محمد ،  يعيش

ةمدف الطدمب مدي خدم  تحسديي الاودة تدؤار المعتوددات المعر يدة لوحظ أي ومما سبق 
النفس، و ي  العممية التعميمة، وكيفية حصولي  ةمف المعموامات، وىي حجر انسداس لططدار ب

 كمدا أنيدا تدؤار  دف أسدموب الفدرد مدي حيدث الفكدري لدو،  يدي جدزء مدي تكدويي اخصدية الفدرد،
واإلدرا  وخصوصددا  ددي حدد  الماددكمت التددي تواجيددو داخدد  المؤسسددة التعميميددة أو  التفكيددر

 ,Bakar & Ali).ستو لمجا  التعمي ، ممدا يدؤار  دي تحصديمو لممعر دةخارجيا، أو خم  ممار 
2017)    

   : دراسيًااملتفوقن املعتكذات املعرفية لذى 

تعد المعر ة الجيدة بالخصا ص العامة لممتفوعيي ةمف درجدة كبيدرة مدي انىميدة لكا دة 
لمعر يدة لدديي  حيدث الجواندب االعامميي بالحو  التربوي،  يي تسي  ةممية اكتادا ي ، وتحديدد 

لددديي  اوددة ، ةددموة أي كيددز انتبدداه لفتددرة أطددو  مددي غيددرى لددديي  عددوة ممحظددة واةيددة وتر أي 
صرار وتحم  المسدؤولية وعد أكادر اباتدًا انفعاليدًا و  وة إرادة وةزيمدةواةتماد ةمف النفس وماابرة وا 

سي أةمدف  دي يحصموي ةمف مستوى ذكاء ةا  مرتفع باإلضا ة إلف تحصي  دراو مي العادييي  
 ( 3119جرواي، الظروال العادية )

الطمب  بيا يتعم  التي الطريوة  ي أساسًيا دوًرا تؤدي اي يمكنيا المعر ية المعتودات 
 ديؤ ت وعد ، التعم   ي تؤار بدورىا الذي طمبي  معتودات مي المعمموي يعد  كيال ا  ومي، 
 ةمييا يحص  التي الدراسي التحصي  نتا ج تكوي ما وغالبا التفوق أو التاخر الدراسي الف

  ي المؤارة الطالب معتودات طبيعة ةي سمبيةإيجابية أو  صورة يعطينا ىاما مؤا را الطالب
والتحصي   المعر ية المعتودات بيي العمعة طبيعة أي كما ، كبير باك  الدراسي تحصيمو
 ةمف وحصولي  مذاكرةال  ي الجيود مي كايرطمب  ببذ  تتعمق نظرية ماكمة تاير الدراسي
 أي المحتم  مي والتي منخفضة توديرات
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  ي الطمب يجع  ما وازدحاميا، المعمومات تاابوول المعر ية معتوداتي   ي التبايي إلف تعود
 ( 3117، زايد( الدراسة مي سمبي موعال
 توجًات اهلذف :مفًوم 

 في اتجاه  التعم ، االوأىد داء،ان أىداال :وىما ،يتبعوي ىد يي متبادليي المتعمميي يإ
المتعمميي حيي أي   ي كفاءتي ، ةمف مفض  حك  اكتساب إلف المتعمموي يسعف أىداال انداء

 بالكفاءة ىؤالء ويتصال الكفاءة،اىتماما باكتساب  رأكا ى  التعم  أىداال يتبعويالذيي 
 الذيي ويالمتعمم أما والمتعة، بالسعادة وياعروي لجيدا يبذلوي حيث الزا ديي، واالىتما 
 وذل  الكفاءة، بعد  الحك  يتجنبواالميا  السيمة حتف  يختاروي  ي انداء  أىداال يتبنوي

 تجاىي  خريياآل مي ةجابواإل الرضا ةمف لمحصو  ويسعوي ،  اآلخريي بحك ييتموي ني ن 
 ( 3128)السفاسفة ، 

 أىداال"  أما ،"بالميمة االنيما  أىداال  وأحيانا ،"التمكي أىداال "التعم وتسمف أىداال 
 ابات،اإل  ةي البحث وأىداال نا،ان  أو بالذات االنيما  أىداال أنيا ةمف إلييا  ياارانداء 
 الدراسية، العوبات مواجيةالماابرة  ي  :ما  العمميات، مي بمجموةة التعم  أىداال وتتص 
 الصعوبات،بمجموةة مي العمميات، ما   رتبط ت انداء أىداال أما بالعم ، االستمتاع وزيادة
 وتناعص الدراسية، لممواد السطحية والمعالجةمواجية الصعوبات   ي الجيد بذ  ةي التوعال
  ( 3117،  الزغو ( بالعم  االستمتاع مستوى

انتادارًا  دي  ىداأكار و مدي أىد  النظريدات كواحددة  اليددال نظريدة توجدو ومدي ىندا ظيدرت
 حيث يرى معظ  التربدوييي ،و اإلنجازدا عية التحصي  أ  ي  الدا عية الداخمية لمطمب وخاصة

وةمماء النفس أنيا تمعب دورًا ميًما  دي تعمد  الطدمب  وتركدز ىدذه النظريدة ةمدف التوجدو العدا  
لألىددداال التددي يميدد  الطددمب إلددف السددعي لتحويويددا، وياددم  ىددذا التوجددو أنواًةددا محددددة مددي 

إلدف تحويدق  متفدوعيي دراسدياً الالطدمب  انىداال كما ييدال إلف اإلجابة ةدي سدؤا  لمداذا يسدعف
ىدذه انىدداال؟ وكيدال  ؟ وكيدال يمكدي إنجداز ماد العداديييبداعراني  أىداال محددة إذا ما عورندوا 
  يمكني  أي يووموا أدا ي ؟
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 :وىنا  أربعة أاكا  لتوجيات اليدال ىي 
الميدارات المطموبدة لميمدة  إعددا م وىدي رغبدة الفدرد  دي التحسدي أو إتوداي –أىداال إتوداي  -2

 .ام
إحجا م وىي مي  الفرد إلف تجنب الفاد   دي الدتعم  أو ةدد  الوصدو  إلدف  –أىداال إتواي  -3

 .التمكي
الخاصددة أمددا  اآلخددريي وتموددي  إعدددا م وىددي ميدد  الفددرد إلددف إظيددار عدرتددو –أىددداال انداء  -4

 .انحكا  المفضمة مني  وتجنب انحكا  غير المفضمة والتركيز ةمف التفوق ةمف اآلخريي
 إحجددا م وىددي ميدد  الفددرد إلددف تجنددب الظيددور بمظيددر أعدد  مددي بدداآلخريي –أىددداال انداء  -5

(Valcea et al., 2019)    
داتي  حدو  ي  حيدث يدت  توجيييدا مدي خدم  معتودوسدموكيات الطدمبيت  تحديد أ عا  و  

ء كيفية النجاح  ي أداء الميا  ) عالية الذات(، وليس ما يحتاجونو مي معمومدات وميدارات ندا
الميمددة بنجدداح،  يدد  مضددطروي إلددف التاكددد مددي مسددتوى التوعددع لمنجدداح  ددي الميمددة عبدد  أي 

   (Lewis, 2018)يدخموا  ييا
 يُطمُوح عاللوح وجوى أي ىندا   (3129ومي خم  ما سبق وما أكدتو دراسة اابدت )

نودَهى  انًرفوىلٍُ  ااصوُا  حُو  أٌ انطوالب  انطالب ، ندي انرعهى وأصانُة انرىجهاخ اندافعُح ٍتُ

لاددعور وبالخصددوص الرغبددة  ددي االتودداي  وعددد يرجددع ذلدد  فووٍ أتعووا  ذىجهوواخ انهوود    افعُووح
لديدو  دي  زيدادةيؤدي إلدف ةي عرينو  ي الفي  انكاديمي  تميزأي لديو  المتفوق دراسياً الطالب 

 توجيات اليدال الخاصة بو 
 التذفل الهفشي :مفًوم 

  الفرد  دي أمدر يحبدو ويسدتمتع بدو حتدف ىو حالة مي االنيما  نراىا ةندما يناي    
التفدوق بعدد ذلد  باعد  مجيدود كالادم  المتدد ق  دإذا  يبمد  درجدة االمتيداز  ييدا، ويسدتمر ىدذا

حالدة التدد ق  دإي ذلد  يماد  أعصدف درجدة لدألداء اإليجدابي الممد   اسدتطاع الفدرد أي يصد  إلدف
  (Sreckovic et al., 2017). بالطاعة التي توي الفرد اإلصابة بالمم  والومق واالكت اب

بانو  حالة مي التركيز العميق تحدث  Csikszentmihalyiكسكسزينتميالي  وةر  و      
ةندما يندمج الناس  ي التعام  مع ميا  تتطمب تركيزًا اديدًا وماابرة ومواصمة بذ  الجيد ، 

ة مي التوازي وىذه الحالة المامف تاحوق ةندما يكوي مستوى عدرات وميارات الفرد  ي حال
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التا  مع مستوى التحدي أو الصعوبة المرتبطة بالميمة ، خاصًة الميا  ذات انىداال 
 (   3124راجعة  ورية )أبو حموة ، المحددة والتي تود  تيذية 

الموددابمت  مددي خددم  العديددد مددي العاددرييكتاددال  ددي الربددع انخيددر مددي الوددري وعددد أ
نفعاليددة مميددزة تنسدداب داخدد  الاخصددية تجربددة ذاتيددة اددا عة تاددتم  ةمددف  تركيبددات إدراكيددة وا 

حالدددة التدددد ق النفسدددي وىدددي ةبدددارة ةدددي التسمسددد  الحسدددي واإلنفعدددالي يطمدددق ةمييدددا و ان دددراد 
، بداية مي التوازي بديي الميدارات المدركدة والتحدديات المدركدة مدرورًا بعمميدة التركيدز  لماخص

لدف اإلسدتمتاع والتفدوق  دي الناداط التدي تدؤدي إلدف الدتحك  والضدبط الدذاتي حتدف يصد  الفدرد إ
   Klein et al. ,2010))  الممارس

حالدة التدد ق كونيدا منطودة ادعورية تودع مدابيي الممد   Mihalyiوعد وصال مييداليي 
والومددق ، عددا ًم م " يبدددو أي الندداس يركددزوي تركيددزًا أ ضدد  ةندددما يزيددد الطمددب ةمدديي  أكاددر مددي 

طاء ، مايفوق ةطاءى  العدادي ،  حديي يكدوي الطمدب الحاالت العادية ، ةند ذ يودموي مي الع
ذا زاد الطمب ةميي  أكار مما يستطيعوي توديمدو يادعروي  ةميي  بسيطًا ، ياعروي بالمم  ، وا 

" )جولمداي  بالتوتر ، وحالة التد ق توع  ي تم  المنطوة الاعورية الدعيوة مابيي الممد  والومدق
 ،3111   ) 

إي اننادطة تكدوي أكادر إمتاةدًا حينمدا  د  Theory of Flowوطبودًا لنظريدة التدد ق
ذا  يتمااف التحدي مع مستوى ميارة الفدرد ،  دإذا كداي الناداط سديًم لميايدة سدينتج الممد  ، وا 

، أمددا حدديي يندددمج الفددرد  ددي نادداط سددتكوي النتيجددة ىددي الاددعور بددالومق كدداي اددديد الصددعوبة
نداء الميمدة متسداوية تمامدًا ، يندتج يتطمب تركيز اديد وتكوي التحديات والميارات المطموبدة 

 ( 3115ل  خبرة متد وة ممتعة )مؤمي ، ةي ذ
تحددث ةنددما ينددمج  العصال الدذىنيالتد ق حالة مي و ي ىذا الحالة يمكي الوو  أي 

 ي التعام  مدع ميدا  تتطمدب تركيدزًا ادديدًا ومادابرًة ومواصدمة بدذ  الجيدد ، وىدذه الحالدة  ان راد
أيضددًا ةندددما يكددوي مسددتوى عدددرات وميددارات الفددرد  ددي حالددة مددي التددوازي  تحوددقت مر عددة انداء

   (Seger & Potts ,2012)  الصعوبةالتا  مع مستوى 
يتكوي التد ق النفسي مي ةدة سمات تجريبية موجبة ،  ي محاولة تاكي  مفيو  و      

 ةمف النحو التالي متصال بتسعة أبعاد  تحددوعد التد ق النفسي تجريبيًا 
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حالة تتضمي موازنة بيي التحديات لمميمة وبيي عابمية ، وىي توازي بيي التحدي والميارة ال  2
   مويا  بيالالفرد 

  إندماج الوةي بالفع   3
 يتضمي إنيماس كمي بالنااط    4
    المراد تنفيذىاةمف الميمة  كاممأي التركيز ينصب ، بمعنف  وداي الوةي بالذات   5
دوي التساؤ  حو  ما دوره ع  مما يجع  الاخص يؤدي عواةد لمف مي خم أىداال واضحة   6

 يت  ةممو  
تتاتف مي الاعور بالجرأة نتيجة الاعور المتولد مي الويا  بالعم  ةمف مفيمومة تيذية راجعة   7

 الميمة   
 لاعور بان  توو  بانمر الصحيو  ةبر ا بالسيطرة اإلحساس  8
  التركيز كميًا  ي الميمة   9
  سرةةالبطء أو حي ال مياإلحساس بمرور الزمي   :

 (Ljubin-Golub et al. ,2018)باداء الميمة   اإلستمتاع الذاتي  21
تحدي ابعاد الميارة والوصفيا بإي تم  انبعاد تنوس  إلف امث   ات ر يسة يمكي أي      

، ني كمييما تاكمي الحاجة لمدخو   ي حالة التد ق ، الف ة ةمف أنيا سمات ارطية لمتد ق
السمات اآلنية لمتد ق ، وتام  إندماج الوةي بالفع  ،  وداي الوةي بالذات ،  التالية ىي

، إحساس بالسيطرة ، والتركيز كميًا ةمف  مفيومة وواضحةأىداال واضحة ، تيذية راجعة 
، وتحوي  الوعت ، جميع تم  السمات تما  الجوىر ، الاعور بالتد ق ، والف ة  المنفذةالميمة 

 (  Straume, 2008لمحوة لمتد ق ، أي إستمتاع ذاتي )الاالاة ىي السمات ا
ط مفيو  التد ق النفسي بالمعتودات المعر ية وتوجيات اليدال ارتبمما سبق نجد او 

حالة  ييلمرتبطة بعم  النفس اإليجابي،  المفاىي  السيكولوجية ا مي أى  جميعياعد تحيث 
  بو وبالتركيز التا   يما يوو  بو ياعر بالتوحد مع مع ما يوو  الطالبنفسية داخمية تجع  

 مع إحساس ةا  بالنجاح  ي التعام  مع ىذهانكاديمية واالند اع بحيوية نحو انناطة 
 .انناطة
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 دراسات سابكة :

تدد  اسددتعراض الدراسددات السددابوة التددي تحصدد  ةمييددا الباحددث مددي خددم  اددمث محدداور  
لدراسددة لمطددمب بالمرحمددة الاانويددة أو مامددت مصددطمحات الدراسددة انساسددية ، اتفوددت  ددي ةينددة ا

 ي مرحمة المراىوة وبعض تم  الدراسات تناو    دة المتفدوعيي دراسديًا مدني  ، و دي حددود ةمد  
 الباحث ال توجد دراسة ااتممت ةمف المتييرات الاماة معًا 

 :للطالب يف املرحلة الجانوية املعتكذات املعرفيةدراسات تهاولت 

إلدف التعدرال ةمدف مسدتوى المعتوددات المعر يدة  Onen (2011)أونديي  ىد ت دراسدة
، بالمرحمدة الاانويدةالطدمب ( مدي 551واالتجاه نحدو الدراسدة، وعدد تكوندت ةيندة الدراسدة مدي )

، وأسددفرت نتددا ج 1::2وكدداي مددي أدوات الدراسددة مويدداس المعتودددات المعر يددة لددد اددومر ةددا  
ةينددة الدراسددة كمددا أسددفرت ةددي وجددود  الدراسددة ةددي ارتفدداع مسددتوى المعتودددات المعر يددة لدددى

 روق ذات داللة احصدا ية بديي كد  مدي الدذكور واإلنداث  دي المعتوددات المعر يدة وذلد  لصدالو 
وجددود ةمعددة طرديددة ذات داللددة احصددا ية بدديي كدد  مددي المعتودددات اإلندداث، كمددا أاددارت إلددف 

 حصي  المرتفعذوي التلدى الطمب بالمرحمة الاانوية المعر ية واالتجاه نحو الدراسة 
سدددمو  التسدددويال انكددداديمي،  التعدددرال ةمدددف( إلدددف 3125ىدددد ت دراسدددة سدددحمو  )و 

والمعتوددددات مدددا وراء المعر يدددة حدددو  التسدددويال انكددداديمي، وةمعاتيمدددا بالتحصدددي  الدراسدددي، 
( طالبا وطالبة بالصال انو  والاداني 485النوع والصال الدراسي، لدى ) والفروق  ييما حسب

سددتبياي العددا ، طبدد الاددانوي ق ةمدديي  إسددتبياي التسددويال انكدداديمي )مددي إةددداد الباحددث(، وا 
أي نسددبة انتاددار  المعتودددات مددا وراء المعر يددة حددو  التسددويال انكدداديمي، وتدد  التوصدد  إلددف

%(، وىدي بدذل  تودع  دي حددود 8 56بميدت ) التسويال انكداديمي لددى طمبدة المرحمدة الاانويدة
نسددبة انتاددار التسددويال انكدداديمي بدداختمال النددوع  المعدددالت العالميددة، ووجددود اخددتمال  ددي

الدراسدي لصدالو الصدال الاداني الادانوي، ووجدود  دروق دالدة  ، وبداختمال الصدالالذكورلصالو 
، ووجدود  دروق دالدة الدذكور(  دف معظد  متييدرات البحدث لصدالو 12 1إحصا يا ةند مستوى )

ة الصدال الاداني الادانوي، (  ف معظ  متييرات البحدث لصدالو طمبد12 1مستوى ) احصا يا ةند
(  دف معظد  متييدرات 12 1ةدي وجدود  دروق دالدة إحصدا يا ةندد مسدتوى ) النتا جأسفرت كما 

 الذكور مي ذوي التفوق الدراسيلصالو  الدراسة
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( إلددف الكاددال ةددي مسددتوى المعتودددات 3126ةمددي )و  بينمددا ىددد ت دراسددة المددومني
 دددي المعتوددددات المعر يدددة لددددى طدددمب المعر يدددة، ومعر دددة أادددر الحاجدددة إلدددف المعر دددة والجدددنس 

( طالبدًا وطالبدة مدي 479المدارس الحكومية  ي محا ظة ةجمدوي  تكوندت ةيندة الدراسدة مدي )
اانوي اختيروا بالطريوة المتيسرة، ولتحويق ىددال الدراسدة طبدق الباحاداي الطمب الصال انو  

إلددف أي ا ج الدراسددة والمعتودددات المعر يددة  أاددارت نتدد موياسدديي لويدداس الحاجددة إلددف المعر ددة
مددي المعتودددات المعر يددة ةمددف الدرجددة الكميددة لممويدداس، وةمددف  الطمبددة لددديي  مسددتوى متوسددط

ت ت الطمبدة ةمدف مويداس المعتودداووجود  روق ذات داللدة إحصدا ية  دي درجدا أبعاده الفرةية،
تفدوعيي الطدمب المالمعر يدة ككد ، وأبعداده الفرةيدة تعدزي لمسدتوى الحاجدة إلدف المعر دة لصدالو 

المعتودددات ةمدف مويداس  الطدمب دي درجدات  ، وةدد  وجدود  دروق ذات داللدة إحصدا يةدراسدياً 
  لمجنس المعر ية كك ، وأبعاده الفرةية تعزى

إلددف التعددرال ةمددف العمعددة بدديي  Kaplan & Cavas (2016)وىددد ت دراسددة 
دى طددمب الطددال المعتودددات المعر يددة والتصددور نحددو الوضددايا العمميددة واالجتماةيددة الجدليددة لدد

( مددي طددمب الصددال الاددامي بتركيددا، ومددي أدوات 575الاددامي، وعددد تكونددت ةينددة الدراسددة مددي )
الدراسة موياس المعتودات المعر يدة، وأسدفرت نتدا ج الدراسدة ةدي انخفداض مسدتوى المعتوددات 
المعر ية لددى ةيندة الدراسدة، كمدا أسدفرت ةدي وجدود ةمعدة طرديدة وذات داللدة احصدا ية بديي 

 تودات المعر ية وتصورات الوضايا العممية واالجتماةية الجدلية المع
إلدف التعدرال ةمدف ةمعدة  Jena & Chakraborty (2017)ىدد ت دراسدة  بينمدا

( 211المعتودات المعر ية باساليب التعم  ومناىج التعم  واإلنجاز، وتكونت ةينة الدراسدة مدي )
، وعدد أسدفرت نتدا ج (EVQ)دات المعر يدة مي الطمب، وكاي مي أدوات الدراسة مويداس المعتود

الدراسة ةي وجود ةمعة ذات داللة احصا ية بيي المعتودات المعر يدة باسداليب الدتعم  ومنداىج 
 التعم  واإلنجاز 

إلف التعرال ةمدف المعتوددات المعر يدة  Abedalaziz et al. (2017)وىد ت دراسة 
معتوددات المعر يدة التدي يحمميدا الطدمب  ي السياق انردندي أجريدت ىدذه الدراسدة الستوصداء ال

انردنيددوي مددي خددم  الجددنس والمسدددتوى انكدداديمي والحالددة االجتماةيددة واالعتصدددادية وانداء 
انكدداديمي الوددا   ةمددف نظددا  المعتودددات المعر يددة متعددددة انبعدداد، واددار   ددي الدراسددة الحاليددة 

يدال اسددتبياي المعتوددات المعر يددة طالدب أردندي مددي المددارس انساسدية والاانويددة، تد  تكي 511
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(EBQ) ( باك  ةدا ، 2الذي طورتو اركة اومير مع السياق انردني؛ وأظيرت النتا ج أيم )
( لد  تكدي ىندا  اختم دات مرتبطدة 3كاي لدى الطمب معتوددات معوددة حدو  المعر دة والدتعم ؛ )

رة الفطريددة،  ددي حدديي بنددوع الجددنس  دديم معر ددة معينددة، والددتعم  السددريع، وىيكدد  المعر ددة، والوددد
( كانددت المعتودددات المعر يددة 4تختمددال اإلندداث والددذكور  ددي معتوددداتي  حددو  مصدددر المعر ددة؛ )

أي  SES( كداي المعتودد اإلبسددتمولوجي مرتبًطدا بددد 5مرتبطدة بادك  إيجددابي بمسدتوى التعمددي   )
 سددجموا أةمددف مددي الطددمب ذوي المسددتوى اندنددف SES أي الطددمب ذوي المسددتوى انةمددف مددي

 مددي .CGPA ( كانددت ىنددا  ةمعددة معنويددة بدديي المعتودددات المعر يددة و6و ) SES مددي
CGPA.  
( الدف معر دة ةمعدة المعتوددات المعر يدة بميدارات 3129ىد ت دراسة ةفيفي )كذل  و 

( طالدب 411انزىريدة ةمدي ةيندة مكوندة مدي ) بالمرحمة الاانويدةالطمب ما وراء المعر ة لدي 
 انزىددري بمركددز  دداعوس محا ظددة الاددرعية، وتدد  اسددتخد  المددنيجانو  الاددانوي  مددي الصددال

المعر ددة،  االرتبدداطي، وتدد  اسددتخدا  مويدداس المعتودددات المعر يددة ومويدداس ميددارات مددا وراء
المعر يدة بميدارات مدا وراء  وتوصمت الدراسة الف وجود ةمعدة ارتباطيدة موجبدة بديي المعتوددات

 .نزىريةا بالمرحمة الاانوية الطمب المعر ة لدي 
إلددف التعددرال ةمددف العمعددة بدديي المعتودددات  Bakar& Ali (2018)وىددد ت دراسددة 

بيي بي دات تعمييميدة مختمفدة مدي المددارس الاانويدة بباكسدتاي، وتكوندت ةيندة الدراسدة المعر ية 
( طالبدددا بمنطودددة باىاوالنجدددار، البنجددداب، 248بمددد  ةدددددى  ) بالمرحمدددة الاانويدددة الطدددمب مدددي 

نتا ج الدراسة إلف توجد  دروق ذات داللدة احصدا ية  دي المعتوددات المعر يدة  باكستاي، وأاارت
بدديي طددمب التعمددي  الخدداص وطددمب التعمددي  الحكددومي لصددالو طددمب التعمددي  الخدداص بالمندداطق 

مدي  بالمرحمدة الاانويدة الطدمب الامث، كما أسفر تحمي  التبايي انحادي ةي وجود  روق بديي 
 عميمية وذل  لصالو منطوة باكستاي خم  اختمال المناطق الت

إلدف التعدرال ةمدف العمعدة بديي  Hutagalung, et al. (2018)وعدد ىدد ت دراسدة 
المعتودات المعر ية وتوجيات انىدداال لددى الطدمب بالمرحمدة الاانويدة، وتكوندت ةيندة الدراسدة 

 26بديي مي اإلناث وعدد تراوحدت أةمدارى  مدا  245مي الذكور و  279طالبا مني   413مي 
ةامددا،  ددي باىددانج ومددا ليزيددا، وكدداي مددي أدوات الدراسددة موياسددي المعتودددات المعر يددة  27 –

وتوجيدددات انىدددداال، وأسدددفرت نتدددا ج الدراسدددة ةدددي وجدددود ةمعدددة ذات داللدددة احصدددا ية بددديي 



 ........................... المعتقدات المعرفية وتوجهات الهدف وعالقتهما بالتدفق النفسي لدى الطالب المتفوقين

 

 - 324 - 

المعتودات المعر ية وتوجيات انىداال لدى الطدمب بالمرحمدة الاانويدة، كمدا أسدفرت ةدي وجدود 
 لة احصا ية  ي متييرات الدراسة بيي الذكور واإلناث وذل  لصالو الذكور  روق ذات دال 

 :للطالب يف املرحلة الجانوية دراسات تهاولت توجًات اهلذف

( إلددف التعددرال ةمددف النمددوذج البنددا ي لمعمعددات بدديي 3122ىددد ت دراسددة أبددو العددم )
مي، وذلدد  ةمددف ةينددة توجيددات اليدددال و عاليددة الددذات واالندددماج المدرسددي والتحصددي  انكددادي

( طالبدًا وطالبدة بالصدال انو  الادانوي، وتد  تطبيدق مويداس توجيدات اليددال 455مكونة مدي )
ومويددداس  عاليدددة الدددذات و مويددداس االنددددماج المدرسدددي، وباسدددتخدا  أسدددموب تحميددد  المسدددار، 

ذات   ددروقتوصددمت الدراسددة إلددف وجددود ةمعددة بدديي متييددرات الدراسددة، كمددا أسددفرت ةددي وجددود 
وجدود  دروق ذات و  احصا ية بديي الدذكور واإلنداث  دي توجيدات انىدداال لصدالو اإلنداث داللة 

 دي توجيدات مرتفعي التحصدي  انكداديمي ومنخفضدي التحصدي  انكداديمي داللة احصا ية بيي 
 مرتفعي التحصي  انكاديمي انىداال لصالو 

إلددف استكادداال  عاليددة Atoum & Abu-Hilal (2017) بينمددا ىددد ت دراسددة 
بالمرحمدة ( طالبدا :7نامج تدريبي يستند إلف توجيات انىداال، وتكوندت ةيندة الدراسدة مدي )بر 

بانردي، وكاي مي نتدا ج الدراسدة مويداس تحودق انىدداال، وعدد أسدفرت نتدا ج الدراسدة الاانوية 
ةدي وجدود تحسدي واضدو  دي توجيدات انىدداال لددى المجموةدة التجريبيدة موارندة بالمجموةددة 

يعدانوي مدي عصدور واضدو  دي  بالمرحمة الاانويدةالطمب ارت الدراسة إلف أي الضابطة، كما أا
وكدذل  تحسدنت توجيدات اليددال  توجيات انىداال نظدرا لمضديوط الحياتيدة التدي يعدانوي منيدا 

 لدى المتفوعيي دراسيًا ةي باعي ا راد العينة التجريبية 
اددرة وغيددر إلددف  حددص العمعددات المبا Feyzioglu (2019)بينمددا ىددد ت دراسددة 

المباادرة بديي الكفداءة الذاتيدة المسدتندة إلدف البحدث وتوجدو ىددال اإلنجداز واسدتراتيجيات الدتعم  
، بالمرحمددة الاانويددةالطددمب مددي  5:9ومتييددرات ميددارات البحددث، وتكونددت ةينددة الدراسددة مددي 

 وكاي مي أدوات الدراسدة مويداس الكفداءة الذاتيدة الودا   ةمدف االستفسدار ومويداس التوجدو نحدو
اليدال وموياس منيج التعم  واختبار ميارات االستفسار ةمدف الطدمب، وأسدفرت نتدا ج الدراسدة 

، كمددا وأىميددا اإلنجدداز انكدداديمي ةددي وجددود ةمعددة ذات داللددة احصددا ية بدديي متييددرات الدراسددة
أسدفرت ةدي ةدد  وجدود  دروق ذات داللدة احصددا ية بديي كد  مدي الدذكور واإلنداث  دي متييددرات 

 الدراسة 
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 :للطالب يف املرحلة الجانوية ات تهاولت التذفل الهفشيدراس

بددالمعني  ددي تنميددة  ( إلددف التحوددق مددي  عاليددة اإلرادداد3127ىددد ت دراسددة بنيدداي )
، وذلدد  لدددى ةينددة بالمرحمددة الاانويددةلدددى الطددمب التددد ق النفسددي وميددارات التفكيددر اإلبددداةي 

يي العممدي واندبدي، وتتدراوح أةمدارى  ، بالوسدمبالمرحمة الاانوية( طالب وطالبة 35مكونة مي )
(، وكداي مدي أدوات 17 2( سنة، وانحراال معياري )71 27بمتوسط ) ( سنة28-27ما بيي )

الدراسدة مويداس التدد ق النفسدي، وعددد أسدفرت نتدا ج الدراسدة ةددي  عاليدة البرندامج  دي تحسدديي 
ث أنددو كانددت توجددد التددد ق النفسددي وميددارات التفكيددر االبددداةي لدددى المجموةددة التجريبددة، حيدد

 .بعض الماكمت التي ساىمت  ي خفض التد ق النفسي لدى الطمب
( ةي الكاال ةدي طبيعدة العمعدة 3128)البحيري و سيد و ااىيي وعد ىد ت دراسة 

بدديي التددد ق النفسددي واإلياددار لدددى ةينددة مددي المددراىويي ذوي الماددكمت االنفعاليددة  ودراسددة 
راىويي ذوي المادكمت االنفعاليدة  دي التدد ق النفسدي، اد  الفروق بيي الدذكور واإلنداث مدي المد

الموارنة بيي الذكور اإلناث مي المراىويي ذوي الماكمت االنفعالية  ي اإليادار، اادتممت ةيندة 
إنداث تراوحدت  58ذكدور و 47مدني   ( مراىوًا مي ذوي المادكمت االنفعاليدة94الدراسة ةمف )

وانحددراال معيدداري عدددره  87: 27سددط ةمددري عدددره ( ةامددًا بمتو 29 – 27أةمددارى  مددا بدديي )
، وت  اختيارى  بطريوة عصدية، وكاي مدي أدوات الدراسدة مويداس التدد ق النفسدي لددى 651 1

المددراىويي ومويدداس اإلياددار لدددى المددراىويي ومويدداس الماددكمت االنفعاليددة لممددراىويي، وأسددفرت 
رجدات ةيندة الدراسدة مدي المدراىويي نتا ج الدراسة ةي وجود ارتبداط موجدب دا  إحصدا يًا بديي د

ذوي الماددكمت االنفعاليددة ةمددف مويدداس التددد ق النفسددي لممددراىويي ذوي الماددكمت االنفعاليددة، 
ودرجدداتي  ةمددف مويدداس اإلياددار لممددراىويي ذوي الماددكمت االنفعاليددة، وأنددو توجددد  ددروق دالددة 

لمادكمت االنفعاليدة ةمدف ا إحصا يًا بيي متوسطات درجات الدذكور واإلنداث مدي المدراىويي ذوي
 موياس التد ق النفسي  ي اتجاه الذكور 
( إلدددف معر دددة العمعدددة بددديي التدددد ق النفسدددي 3129 دددي حددديي ىدددد ت دراسدددة ديددداب )

وطبوددت الدراسددة ةمددف ةينددة  ،والكماليددة لدددى طددمب الصددال انو  الاددانوي المتفددوعيي والعددادييي
( مدددي اإلنددداث 411وي مدددني  )( طالدددب وطالبدددة مدددي طدددمب الصدددال انو  الادددان511ةدددددىا )

الدذكور، وكداي مدي أدوات الدراسدة مويداس التدد ق النفسدي، وأسدفرت النتدا ج إلدي  ( مي211و)
التد ق النفسدي والكماليدة لددى العدادييي مدي الصدال  وجود ةمعة دالة إحصا ًيا بيي بعض أبعاد
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 ناث مي )المتفدوعيياختمال دا  إحصا ًيا بيي الطمب بيي الذكور واإل  انو  الاانوي إلي وجود
يوجدد اخدتمال  والعادييي(  ي مسدتوى التدد ق النفسدي والكماليدة بالنسدبة لمطدمب المتفدوعيي وال

دا  إحصددا ًيا بدديي الددذكور واإلندداث بالنسددبة لمطددمب العددادييي، كمددا أاددارت نتددا ج الدراسددة إلددي 
تددد ق النفسددي وجددود اخددتمال دا  إحصددا ًيا بدديي الطددمب المتفددوعيي والعددادييي  ددي مسددتوى ال

لدددي وجدددود تفاةددد  نددداث( ومسدددتوى التفدددوق  والكماليدددة  وا  دا  إحصدددا ًيا بددديي الندددوع )ذكدددور وا 
التدد ق النفسدي )انبعداد والدرجدة الكميدة( جز ًيدا لكدم مدي )االنددماج  ةدادييي( ةمدف –)متفدوعيي
عيدة والدا  الادعور بالمتعدة –تركيدز االنتبداه ومواجيدة التحدديات – دي العمد  أو الناداط الكامد 

الدرجدة الكميدة لمتدد ق( وال  –بالعمد  نسياي الذات والزماي والمكاي أاناء االنايا  -أاناء انداء
انبعداد  كمدا أي ىندا  تفاةد  دا  إحصدا ًيا بديي الندوع )ذكدور  يوجد ىذا التفاة  بالنسدبة لبداعي

نداث( ومسدتوى  ة( بالنسدبةةدادييي( ةمدف الكماليدة )انبعداد والدرجدة الكميد –التفدوق )متفدوعيي وا 
الكميدة( وال يوجدد  والدرجدة –عمدق انخطداء –نود اآلخريي -نود الذات –لكم مي أبعاد )التفاصي 

 .ىذا التفاة  بالنسبة لبعد اإلتواي
 أوجٌ االستفادة مو الذراسات الشابكة :

بعدد اسدتعراض الدراسدات السدابوة  دي محاورىدا الامادة يمكدي تحديدد أو االسدتفادة مددي  
 نحو التالي ممنيا ةمف ال

 توجد ةمعدة ذات داللدة احضدا ية بديي المعتوددات المعر يدة وتوجيدات اليددال لددى الطدمب .1
   ي المرحمة الاانوية

 ددي متييددرات  المتفددوعيي دراسدديًا والعدداديييأكدددت بعددض الدراسددات ةمددف وجددود  ددروق بدديي  .2
  الدراسة

 دف معظد   (12 1ةدي وجدود  دروق دالدة إحصدا يا ةندد مسدتوى )بعض الدراسدات أسفرت  .3
  الذكور وذوي التحصي  الدراسي المرتفعلصالو  الدراسةمتييرات 

وبديي ةدي وجدود  دروق ذات داللدة احصدا ية بديي الدذكور واإلنداث بعدض الدراسدات أسفرت  .4
  دددي التدددد ق النفسدددي وكاندددت النتيجدددة لصدددالو الدددذكورالمتفدددوعيي دراسددديًا مدددني  والعدددادييي 

  والمتفوعيي دراسياً 
  التي ساىمت  ي خفض التد ق النفسي لدى الطمب توجد بعض الماكمت .5
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المرحمة الاانوية يعانوي مي عصور واضو  دي المعتوددات المعر يدة وتوجيدات  طمببعض  .6
  انةمفاليدال والتد ق النفسي ةي غيرى  مي ذوي المستويات العممية 

دال والتدد ق الدراسات العربية التي تناولت المعتودات المعر ية وتوجيدات اليد ي ندرة  ىنا  .7
  ، يما  مؤارا لضرورة االىتما  بدراستيالدى الطمب بالمرحمة الاانويةالنفسي 

اخددتمال الدراسددة الحاليددة ةددي الدراسددات السددابوة  ددي حدااددة موضددوةيا، واختيددار ةيناتيددا  .8
  الواء الضوء ةمييا لمستفادة مي عدراتي التف ىف  ف حاجة ماسة إلف 

لدراسات السابوة وما توصدمت إليدو مدي نتدا ج  دي صدياغة عد استفاد الباحث مي البحوث وا .9
ةددداد أدوات  ، وتحديددد العينددة ومواصددفاتيا، واختيددار انسدداليب الدراسددة ددروض الدراسددة، وا 

  اإلحصا ية المناسبة لتحمي  البيانات
سددعي الباحددث  ددف الحددرص ةمددي التواصدد  والتكامدد  بدديي ةددرض اإلطددار النظددري وتطبيددق   .11

اصة بالدراسة، والسدعي نحدو توددي  ةدرض متكامد  ومتفاةد  وصدوال انساليب واندوات الخ
إلي المستوي المناود و وا لمتوجييات التربوية واإلراادية السميمة التي تتمء  مع طبيعدة 

    المصريالمجتمع 
 فروض الذراسة: ثامهًا

درجدددات التدددد ق المعتوددددات المعر يدددة و درجدددات بددديي  ارتباطيدددة دالدددة موجبدددةتوجدددد ةمعدددة   2
   .المرحمة الاانوية لدى طمبسي النف

 اتدرجددات توجيددالمعتودددات المعر يددة و درجددات بدديي  ارتباطيددة دالددة موجبددةةمعددة  توجددد  3
   .المرحمة الاانوية طمبلدى اليدال 

درجدات التدد ق النفسدي و  اليددالتوجيدات درجدات بديي  ارتباطية دالدة موجبدةتوجد ةمعة   4
   .المرحمة الاانوية لدى طمب

وأبعادىدا لددى  متوسطي درجات المعتوددات المعر يدةداللة احصا ية بيي ذات   روقتوجد   5
   .لصالو المتفوعيي دراسياً  بالمرحمة الاانويةمي الطمب العادييي و المتفوعيي دراسيًا 

لددى المتفدوعيي  متوسدطي درجدات توجيدات اليددالذات داللدة احصدا ية بديي   روقتوجد   6
   لصالو المتفوعيي دراسياً  اانويةبالمرحمة الدراسيًا والعادييي مي الطمب 

لدددى المتفددوعيي  متوسدطي درجددات التددد ق النفسدديذات داللددة احصددا ية بدديي   ددروقتوجدد   7
   .لصالو المتفوعيي دراسياً  بالمرحمة الاانويةدراسيًا والعادييي مي الطمب 
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لددى طدمب المرحمدة بالمعتوددات المعر يدة توجيدات اليددال والتدد ق النفسدي  ينب  ك  مي  8
    انويةالا

 إجراءات الذراسة:تاسعًا : 
 مهًج الذراسة:

 اةتمدت الدراسة الحالية ةمف المنيج الوصفي 
 عيهة الذراسة:

اةتمددد الباحددث ةمددف نتيجددة ادديادة االةدايددة العامددة  ددي تحديددد المتفددوق دراسدديًا  ددي 
طالدب %  ما و وعيا حد  ارق بيي المتفدوق دراسديًا وال6:المرحمة الاانوية ، حيث وضع نسبة 

 العادي 
الادداني الاددانوي و انو  مددي الددذكور بالصددال  الددبط 211تكونددت ةينددة الدراسددة مددي و 

، وتراوحدت العسدكريو ببنيدا الادييد/ابراىي  محمدد ابدراىي  الاانويدوو بمدرستي بنيا الاانوية بنيي 
(، وانحدددراال معيددداري عددددره 6 27بموسدددط ةمدددري عددددره )؛  ةدددا  28 -27أةمدددارى  مدددا بددديي 

، والجدددو  التددالي يوضددو  (طددا  ةددادي 83 –متفددوق دراسدديًا  39)، وكدداي تددوزيعي  (42 3)
 وصال العينة  

 (1جدول )

 وصف عُُح اندااصح

 انًداصح
يرفىلٍُ 

 صف أول

يرفىلٍُ 

 صف ثاٍَ

 طانة

عا ٌ صف 

 أول

طانة 

عا ٌ صف 

 ثاٍَ

 اجًانٍ

 53 14 21 11 7 تُها انثاَىَح تٍُُ

انشهُد/اتراهُى يحًد 

 انثاَىَه انعضكرَه تثُها
4 7 16 21 47 

 111 71 29 اجًانٍ

طالب موسمة ةمف مجموةتيي  211ةينة الدراسة يتضو مي الجدو  السابق أي  
فيي انو  والااني الاانوي العا  مي مدرستيي طالب ةادي(  ي الص 82متفوق دراسيًا و  :3)

 بنفس المدينة بنيا 

https://nategtk.com/thanwya?by=school&q=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%87%20%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
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 أدوات الذراسة:عاطرًا : 

 اندوات التاليةم استخد  الباحث  ف دراستو
 ( )إةدادم الباحث لدى الطمب بالمرحمة الاانويةالمعتودات المعر ية موياس  -2

 مبررات إةداد الموياسم
ات السابوة غير مم مة مدي حيدث الصدياغة المفظيدة، معظ  اندوات المستخدمة  ف الدراس (2

 وعد تصمو نةمار تختمال ةي أةمار ةينة الدراسة 
معظدد  اندوات المسددتخدمة  ددف الدراسددات السددابوة غيددر مم مددة مددي حيددث طددو  العبدددارة  (3

 نفسيا، والتعام  مع ةبارات طويمة جدًّا يؤدى إلف مم  وتعب ىؤالء ان راد 
 د  ف المواييس السابوة غير مناسبة لطبيعة ةينة الدراسة معظ  المفردات وانبعا (4
المعتودددات يتندداو  البحددث الحددالف مرحمددة ةمريددة لدد  تتددو ر ليددا مودداييس مم مددة لويدداس  (5

  المعر ية
لدددى الطددمب المعتودددات المعر يددة وبندداء ةمددف مددا سددبق عددا  الباحددث بإةددداد مويدداس 

  بالمرحمة الاانوية
 عا  الباحث باالتفمعر ية المعتودات الموإلةداد موياس 

    المعتودات المعر يةاإلطمع ةمف اناطر النظرية والكاير مي الدراسات السابوة التف تناولت  -أ
  المعتودات المعر يةت  اإلطمع ةمف ةدد مي المواييس التف استاخِدمت لوياس  -ب

ب المرحمدة الاانويدة ج د  ف ضوء ذل  عا  الباحث بإةداد موياس المعتودات المعر يدة لددى طدم
 ( مفردة 39 ف صورتو االولية، مكوًنا مي )

وعد اىت  الباحث بالدعة  ف صياغة أبعاد وةبارات الموياس، بحيث ال تحم  العبدارة أكادر 
مددي معنددف، وأي تكددوي محددددة وواضددحة بالنسددبة لمحالددة، وأي تكددوي واضددحة ومفيومددة، وأي 

أكاددر مددي  كددرة واحدددة، مددع مراةدداة صددياغة  تكددوي مصدداغة بالميددة العربيددة، وأال تاددتم  ةمددف
 العبارات  ف االتجاه الموجب 

وبناء ةمف ذل  ت  تحديد أبعاد الموياس وتحديد العبارات مي خدم  االطدمع ةمدف العديدد 
بصدفة  لددى الطدمب بالمرحمدة الاانويدةمي الدراسدات السدابوة التدف تناولدت المعتوددات المعر يدة 

 ةامة 
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ةداد الصدورة انوليدة لممويداس والتدف اادتممت ةمدف امادة أبعداد ومي خم  ما سبق ت  إ
 ىفم

 ( مفردة 22البعد انو م سرةة اكتساب المعر ة ويتكوي مي )
 ( مفردات :البعد الاانيم المعر ة المؤكدة ويتكوي مي )
 ( مفردات 9البعد الاالثم بنية المعر ة ويتكوي مي )

عدة و مسدفة وأىدداال الدراسدة حيدث يادتم  كد  وترتبط ىذه انبعاد التف تد  تحديددىا بطبي
 بعد مي ىذه انبعاد ةمف مؤارات وةبارات محصمتيا النيا ية عياس ك  بعد ةمف حدة 

 ملدى الطمب بالمرحمة الاانويةالخصا ص السيكومترية لموياس المعتودات المعر ية 
 أواًل: حشاب صذم املكياض:

 صذم احملهنن: -1

و انوليددة ةمددف ةدددد مددي أسدداتذة الصددحة النفسددية وةمدد  تدد ع ةددرض المويدداس  ددف صددورت
النفس بكمية التربية بمختمال الجامعات، وت  إجراء التعديمت الموترحدة بحدذال بعدض المفدردات 

ةددادة صدياغة مفددردات أخددرى و ددق مددا 91والتدف عدد  االتفدداق ةمييددا ةدي ) %( بدديي المحكمدديي وا 
مفدردة ني نسدبة االتفداق لد  تود  ةدي اتفق ةميو المحكموي، وبناء ةمف ذل  ل  يت  حدذال أي 

(91 )% 
 الصذم العاملى:  -2

ت  حساب صدق الموياس بطريوة الصدق العاممف لمموياس وذل  بتطبيوو ةمف العيندة 
( مدي تمميدذ المرحمدة الاانويدة مدي نفدس مجتمدع الدراسدة وخدارج ةيندة الدراسدة 211وعواميا )

 ( يوضو نتا ج ذل  3انساسية، والجدو  )
 (2)جدول 

 ندي انطالب تانًرحهح انثاَىَحانرحهُم انعايهٍ ألتعا  يمُاس انًعرمداخ انًعرفُح 

 َضة انشُىع لُى انرشثع تانعايم األتعا 

 1.713 1.838 صرعح اكرضاب انًعرفح

 1.774 1.881 انًعرفح انًؤكدج

 1.819 1.899 تُُح انًعرفح

 2.285 انجذا انكايٍ

 76.181 َضثح انرثاٍَ
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( تابع أبعاد موياس المعتودات المعر يدة ةمدف ةامد  واحدد، وبميدت 3جدو  ) يتضو مي
( ممددا يعنددف أيع ىددذه انبعدداد الاماددة التددف 396 3(، والجددذر الكددامي )292 87نسددبة التبددايي )

تكوي ىذا العام  تعبر تعبيرًا جيدا ةي ةام  واحد ىو المعتودات المعر ية التف وضدع المويداس 
 يؤكد تمتع الموياس بدرجة صدق مرتفعة  لوياسيا بالفع ، مما

 الصذم التنييزى )املكارنة الطرفية(:  - 3

ت  حساب صدق الموياس ةي طريق الموارنة الطر يدة )صددق التمدايز(، وذلد  بترتيدب 
درجددات العينددة و ددق الدرجددة الكميددة لممويدداس تنازليددًا، وتدد  حسدداب داللددة الفددروق بدديي متوسددطف 

 ( يوضو ذل   4رباةف اندنف، والجدو  )درجات اإلرباةف انةمف واإل 
 (3جدول )

 تانًرحهح انثاَىَح هطالب نانًعرمداخ انًعرفُح صدق انًمااَح انطرفُح نًمُاس 

 األتعا 

اإلاتاعً األعهً 

=ٌ25 
 25اإلاتاعً األ ًَ ٌ=

 لًُح خ
يضرىي 

انًرىصط  اندالنح

 انحضاتٍ

االَحرا  

 انًعُااٌ

انًرىصط 

 انحضاتٍ

االَحرا  

 ُااٌانًع

صرعح اكرضاب 

 انًعرفح

27.81 1.22 14.32 1.16 41.456 1.11 

انًعرفح 

 انًؤكدج

23.41 1.35 13.11 1.91 31.843 1.11 

 1.11 21.341 1.39 11.12 1.64 19.88 تُُح انًعرفح

 1.11 54.911 1.73 38.44 2.41 71.18 انداجح انكهُح

( بديي متوسدطف 12 1مسدتوى )( وجدود  دروق دالدة إحصدا يًا ةندد 4يتضو مي جدو  )
ذوى المسدتوى المرتفدع وذوى المسدتوى المدنخفض، و دف اتجداه المسدتوى  التمميدذرتب درجدات 

 المرتفع، مما يعنف تمتع الموياس وأبعاده بصدق تمييزى عوى 
 ثبات املكياض: -ثانيًا

 طريكة إعادة التطبيل: -1

مدي  لطدمب بالمرحمدة الاانويدةلددى االمعتوددات المعر يدة وت ع ذلد  بحسداب ابدات مويداس 
بفاصدد  زمنددف عدددره أسددبوةيي وذلدد  ةمددف العينددة ، وتدد  اسددتخراج  المويدداسخددم  إةددادة تطبيددق 

، وكانددت (Pearson)معدداممت االرتبدداط بدديي درجددات أطفددا  العينددة باسددتخدا  معامدد  بيرسددوي 
المويداس يعطدف ( ممدا يادير إلدف أيع 12 1جميع معاممت االرتباط نبعاد الموياس دالدة ةندد )
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نفس النتا ج توريبًا إذا ما اسدتخد  أكادر مدي مدرعة تحدت ظدروال مماامدة وبيداي ذلد   دف الجددو  
 (م5)

 ( 4جدول )

 ندي انطالب تانًرحهح انثاَىَحانًعرمداخ انًعرفُح َرائج انثثاخ تطرَمح إعا ج انرطثُك فً 

 األتعا 
يعايم االاذثاط تٍُ انرطثُمٍُ 

 األول وانثاًَ
 يضرىي اندالنح

 1.11 1.754 صرعح اكرضاب انًعرفح

 1.11 1.814 انًعرفح انًؤكدج

 1.11 1.794 تُُح انًعرفح

 1.11 1.763 انداجح انكهُح

( وجددود ةمعددة ارتباطيددة دالددة إحصددا يًّا بدديي التطبيددق انو  5يتضددو مددي خددم  جدددو  )
، ممددا يددد  مب بالمرحمددة الاانويددةلدددى الطددالمعتودددات المعر يددة والتطبيددق الاددانف نبعدداد مويدداس 

لدددى الطددمب بالمرحمددة المعتودددات المعر يدة ةمدف ابددات المويدداس، ويؤكددد ذلد  صددمحية مويدداس 
 لوياس السمة التف واضع مي أجميا   الاانوية

 طريكة معامل ألفا ـ نرونباخ:  -2

 اانويددةلدددى الطددمب بالمرحمددة الالمعتودددات المعر يددة تدد ع حسدداب معامدد  الابددات لمويدداس 
وكاندت  التمميدذكرونباخ لدراسة االتساق الداخمف نبعاد الموياس لعينة  –باستخدا  معام  ألفا 

 (م6ك  الوي  مرتفعة، ويتمتع بدرجة ةالية مي الابات، وبياي ذل   ف الجدو  )
 (5جدول )

 –يم أنفا تاصرخداو يعا ندي انطالب تانًرحهح انثاَىَحانًعرمداخ انًعرفُح يعايالخ ثثاخ يمُاس 

 كروَثاخ

 كروَثاخ –يعايم أنفا  أتعا  انًمُاس  و

 1.722 صرعح اكرضاب انًعرفح 1

 1.719 انًعرفح انًؤكدج 2

 1.738 تُُح انًعرفح 3

 1.719 انداجح انكهُح

( أيع معاممت الابات مرتفعدة، ممدا يعطدف مؤادرًّا جيدًدا لابدات 6يتضو مي خم  جدو  )
 ي العم  بو الموياس، وبناء ةميو يمك

  طريكة التجزئة الهصفية: -3

ةمددف  لدددى الطددمب بالمرحمددة الاانويددةالمعتودددات المعر يددة عددا  الباحددث بتطبيددق مويدداس 
، وتد  تصدحيو المويداس، اد  تجز تدو إلدف بالمرحمدة الاانويدةالطدمب  ( مدي211)ةينة اادتممت 
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ف المفددردات الزوجيددة، عسددميي، الوسدد  انو  ااددتم  ةمددف ةمددف المفددردات الفرديددة، والاددانف ةمدد
بددراوي، ومعامدد  جتمدداي العامددة  –وذلدد  لكدد  تمميددذ ةمددف حدددة،  كانددت عيمددة ماعامدد  سددبيرماي 

لمتجز ة النصفية مرتفعة، حيث تدد  ةمدف أيع المويداس يتمتدع بدرجدة ةاليدة مدي الابدات، وبيداي 
 (م   7ذل   ف الجدو  )

 (6جدول )

 تطرَمح انرجزئح انُصفُح انطالب تانًرحهح انثاَىَحندي انًعرمداخ انًعرفُح عايالخ ثثاخ يمُاس ي

 جرًاٌ صثُرياٌ ـ تراوٌ أتعا  انًمُاس  و

 1.713 1.791 صرعح اكرضاب انًعرفح 1

 1.681 1.827 انًعرفح انًؤكدج 2

 1.673 1.779 تُُح انًعرفح 3

 1.692 1.818 انداجح انكهُح

صدة بكد  بعدد مدي أبعداده بطريودة ( أيع معاممت ابات المويداس الخا7يتضو مي جدو  )
التجز ددة النصددفية سددبيرماي د بددراوي متواربددة مددع مايمتيددا طريوددة جتمدداي، ممددا يددد  ةمددف أي 

لددى الطدمب بالمرحمدة لممعتوددات المعر يدة الموياس يتمتع بدرجة ةالية مي الابدات  دف عياسدو 
  الاانوية

 االتشام الذاخلي: -ثالجا

 لدرجة الكمية لمبعد التابعة لوماالتساق الداخمف لممفردة مع ا -2
بديي درجدات  (Pearson)وذل  مي خم  درجات العيندة بإيجداد معامد  ارتبداط بيرسدوي 

 ( يوضو ذل 8ك  مفردة والدرجة الكمية لك  بعد والجدو  )
 (7جدول )

ي ندانًعرمداخ انًعرفُح يعايالخ االاذثاط تٍُ  اجاخ كم يفر ج وانداجح انكهُح نألتعا  عهً يمُاس 

 انطالب تانًرحهح انثاَىَح
 تُُح انًعرفح انًعرفح انًؤكدج صرعح اكرضاب انًعرفح

 الى انعثااج
يعايم 
 االاذثاط

الى 
 انعثااج

 يعايم االاذثاط
الى 
 انعثااج

 يعايم االاذثاط

1 1.584** 1 1.639** 1 1.462** 
2 1.614** 2 1.621** 2 1.538** 
3 1.516** 3 1.617** 3 1.587** 
4 1.211* 4 1.539** 4 1.618** 
5 1.339** 5 1.671** 5 1.458** 
6 1.378** 6 1.462** 6 1.475** 
7 1.421** 7 1.213* 7 1.339** 
8 1.487** 8 1.394** 8 1.547** 
9 1.211* 9 1.664**   
11 1.531**     
11 1.617**     
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 1.11 النح **  انح عُد يضرىي         1.15*  انح عُد يضرىي  النح 

لددى الطدمب بالمرحمدة المعتودات المعر ية ( أيع ك  مفردات موياس 8يتضو مي جدو  )
(، أى أنعيددا 16 1، 12 1معدداممت ارتباطيددا موجبددة ودالددة إحصددا يًّا ةنددد مسددتوييي ) الاانويددة

 تتمتع باالتساق الداخمي 
 طريكة االتشام الذاخلى لألبعاد:  -2

بديي أبعداد مويداس  (Pearson)باسدتخدا  ماعامد  بيرسدوي ت  حساب معاممت االرتباط 
ببعضيا البعض مدي ناحيدة، وارتبداط كد  بعدد  لدى الطمب بالمرحمة الاانويةالمعتودات المعر ية 

 ( يوضو ذل م9بالدرجة الكمية لمموياس مي ناحية أخرى، والجدو  )
 (8جدول )

 تانًرحهح انثاَىَحندي انطالب انًعرمداخ انًعرفُح يصفىفح ااذثاطاخ يمُاس 

 4 3 2 1 أتعا  انًمُاس و

    - صرعح اكرضاب انًعرفح 1

   - **1.714 انًعرفح انًؤكدج 2

  - **1.538 **1.684 تُُح انًعرفح 3

 - **1.647 **1.614 **1.691 انداجح انكهُح

 1.11**  انح عُد يضرىي  النح 

( ممدا 12 1ةند مستوى داللدة )( أيع جميع معاممت االرتباط دالة 9يتضو مي جدو  )
 يد  ةمف تمتع الموياس باالتساق الداخمف 

 :لذى الطالب باملرحلة الجانويةاملعتكذات املعرفية الصورة الهًائية ملكياض 

( 39وىكذا، ت  التوص  إلدف الصدورة النيا يدة لممويداس، والصدالحة لمتطبيدق، وتتضدمي )
 ةمف انبعاد الاماة ةمف النحو التالفم مفردة، ك  مفردة تتضمي امث استجابات موزةة 

 ( مفردات 22)سرةة اكتساب المعر ة البعد االو م 
 ( مفردات  :)المعر ة المؤكدة البعد الاانيم 
 ( مفردات 9)بنية المعر ة البعد الاالثم 

المعتوددات المعر يدة وعد عدا  الباحدث بإةدادة ترتيدب مفدردات الصدورة النيا يدة لمويداس 
بصددورة دا ريددة، كمددا تمددت صددياغة تعميمددات المويدداس، بحيددث  المرحمددة الاانويددةلدددى الطددمب ب

(، وتماد  39(، وأدندف درجدة ىدف )95تكوي أةمدف درجدة كميدة يحصد  ةمييدا المفحدوص ىدف )
 دف حديي  لددى الطدمب بالمرحمدة الاانويدةالمعتوددات المعر يدة الدرجات المرتفعدة أةمدف مسدتوى 

  لدى الطمب بالمرحمة الاانويةالمعتودات المعر ية ض تما  الدرجات المنخفضة مستوى منخف
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 ( أبعاد وأرعا  المفردات التف تويسيا الصورة النيا ية  :ويوضو جدو  )
 (9جدول )

 وانًفر اخ انرً ذمُش كم تعد ندي انطالب تانًرحهح انثاَىَحانًعرمداخ انًعرفُح أتعا  يمُاس 

 انًجًىع أالاو انًفر اخ انثعد و

1 
ضاب صرعح اكر

 انًعرفح

1 – 4 – 7 – 11 – 13 – 16 – 19 – 22 – 25 – 

27 - 28 
11 

 9 26 – 23 – 21 – 17 – 14 – 11 – 8 – 5 – 2 انًعرفح انًؤكدج 2

 8  24 – 21 – 18 – 15 – 12 – 9 – 6 – 3 تُُح انًعرفح 3

 تعلينات املكياض:

لمويداس، حتدف يجب ةند تطبيق الموياس خمق جو مي انلفدة مدع مدي يودو  بتطبيدق ا (2
 ينعكس ذل  ةمف صدعو  ف اإلجابة 

يجب ةمف الوا   بتطبيق الموياس توضيو أنعو ليس ىنا  زمي محدد لطجابدة، كمدا أيع  (3
 اإلجابة ستحاط بسرية تامة 

 يت  التطبيق بطريوة  ردية، وذل  لمتاكد مي ةد  العاوا ية  ف اإلجابة  (4
ت العبدارات غيدر المجداب ةنيدا انخفضدت يجب اإلجابة ةدي كد  العبدارات ننعدو كممدا زاد (5

 دعة النتا ج  
 طريكة تصحيح املكياض:

طريودة االسدتجابة ةمدف المويداس باالختيدار مدي ادمث اسدتجابات )دا مدا،  حدد الباحدث
( ةمف الترتيدب، وبدذل  تكدوي الدرجدة 2، 3، 4أحيانًا، نادرا( ةمف أي يكوي تودير االستجابات )

المعتودددات (، وتددد  الدرجددة المرتفعددة ةمددف ارتفدداع 39رجددة )(، كمددا تكددوي أعدد  د95الوصددوى )
لدددى الطددمب بالمرحمددة المعتودددات المعر يددة ، وتددد  الدرجددة المنخفضددة ةمددف انخفدداض المعر يددة
    الاانوية

 )إةدادم الباحث(  لذى الطالب باملرحلة الجانويةمكياض توجًات اهلذف  -3
 مربرات إعذاد املكياض:

ة  ف الدراسات السابوة غير مم مة مدي حيدث الصدياغة المفظيدة، معظ  اندوات المستخدم (2
 وعد تصمو نةمار تختمال ةي أةمار ةينة الدراسة 

معظدد  اندوات المسددتخدمة  ددف الدراسددات السددابوة غيددر مم مددة مددي حيددث طددو  العبدددارة  (3
 نفسيا، والتعام  مع ةبارات طويمة جدًّا يؤدى إلف مم  وتعب ىؤالء ان راد 
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 دات وانبعاد  ف المواييس السابوة غير مناسبة لطبيعة ةينة الدراسة معظ  المفر  (4
يتندداو  البحددث الحددالف مرحمددة ةمريددة لدد  تتددو ر ليددا مودداييس مم مددة لويدداس المعتودددات  (5

 المعر ية 
لدى الطدمب بالمرحمدة توجيات اليدال وبناء ةمف ما سبق عا  الباحث بإةداد موياس 

  الاانوية
 عا  الباحث باالتفمليدال توجيات اوإلةداد موياس 

    توجيات اليدالاإلطمع ةمف اناطر النظرية والكاير مي الدراسات السابوة التف تناولت  -أ
  توجيات اليدالت  اإلطمع ةمف ةدد مي المواييس التف استاخِدمت لوياس  -ب

 ( مفردة 31، مكوًنا مي )توجيات اليدالج د  ف ضوء ذل  عا  الباحث بإةداد موياس 
بالدعة  دف صدياغة ةبدارات المويداس، بحيدث ال تحمد  العبدارة أكادر مدي  اىت  الباحث وعد

معنددف، وأي تكددوي محددددة وواضددحة بالنسددبة لمحالددة، وأي تكددوي واضددحة ومفيومددة، وأي تكددوي 
مصاغة بالمية العربية، وأال تاتم  ةمف أكار مي  كرة واحدة، مع مراةداة صدياغة العبدارات  دف 

 االتجاه الموجب 
 :توجًات اهلذفائص الشيهومرتية ملكياض اخلص

 حشاب صذم املكياض: -أواًل

 صذم احملهنن: -1

تدد ع ةددرض المويدداس  ددف صددورتو انوليددة ةمددف ةدددد مددي أسدداتذة الصددحة النفسددية وةمدد  
النفس بكمية التربية بمختمال الجامعات، وت  إجراء التعديمت الموترحدة بحدذال بعدض المفدردات 

ةددادة صدياغة مفددردات أخددرى و ددق مددا 91ةدي ) والتدف عدد  االتفدداق ةمييددا %( بدديي المحكمدديي وا 
اتفق ةميو المحكموي، وبناء ةمف ذل  ل  يت  حدذال أي مفدردة ني نسدبة االتفداق لد  تود  ةدي 

(91 )% 
 الصذم التنييزى )املكارنة الطرفية(:  - 2

ت  حساب صدق الموياس ةي طريق الموارنة الطر يدة )صددق التمدايز(، وذلد  بترتيدب 
رجددات العينددة و ددق الدرجددة الكميددة لممويدداس تنازليددًا، وتدد  حسدداب داللددة الفددروق بدديي متوسددطف د

 ( يوضو ذل   21درجات اإلرباةف انةمف واإلرباةف اندنف، والجدو  )
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 (11جدول )

 ندي انطالب تانًرحهح انثاَىَحذىجهاخ انهد  صدق انًمااَح انطرفُح نًمُاس 

 25األ ًَ ٌ=اإلاتاعً  25اإلاتاعً األعهً ٌ=

 لًُح خ
يضرىي 

 اندالنح
انًرىصط 

 انحضاتٍ

االَحرا  

 انًعُااٌ

انًرىصط 

 انحضاتٍ

االَحرا  

 انًعُااٌ

51.84 3.63 28.12 1.45 29.111 1.11 

( بددديي 12 1( وجدددود  دددروق دالدددة إحصدددا يًا ةندددد مسدددتوى )21يتضدددو مدددي جددددو  ) 
ى المدددنخفض، و دددف اتجددداه متوسدددطف درجدددات انطفدددا  ذوى المسدددتوى المرتفدددع وذوى المسدددتو 
 المستوى المرتفع، مما يعنف تمتع الموياس بصدق تمييزى عوى 

 ثبات املكياض: -ثانيًا

 طريكة إعادة التطبيل: -1

مدي خدم   لدى الطمب بالمرحمة الاانويدةتوجيات اليدال وت ع ذل  بحساب ابات موياس 
عيندة ، وتد  اسدتخراج معداممت إةادة تطبيق االختبار بفاص  زمنف عدره أسبوةيي وذلد  ةمدف ال

، وكانددت معدداممت (Pearson)العينددة باسددتخدا  معامدد  بيرسددوي  طددمباالرتبدداط بدديي درجددات 
( ممددا ياددير إلددف أيع المويدداس يعطددف نفددس النتددا ج 12 1( وىددي دالددة ةنددد )9:8 1االرتبدداط )

 توريبًا إذا ما استخد  أكار مي مرعة تحت ظروال مماامة 
 ا ـ نرونباخ: طريكة معامل ألف -2

 لددددى الطدددمب بالمرحمدددة الاانويدددةتوجيدددات اليددددال تددد ع حسددداب معامددد  الابدددات لمويددداس 
( وىدي مرتفعدة، ويتمتدع بدرجدة ةاليدة 869 1كرونباخ وكانت الويمدة ) –باستخدا  معام  ألفا 

 مي الابات 
 طريكة التجزئة الهصفية: -3

ةمدف ةيندة  مرحمدة الاانويدةلددى الطدمب بالتوجيدات اليددال بتطبيق مويداس  عا  الباحث
، وتددد  تصدددحيو المويددداس، اددد  تجز تدددو إلدددف بالمرحمدددة الاانويدددة الطدددمب ( مدددي 211اادددتممت )

عسددميي، الوسدد  انو  ااددتم  ةمددف ةمددف المفددردات الفرديددة، والاددانف ةمددف المفددردات الزوجيددة، 
امددة بددراوي، ومعامدد  جتمدداي الع –وذلدد  لكدد  تمميددذ ةمددف حدددة،  كانددت عيمددة ماعامدد  سددبيرماي 

لمتجز ة النصفية مرتفعة، حيث تدد  ةمدف أيع المويداس يتمتدع بدرجدة ةاليدة مدي الابدات، وبيداي 
 (م    22ذل   ف الجدو  )
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 (11جدول )

 تطرَمح انرجزئح انُصفُح ندي انطالب تانًرحهح انثاَىَحذىجهاخ انهد  ُيعايالخ ثثاخ يمُاس 

 جرًاٌ صثُرياٌ ـ تراوٌ

1.817 1.665 

( أيع معامد  ابدات المويداس بطريودة التجز دة النصدفية سدبيرماي د 22)يتضو مدي جددو  
براوي متواربة مع مايمتيا طريوة جتمداي، ممدا يدد  ةمدف أي المويداس يتمتدع بدرجدة ةاليدة مدي 

  لتوجيات اليدالالابات  ف عياسو 
 االتشام الذاخلي: :ثالجا

بديي درجدات  (Pearson)وذل  مي خم  درجات العيندة بإيجداد معامد  ارتبداط بيرسدوي 
 ( يوضو ذل 23ك  مفردة والدرجة الكمية لمموياس والجدو  )

 (12جدول )

ندي انطالب تانًرحهح ذىجهاخ انهد  يعايالخ االاذثاط تٍُ  اجاخ كم يفر ج وانداجح انكهُح نًمُاس 

 انثاَىَح

الى 

 انعثااج

يعايم 

 االاذثاط

الى 

 انعثااج

يعايم 

 االاذثاط

الى 

 انعثااج

يعايم 

 ذثاطاالا

الى 

 انعثااج

يعايم 

 االاذثاط

1 1.517** 6 1.428** 11 1.213* 16 1.614** 

2 1.397** 7 1.662** 12 1.578** 17 1.414** 

3 1.211* 8 1.541** 13 1.514** 18 1.469** 

4 1.438** 9 1.473** 14 1.632** 19 1.517** 

5 1.574** 11 1.517** 15 1.586** 21 1.558** 

 1.11**  انح عُد يضرىي  النح          1.15د يضرىي  النح *  انح عُ

لددى الطدمب بالمرحمدة توجيدات اليددال ( أيع ك  مفدردات مويداس 23يتضو مي جدو  )
(، أى أنعيددا 16 1، 12 1معدداممت ارتباطيددا موجبددة ودالددة إحصددا يًّا ةنددد مسددتوييي ) الاانويددة

 تتنتع باالتشام الذاخلي.

 ملدى الطمب بالمرحمة الاانويةتوجيات اليدال اس الصورة النيا ية لموي
وىكددذا، تدد  التوصدد  إلددف الصددورة النيا يددة لممويدداس، والصددالحة لمتطبيددق، وتتضددمي 

 ( مفردة، ك  مفردة تتضمي امث استجابات 31)
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 تعلينات املكياض:

يجددب ةنددد تطبيددق المويدداس خمددق جددو مددي انلفددة مددع مددي يوددو  بتطبيددق المويدداس، حتددف  (2
 ةمف صدعو  ف اإلجابة  ينعكس ذل 

يجددب ةمددف الوددا   بتطبيددق المويدداس توضدديو أنعددو لدديس ىنددا  زمددي محدددد لطجابددة، كمددا أيع  (3
 اإلجابة ستحاط بسرية تامة 

 يت  التطبيق بطريوة  ردية، وذل  لمتاكد مي ةد  العاوا ية  ف اإلجابة  (4
ةنيدا انخفضدت دعدة  يجب اإلجابة ةي كد  العبدارات ننعدو كممدا زادت العبدارات غيدر المجداب (5

 النتا ج  
 طريكة تصحيح املكياض:

الباحدث طريودة االسدتجابة ةمدف المويداس باالختيدار مدي ادمث اسدتجابات )دا مدا،  حدد
( ةمف الترتيدب، وبدذل  تكدوي الدرجدة 2، 3، 4أحيانًا، نادرا( ةمف أي يكوي تودير االستجابات )

توجيددات المرتفعددة ةمددف ارتفدداع  (، وتددد  الدرجددة31(، كمددا تكددوي أعدد  درجددة )71الوصددوى )
لددددى الطدددمب بالمرحمدددة توجيدددات اليددددال ، وتدددد  الدرجدددة المنخفضدددة ةمدددف انخفددداض اليددددال
    الاانوية

 )إةدادم الباحث(  لدى الطمب بالمرحمة الاانويةموياس التد ق النفسي  -4
 مربرات إعذاد املكياض:

مدي حيدث الصدياغة المفظيدة،  معظ  اندوات المستخدمة  ف الدراسات السابوة غير مم مة (2
 وعد تصمو نةمار تختمال ةي أةمار ةينة الدراسة 

معظدد  اندوات المسددتخدمة  ددف الدراسددات السددابوة غيددر مم مددة مددي حيددث طددو  العبدددارة  (3
 نفسيا، والتعام  مع ةبارات طويمة جدًّا يؤدى إلف مم  وتعب ىؤالء ان راد 

 غير مناسبة لطبيعة ةينة الدراسة  معظ  المفردات وانبعاد  ف المواييس السابوة (4
يتندداو  البحددث الحددالف مرحمددة ةمريددة لدد  تتددو ر ليددا مودداييس مم مددة لويدداس المعتودددات  (5

 المعر ية 
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لددى الطدمب بالمرحمدة وبناء ةمف ما سبق عا  الباحث بإةداد موياس التدد ق النفسدي 
  الاانوية

 وإلةداد موياس التد ق النفسي عا  الباحث باالتفم
 طمع ةمف اناطر النظرية والكاير مي الدراسات السابوة التف تناولت التد ق النفسي  اإل -أ
 ت  اإلطمع ةمف ةدد مي المواييس التف استاخِدمت لوياس التد ق النفسي  -ب

 ( مفردة 31ج د  ف ضوء ذل  عا  الباحث بإةداد موياس التد ق النفسي، مكوًنا مي )
غة ةبدارات المويداس، بحيدث ال تحمد  العبدارة أكادر مدي وعد اىت  الباحث بالدعة  دف صديا

معنددف، وأي تكددوي محددددة وواضددحة بالنسددبة لمحالددة، وأي تكددوي واضددحة ومفيومددة، وأي تكددوي 
مصاغة بالمية العربية، وأال تاتم  ةمف أكار مي  كرة واحدة، مع مراةداة صدياغة العبدارات  دف 

 االتجاه الموجب 
 ذفل الهفشي:اخلصائص الشيهومرتية ملكياض الت

 حشاب صذم املكياض: -أواًل

 صذم احملهنن: -1

تدد ع ةددرض المويدداس  ددف صددورتو انوليددة ةمددف ةدددد مددي أسدداتذة الصددحة النفسددية وةمدد  
النفس بكمية التربية بمختمال الجامعات، وت  إجراء التعديمت الموترحدة بحدذال بعدض المفدردات 

ةددادة صدياغة مفددردات أخددرى و ددق مددا %( بدديي المحكمدديي وا  91والتدف عدد  االتفدداق ةمييددا ةدي )
اتفق ةميو المحكموي، وبناء ةمف ذل  ل  يت  حدذال أي مفدردة ني نسدبة االتفداق لد  تود  ةدي 

(91 )% 
 الصذم التنييزى )املكارنة الطرفية(:  - 2

ت  حساب صدق الموياس ةي طريق الموارنة الطر يدة )صددق التمدايز(، وذلد  بترتيدب 
كميددة لممويدداس تنازليددًا، وتدد  حسدداب داللددة الفددروق بدديي متوسددطف درجددات العينددة و ددق الدرجددة ال

 ( يوضو ذل   24درجات اإلرباةف انةمف واإلرباةف اندنف، والجدو  )
 (13جدول )

 ندي انطالب تانًرحهح انثاَىَحصدق انًمااَح انطرفُح نًمُاس انردفك انُفضٍ 

 25اإلاتاعً األ ًَ ٌ= 25اإلاتاعً األعهً ٌ=

 لًُح خ
يضرىي 

 اندالنح
انًرىصط 

 انحضاتٍ

االَحرا  

 انًعُااٌ

انًرىصط 

 انحضاتٍ

االَحرا  

 انًعُااٌ

46.69 9.16 31.96 7.81 6.266 1.11 



 ........................... المعتقدات المعرفية وتوجهات الهدف وعالقتهما بالتدفق النفسي لدى الطالب المتفوقين

 

 - 341 - 

( بددديي 12 1( وجدددود  دددروق دالدددة إحصدددا يًا ةندددد مسدددتوى )24يتضدددو مدددي جددددو  ) 
متوسدددطف درجدددات انطفدددا  ذوى المسدددتوى المرتفدددع وذوى المسدددتوى المدددنخفض، و دددف اتجددداه 

 وى المرتفع، مما يعنف تمتع الموياس بصدق تمييزى عوى المست
 ثبات املكياض: -ثانيًا

 طريكة إعادة التطبيل: -1

مدي خدم   لددى الطدمب بالمرحمدة الاانويدةالتد ق النفسي وت ع ذل  بحساب ابات موياس 
 بفاص  زمنف عدره أسبوةيي وذل  ةمدف العيندة ، وتد  اسدتخراج معداممت الموياسإةادة تطبيق 

، وكانددت معدداممت (Pearson)االرتبدداط بدديي درجددات طددمب العينددة باسددتخدا  معامدد  بيرسددوي 
( ممددا ياددير إلددف أيع المويدداس يعطددف نفددس النتددا ج 12 1( وىددي دالددة ةنددد ):83 1االرتبدداط )

 توريبًا إذا ما استخد  أكار مي مرعة تحت ظروال مماامة 
 طريكة معامل ألفا ـ نرونباخ:  -2

 لددددى الطدددمب بالمرحمدددة الاانويدددةالتدددد ق النفسدددي امددد  الابدددات لمويددداس تددد ع حسددداب مع
( وىدي مرتفعدة، ويتمتدع بدرجدة ةاليدة 882 1كرونباخ وكانت الويمدة ) –باستخدا  معام  ألفا 

 مي الابات 
 طريكة التجزئة الهصفية: -3

ة ةمدف العيند لددى الطدمب بالمرحمدة الاانويدةالتدد ق النفسدي عا  الباحث بتطبيق مويداس 
، وتد  تصدحيو المويداس، اد  تجز تدو إلدف بالمرحمدة الاانويدة الطدمب ( مدي 211التف ااتممت )

عسددميي، الوسدد  انو  ااددتم  ةمددف ةمددف المفددردات الفرديددة، والاددانف ةمددف المفددردات الزوجيددة، 
بددراوي، ومعامدد  جتمدداي العامددة  –وذلدد  لكدد  تمميددذ ةمددف حدددة،  كانددت عيمددة ماعامدد  سددبيرماي 

ية مرتفعة، حيث تدد  ةمدف أيع المويداس يتمتدع بدرجدة ةاليدة مدي الابدات، وبيداي لمتجز ة النصف
 (م    25ذل   ف الجدو  )

 (14جدول )

 تطرَمح انرجزئح انُصفُح ندي انطالب تانًرحهح انثاَىَحانردفك انُفضٍ ُيعايالخ ثثاخ يمُاس 

 جرًاٌ صثُرياٌ ـ تراوٌ

1.813 1.728 
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بدات المويداس بطريودة التجز دة النصدفية سدبيرماي د ( أيع معامد  ا25يتضو مدي جددو  )
براوي متواربة مع مايمتيا طريوة جتمداي، ممدا يدد  ةمدف أي المويداس يتمتدع بدرجدة ةاليدة مدي 

  لمتد ق النفسيالابات  ف عياسو 
 ثالجا: االتشام الذاخلي:

بديي درجدات  (Pearson)وذل  مي خم  درجات العيندة بإيجداد معامد  ارتبداط بيرسدوي 
 ( يوضو ذل 26  مفردة والدرجة الكمية لمموياس والجدو  )ك

 (15جدول )

ندي انطالب تانًرحهح انردفك انُفضٍ يعايالخ االاذثاط تٍُ  اجاخ كم يفر ج وانداجح انكهُح نًمُاس 

 انثاَىَح

الى 

 انعثااج

يعايم 

 االاذثاط

الى 

 انعثااج

يعايم 

 االاذثاط

الى 

 انعثااج

يعايم 

 االاذثاط

الى 

 انعثااج

يعايم 

 االاذثاط

1 1.218* 6 1.419** 11 1.487** 16 1.557** 

2 1.441** 7 1.334** 12 1.569** 17 1.532** 

3 1.398** 8 1.215* 13 1.618** 18 1.654** 

4 1.428** 9 1.518** 14 1.589** 19 1.521** 

5 1.558** 11 1.432** 15 1.614** 21 1.487** 

 1.11**  انح عُد يضرىي  النح          1.15*  انح عُد يضرىي  النح 

لددى الطدمب بالمرحمدة التدد ق النفسدي ( أيع كد  مفدردات مويداس 26يتضو مدي جددو  )
(، أى أنعيددا 16 1، 12 1معدداممت ارتباطيددا موجبددة ودالددة إحصددا يًّا ةنددد مسددتوييي ) الاانويددة

 تتمتع باالتساق الداخمي 
 :لذى الطالب باملرحلة الجانويةي التذفل الهفشالصورة الهًائية ملكياض 

وىكددذا، تدد  التوصدد  إلددف الصددورة النيا يددة لممويدداس، والصددالحة لمتطبيددق، وتتضددمي 
 ( مفردة، ك  مفردة تتضمي امث استجابات 31)

 تعلينات املكياض:

يجددب ةنددد تطبيددق المويدداس خمددق جددو مددي انلفددة مددع مددي يوددو  بتطبيددق المويدداس، حتددف  (2
 جابة ينعكس ذل  ةمف صدعو  ف اإل

يجددب ةمددف الوددا   بتطبيددق المويدداس توضدديو أنعددو لدديس ىنددا  زمددي محدددد لطجابددة، كمددا أيع  (3
 اإلجابة ستحاط بسرية تامة 

 يت  التطبيق بطريوة  ردية، وذل  لمتاكد مي ةد  العاوا ية  ف اإلجابة  (4
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ة يجب اإلجابة ةي كد  العبدارات ننعدو كممدا زادت العبدارات غيدر المجداب ةنيدا انخفضدت دعد (5
 النتا ج  

 طريكة تصحيح املكياض:

طريودة االسدتجابة ةمدف المويداس باالختيدار مدي ادمث اسدتجابات )دا مدا،  حدد الباحدث
( ةمف الترتيدب، وبدذل  تكدوي الدرجدة 2، 3، 4أحيانًا، نادرا( ةمف أي يكوي تودير االستجابات )

التدددد ق رتفددداع (، وتدددد  الدرجدددة المرتفعدددة ةمدددف ا31(، كمدددا تكدددوي أعددد  درجدددة )71الوصدددوى )
لددددى الطدددمب بالمرحمدددة التدددد ق النفسدددي ، وتدددد  الدرجدددة المنخفضدددة ةمدددف انخفددداض النفسدددي
    الاانوية

 نتائج الذراسة:حادي عظر : 

 نتائج الفرض األول:

المعتوددات درجدات بديي  ارتباطيدة دالدة موجبدةتوجد ةمعة  ينص الفرض انو  ةمف أنعو " 
 " المرحمة الاانوية ى طمبلددرجات التد ق النفسي المعر ية و 

 (Pearson)ولمتحوق مي صحة ىذا الفرض ت  حساب عي  معاممت ارتباط بيرسوي 
 يوضو النتيجة  (27)، والجدو  والتد ق النفسي  المعتودات المعر يةبيي 

 (16جدول )

)ٌ  انًعرمداخ انًعرفُح وانردفك انُفضٍ ٍلُى يعايالخ االاذثاط تٍُ  اجاخ أتعا  كم يٍ يمُاص

=111) 

 انردفك انُفضٍ ٌ عُُح اندااصح انًعرمداخ انًعرفُح

 صرعح اكرضاب انًعرفح

 **1.561 29 يرفىلٍُ  ااصُا  

 1.153 71 طالب عا ٍَُ

 **1.642 111 انعُُح ككم

 انًعرفح انًؤكدج

 **1.429 29 يرفىلٍُ  ااصُا  

 1.147 71 طالب عا ٍَُ

 **1.813 111 انعُُح ككم

 فحتُُح انًعر

 **1.382 29 يرفىلٍُ  ااصُا  

 1.178 71 طالب عا ٍَُ

 **1.811 111 انعُُح ككم

 انداجح انكهُح

 **1.424 29 يرفىلٍُ  ااصُا  

 1.134 71 طالب عا ٍَُ

 **1.822 111 انعُُح ككم

 1.11**  انح عُد يضرىي  النح 



 ........................... المعتقدات المعرفية وتوجهات الهدف وعالقتهما بالتدفق النفسي لدى الطالب المتفوقين

 

 - 344 - 

 ية بددديي ( وجدددود ةمعدددة ارتباطيدددة موجبدددة ذات داللدددة إحصدددا27يتضدددو مدددي جددددو  )
(، وبذل  يكوي الفدرض 12 1ةند مستوى داللة )موياسي المعتودات المعر ية والتد ق النفسي 

  باك  كبير انو  لمدراسة عد تحوق
ولدد  يجددد الباحددث دراسددة واحدددة تددربط العمعددة مددا بدديي المعتودددات المعر يددة والتددد ق 

ناولددت المعتودددات المعر يددة ولكددي كدد  الدراسددات التددي ت لدددى الطددمب بالمرحمددة الاانويددةالنفسددي 
 مرتبطة بمتييرات نفسية واجتماةية مختمفة وكذل  الدراسات التي تناولت التد ق النفسي 

ويرى الباحث أي لممعتودات المعر ية أىميدة كبدرى  دي حيداة الفدرد سدواء ةمدف مسدتوى 
دى الفدرد، النمو الاخصي، االجتماةي، ني السمو  اإلنساني يما  انعكاسدًا الوددرات السدا دة لد

 ضًم ةي كونيدا تعطدي لحيداة الفدرد معندي وىدد ًا إذ تعمد  ةمدف توجيدو السدمو  اإلنسداني نحدو 
أناطة مفيدة ومابعة لحاجاتو، بمدا يزيدد مدي الدروابط االجتماةيدة بديي ان دراد، ومدي اد  يمكدي 

سدي كمي خمال أي سدمو  ىدادال يزيدد مدي التدد ق النفتلمعتودات المعر ية "عوة دا عية" اةتبار ا
 لمفرد 

 نتائج الفرض الجاني:

المعتوددات درجدات بديي  ارتباطية دالدة موجبدةتوجد ةمعة ينص الفرض الااني ةمف أنعو "  
 " المرحمة الاانوية لدى طمباليدال درجات توجيات المعر ية و 

 (Pearson)ولمتحوق مي صحة ىذا الفرض ت  حساب عي  معاممت ارتباط بيرسوي 
 ( يوضو النتيجة 28، والجدو  )وتوجيات اليدال   يةالمعتودات المعر بيي 

 (17جدول )

 (111لُى يعايالخ االاذثاط تٍُ  اجاخ أتعا  كم يٍ يمُاصٍ انًعرمداخ انًعرفُح وذىجهاخ انهد  )ٌ =

 ذىجهاخ انهد  ٌ عُُح اندااصح انًعرمداخ انًعرفُح

 صرعح اكرضاب انًعرفح

 **1.589 29 يرفىلٍُ  ااصُا  

 **1.218 71 ٍطالب عا َُ

 **1.635 111 انعُُح ككم

 انًعرفح انًؤكدج

 **1.478 29 يرفىلٍُ  ااصُا  

 **1.263 71 طالب عا ٍَُ

 **1.724 111 انعُُح ككم

 تُُح انًعرفح

 **1.485 29 يرفىلٍُ  ااصُا  

 1.191 71 طالب عا ٍَُ

 **1.725 111 انعُُح ككم

 انداجح انكهُح

 **1.564 29 يرفىلٍُ  ااصُا  

 **1.354 71 طالب عا ٍَُ

 **1.725 111 انعُُح ككم

 1.11**  انح عُد يضرىي  النح 
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( وجدددود ةمعدددة ارتباطيدددة موجبدددة ذات داللدددة إحصدددا ية بددديي 28يتضدددو مدددي جددددو  )
(، وبدددذل  يكدددوي 12 1ةندددد مسدددتوى داللدددة ) وتوجيدددات اليددددالموياسددي المعتوددددات المعر يدددة 

   لمدراسة عد تحوق الاانيالفرض 
ىدداتجمنج و خددروي  ، ودراسددةKaya (2017)كايددا  دراسددةوممددا يؤكددد ىددذه النتيجددة 

Hutagalung et al. (2018)  حيددث أسددفرتا ةددي وجددود ةمعددة ذات داللددة احصددا ية بدديي
 المعتودات المعر ية وتوجيات انىداال لدى الطمب

 نتائج الفرض الجالح :

درجدات توجيدات بديي  يدة دالدة موجبدةارتباطتوجدد ةمعدة "ةمدف أنعدو  الاالدثينص الفدرض  
   ."المرحمة الاانوية لدى طمبدرجات التد ق النفسي و  اليدال

 ولمتحودددق مدددي صدددحة ىدددذا الفدددرض تددد  حسددداب عدددي  معددداممت ارتبددداط بيرسدددوي 
(Pearson) ( يوضو النتيجة 29، والجدو  )توجيات اليدال والتد ق النفسي بيي 

 (18جدول )

 (111)ٌ = خ أتعا  كم يٍ يمُاصٍ ذىجهاخ انهد  وانردفك انُفضٍلُى يعايالخ االاذثاط تٍُ  اجا

خ 
ها
ج
ى
ذ

 
هد
ان

 انردفك انُفضٍ ٌ عُُح اندااصح 

 **1.839 29 يرفىلٍُ  ااصُا  

 **1.431 71 طالب عا ٍَُ

 **1.934 111 انعُُح ككم

 1.11**  انح عُد يضرىي  النح 

داللدددة إحصدددا ية بددديي  ( وجدددود ةمعدددة ارتباطيدددة موجبدددة ذات29يتضدددو مدددي جددددو  )
(، وبددذل  يكدوي الفددرض 12 1ةندد مسددتوى داللدة )توجيدات اليدددال والتدد ق النفسددي موياسدي 
 لمدراسة عد تحوق  الاالث

ول  يجد الباحث دراسة واحددة تدربط العمعدة مدا بديي توجيدات اليددال والتدد ق النفسدي 
ات اليددددال مرتبطدددة ولكدددي كددد  الدراسدددات التدددي تناولدددت توجيددد لددددى الطدددمب بالمرحمدددة الاانويدددة

  بمتييرات نفسية واجتماةية مختمفة وكذل  الدراسات التي تناولت التد ق النفسي
 :الرابعنتائج الفرض 

متوسدطي درجدات ذات داللدة احصدا ية بديي   دروقتوجدد ةمدف أنعدو "  الرابدعينص الفدرض  
 المرحمددة الاانويددةبوأبعادىددا لدددى المتفددوعيي دراسدديًا والعددادييي مددي الطددمب  المعتودددات المعر يددة

 "    لصالو المتفوعيي دراسياً 
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لممجمددوةتيي،  t-testولمتحوددق مددي صددحة ىددذا الفددرض، تدد  اسددتخدا  اختبددار )ت( 
 يوضو النتيجة  (:2)و  اوالجد

 (19جدول )

)ٌ  اندااصحندي يجًىعرً فٍ انًعرمداخ انًعرفُح انًرىصط انحضاتٍ واالَحرا  انًعُااٌ ولًُح خ 

 =111) 

 األتعا 

ٌ =  ىلٍُ  ااصُا  يرف

29 
 71ٌ =  انعا ٍَُ

 لًُح خ
يضرىي 

انًرىصط  اندالنح

 انحضاتٍ

االَحرا  

 انًعُااٌ

انًرىصط 

 انحضاتٍ

االَحرا  

 انًعُااٌ

صرعح اكرضاب 

 انًعرفح
27.81 1.54 21.91 3.79 16.825 1.11 

 1.11 35.952 1.36 14.51 1.68 22.31 انًعرفح انًؤكدج

 1.11 29.783 1.22 12.11 1.42 17.71 تُُح انًعرفح

 1.11 35.589 5.13 47.51 2.68 67.81 انداجح انكهُح

( يتضدددو وجدددود  دددروق ذات داللدددة إحصدددا ية بددديي متوسدددطف :2بدددالنظر  دددف جددددو  )
 المتفدوعيي دراسدياً  دف اتجداه  بالمرحمدة الاانويدة الطدمب مي  المتفوعيي دراسيًا والعاديييدرجات 

جددة كميددة وكابعدداد  رةيددة، حيددث كانددت عيمددة )ت( ةمددف التددوالف    ددف المعتودددات المعر يددة كدر 
(  دددف سدددرةة اكتسددداب المعر دددة، المعر دددة :69 46 - 894 :3 - 63: 46 - 936 27)

المؤكدددة، بنيددة المعر ددة، والدرجددة الكميددة لممعتودددات المعر يددة، وىددف جميعددًا دالددة إحصددا يًا ةنددد 
  ( 12 1مستوى داللة )

المعتوددات المعر يدة  دي ةمدف الطدمب العدادييي  وق دراسدياً تود  المتفويرى الباحث أي 
ربمدا يعددزى إلددف إادباع العمعددات االجتماةيددة، المسدداندة االجتماةيدة، إاددباع الحاجددات والكفدداءة 

ةمف تويي  الذات وحد  المادكمت والوددرة ةمدف اتخداذ الودرار   التعميمية ببي ة الفص  ومساةدتي
  بة  ي اإلنجاز والتفوقكالرغ ووجود بعض الدوا ع الداخمية

 نتائج الفرض اخلامص :

متوسدطي درجدات ذات داللة احصا ية بديي   روقةمف أنعو " توجد  الخامسينص الفرض  
لصدددالو  بالمرحمددة الاانويددةلدددى المتفددوعيي دراسدديًا والعددادييي مدددي الطددمب  توجيددات اليدددال
 "   المتفوعيي دراسياً 

لممجمددوةتيي،  t-testاختبددار )ت( ولمتحوددق مددي صددحة ىددذا الفددرض، تدد  اسددتخدا  
 ( يوضو النتيجة 31و  )اوالجد
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 (21جدول )

)ٌ =  اندااصحندي يجًىعرً  ذىجهاخ انهد انًرىصط انحضاتٍ واالَحرا  انًعُااٌ ولًُح خ فٍ 

111) 
 
هد
خ ان
ها
ج
ى
ذ

 

ٌ =  يرفىلٍُ  ااصُا  

29 
 71ٌ =  انعا ٍَُ

 لًُح خ
يضرىي 

انًرىصط  اندالنح

 انحضاتٍ

 االَحرا 

 انًعُااٌ

انًرىصط 

 انحضاتٍ

االَحرا  

 انًعُااٌ

41.71 4.19 27.11 1.42 17.85 1.11 

( يتضدددو وجدددود  دددروق ذات داللدددة إحصدددا ية بددديي متوسدددطف 31بدددالنظر  دددف جددددو  ) 
 المتفدوعيي دراسدياً مدي الطدمب بالمرحمدة الاانويدة  دف اتجداه  المتفوعيي دراسديًا والعداديييدرجات 
وىددف دالددة إحصددا يًا ةنددد مسددتوى  (96 28ث كانددت عيمددة )ت(   )، حيددتوجيددات اليدددال  ددف 

  ( 12 1داللة )
ذات داللدة احصدا ية ةندد   دروقبوجدود  لمدراسدة عدد تحودق الخدامسوبذل  يكوي الفرض  

توجيدات  دي العدادييي ةمدف الطدمب  تودد  المتفدوق دراسدياً ويدرى الباحدث أي ( ، 12 1)ىمستو 
وجود  روق ذات داللة احصدا ية بديي حيث أكدت ةمف ( 3122دراسة أبو العم )تؤكده  اليدال

 ددي توجيددات انىددداال لصددالو مرتفعددي التحصددي  انكدداديمي ومنخفضددي التحصددي  انكدداديمي 
التددي أسددفرت  Atoum & Abu-Hilal (2017) ودراسددة مرتفعدي التحصددي  انكداديمي  

ةدي بداعي ا دراد  لددى المتفدوعيي دراسدياً ةي وجود تحسي واضو  دي توجيدات انىدداال  يانتا ج
أسدفرت ةدي وجدود ةمعدة ذات داللدة التدي و  Feyzioglu (2019)ودراسدة  العيندة التجريبيدة 

  وأىميا اإلنجاز انكاديمي احصا ية بيي متييرات الدراسة
 نتائج الفرض الشادض :

متوسدطي درجدات ذات داللة احصا ية بيي   روقتوجد ةمف أنعو "  السادسينص الفرض  
لصدددالو  بالمرحمدددة الاانويدددةلددددى المتفدددوعيي دراسددديًا والعدددادييي مدددي الطدددمب  يالتدددد ق النفسددد

 "   المتفوعيي دراسياً 
لممجمددوةتيي،  t-testولمتحوددق مددي صددحة ىددذا الفددرض، تدد  اسددتخدا  اختبددار )ت( 

 ( يوضو النتيجة 32و  )اوالجد
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 (21جدول )

دي يجًىعرً اندااصح )ٌ = ن انردفك انُفضٍانًرىصط انحضاتٍ واالَحرا  انًعُااٌ ولًُح خ فٍ 

111) 
ٍ
ض
ك انُف

انردف
 

يرفىلٍُ  ااصُا  ٌ = 

29 
 71انعا ٍَُ ٌ = 

 لًُح خ
يضرىي 

انًرىصط  اندالنح

 انحضاتٍ

االَحرا  

 انًعُااٌ

انًرىصط 

 انحضاتٍ

االَحرا  

 انًعُااٌ

56.41 2.21 31.31 4.28 54.191 1.11 

إحصدددا ية بددديي متوسدددطف  ( يتضدددو وجدددود  دددروق ذات داللدددة32بدددالنظر  دددف جددددو  )
لصدالو  بالمرحمدة الاانويدةلددى المتفدوعيي دراسديًا والعدادييي مدي الطدمب  التد ق النفسيدرجات 

(، وىدددف عيمدددة دالدددة إحصدددا يًا ةندددد 1:2 65، حيدددث كاندددت عيمدددة )ت(   )المتفدددوعيي دراسددديًا 
  ( 12 1مستوى داللة )

لدة احصددا ية ات دال ذ  دروقبوجدود  لمدراسدة عدد تحوددق السدادسوبدذل  يكدوي الفدرض 
التدد ق  دي ةمف الطمب العادييي  تود  المتفوق دراسياً ويرى الباحث أي ، ( 12 1)ىةند مستو 
اخدتمال دا  إحصدا ًيا بديي  وجدود يدانتا جأسدفرت الدي ( و 3129دراسدة ديداب ) تؤكدده النفسدي

لصدالو ليدة الكماو والعادييي(  ي مستوى التد ق النفسدي  الطمب الذكور واإلناث مي )المتفوعيي
يوجدددد اخدددتمال دا  إحصدددا ًيا بددديي الدددذكور واإلنددداث بالنسدددبة لمطدددمب  لطدددمب المتفدددوعيي والا

  العادييي
 نتائج الفرض الشابع :

ينب  ك  مي توجيات اليدال والتد ق النفسي ةمف أنعو "  السابعينص الفرض  
 "  بالمعتودات المعر ية لدى طمب المرحمة الاانوية

،  المتددرج المتعددد االنحددار تحمي  أسموب استخد  ت  الفرض اىذ صحة مي ولمتحوق
بالمعتوددددات  التنبدددؤ  دددي توجيدددات اليددددال والتدددد ق النفسدددي اسددديا  مددددى تحديدددد بيددددال وذلددد 

 م  يمف كما النتا ج وجاءت ، المعر ية لدى طمب المرحمة الاانوية
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 (22) جدول

 (111=ٌ)د  وانردفك انُفضٍ ذىجهاخ انه يضرىي يٍانًعرمداخ انًعرفُح  تًضرىي انرُثؤ

 انًرغُر

 انًضرمم

 انًرغُراخ

 انراتعح

االاذثا

 ط

 انًرعد 

R 

 َضثح

انًضاهً

 R2 ج

 لًُح

B 

 لًُح

 تُرا

Beta 

 لًُح

F 

( T) لًُح

 و النرها

يضرى

 ي

اندالن

 ج

 انثاتد

انًعرمداخ 

 انًعرفُح

ذىجهاخ 

 انهد 

1.94

1 
1.885 

1.91

6 

1.41

5 

1218.1

1 

13.465*

* 

1.1

1 
 

-

ردفك ان 31.395

 انُفضٍ

1.97

5 
1.951 

1.11

7 

1.51

1 

1519.1

1 

16.666*

* 

1.1

1 

 (1.11) عُد  ال**

 إسيا  بنسبة تاسي أي توجيات اليدال والتد ق النفسي ( 33) جدو  مي يتضو
 تؤيد وةمية  طمب المرحمة الاانوية لديالمعتودات المعر ية  مستوىب التنبؤ  ي دالة إيجابية
 ابع الس الفرض صحة النتا ج ىذه

ةدي وجدود ةمعدة ذات داللدة  Hutagalung, et al. (2018)دراسدة أكددت وعدد 
وحتمددا احصددا ية بدديي المعتودددات المعر يددة وتوجيددات انىددداال لدددى الطددمب بالمرحمددة الاانويددة، 

يددؤدي ذلدد  إلددف حالددة التددد ق النفسددي لدددى الطددمب حيددث ياددعروي بتحويددق انجدداز أىدددا ي  ، 
لمعتودددات اتددي يمكددي مددي خمليددا تفسددير العمعددة الموجبددة بدديي ويمكددي تفسددير الميكانزمددات ال

معندف الحيداة، الادعور بالتماسد ، الوددرة ةمدف   ديالمعر ية وتوجيات اليددال والتدد ق النفسدي 
اختيددار أسددموب حيدداة سددوي، تعزيددز أسدداليب المواجيددة اإليجابيددة، وتسدديي  المادداةر الوجدانيددة 

 جتماةية الموجبة، وسيولة الحصو  ةمف المساندة اال
 دي الوددري الحدادي والعاددريي  المصددريالباحدث أي البي ددة انسدرية  ددي المجتمدع  يدرىو 

 و  ددي المعتودددات المعر يددة أعددراني  العدداديييةمددف  المتفددوعيي دراسددياً  توددد تمعددب دورًا جميددًا  ددي 
 التد ق النفسي و  توجيات اليدال

 : ومهاقظتًاهتائج تفشري التاني عظر : 

وجدددود ةمعدددة ارتباطيدددة موجبدددة ذات داللدددة صدددا ية لمدراسدددة اتضدددو مدددي النتدددا ج اإلح
 (،12 1إحصددا ية بددديي موياسددي المعتوددددات المعر يدددة والتددد ق النفسدددي ةنددد مسدددتوى داللدددة )

وتوجيدات وجود ةمعة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصا ية بيي موياسدي المعتوددات المعر يدة و 
ارتباطيدة موجبدة ذات داللدة إحصدا ية  وجدود ةمعدةوكذل  (، 12 1ةند مستوى داللة ) اليدال

وجددود وكددذل  (، 12 1بدديي موياسددي توجيددات اليدددال والتددد ق النفسددي ةنددد مسددتوى داللددة )
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مددي الطددمب  المتفددوعيي دراسدديًا والعددادييي ددروق ذات داللددة إحصددا ية بدديي متوسددطف درجددات 
جددة كميددة وكابعدداد  ددف المعتودددات المعر يددة كدر  المتفددوعيي دراسددياً بالمرحمددة الاانويددة  ددف اتجدداه 

تضددو وجددود  ددروق ذات   كددذل  ا( 12 1دالددة إحصددا يًا ةنددد مسددتوى داللددة ) يدداجميعو  رةيددة، 
مي الطدمب بالمرحمدة الاانويدة  المتفوعيي دراسيًا والعاديييداللة إحصا ية بيي متوسطف درجات 

وجدود و ، كما اتض( 12 1ةند مستوى داللة )توجيات اليدال  ف  المتفوعيي دراسياً  ف اتجاه 
لددددى المتفدددوعيي دراسددديًا  التدددد ق النفسدددي دددروق ذات داللدددة إحصدددا ية بددديي متوسدددطف درجدددات 

    ( 12 1ةند مستوى داللة )لصالو المتفوعيي دراسيًا  بالمرحمة الاانويةوالعادييي مي الطمب 
تاير النتا ج السابوة إلف انىمية الوصوى لممعتودات المعر ية وتوجيات اليددال  دي و 
بالتددد ق النفسددي،  المعتودددات المعر يددة وتوجيددات اليدددال  بالمرحمددة الاانويددة مب الطدداددعور 

باةتبارىمددا أساًسددا لمحكدد  ةمددف السددمو  اآلخددريي ووسدديمة  اةمددة لمتمييددز بدديي الصددواب والخطددا 
وأداة تمكددي الطددمب مددي معر ددة مددا يتوععددو اآلخددريي مددني ، وتصددويب اتجاىدداتي  سددواء تجدداه 

ودددات المعر يددة وتوجيددات اليدددال بحددد ذاتيددا تعطددي لحيدداة الطالددب أنفسددي  أ  غيددرى    المعت
معندف وىدد ًا وتعمد  ةمدف تدوجييي  نحدو ممارسدة باالختمال ةي أعراندو  اعوراً  المتفوق دراسياً 

انادباع النفسدي والتي عد يجدوا  ييا بعدض  العديد مي انناطة المفيدة والمابعة الحتياجاتي 
  ةي أعراني  ى لتميز 

ادتف الميريدات  المعر ية وتوجيات اليددال تعمد  ةمدف حمايدة الطالدب مدي  المعتودات
وانجيددزة  ددي وسددا   التكنولوجيددا  تتضددومددي أي ادد ، وتمدد  الميريددات  يددوالتددي باتددت أعددرب إل

تعمد  ةمدف تعطيد  مسدار التدد ق النفسدي السدمي  وتطبيودات وما تنطوي ةميو مي مواعدع الذكية 
المعر يددة وتوجيددات اليدددال أىميددة ةظمددف  ددي تعزيددز  ولممعتودددات  ةمددف وجددو العمددو   لمطددمب

والمحيطيي بي  وذل  مدي خمليد  تحسديي مسدتوى  يميد   الطمبمستوى التد ق النفسي بيي 
، واإلعدددرار بالخطدددا، واإليادددار، ومراةددداة الوجدانيدددة الخاصدددة بيددد ، وتدددوجييي  لمختمدددال الحددداالت

  مااةر اآلخريي ومساةدتي   ي أوعات الادة والتعاطال معي 
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 توصيات الذراسة:

 وصف الباحث استناًدا إلف ما كافت ةنو الدراسة الحالية بما يمفمي
ضددرورة وةددف المعممدديي بمرحمددة التعمددي  الاددانوي داخدد  الفصددو  بخصددا ص الطددمب ذوى   2

المعتوددات المعر يدة وتوجيدات اليددال والتددد ق النفسدي المدنخفض لتاخيصدي  التاددخيص 
 الصحيو 

وةدد  إىماليدا داخد  ذوي صدعوبات الدتعم  بيذه الف ة مي الطمب ضرورة اىتما  المعمميي   3
  ابف معي  بداًل مي العواب البدنفالفصو  واستخدا  التعزيز اإليج

واسدددتخداميا داخددد   لدددبعض االسدددتراتيجيات الادددانويضدددرورة  يددد  معممدددف مرحمدددة التعمدددي    4
  ق النفسي لديي المعتودات المعر ية وتوجيات اليدال والتد لزيادة   الطمبالفصو  مع 

واالسدتخدا  انماد   اسدتراتيجيات مختمفدةالبد مي اإلةداد الجيدد ةندد الادروع  دف اسدتخدا    5
داخ  الفصدو  إلادارة اىتمدامي  وجدذب انتبداىي  والتيمدب ةمدف الصدعوبات   الطمبليا مع 

ال  سوال تاتف بنتا ج ةكسيةالتف تواجو    الطمب وا 
،  لجداو  معدة مسبوًا وجمسات محكمدة وطبواً  تراتيجياتاالسااللتزا  بنظا  محدد ةند تنفيذ   6

  تخداميا باك  ةاوا ف داخ  الفصو وةد  اس
المسدتوى لتادجيع بداعف  ضرورة تودي  المعززات لمورناء الذيي يظيدروي توددمًا وتحسدنًا  دف  7

نصدددرال بانتباىدددو خدددارج حجدددرة بالممددد  مدددي التكدددرار  ي الطالدددبحتدددف ال يادددعر المجموةدددات 
  الدراسة

 سات مكرتحة:درا

 يوترح الباحثاستناًدا إلف اإلطار النظرى والدراسات السابوة ونتا ج الدراسة الحالية 
 ةدد مي الموضوةات البحاية التف تحتاج إلف إجراء مزيد مي الدراسات لموعوال ةمف نتا جيام

 عالية اإلرااد بالواعع  ي تحسيي المعتودات المعر ية وأاره  ي توجيات اليدال  -2
  لدى الطمب بالمرحمة الاانويةالنفسي  والتد ق

المعتودات المعر ية وأاره  ي توجيات اليدال تحسيي  ي  انتوا ي برنامج إراادى -3
  لدى الطمب بالمرحمة الاانويةوالتد ق النفسي 
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 ابوبصعع وذوي الععاديين اللعالح لعدي السعائدة التفكيعر انمعال(. 3104 ابعب ، عصعام محمعد محمعود )
.  المجمة التربوية جامعة سوها . اإلنجاز أهداا جهابو وت التعمم ب ساليح وعالاتها التعمم
 (.52ع )

 عّمان، األردن: دار الفكر. .الموهبة والتفوق واإلبداع. (3114فتح  عبد الرحمن )،  جروان
(. "مدة فاعمية برنامج تدريب  ف  تنمية مهاراب المغعة المكتوبعة لعدة 3101جمعة ، محمد السيد محمد )

نعع  ، كميععة التربيععة، جامعععة ب رسععالة دكتععورا التالميععذ ذوي صعععوباب الععتعمم بالمرحمععة ا بتدائيععة"، 
 سويا. 
 323ترجمة : ليمة الجبال  ، سمسمة عالم المعرفة ، الععدد  .الذكاء العالف (. 3111جولمان ، دانييل )

 . 
اإلسهام النسب  لمهاراب ا سعتذكار وامعق ا ختبعار وا تجعا  نحعو  (. 3112)محمد حسين سعيد ،  حسين

الجمعيعععة مجمعععة . اوت  التحصعععيلاألكعععاديم  لتالميعععذ المرحمعععة ا بتدائيعععة متفععع فععع  التنبعععؤ بعععاألداء
 (.02، ع )المصرية لمدراساب النفسية

، عمععان، مقدمعة فع  التربيعة الخاصعة فع  اللفولعة المبكعرة .(0112منعة )، الحديعدي  و جمعال، الخليعح 
  .األردن، دار الفكر

  عةو ال أولعة لتالميعذ الدراسع  بالتحصعيل وعالاتهعا المعرفيعة المعتقعداب (. 3112) محمعد نبيعلد، زايع
(. 03) مجمعد،  حمعوان جامععة،  التربيعة كميعة ، واجتماعيعة تربويعة دراسعاب مجمعد .إععدادي
 (.2عدد )

 .، منشوراب جامعة دمشقالتربية الخاصة لممتفواين .(0111مها )، زحموق 
ها . بإستراتيجيا الدراسة التع  يسعتخدمون وعالاتها مؤتة جامعة لمبة  عند األهداا أنمال (. 3112رافع ) الزغول،

 .032 – 005( ،     2. )التربوية جامعة اليرموك المجمة األردنية ف  العموم
اتع  بالكماليعة لعدي المتفعواين والععاديين معن لعالح التدفق النفسع  وعال(. 3104هب  عبدالعظيم )، السيد 

 ، كمية التربية، جامعة المنصورة.رسالة ماجستير . الصا األول ال انوي
التسويا األكاديم  والمعتقعداب معاوراء المعرفيعة حولع  وعالااتهمعا  (.3100) وليد شوا  شفيقسحمول ، 

 ،40جامعععة الزاععازيق،  –مجمععة دراسععاب تربويععة ونفسععية بكميععة التربيععة بالتحصععيل الدراسعع . 
051 – 300. 

التععرويب بععالتفوق الدراسعع ، دراسععة ميدانيععة عمععة لمبععة عالاععة  .(3110عبععد اه بععن ناصععر )، السععدحان 
، بجامععة الممعك سععود المجمة التربويةالصا ال ال  ف  المدارس ال انوية بمدينة الرياض، 

(00     ،)015-300. 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A&criteria1=0.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A&criteria1=0.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B3%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84%D8%8C+%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF+%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A+%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
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 الذاتيعة الكفعاءة معتقعداب فع  بعالمجتمع المدرسعة عالاعة أ عر (. 3100) سعميمان بعن سععيد،  الظفعري
(، ع 01، يوليعو ، معج )مصعر ،التربويعة العمعوم مجمعة ،عمعان لنةمبسع لمعممعين والجماعيعة

(2.) 
(. التعدفق النفسع  وعالاتع  بالعوامعل الكبعرة 3102محمعد محجعوح ) و خمعا، محمعد سععدإبراهيم ،  عبد 

 .322 – 332، 0المؤسسة العربية لمبح  العمم  والتنمية البشرية، الخمسة لمشخصية. 
التعععدفق النفسععع  وعالاتععع  بالعوامعععل الخمسعععة الكبعععرة لمشخصعععية والعععدافع (. 3104دععععاء ععععادل )عبعععداه ، 

، كميععة األداح، جامععععة رسععالة ماجسعععتير لإلنجععاز لععدة عينعععة مععن لععالح الدراسعععاب العميععا.
 المنصورة.

الدراسععة فععة كععل مععن  نخفضععة التحصععيل(. الفععروق بععين مرتفعععة وم3102سععارة السععيد )عبععدالعظيم ، 
رسععالة مهععاراب مععا وراء المعرفععة والمعتقععداب المعرفيععة وأسععاليح الععتعمم للمبععة التعمععيم العععام. 

معهعععد البحعععو  والدراسعععاب التربويعععة، جامععععة  ، اسعععم ا رشعععاد النفسعععة والتربعععوي،ماجسعععتير
 .القاهرة

القوانين (. 3102هد والقحلان ، سيا. )الع مان، إبراهيم وراجب، محمد والمحزمة، محمد والعصيم ، ف
 . الرياض: دار الزهراء.والتشريعاب ف  التربية الخاصة

اللعالح (. المعتقداب المعرفية وعالاتها بمهاراب ما وراء المعرفة لعدي 3104هب  السيد السيد )عفيف  ، 
 032، 0، المجمة الدولية لآلداح والعموم ا نسانية وا جتماعيةاألزهرية.  بالمرحمة ال انوية

– 350. 
 .دار المريخ: اإلرشاد النفس  والتوجي  التربوي، الرياض (. 3113يوسا محمد )  ، القاض
 ترجمعةمل عربيعة معابمك :رةهالقعا. زعيتعر ععادل ترجمعة ،اباآلراء والمعتقعد (.3103) غوسعتاا،  لوبعون

 .والنشر
 حالعة راسعة د – وحهعالمو  ذميعمالت ععن معينممعمل المعرفيعة المعتقعداب (. 3104) ةمعع غعادة،  محمعد

 .الفيوم جامعة التربية، يةمك ،منشورة غير دكتورا  رسالة اإلبتدائية، معبد حمدم  لمدرسة
(. المعتقععداب المعرفيععة فعع  ضعععوء 3105خععز ) ااسععم محمعععدو عمعع ،  عبععدالمليا عبععدالكريم، المععومن 

عينععة مععن لمبععة المرحمععة ال انويععة فعع  محافظععة عجمععون. الحاجععة إلععة المعرفععة والجععنس لععدة 
 .511 – 012(، 0) 00، المجمة األردنية ف  العموم التربوية

(. العالاعععة بععين السعععادة وكععل معععن األفكععار الالعقالنيععة وأحععدا الحياة السعععارة 3110مععؤمن ، داليععا محمععد )
إلرشعععاد النفسعععع  عععععع جامععععة عععععين ز ا، مركعععالمعععؤتمر السعععنوي الحععععادي عشعععر والضعععاغلة ، 

 . شمس

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%8C+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D8%B9%D8%AF
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A+&criteria1=0.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A+&criteria1=0.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A+&criteria1=0.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%AE%D8%B2%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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