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 الصالبت العقليت وعالقتها مبستىي أداء العبي مسابقت املسافاث القصرية

 )*(محي الدين       أ.د/ دعاء                                                                                                    

 )**(أ.م.د / أسامة دمحم الكيالني                                                                                                     

 د/ ايه مشهىر المهدي)***(                                                                                                         

  (**)** الباحث/ محمىد مجدي فاروق                                                                                             

 مدةابقا  السدةاتا لةج  ععيةي عةج   العقميةةيهجف البحث الحالي إلى التعخف عمى الرالبة  السلخص :
بةةةؽ العالقةةة و درجةةة الرةةالبة العقميةةة لالعيةةي السدةةاتا  القرةةةخ القرةةةخ و  كلةةػ مةةؽ تةةالل التعةةخف عمةةى 

تةؼ اتتيةار عةشةة البحةث بالظخاقةة العسجقةة  تقةا  و   الرالبة العقمية  مدتؾي أداء ععيي السداتا  القرةخ  
( ععة  03القرةةخ  بؾاقة)   لمذخ ط السحجد  لالعيي مدابقا  السةجان  السزسار تي مدةابقا  السدةاتا 

 ( عع  كعةشة تقشةؽ03 كحلػ  
الرةةالبة العقميةةة لالعيةةي  تةةؼ تظيةةةي م يةةاس  مةةؽ مجتسةة) البحةةث  مةةؽ تةةارح عةشةةة البحةةث ا  ا ةةية  هةةؼ 

  إعجاد الباحث (  تؾصل الباحث الى السداتا  القرةخ  
حةث تكؾن الس ياس تي صؾرته الشهائية  مدابقا  العج م ياس الرالبة العقمية لشاشئي  صالحية  1

 ( عبار   30( أبعاد   4 

 لالعيي السداتا  القرةخ     جؾد ارتباط عكدي بةؽ أبعاد م ياس الرالبة العقمية  السدتؾي الخقسي

 قل زمؽ مداتة الدباق( أارتف) السدتؾ  الخقسي لالع    العقليةكمسا ارتفعت الرالبة 

 العدو.العبي  -ادا األمدتهى   -الشاشئين  –العقلية الرالبة الكلسات الدالة : 

Mental toughness and its relationship to the performance level of 

short-distance competition players 

Abstract: The current research aims to identify the psychological toughness of short-distance 

running players, by identifying the degree of mental toughness of short-distance players, the 

relationship between mental toughness and the level of performance of short-distance players, 

and the research sample was chosen by an intentional method according to the specific 

conditions of field competition players The track in short-distance competitions is by (30) 

players as well as (30) players as a rationing sample and they are from the research 

community and outside the basic research sample. 

 *() جامعة طشطا –بكلية التربية الرياضية  مدابقات السيدان والسزسار أستاذ 

 (**)  جامعة طشطا –بكلية التربية الرياضية أستاذ مداعد بقدم علم الشفس الرياضي 
   جامعة طشطا -)***( مدرس بقدم علم الشفس الرياضي بكلية التربية الرياضية 
 جامعة طشطا –ية الرياضية )****( باحث بقدم  علم الشفس الرياضي بكلية الترب 
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The mental toughness scale for short distance players was applied (researcher's preparation). 

The researcher reached 

 

 

 The validity of the mental toughness scale for the beginners of the running 

competitions, where the scale in its final form is (7) dimensions and (63) phrases. 

 

 There is an inverse correlation between the dimensions of the mental toughness scale 

and the digital level for short-distance players. 

 The higher the mental toughness, the higher the player's digital level (the shorter the 

clock distance). 

Key words: mental toughness - juniors - performance level – Sprint players. 

 

 :مقدمة ومشكلة البحث

التفكةةخ  تةيحالة ا داء السثالية  تتكؾن مؽ مهارا  مكتدبة  تيالتحكؼ  تيالرالبة العقمية تمع  د را   إن
و  ر ح الجعابة  حل السذكال   التفكةخ الحازم  الترؾر البرةخ و  تهةجف الرةالبة العقميةة إلةى اإلقجابي

بشةاء القؾ  العقمية  اعنفعالية  أن الرالبة تداعج عمةى إعهةار السؾةبةة  السهةار  عشةج الحاجةة إلةهةاو  اسكةؽ 
الكثةخ بغض الشغخ عؽ  عؽ طخاي الرالبة اكتذاف الحج د الح ي يةو  عشج تظؾاخ الرالبة قسكؽ إنجاز

 ععيةةي مدةةابقا  السةةةجان  السزةةسار العةةالسةةؽمةةؽ أتزةةل مؾةبةةة  قستمةةػ الالعةة  السؾةبةةة  السهةةار    تقةةج 
 لكؽ إكا لةؼ تتةؾاتخ الرةالبة تمةؼ يتحقةي أي إنجةاز  تالرةالبة تةجت) إلةى الحةج د القرةؾ  لمسؾةبةة  السهةار  

فية  لكؽ العامل السحجد ليذ السؾةبةة  لكشهةا الرةالبة  اقتش) الكثةخ مؽ الالعيةؽ أن ليذ لجيهؼ مؾةبة كا
 ( 00 – 74 ، 7002، شسعهن  

العةةةج  مدةةةابقا   لالعيةةةيأن السجةةةال الخاا ةةةي قفتقةةةخ إلةةةى هةةةحا الشةةةؾ  مةةةؽ السقةةةاييذ مسةةةا يؾ ةةة  
عمى  جه الخرؾصو مؽ هحا السشظمي قام الباحث بإجخاء هحا البحث تي محا لةة مشةه  لمسداتا  القرةخ 
تعةةةج الرةةةالبة العقميةةةة أحةةةج العؾامةةةل التةةةي تتؾ ةةة  العالقةةةة بةةةةؽ العقةةةل كسةةةا   العقميةةةةرةةةالبة لمكذةةةن عةةةؽ ال

 الجدؼ    صن مجسؾعة مؽ الخرائص لح ي الرالبة العقميةو تتسثل تي: الجاتعية الحاتيةةو  اإلقجابيةةو 
الةحا   السدةئؾلية    العقالنيةو  الزب  اعنفعاليو  الهج ءو  القجر السختف) مةؽ الظاقةةو  التخكةةد  الثقةة تةي

 ,2005 Cherry) 
تةي حالةة  ةغؾط السشاتدةة العاليةةو  ازةي   ين الرالبة العقمية هي القجر  عمةى تثيةةت ا داء السثةالإ

أن عةةجم  جةةؾد الرةةالبة العقميةةة أنشةةاء السشاتدةةا  قعةةد  بالجرجةةة ا  لةةى إلةةى حةةج ق تمةةل تةةي الستغةةةخا  العقميةةة 
أن الخاا ةةةةةؽ الستفةةةؾقةؽ الةةةحيؽ يتدةةةسؾن ( و Matt,2006   نهةةةا  ةةةسة مكتدةةةبةو  ع يةةةجتل عامةةةل الؾرانةةةة بهةةةا
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 الثقةةةاععتقاد الةةحاتيو الجاتعيةةةو التخكةةةدو  الثبةةا  اعنفعةةاليو امةةل الشفدةةيةكؾ ض العبةةبعبالرةةالبة العقميةةةيتحمؾن 
   (Gould et al,2002,172   بالشفذو  القجر  عمى مؾاجهة الزغؾط الشفدية

؛ Madrigal et. al ,2017؛ Jannah et. al,2018؛ Jose,2019 تتفةي درا ةة كةل مةؽ  
Beckford et. al,2016مؾاجهةة الزةغؾطو  التةجرا  عمةيأنه تتزةسؽ الرةالبة العقميةة  (7313؛ إبخاةيؼ و

 تؾجيةةه مدةةتؾاا  التةةؾتخ  اعحتفةةاء بالهةةج ءو  السدةةتؾ  العةةالي مةةؽ الثقةةة بةةالشفذ تةةي المحغةةا  الزةةا ظة قيةةل 
 أنشاء  بعج السشاتدا  الخاا يةو  هي الكفةاح مةؽ أجةل الفةؾز با ةتخجام القةجرا  تةي  ةب  رد الفعةلو  الخيةخا  

الهةةجف السظمةةؾم  مسةةا يؾ ةة  مةةجي تةةعنةخ الرةةالبة عمةةى مدةةتؾي اعنجةةاز لالعةة  اعنذةةظة الخاا ةةية لتحقةةةي 
كجانةة  تذخيرةةي قعةةج جانبةةا مهسةةا مةةؽ جؾانةة  اإلعةةجاد  العقميةةةلةةحا يتزةة  أن درا ةةة الرةةالبة  السختمفةةة 

تةةي  الشفدةةي لمخاا ةةةةؽ  تاصةةة  أنةةه قحتةةاح التذةةخيص دائسةةا إلةةى   ةةةمة ايةةاس عسميةةة قدةةتظي) العةةاممؾن 
 بةالخ ؼ مةؽ كلةػ تانةة مةؽ تةالل إطةال  الباحةث عمةى العجيةج السجال الخاا ةي ا ةتخجامها بع ةمؾم عمسيو

تهفيااا   ؛8991،الجباااالي  )مةةةؽ السخاجةةة) العمسيةةةة الستخررةةةة تةةةي مدةةةابقا  السةةةةجان  السزةةةسار مثةةةل 
الفشةةي(  الةةبعض ا تةةخ  –أكةةج بعزةةها عمةةى بةةخامب التةةجرا   اليةةجني  (7002،سااالو ورواارون   ؛7000،

أهةةةةتؼ بالجؾانةةةة  الفدةةةةةؾلؾجية بةشسةةةةا نةةةةجر اعهتسةةةةام بةةةةالشؾاحي الشفدةةةةية  العقميةةةةة لالعيةةةةي مدةةةةابقا  السةةةةةجان 
  السزسارو  كيفية إعجاد العجاء نفديا قيل السدابقة  

تحقةةي أتزةل  تةيمسةا قةج قدةاعجهؼ   د رها تي مدتؾ  أداء ععيي مدابقا  السةةجان  السزةسار؛
   مةةؽ تةةالل تيةةخ  الباحةةث القرةةةخ  مدةةابقا  السدةةاتا  لالعيةةيمةة)  ةةسان الرةةحة الشفدةةية  راا ةةيأداء 

سدةابقا  السةةجان  السزةةسار العةج  بالعمسيةة  العسميةة السختبظةة بالشذةةاط الخاا ةي عامةة  متابعةة مشاتدةةا  
دةةةابقي ألعةةةام القةةةؾي  بخاصةةةة لالعيةةةي السدةةةاتا  تاصةةةة اتزةةة  اهسيةةةة درا ةةةة الرةةةالبة العقميةةةة لةةةجي مت

حةةةةث عحةةةح الباحةةةث انخفةةةار السدةةةتؾ  الخقسةةةي لالعيةةةةؽ السرةةةخاةؽ كةةةؾن انهةةةؼ يشتغسةةةؾن تةةةي  القرةةةةخ 
التجرا  عمى مجار العةام  لدةشؾا  طؾامةةو ا مةخ الةحي قسثةل  جةؾد مذةكمة تتظمة  إقجةاد الحمةؾل السشا ةبة 

إلةةةى عةةةجم تحقةةةةي الالعيةةةةؽ لسدةةةتؾاا  رقسيةةةة عاليةةةة تةةةي لهةةةاو حةةةةث قةةةج قكةةةؾن أحةةةج ا  ةةةبام التةةةي تةةة دي 
الدباقا  انخفار محجدا  الرالبة العقمية  كسةا عحةح الباحةث الفةخ ق الكيةةخ  تةي السدةتؾ  الخقسةي بةةؽ 
السدتؾاا  العالسيةو  ععيي ألعام القؾي بجسهؾراة مرخ العخبية عمى كل مدتؾاا  السشاتدةو بالخ ؼ مؽ 

داءو  قةج يخجة) كلةػ إلةى انخفةار محةجدا  الرةالبة العقميةة أقزةاو حةةث عحةح تقارم أ مؾم  تشيا  ا 
الباحةةةث أن الالعيةةةةؽ أصةةةحام السدةةةتؾاا  الخقسيةةةة العاليةةةة يتسةةةةدن بالثبةةةا  اعنفعةةةاليو  لةةةجيهؽ القةةةجر  تةةةي 
التغمةة  عمةةى أ ةةبام الزةةغؾط الشفدةةية الحادنةةة أنشةةاء السشاتدةةا  الخاا ةةيةو اعمةةخ الةةح  قدةةتجعي درا ةةته 

متعةةخف لتعكةةج مةةؽ مةةجي صةةحتهو  مةةؽ هشةةا عهةةخ  تكةةخ  البحةةث الحةةالي تةةي درا ةةة الرةةالبة العقميةةة ميةةا لعمس
 –تحكةةؼ اعنتبةةا   –الدةةيظخ  عمةةى الظاقةةة الدةةميية  –عمةةى أبعادهةةا  التةةي قسكةةؽ أن تتسثةةل تي الثقةةة بةةالشفذ 

تحكؼ اعتجا (  عالقتها بالسدتؾ  الخقسي  –الظاقة اإلقجابية  –مدتؾ  الجاتعية  –تحكؼ الترؾر البرخي 
  السداتا  القرةخ ستدابقي ل
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 هذف البحث

و  كلةػ القرةةخ سدةابقا  عةج  الة لةج  ععيةي عقميةالتعةخف عمةى الرةالبة اليهجف البحث الحالي إلةى 
 مؽ تالل التعخف عمى ا هجاف الفخعية التالية:

 درجة الرالبة العقمية لالعيي السداتا  القرةخ  -

 العقمية  مدتؾي أداءععيي السداتا  القرةخ العالقة بةؽ الرالبة  -

 فروض البحث 

 لالعيي السداتا  القرةخ  تؾجج درجة مؽ الرالبة العقمية -

عةشةةةة  ععيةةةي السدةةةاتا  القرةةةةخ   مدةةةتؾي أداء العقميةةةةقسكةةةؽ التعةةةخف عمةةةى العالقةةةة بةةةةؽ الرةةةالبة  -
 البحث

 :إجراءات البحث 

 :منهج البحث 

ا تخجم الباحث السشهب الؾصفيو با  مؾم السدحي كعحج أنساطه  كلػ لسالءمته لظييعة البحةث  
  أهجاته 

 :مجتمع وعينة البحث

  –بةة ناد  طشظةا الخاا ةي مدةابقا  السةةجان  السزةسارقسثل مجتس) البحث ععيةي بعةض  مجتمع البحث:
 ( عع  173ناد  اعتحاد الدكشجري( بؾاق)  

 عينة البحث: 
تةةؼ اتتيةةار عةشةةة البحةةث بالظخاقةةة العسجقةةة  تقةةا  لمذةةخ ط السحةةجد  لالعيةةي أواًل: العيشااة األساسااية للبحااث: 

ؼ مةؽ مجتسة) البحةث هة ( ععة   03تي مدابقا  السداتا  القرةخ  بؾاق)    السزسارمدابقا  السةجان 
  مؽ تارح عةشة البحث ا  ا ية 

( متدابي  كلػ مؽ السجتسة) 03قام الباحث بتحجيج عةشة تقشةؽ أد ا  البحث بؾاق)  ثانيًا: عيشة التقشين: 
 ا صمي لمبحث  مؽ تارح العةشة ا  ا ية 

 ار عيشة البحث:ثالثًا: شروط اوتي

أن قكةةةةةؾن الالعةةةةة  مةةةةةؽ السدةةةةةجمةؽ باعتحةةةةةاد الخاا ةةةةةي  لعةةةةةام القةةةةةؾ  تةةةةةي السؾ ةةةةةؼ الخاا ةةةةةي  -
 م 7316/7373

  شة   أع ققل العسخ التجرايي عؽ  شتان  17:11أن قكؾن تي السخحمة الدشية مؽ  -

 
 (8جدول )

 العيشة الكلية للبحث
 الشدبة السئؾاة العجد العةشة

 727 03 اع ا يةإجسالي العةشة 
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 727 03 عةشة السعامال  العمسية

 1337 173 مجتس) البحث يإجسال

 رابعا: اعتدالية بيانات العيشة:
قةةام الباحةةث مةةؽ التعكةةج مةةؽ اعتجاليةةة بيانةةا  عةشةةة البحةةث تةةي معةةجع  دعع  الشسةةؾ  كةةحلػ تةةي 

 ابعاد م ياس الرالبة قةج البحثو  كلػ كسا هؾ مؾ   بالجج ل التالي
 (7جدول )

 لبيان اعتدالية البيانات فيستغيرات البحثالعبي السدافات القريرة الدالالت اإلحرائية لدرجات 
 20ن=

 اعلتؾاء التفمظ  اعنحخاف السعياري  الؾ ي  الحدابي  الستؾ   حج  ال ياس الستغةخا  م

 معجع  دعع  الشسؾ
 731 3- 750 1- 450 1 333 17 500 11  شة/شهخ الدؽ 1

 530 3 370 3- 713 1 333 7 7.3 7  شة/شهخ العسخ التجرايي 7

 محا ر م ياس الرالبة العقمية
 034 3 ..3 3- 023 3 003 7 ..0 7 درجة تحسل الزغؾط  1

 .0. 3- 702 3- 7.3 3 3.. 7 33. 7 درجة الثقة بالشفذ 7

 737 3- 642 3- 746 3 3.. 7 35. 7 درجة التحجي 0

 105 3- 703 3 756 3 3.. 7 .5. 7 درجة تخكةد اعنتبا  .

 730 3 076 3 .70 3 052 7 061 7 درجة التحكؼ 2

 573 3- 175 3 00. 3 3.. 7 051 7 درجة الجاتعية 3

 303 3- 742 3 002 3 233 7 31. 7 درجة اعلتدام 4

 .12 3- 000 3- 116 3 063 7 11. 7 درجة الستؾ   العام لمس ياس

 السدتؾ  الخقسي

 .73 3 365 3 052 3 552 4 5.5 4 ق السداتا  القرةخ  1

 0.472الخطأ السعياري لسعامل االلتها =
 0.122= 0.00حد معامل االلتها  عشد مدتهى معشهية 

العيةةةي ل( الستؾ ةةة  الحدةةةابي  الؾ ةةةي   اعنحةةةخاف السعيةةةاري  معامةةةل اعلتةةةؾاء 7يؾ ةةة  جةةةج ل  
أقةل (  هةى 0 ±قةج تخا حةت مةا بةةؽ  ايؼ معامل اعلتؾاء انتي متغةخا  البحث  اتز  السداتا  القرةخ  

مسا قذةخ إلى اعتجالية الييانا   تسانل السشحشى اععتجالي مسا قعظى دعلة مباشخ  مؽ حج معامل اعلتؾاء 
 عمى تمؾ الييانا  مؽ عةؾم التؾزاعا  الغةخ اعتجالية 

 :أدوات جمع البيانات  

 (4)إعداد الباحث (. مرفق ) مسافات القصيرةمقياس الصالبة العقلية لدى العبي ال

 يهجف الى التعخف عمى درجا  الرالبة العقمية لج  ععيي السداتا  القرةخ   قةج البحث( 
 وطهات اعدااد السكياس كالتالي:
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مدةةة  مخجعةةةي لمعجيةةةج مةةةؽ السخاجةةة) العمسيةةةة التةةةي تشا لةةةت الرةةةالبة العقميةةةة تةةةي مجةةةال عمةةةؼ الةةةشفذ  إجةةةخاء -1
؛ Madrigal et. al ,2017؛ Jannah et. al,2018؛ Jose,2019  الخاا ةةي مثةةل درا ةةة 

Beckford et. al,2016 ؛et. al,2004 Simon؛John et. al,2003   ؛et.  Daniel

al,20022001,؛Backely تؾصةل الباحةث إلةى تحجيةج التعخاة  اإلجخائةي لسفهةؾم    (1664؛ مخيسخ و
عمى الشحةؾ التةالي وهةؾ مةا قذةعخ بةه ععة  العةج مؽ قةجر  لج  ععيي السداتا  القرةخ  الرالبة العقمية 

برةؾر  تكةؾن داتعةه  اعلتةدام   الجاتعيةة   الةتحكؼ   تخكةد اعنتبةا    التحجي   الثقة بالشفذ   تحسل الزغؾطعمى 
 لإلنجاز الخقسي تي مدابقته التخررية 

( قسكةةؽ 7( أبعةاد مختةي 4 مةؽ تةالل التعخاة  اإلجخائةةي  السدة  السخجعةي تؾصةةل الباحةث إلةى عةةجد   -7
  الرالبة العقمية لج  ععيي السداتا  القرةخ أن تسثل أبعاد رئيدية ل ياس 

الخيةةخاء مةةؽ أ ةةاتح  عمةةؼ الةةشفذ الخاا ةةي   قةةام الباحةةث بعةةخر ا بعةةاد السقتخحةةة عمةةى مجسؾعةةة مةةؽ -0
( 7( مختةةي  1(  مختةةي  .(و  جةةج ل 0إلبةةجاء الةةخأي نحةةؾ ا بعةةاد السقتخحةةة كسةةا هةةؾ مؾ ةة  بجةةج ل  

 (.مختي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     (2جدول )                                       
 الداادةالتكرار والشدبة السئهية والهزن الشدبي واألهسية الشدبية آلرا  

   مكياس الرالبة العقلية ابعاادالخبرا  حهل 
  9ن=                                                                           

 اعبعاد م
الؾزن  ع ا اتي أ اتي

 الشديي

 ا هسية
 7 ك 7 ك الشديية

 33 133 6 33 3 3 33 133 6 تحسل الزغؾط  1
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 33 133 6 33 3 3 33 133 6 الثقة بالشفذ 7

 56 55 5 11 11 1 56 55 5 التحجي 0

 33 133 6 33 3 3 33 133 6 تخكةد اعنتبا  .

 33 133 6 33 3 3 33 133 6 التحكؼ 2

 33 133 6 33 3 3 33 133 6 الجاتعية 3

 33 133 6 33 3 3 33 133 6 اعلتدام 6

( التكةةخار  الشدةةةبة السئؾاةةة  الةةؾزن الشدةةيي  ا هسيةةةة الشدةةيية  راء الدةةاد  الخيةةخاء حةةةؾل 0يؾ ةة  جةةج ل  
7(  قةج ارتزةى الباحةث با بعةاد 33 7133و 56 55م ياس الرالبة العقميةو  قةج تخا حةت ا راء مةا بةةؽ   ابعاد

 7 تعكثخ 56 55التي حرمت عمى ندبة مئؾاة قجرها 
قةةةام الباحةةةث برةةةيا ة عبةةةارا  الس يةةةاس تةةةي  ةةةؾء الفهةةةؼ  التحمةةةةل الشغةةةخي الخةةةاص بكةةةل بعةةةج  أقزةةةا   -.

باع تخشاد بالسقاييذ  اعتتبارا  الدةابقة  بالجرا ةا  العمسيةة حةةث تةؼ صةيا ة العبةارا  بسةا يتشا ة  
 م) طييعة الالع  

س الرةالبة لةج  ععيةي السدةاتا  ل ياة عقميبإجخاء السعامال  العمسية لس ياس الرالبة ال الباحثقام  -2
  كلػ عمى الشحؾ التالي: القرةخ  

 أواًل: صدق السكياس:
قام الباحث بعخر أبعاد الس ياس  عباراته عمى الخيخاء تي مجال عمؼ الةشفذ الخاا ةيو  صدق السحتهى: -1

القرةةةخ  السدةةاتا  الرةةالبة العقميةةة لةةج  ععيةةي  تةةؼ اعتفةةاق بةةةؽ السحكسةةةؽ عمةةى أن هةةحا الس يةةاس ق ةةيذ 
 ( الخاص بعبارا  أبعاد الس ياس 2( الخاص بعبعاد الس ياسو  جج ل .جج ل  

 
 
 
 
 (4جدول )

 الشدبة السئهية آلرا  الداادة الخبرا  حهل عبارات مكياس الرالبة العقلية
 9ن=

 الداب)الُبعج  الدادسالُبعج  الخامذالُبعج  الخاب)الُبعج  السحؾر الثالث الثانيالُبعج  ا  لالُبعج 

 ندبة السؾاتقة7 م ندبة السؾاتقة7 م ندبة السؾاتقة7 م ندبة السؾاتقة7 م ندبة السؾاتقة7 م ندبة السؾاتقة7 م ندبة السؾاتقة7 م

1 55 56 1 55 56 1 133 33 1 133 33 1 55 56 1 133 33 1 22 23 

7 133 33 7 133 33 7 133 33 7 55 56 7 00 00 7 55 56 7 133 33 

0 133 33 0 133 33 0 .. .. 0 44 45 0 22 23 0 55 56 0 133 33 

. 55 56 . 22 23 . 77 77 . 133 33 . .. .. . 133 33 . 55 56 
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2 133 33 2 44 45 2 .. .. 2 133 33 2 133 33 2 44 45 2 55 56 

3 55 56 3 133 33 3 133 33 3 22 23 3 55 56 3 133 33 3 133 33 

4 .. .. 4 00 00 4 22 23 4 133 33 4 133 33 4 133 33 4 133 33 

5 133 33 5 44 45 5 133 33 5 55 56 5 77 77 5 55 56 5 133 33 

6 133 33 6 133 33 6 .. .. 6 22 23 6 44 45 6 133 33 6 .. .. 

13 133 33 13 22 23 13 133 33 13 00 00 13 133 33 

 

13 55 56 

11 00 00 11 44 45 11 133 33 11 133 33 11 133 33 11 133 33 

17 .. .. 17 133 33 17 55 56 17 22 23 17 55 56 

 
 

10 133 33 10 55 56 10 55 56 

1. 133 33   

( الشدةةةبة السئؾاةةةة  راء الدةةةاد  الخيةةةخاء حةةةؾل عبةةةارا  م يةةةاس الرةةةالبة العقميةةةة .جةةةج ل   يؾ ةةة  
7(  قةةج ارتةةض الباحةةث بالعبةةارا   33 133-7 77 77 اتزةة  تةةخا ح الشدةةبة السئؾاةةة لمعبةةارا  مةةا بةةةؽ  

 7 تعكثخ 45 44التي حرمت عمى أهسية نديية قجرها 
اد العبةارا  التةي اتفةي الدةاد  السحكسةةؽ عمةى عةجم ( با تبع2 قج قام الباحث كسا هؾ مؾ   بجج ل  

 أهسةتها كسا تؼ تعجيل صيا ة بعض العبارا  التي اتفي السحكسةؽ عمى إعاد  تعجيل صيا تها 
 

 
 
 
 
 
 
 (0جدول )

 لعبارات مكياس الرالبة العقليةالعداد السبدئي والشهائي وأرقاو العبارات السدتبعدة 
 9ن=

 اعبعاد م
العجد السيجئي 
 لمعبارا 

عجد العبارا  
 السدتبعج 

 أرقام
 العبارا  السدتبعج 

عجد العبارا  
 السعجلة

 أرقام العبارا  السعجلة
العجد الشهائي 
 لمعبارا 

17 - 11- 4 0 17 تحسل الزغؾط 1  . 0-.-2-3  6 
13 - 4 – . 0 17 الثقة بالشفذ 7  0 1 – 7 -6  6 
6- 4- 2 – .- 0 2 .1 التحجي 0  0 1-7-5  6 
17-13 6 – 3 . 10 تخكةد اعنتبا  .  3 1-7-.-4 -5 - 10  6 
5- . – 0- 7 . 10 التحكؼ 2  7 1-4  6 
 6 3 3 3 3 6 الجاتعية 3
6- 1 7 11 اعلتدام 4  . 0-.-2-5  6 
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 30 77 77 71 71 .5 اإلجسالي

( العةةجد السيةةجئي  الشهةةائي  أرقةةام العبةةارا  السدةةتبعج   لس يةةاس الرةةالبة العقميةةة 2يؾ ةة  جةةج ل  
( .5( عبارا  مؽ إجسالي عبارا  الس ياس  عجدها  71 اتز  اتفاق الداد  الخيخاء عمى ا تبعاد عجد  

عبةةار  بعةةج صةةجق ( 30( عبةةار   بةةحلػ اصةةب  العةةجد الشهةةائي إلجسةةالي الس يةةاس  77عبةةار   تعةةجيل عةةجد  
  السحكسةؽ

 صدق االتداق الداولي للسكياس: -7

الرةةةةالبة العقميةةةةة لةةةةج  ععيةةةةي قةةةةام الباحةةةةث بحدةةةةام معامةةةةل صةةةةجق اعتدةةةةاق الةةةةجاتمي لس يةةةةاس  
حةث قذةخ اعرتباط الجال بةؽ الفقخ   درجة اعتتبةار الكميةة إلةى قةجر  الفقةخ  عمةى ايةاس السداتا  القرةخ  

عؽ أن ارتباط درجة الفقخ  بالجرجة الكمية لالتتبار قعج م شخا  مةؽ م شةخا  ما ق يده اعتتبار ككل تزال 
القةةجر  التسةةداةةة لمفقةةخ و حةةةث تعةةج القةةؾ  التسةةداةةة لمفقةةخا  احةةج م شةةخا  صةةجق بشةةاء اعتتبةةارا   السقةةاييذو 

ا  عمةى تزال  عؽ تجانذ الفقخا  تي اياس ما أعج  ل يا ه مؽ تالل ارتباطهسا بالجرجة الكمية قعج م شةخ 
صةةةجق اليشةةةاء   لسةةةا كانةةةت تقةةةخا  الس يةةةاس لهةةةا القةةةجر  عمةةةى التسةةةةةد بةةةةؽ السجةيةةةةؽ  متجاندةةةة مةةةؽ تةةةالل 
ارتباطها بالجرجة الكمية لحا قعج هحا م شخا  عمى صجق الس ياس   لتحقةي مةا تقةجم تقةج تةؼ تظيةةي الس يةاس 

ا مؽ مجتس) البحةث  مةؽ تةارح ( متدابي اتتةخ  03بمغ عجدها  ععيي السداتا  القرةخ  عمى عةشة مؽ 
 ( يؾ   معامل صجق اعتداق الجاتمي لمس ياس كسا يمي:3عةشة البحث ا  ا ية  جج ل  

 

 
 
 (6جدول )

 وبين العبارة والسجسهع الكلى لسكياس الرالبة العقلية الُبعدصدق االتداق الداولي بين العبارة و 
 20ن = 

 الُبعج الداب) الُبعج الدادس الُبعج الخامذ الُبعج الخاب) الُبعج الثالث الُبعج الثاني الُبعج ا  ل

 م

 العبار 
م) 
 السحؾر

 العبار 
م) 
 السجسؾ 

 م

 العبار 
م) 
 السحؾر

 العبار 
م) 
 السجسؾ 

 م

 العبار 
م) 
 السحؾر

 العبار 
م) 
 السجسؾ 

 م

 العبار 
م) 
 السحؾر

 العبار 
م) 
 السجسؾ 

 م

 العبار 
م) 
 السحؾر

 العبار 
م) 
 السجسؾ 

 م

 العبار 
 م)
 السحؾر

 العبار 
م) 
 السجسؾ 

 م

 العبار 
م) 
 السحؾر

 العبار 
م) 
 السجسؾ 

1 3 67 3 55 1 3 5. 3 63 1 3 54 3 50 1 3 67 3 61 1 3 54 3 61 1 3 50 3 56 1 3 57 3 61 

7 3 46 3 52 7 3 55 3 61 7 3 63 3 61 7 3 55 3 55 7 3 60 3 56 7 3 56 3 63 7 3 53 3 43 

0 3 63 3 54 0 3 54 3 61 0 3 61 3 54 0 3 52 3 63 0 3 5. 3 54 0 3 63 3 54 0 3 54 3 55 

. 3 5. 3 55 . 3 63 3 53 . 3 45 3 54 . 3 56 3 60 . 3 61 3 63 . 3 54 3 60 . 3 63 3 60 

2 3 63 3 57 2 3 50 3 54 2 3 56 3 5. 2 3 56 3 61 2 3 52 3 51 2 3 56 3 61 2 3 63 3 53 

3 3 50 3 54 3 3 53 3 5. 3 3 67 3 61 3 3 55 3 53 3 3 53 3 63 3 3 61 3 55 3 3 57 3 52 

4 3 61 3 50 4 3 56 3 5. 4 3 42 3 50 4 3 57 3 54 4 3 55 3 50 4 3 56 3 6. 4 3 61 3 55 

5 3 67 3 56 5 3 67 3 55 5 3 53 3 56 5 3 60 3 52 5 3 61 3 53 5 3 54 3 63 5 3 5. 3 56 

6 3 63 3 67 6 3 60 3 53 6 3 63 3 5. 6 3 46 3 61 6 3 56 3 63 6 3 55 3 53 6 3 63 3 57 
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 0.268=0.00*قيسة )ر( الجدولية عشد مدتهى معشهية
حةةةث تخا حةةت ايسةةة  ر(   البعةةجك  دعلةةة إحرةةائية بةةةؽ العبةةار   ارتبةةاط(  جةةؾد 3يؾ ةة  جةةج ل  

ك  دعلةة إحرةائية بةةؽ العبةار   السجسةؾ  الكمةى  ارتبةاط(  كةحلػ  جةؾد 60 3 - 42 3السحدؾبة مةا بةةؽ 
مسا  32 3 معشؾاة( كلػ عشج مدتؾ  .6 3 - 43 3بةؽ ما حةث تخا حت ايسة  ر( السحدؾبة  لمس ياس

 قةج البحث  اعتداقالجاتمةممس ياسقذةخ إلى صجق 
 

  
 (2جدول )                                       

 والسجسهع الكلى لسكياس الرالبة العقلية االبعاادصدق االتداق الداولي بين 
 20ن= 

 معامل اعرتباط اعبعاد م

 .5 3 تحسل الزغؾط 1

 53 3 الثقة بالشفذ 7

 61 3 التحجي 0

 53 3 تخكةد اعنتبا  .

 55 3 التحكؼ 2

 52 3 الجاتعية 3

 63 3 اعلتدام 4

 0.268=0.00*قيسة )ر( الجدولية عشد مدتهى معشهية
(  جؾد ارتباط ك  دعلة إحرائية بةؽ مجسؾ  السحؾر  بةةؽ السجسةؾ  الكمةى لس يةاس 4جج ل   يؾ  

كلةةػ عشةةج مدةةتؾ  معشؾاةةة  (61 3 - .5 3 الرةةالبة العقميةةة حةةةث تخا حةةت ايسةةة  ر( السحدةةؾبة مةةا بةةةؽ
 مسا قذةخ إلى صجق عبارا  الس ياس   32 3

 ثبات السكياس: -8
  كحلػو  معامل اعرتباط بةؽ التظيةي ا  ل  الثانيقام الباحث بحدام معامل الثبا  عؽ طخاي  

التجدئة الشرفية  معامل ألفةا  كخ نبةا ( لييةان معامةل الثبةا  لكةل بعةج مةؽ أبعةاد م يةاس الرةالبة العقميةة 
و  لسجتسة) البحةث ( ععة  مسثمةةؽ03  حةث تؼ تظيةي الس ياس عمى عةجد  السداتا  القرةخ  لج  ععيي

 ( 6(و  5كسا هؾ مؾ   بجج ل  
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 (1جدول )
 معامل االرتباط بين التطبي  وإعاادة التطبي  لبيان معامل الثبات لسكياس الرالبة العقلية

 20ن=
 الُبعج الداب) الُبعج الدادس الُبعج الخامذ الُبعج الخاب) الُبعج الثالث الُبعج الثاني الُبعج ا  ل

 م
 معامل
 اعرتباط

 م
 معامل
 اعرتباط

 م
 معامل
 اعرتباط

 م
 معامل
 اعرتباط

 م
 معامل
 اعرتباط

 م
 معامل
 اعرتباط

 م
 معامل
 اعرتباط

1 3 63 1 3 63 1 3 6. 1 3 63 1 3 55 1 3 63 1 3 55 

7 3 62 7 3 6. 7 3 53 7 3 50 7 3 56 7 3 54 7 3 53 

0 3 56 0 3 53 0 3 61 0 3 56 0 3 63 0 3 56 0 3 61 

. 3 60 . 3 61 . 3 56 . 3 67 . 3 61 . 3 6. . 3 54 

2 3 63 2 3 63 2 3 55 2 3 5. 2 3 6. 2 3 56 2 3 54 

3 3 63 3 3 67 3 3 63 3 3 54 3 3 61 3 3 61 3 3 6. 

4 3 53 4 3 6. 4 3 56 4 3 61 4 3 62 4 3 55 4 3 55 

5 3 67 5 3 67 5 3 63 5 3 52 5 3 60 5 3 60 5 3 56 

6 3 52 6 3 56 6 3 6. 6 3 56 6 3 54 6 3 63 6 3 54 

 0.268=0.00*قيسة )ر( الجدولية عشد مدتهى معشهية
التظيةةةي لمس يةةاس حةةةث (  جةةؾد ارتبةةاط ك  دعلةةة إحرةةائية بةةةؽ التظيةةةي  اعةةاد  5يؾ ةة  جةةج ل  

(  هى معامال  ارتباط ك  دعلة عالية مسةا قذةةخ إلةى نبةا  63 3-50 3تخا ح معامل اعرتباط ما بةؽ  
                                  الس ياس 

 (9جدول)
 التجزئة الشرفية ومعامل الفا لبيان معامل الثبات لسكياس الرالبة العقلية

 20ن=

 محا ر الس ياس م
 معامل الفا اتتبار التجدئة الشرفية

 معامل الفا لمبعج عشج ححف درجة العبار   جتسان بخا ن - يةخمان 
 مؽ الجرجة الكمية لمس ياس

 .54 3 507 3 516 3 تحسل الزغؾط 1

 540 3 5.5 3 533 3 الثقة بالشفذ 7

 53 3 434 3 432 3 التحجي 0

 .53 3 .44 3 573 3 تخكةد اعنتبا  .

 533 3 524 3 507 3 التحكؼ 2

 542 3 5.2 3 5.5 3 الجاتعية 3

 535 3 533 3 577 3 اعلتدام 4

 560 3 547 3 564 3 الجرجة الكمية
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بخا ن  جتسان  كحلػ معامل الفا  -( اتتبار التجدئة الشرفية بظخاقتي  يةخمان 6يؾ   جج ل  
( لييةةان معامةةل الثبةةا  لسحةةا ر البحةةث الدةةبعة لس يةةاس الرةةالبة العقميةةة باإل ةةاتة إلةةى إجسةةالي  كخ نبةةا 

 الس ياس  اتز   جؾد دعع  احرائية قؾاة تذةخ إلى نبا  الس ياس  
 : الذراسة االستطالعية 3/4

( ععة  مةؽ مجتسة) البحةث  مةؽ تةارح العةشةة 03الباحث بإجخاء الجرا ة اع تظالعية عمى   قام 
التعرف على مو  كان الهجف مؽ إجخاء الجرا ة اع تظالعية 70/13/7373ا  ا ية لمبحثو  كلػ يؾم 

با  التةي يتزةسشها الس يةاس   التعةخف عمةى الرةعؾ الرةالبة العقميةة مج  تهؼ عةشة البحث لعبارا  اياس 
تهؼ عةشة البحث لمعبارا  التي وقد تهصل الباحث إلى السحتسل عهؾرها أنشاء التظيةي لمعسل عمى تالقةها 

: تةةةي  ةةةؾء نتةةةائب الجرا ةةةة اع ةةةتظالعية تحجيةةةج الةةةدمؽ الستؾقةةة) لتظيةةةةي الس يةةةاسيتزةةةسشها الس يةةةاس و   
 ( دايقة 11لمس ياسو  تؼ تحجيج زمؽ الس ياس  

 :اسية للبحث اإلجراءات التطبيقية األس 

( بعةةج التعكةةج 2السدةةاتا  القرةةةخ  عةشةةة البحةةث مختةةي الرةةالبة العقميةةة لةةج  ععيةةي تةةؼ تظيةةةي م يةةاس 
تةةي معةةةجع  مةةؽ تةةؾاتخ كاتةةة الذةةخ ط العمسيةةة لمس يةةاس قةةةج البحةةث  التعكةةج مةةؽ اعتجاليةةة بيانةةا  عةشةةة البحةةث 

( لالعيةةي السدةةاتا  7كسةةا هةةؾ مؾ ةة  بجةةج ل   دعع  الشسةةؾ  كةةحلػ تةةي ابعةةاد م يةةاس الرةةالبة قةةةج البحةةث
القرةةةخو و قةةام الباحةةث بتظيةةةي الس يةةاس تةةي صةةؾرته الشهائيةةة عمةةى عةشةةة البحةةث ا  ا ةةية قةةةج البحةةث تةةالل 

 بعج شةخح أهةجاف البحةث لمعةشةة  التعكةج مةؽ ر يةتهؼ تةي اعشةتخاك تةي البحةث  7316/7373السؾ ؼ الخاا ي 
سية ا ةتجاباتهؼ  أنهةا مةؽ أجةل البحةث العمسةي إلزالةة أي مخةا ف قةج تقمةل تؼ التعكةج عمى أتخاد العةشة بعه 

 مؽ تفاعمهؼ تي اإلجابة عمى الس ياس   تؾتةخ قمؼ تاص لكل عع   ع قدتخد مشه  

 تقةا  لسفتةاح الترةحي  الس يةاس طبقةا لسةةدان ليكةخ  نالنةي التقةجيخ لجسية) عبةارا  جسع وتفريغ البياناات: 
 نعةةؼ(  تقةةجر لهةةا نةةالق درجةةا  و  الةةى حةةج مةةا(  تقةةجر لهةةا درجتةةان و العبةةارا  بةةة الس يةةاس حةةةث تةةؼ تقةةجيخ 

لمسعالجةة  إلعةجادها Excelا ةتجابا  اتةخاد العةشةة تةي  رقةة رصج درجةا  نؼ  ع(  تقجر لها درجة  احج   
 بسا يتساشى م) أهجاف البحث  ةحرائياإل

 :                المعالجة اإلحصائية

  كلػ مؽ تالل السعامال  اإلحرائية التالية:  SPSSمعالجة الييانا  مؽ تالل بخنامب  تؼ
 . االلتواء -التفمظ    -   اعنحخاف السعياري  -الؾ ي    -الستؾ   الحدابي    -

 بخا ن  جتسان   -اتتبار التجدئة الشرفية بظخاقتي  يةخمان  -معامل اإلرتباط  ر(   -
 ا هسية الشديية   -معامل اعتتالف  -الشدبة السئؾاة  7(   -معامل ألفا كخ نبا     -

 عرض ومناقشة النتائج
 عرض النتائج

 
 (80جدول )

 تحليل عبارات الُبعد األول الخاص بتحسل الزغهط
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 20ن=
 ا هسيةالشديية معامالعتتالف  ± الستؾ ظالحدابي العبار  م

 000 50 1.. .0 531 3 233 7 لتقيل الشقج اإلعالمي  دائي عق  السشاتدة  أكؾن جاهدا   مدتعجا   1

 333 53 111 75 342 3 33. 7 أؤدي أتزل أداء عشج زااد  الزغ  التشاتدي أنشاء السشاتدة  7

 777 47 021 3. .54 3 134 7 أتغم  عمي السثةخا  الخارجية انشاء السشاتدة  0

 223 52 304 16 .23 3 234 7 عمى ممع  الخرؼ ع قسثل لي أي  غ   السشاتدة .

 223 52 067 .7 373 3 234 7 حزؾر أ ختي لمسباراا  يداج حسا تي  2

 111 51 612 76 475 3 00. 7 قؾ  السشاتذ تداج مؽ ر يتي تي الفؾز  3

 445 34 315 04 432 3 300 7 أتقيل رأي زمالئي حؾل مدتؾاي  4

 223 32 723 2. 563 3 634 1 بذج  عشجما أتؾق) هداستي تي السشاتدة أنفعل  5

 777 57 334 76 403 3 34. 7 درا تي ع تسثل لي أي  غ   6

 100 45 673 .1 023 3 ..0 7 الستؾ   العام لمسحؾر

( قةةةةةج حرةةةةةمؾا عمةةةةةى أعمةةةةةى أهسيةةةةةة ندةةةةةيية  قةةةةةجرها 2-.( أن العبةةةةةارا  رقةةةةةؼ  13يؾ ةةةةة  جةةةةةج ل  
7( تةي الُبعةج ا  ل 223 32( عمةى أقةل أهسيةة ندةيية  قةجرها  75( بةشسا حرمت العبار  رقةؼ  223 52 

 الخاص بتحسل الزغؾط تي م ياس الرالبة العقمية لج  ععيي السداتا  القرةخ  
 (88جدول )

 تحليل عبارات الُبعد الثاني الخاص بالثقة بالشفس

 20ن=
 ا هسيةالشديية معامالعتتالف  ± الستؾ ظالحدابي العبار  م

 ... .4 261 03 514 3 700 7 أ تست) بالمع   ج مشاتذ قؾي  1

 556 55 4.0 77 333 3 334 7 أؤمؽ بقجراتي لتحقةي أداء أتزل مؽ زمالئي  7

 111 61 22. 13 23. 3 400 7 أحقي أهجاتي مهسا كانت الع با    0

 334 43 205 .0 .46 3 033 7 أعزاء السشتخ  السرخي   أح  اعشتخاك تي تجارم اتتيار .

 777 57 334 76 403 3 34. 7 أعظى أتزل ما عشجي عشج إحدا ي أن هشاك مؽ يتاب) أدائي  2

 777 47 021 3. .54 3 134 7 أشعخ بالغخ ر عشج الفؾز  3

 334 43 205 .0 .46 3 033 7 أنفح جسي) تعميسا  السجرم مهسا بمغت درجة صعؾبتها  4

 445 54 113 71 223 3 300 7 تداج اصخاري عمي الفؾز كمسا اقتخبت تتخ  ما قيل السشاتدة   5

 333 63 .51 16 202 3 433 7 أعتقج انشي قادر عمي هداسة أي مشاتذ  6

 711 57 411 6 7.3 3 33. 7 الستؾ   العام لمسحؾر

7( 111 61أهسية ندةيية  قةجرها   ( قج حرمت عمى أعمى0أن العبار  رقؼ  ( 11يؾ   جج ل  
7( تةي الُبعةج الثةاني الخةاص بالثقةة 777 47( عمى أقل أهسية نديية  قةجرها  3بةشسا حرمت العبار  رقؼ  

 بالشفذ تي م ياس الرالبة العقمية لج  ععيي السداتا  القرةخ  

 (87جدول )
 تحليل عبارات الُبعد الثالث الخاص بالتحدي

 20ن=
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 ا هسية الشديية معامل اعتتالف  ± الستؾ   الحدابي العبار  م

 556 35 653 04 452 3 334 7 أشعخ بالستعة عشج مؾاجهة تحجقا  التجرا   1

 556 45 .65 72 312 3 034 7 أ تظي) مؾاجهة مشاتدةؽ أقؾي مشي د ن الذعؾر بالخؾف   7

 333 53 356 07 443 3 33. 7 الهداسة تجت) قجرتي عمى التحجي   0

 445 54 027 70 312 3 300 7 تذجي) الجسهؾر يداج حسا ي أنشاء السشاتدة   .

 ... .5 571 .7 376 3 200 7 أ جه معؾقا  التجرا  د ن تخدد  2

 445 44 45. 03 411 3 000 7 أحؾل الهداسة الى دات)  لسداج مؽ التجرا    3

 223 42 376 .0 452 3 734 7 أتخح قخاراتي تحت  جؾد  غؾط  4

 777 57 373 74 351 3 34. 7 أني تي قجرتي عمي اياد  الفخاي انشاء السشاتدةؽ  5

 334 53 637 70 371 3 333 7 أصخ عمي ا تكسال التجرا  عشج الذعؾر بالتع   6

 723 53 245 11 746 3 35. 7 الستؾ   العام لمسحؾر

7( 445 54أعمى أهسية ندةيية  قةجرها   ( قج حرمت عمى.أن العبار  رقؼ  ( 17يؾ   جج ل  
7( تةةةي الُبعةةةج الثالةةةث الخةةةاص 556 35( عمةةةى أقةةةل أهسيةةةة ندةةةيية  قةةةجرها  1بةشسةةةا حرةةةمت العبةةةار  رقةةةؼ  

 بالتحجي تي م ياس الرالبة العقمية لج  ععيي السداتا  القرةخ  

 (82جدول )
 تحليل عبارات الُبعد الرابع الخاص بتركيز االنتباه

 20ن=
 ا هسية الشديية معامل اعتتالف  ± الستؾ   الحدابي العبار  م

 000 50 156 72 303 3 233 7 أ جه اقري تخكةدي عمى الفؾز بالسشاتدة   1

 111 51 476 72 373 3 00. 7 أنرت لرفار  الحكؼ  تعميساته ر ؼ ارتفا  أصؾا  الجساهةخ  7

 223 52 067 .7 373 3 234 7 تي السشاتدة بعج ارتكابي بجاقة مختبكة  أ تعةج انتباهي 0

 445 54 751 74 415 3 300 7 أركد عمى أدائي عشج ترحي  أتظائي تي التجرا    .

 333 53 .56 72 371 3 33. 7 أحتفح بتخكةدي تي السشاتدة عشج تعسج السشاتذ إبعادي عؽ تخكةدي   2

 111 41 046 03 443 3 100 7 عمي نقاط قؾتي  ا تغالل نقاط  عن السشاتذ  أركد 3

 445 54 060 72 336 3 300 7 تعميسا   تؾجةها  السجرم لي انشاء السشاتدة تداج مؽ تخكةدي  4

 445 54 027 70 312 3 300 7 أركد عمي ادائي الخظظي بكل امكانياتي  قجراتي تي السشاتدة  5

 111 51 023 70 235 3 00. 7 أ جه اقري تخكةدي عمى الفؾز بالسشاتدة   6

 511 57 3.3 11 756 3 .5. 7 الستؾ   العام لمسحؾر

( قةةةج حرةةةمؾا عمةةةى أعمةةةى أهسيةةةة ندةةةيية  قةةةجرها 5-4-.أن العبةةةارا  رقةةةؼ  ( 10يؾ ةةة  جةةةج ل  
7( تةي الُبعةج الخابة) 111 41( عمةى أقةل أهسيةة ندةيية  قةجرها  73( بةشسا حرمت العبار  رقةؼ  445 54 

 الخاص بتخكةد اعنتبا  تي م ياس الرالبة العقمية لج  ععيي السداتا  القرةخ  

 (84جدول )
 تحليل عبارات الُبعد الخامس الخاص بالتحكم

 20ن=
 ا هسية الشديية معامل اعتتالف  ± الستؾ   الحدابي العبار  م

 ... .4 300 75 373 3 700 7 أ تظي) التحكؼ تي انفعاعتي انشاء الهداسة   1
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 777 57 334 76 403 3 34. 7 أني تي امكانياتي إلدار  السشاتدا    7

 334 53 6.6 72 342 3 333 7 قعتسج نجاحي تي السشاتدة قعتسج عمي مجهؾدي  ليذ عمي الحح  0

 334 53 330 71 230 3 333 7 السشاتدا  أتحسل مد  لية الهداسة تي  .

 223 42 234 03 361 3 734 7 أتكخ جةجا قيل اتخاك القخار   2

 445 44 556 04 .55 3 000 7 قديظخ التفكةخ الدميي دائسا عمي عقمي   3

 333 53 372 02 522 3 33. 7 أشعخ بالقمي عشج اقتخام السشاتدة   4

 777 47 33. .0 4.4 3 134 7 السشاتدةؽ أحخص عمي متابعة اتبار  5

 777 57 334 76 403 3 34. 7 أنغؼ  قتي بةؽ الجرا ة  التجرا   6

 411 46 454 6 .70 3 061 7 الستؾ   العام لمسحؾر

( قةةةةةج حرةةةةةمت عمةةةةةى أعمةةةةةى أهسيةةةةةة ندةةةةةيية  قةةةةةجرها .-0أن العبةةةةةار  رقةةةةةؼ  ( .1يؾ ةةةةة  جةةةةةج ل  
7( تةةةةي الُبعةةةةج 777 47عمةةةةى أقةةةةل أهسيةةةةة ندةةةةيية  قةةةةجرها  ( 75( بةشسةةةةا حرةةةةمت العبةةةةار  رقةةةةؼ  334 53 

 الخامذ الخاص بالتحكؼ تي م ياس الرالبة العقمية لج  ععيي السداتا  القرةخ  
 (80جدول )                                             

 تحليل عبارات الُبعد الداادس الخاص بالدافعية
 20ن=

 ا هسية الشديية معامل اعتتالف  ± الستؾ   الحدابي العبار  م

 000 50 156 72 303 3 233 7 حسا تي تداج بعج تدارتي تي السشاتدة   1

 111 51 633 74 346 3 00. 7 أعتقج أن مسار تي لمتجرا  يؾميا  قسكؽ أن قحقي أهجاتي  7

 777 47 725 07 366 3 134 7 أدائي أنشاء التجرا  أتزل مؽ أدائي تي السشاتدة   0

 223 42 300 07 4.3 3 734 7 أكؾن متحجق ا عشجما تؾاجهشي السذكال   تدتشفخ قجراتي   .

 334 53 5.2 74 .47 3 333 7 أح  السغامخ   الخغبة تي ا تكذاف ما قحي  بي   2

 445 44 .05 .0 537 3 000 7 أمتمػ أهجاف  ا حة  تيج  مهسة لكي أحققها  3

 556 45 675 02 523 3 034 7 أبادر تي مؾاجهة السذكال   نشي أني تي قجرتي عمى حمها   4

 556 45 675 02 523 3 034 7 أبحل أقرى جهجي بغض الشغخ عؽ تختةيي تي السشاتدة   5

 333 53 133 03 .47 3 33. 7 أتجرم بترسيؼ لتحقةي انجاز راا ي أتزل  6

 045 46 135 15 00. 3 051 7 الستؾ   العام لمسحؾر

7( 334 53( قج حرمت عمى أعمى أهسية ندةيية  قةجرها  2أن العبار  رقؼ  ( 12يؾ   جج ل  
7( تةةي الُبعةةج الدةةادس الخةةاص 777 47( عمةةى أقةةل أهسيةةة ندةةيية  قةةجرها  0بةشسةةا حرةةمت العبةةار  رقةةؼ  

 بالجاتعية تي م ياس الرالبة العقمية لج  ععيي السداتا  القرةخ  

 (86)جدول 
 تحليل عبارات الُبعد الدابع الخاص بااللتزاو

 20ن=
 ا هسية الشديية معامل اعتتالف  ± الستؾ   الحدابي العبار  م

 777 47 33. .0 4.4 3 134 7 أحاتح عمي مجا مة التجرا  تي السيعاد السحجد  1

 223 52 1.7 77 235 3 234 7 أشعخ بالسدئؾلية تجا  أعزاء الفخاي  أبادر بسداعجتهؼ   7

 333 53 133 03 .47 3 33. 7 أنفح القانؾن السشغؼ لمعبة  0
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 445 44 .05 .0 537 3 000 7 أطيي اتالايا  المعبة  .

 334 53 637 70 371 3 333 7 أحتخم قخارا  السجرم  2

 777 57 67. 72 376 3 34. 7 أنفح الستظمبا  التجرايية بجقة  3

 333 53 630 00 .51 3 33. 7 الستظمبا  التشاتدية بجقة  أنفح 4

 777 57 334 76 403 3 34. 7 أ ) أهجاف لشفدي لمؾصؾل الي البظؾلة  5

 000 40 63. 05 5.4 3 733 7 أتسكؽ مؽ أداء  اجباتي السهشية تارح التجرا   6

 300 53 633 10 002 3 31. 7 الستؾ   العام لمسحؾر

( قةةةةةةج حرةةةةةةمت عمةةةةةةى أعمةةةةةةى أهسيةةةةةةة ندةةةةةةيية  قةةةةةةجرها 13أن العبةةةةةةار  رقةةةةةةؼ  ( 13يؾ ةةةةةة  جةةةةةةج ل  
7( تةي الُبعةج الدةاب) 777 47( عمى أقل أهسية نديية  قةجرها  71( بةشسا حرمت العبار  رقؼ  334 53 

 الخاص باعلتدام تي م ياس الرالبة العقمية لج  ععيي السداتا  القرةخ  
 (82جدول )

 العقلية ومدتهى أادا  العبي السدافات القريرة معامل االرتباط بين الرالبة 
 20ن=  

 الستغةخا  م
 السدتؾ  الخقسي لج  ععيي السداتا  القرةخ 

 معامل اعرتباط

1 

الرالبة 
 العقمية

 524 3- تحسل الزغؾط

 522 3- الثقة بالشفذ 7

 630 3- التحجي 0

 513 3- تخكةد اعنتبا  .

 453 33- التحكؼ 2

 541 3- الجاتعية 3

 503 3- اعلتدام 4

 537 3- اإلجسالي

 0.206= 0.00* قيسة )ر( الجدولية عشد مدتهى معشهية
( مرةةةةفؾتة اعرتبةةةةاط بةةةةةؽ الرةةةةالبة العقميةةةةة  السدةةةةتؾ  الخقسةةةةي لةةةةج  ععيةةةةي 14جةةةةج ل   يؾ ةةةة 

السداتا  القرةةخ   اتزة   جةؾد ارتبةاط ك  دعلةة إحرةائية حةةث كانةت ايسةة معامةل اعرتبةاط السحدةؾم 
  32 3(  هى أكيخ مؽ ايسة  ر( الجج لية عشج مدتؾ  معشؾاة 537 3- 

 :مناقشة النتائج

توجددد درجددة صددالبة عقليددة لدددى العبددي  المسددافات ) يددد :رض االول والةة ي صةةنى علةة مناقشةةة نتةةائج ال ةة
 البحث(.

( .1( و 10( و  17( و  11(و 13 مةةةةةؽ تةةةةةالل نتةةةةةائب ععيةةةةةي السدةةةةةاتا  القرةةةةةةخ   تةةةةةي جةةةةةج ل  
 ( يتز  التالي مؽ تالل :13(و 12 
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أن ابعةةاد الس يةةاس  والسدةةاتا  القرةةةخ  الرةةالبة العقميةةة لةةج  ععيةةي أشةةار  نتةةائب تظيةةةي م يةةاس و
بعج تظييقها عمى ععيي السداتا  القرةخ  أعهخ  ارتفا  ا هسية الشديية لشتائب إجسةالي عبةارا  ا بعةاد 

( لعبةارا  ُبعةج وتخكةةد اعنتبةا  و مسةا .5. 77( بإجسةالي متؾ ة  عةام  511 57حةث حقي الٌبعج الخابة)  
7( بإجسةةةالي متؾ ةةة  عةةةةام 711 57الٌبعةةةةج الثةةةاني  قذةةةةخ الةةةى ارتفةةةا  تخكةةةةد اعنتبةةةةا و يميةةةه تةةةي التختةةةة  

( لعبةارا  ُبعةج والثقةة بةالشفذو مسةةا قذةةخ الةى ارتفةا  الثقةة بةةالشفذو يميةه تةي التختةة  الٌبعةج الثالةةث 33. 7 
( لعبارا  ُبعج والتحجيو مسةا قذةةخ الةى ارتفةا  التحةجيو يميةه 35. 77( بإجسالي متؾ   عام  723 53 

( لعبةارا  ُبعةج واعلتةدامو مسةا قذةةخ 31. 77( بإجسةالي متؾ ة  عةام  300 53)  تي التختة  الٌبعج الدةاب
( لعبارا  061 77( بإجسالي متؾ   عام  411 46الى ارتفا  اعلتدامو يميه تي التختة  الٌبعج الخامذ  

متؾ ة  7( بإجسةالي 045 46ُبعج والتحكؼو مسا قذةخ الى ارتفا  التحكؼو يميه تي التختة  الٌبعةج الدةادس  
( لعبارا  ُبعج والجاتعيةو مسا قذةخ الى ارتفا  الجاتعيةو يميه تي السختبة ا تةةخ  مةؽ التختةة  051 7عام  

( لعبةارا  ُبعةج وتحسةل الزةغؾطو مسةا قذةةخ الةى ..0 77( بإجسالي متؾ ة  عةام  100 45الٌبعج ا  ل  
ارتفا  تحسل الزغؾط  كسا اتز  مؽ اجسالي نتائب ا تجابا  ععيي مدةابقا  السدةاتا  القرةةخ  حةؾل 

بستؾ ةةةة  عةةةةام  7(037 53أن اجسةةةةالي ا هسيةةةة الشدةةةةيية لمس يةةةةاس قةةةةجرها ابعةةةاد م يةةةةاس الرةةةةالبة العقميةةةةة 
ععيةةةي السدةةةاتا  الشتةةةائب يةةةخ  الباحةةةث أن أ مةةة  ا ةةةتجابا    مةةةؽ تةةةالل تمةةةػ(و 11. 7إلجسةةةالي اعبعةةةاد  

 لج  العةشة قةج البحث  الرالبة العقميةحؾل أبعاد م ياس  كا  اتجا  إقجابي القرةخ 

كسةةا قعةةد  الباحةةث ندةة  التحدةةؽ لالعيةةةؽ الشاشةةئةؽ تةةي زمةةؽ السدةةاتا  القرةةةخ  إلةةى زاةةاد  الثقةةة 
بةةالشفذ  تؾجيةةه الزةةغ  الشفدةةي إلةةى الحالةةة السثمةةى  القةةجر  عمةةى تخكةةةد اعنتبةةا   التحةةجي الرةةحي  تةةالل 

  تحسةةل الزةةغؾط ا داء السدةةاتة السقظؾعةةة تةةي الدةةباق السةةخاد أدائةةه لتحقةةةي أقةةل زمةةؽو باإل ةةاتة إلةةى زاةةاد
الخقسي متسثال تةي انجةاز اقةل زمةؽ لسدةاتة  السدتؾ  التي قج تحجق تي السشاتدة كل هحا أ هؼ تي تحدةؽ 

أبعةةةاد الرةةةالبة  (7081،الذااابراوي  )الدةةةباق    تتفةةةي هةةةح  الشتيجةةةة مةةة) مةةةا أشةةةار  اليةةةة درا ةةةة كةةةل مةةةؽ 
تاعميةةة  (7086،إبااراليم  )العقميةةة قةةةج البحةةث  ةةاهست تةةي اتترةةار الةةدمؽ  السدةةتؾ  الخقسةةي لشاشةةئيو  

التكامةةةل  التةةةؾازن بةةةةؽ الؾعةةةائن اليجنيةةةة  ان حةةةةثتشسيةةةة الرةةةالبة العقميةةةة تةةةي تحدةةةةؽ مدةةةتؾ  الشتةةةائبو  
شجئةح قدةتظي) الالعة  تحقةةي أتزةل أداء  الؾعائن العقمية  الشفدية( قداعج عمى تشسية القةجرا  العقميةة تع

 تي السشاتدة الخاا ية 
و  التةةي تعتسةةج عمةةى (Roure, et al,1999  مةةؽ الدةةباقا  الرةةعبة دةةباقا  السدةةاتا  القرةةةخ معةةج  انةةه ت

بعقةل  عةج  السدةاتةالدخعةو  دقة ا داء ا مخ الةحي يتظمة  مهةار  عاليةة تةي طخاقةة ا داء الحخكةي حتةى قسكةؽ 
مجهؾد بجنيو   لحلػ قعتيخ ا داء تي هحا الدباق مؽ الرعؾبا  التةي تحتةاح إلةى قةجر  عاليةة بسهةار   تةي أقةل 

  (887، 8992،بدطهيدي )زمؽ مسكؽ
أن الرالبة العقمية ايسة تجعؼ حالة البقاء اإلقجةابي تةي مؾاجهةة ا زمةا  لمشجةاح تةي السشاتدةا    

القةةةجر  عمةةةى اع تذةةةفاء مةةةؽ أن قستمةةةػ كةةةل مةةةؽ السةةةجرم  الالعةةة   الخاا ةةةية التةةةي تتسةةةةد بالتحةةةجي  اجةةة 
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) اإلتفاقةةةا  تةةةالل مخاحةةةل السشاتدةةةةو  امةةةتالك درجةةةة عاليةةةة مةةةؽ الرةةةالبة العقميةةةة  مةةةؽ نةةةؼ تحقةةةةي الفةةةؾز
تةةالل قظةة) مدةةاتة الالعةة  الخاا ةةي عشةةجما يةة دي مهةةار  حخكيةةة أ  قةةجر  تظظيةةة    .(7002شااسعهن ، 
و  لكشةةةه تقةة   أ  بعزةةالته أ  با ةةتخجام الةةةخجمةؽ أ  الةةةجيؽ أ  الةةةخأس تإنةةه ع يةةة دي كلةةػ بجدةةةسهالدةةباق 

 ةةباقا  السدةةةاتا  يةة دي كلةةػ با ةةتخجام عقمةةه  تفكةةةخ  أقزةةاو  مةةؽ أمثمةةة كلةةػ تةةي السجةةال الخاا ةةي أن 
بكةةل تحدةة و بةةل يؾجههةةا  بخجميةةة تقةة نحةةؾ هةةجف محةةجد ع يؾجههةةا  الالعةة  تحجقةةهحةشسةةا يؾجةةه  القرةةةخ 

 ( .891 ، 7008عالوي )ا  عقمه مع أجداء جدسه
 جةؾد انيتةت (et, al,2004 Simon , نتةائب درا ةةالشتائب التي تؾصل الةها الباحةث مة) كسا أن 

الكفةاء  الحاتيةةو  اإلمكانةا و  السفهةؾم الةحاتي مؽ حةث عالقة ارتباطيه دالة إحرائيا بةؽ الرالبة العقمية 
و  ال يسةةةو  أتزةةل ا شةةياء الذخرةةيةو  اعلتةةدام با هةةجافو  السثةةابخ و  التخكةةةد بالسشاتدةةةالعقمةةيو  اإللسةةام 

  مدةةتؾ  اإلنجةةاز تةةي السجةةال الخاا ةةي و  اإلقجابيةةةو  تقمةةةل اإلجهةةادو  السقارنةةا  اإلقجابيةةةاعنجةةازعمةةى 
تمفةةةت  ات حرةةةمؾا عمةةى السةجاليةةة الحهييةةة ا  لسييةةةة أ    ةة) بظةةل العةةالؼ لالعيةةةؽ ك   السدةةتؾي العةةالي 

أعهخ  الشتائب عجم  جؾد تخ ق دالة إحرائيا  بةؽ عةجائي حةث (Jose,2019)الجرا ة الحالية م) درا ة 
الدةةخعة  عةةجائي السدةةاتا  الظؾامةةة عمةةى إجسةةالي م يةةاس الرةةالبة العقميةةة  كةةل مكؾناتةةه الفخعيةةة إع أنهةةا 

آ ةةةيا  لعةةةام السزةةةسار بظؾلةةةة تي أشةةةار  بؾ ةةةؾح إلةةةى انخفةةةار مدةةةتؾ  الرةةةالبة العقميةةةة لةةةج  العةةةجائةؽ
 هةحا مةا يؾ ة  اعتةتالف مة) الجرا ةة  و75إلةى  15أعسةار السذةاركةؽ مةؽ متؾ ةظا   السةجان  تخا حت 

 الحالية التي قامت بجرا ة الرالبة العقمية لشاشئي السدابقا  القرةخ 
   اتزةة  مةةؽ الشتةةائب أن الرةةالبة العقميةةة أنةةخ  إقجابيةةا عمةةى السدةةتؾ  الخقسةةي لالعيةةي السدةةاتا

القرةةةخ  قةةةج البحةةث حةةةث ان الالعيةةةؽ قةةج حققةةؾا اتزةةل نتةةائب بالشدةةبة إلمكانةةاتهؼ اليجنيةةة  الفشيةةة  هةةحا مةةا 
et.  Daniel؛  John et. al,2003,54  اتفةةي كةةل مةةةؽ عهةةخ تةةي نتةةائب السدةةتؾي الخقسةةي لهؼ 

al,2002,662001,97,-98؛Backely ) أنةةةةه تتزةةةةسؽ الرةةةةالبة العقميةةةةة التةةةةجرا  عمةةةةى طةةةةخق مؾاجهةةةةة
الزةةغؾطو  تؾجيةةه مدةةتؾاا  التةةؾتخ  اعحتفةةاء بالهةةج ءو  السدةةتؾ  العةةالي مةةؽ الثقةةة بةةالشفذ تةةي المحغةةا  
الزا ظة قيل  أنشاء  بعج السشاتدا  الخاا يةو  هي الكفاح مةؽ أجةل الفةؾز با ةتخجام القةجرا  تةي  ةب  

 ةي الهجف السظمؾم  رد الفعلو  الخيخا  لتحق
الرةةالبة العقميةةةو  أهسيةةة   أهسيةةة الجؾانةة  العقميةةة السختبظةةة بةةا داء الخاا ةةي الفةةائيو  مسةةا يؾ ةة 

أن بةةخامب (و Middelton, 2007, 93-94 امتالكهةةا لالعةة  لمؾصةةؾل إلةةى أعمةةى السدةةتؾاا  الخاا ةةية
تحسل  -لرالبة العقمية  الثقة بالشفذاعهتسام بالجؾان  الشفدية السختمفة لالع  ت نخ اقجابيا عمى عامل ا

مدتؾ  الجاتعيةة(و مةؽ تةالل ترةؾر الخاا ةي لسؾاقةن قخابةة مةؽ السؾاقةن  -التحكؼ تي اعنتبا  -الزغؾط
الفعميةةةةة التةةةةي تحةةةةجق أنشةةةةاء السشاتدةةةةة الخاا ةةةةيةو  كلةةةةػ بهةةةةجف الؾصةةةةؾل بالخاا ةةةةةةؽ لةةةة داء القسةةةةي تةةةةي 

 (  Wayne,2005,25السشاتدا  الخاا ية  
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مرةةةالبة العقميةةةة عمةةةى عةشةةةة البحةةةث مةةةؽ متدةةةابقي لالباحةةةث مةةةؽ نتةةةائب  إليةةةهل مةةةا تؾصةةةل  مةةةؽ تةةةال
السدةةاتا  القرةةةخ  يتزةة  أن أتةةخاد العةشةةة قةةج اعهةةخ ا نتةةائب إقجابيةةة تةةي م يةةاس الرةةالبة العقميةةةومسا يؾ ةة  

الباحث قج حقةي تةخر   بحلػ قكؾن  السداتا  القرةخ أهسية أن يتؼ اعهتسام بالجان  الشفدي لشاشئي مدابقا  
   ا  لالبحث 

توجددد عال ددة بدديب الصددالبة العقليددة ومسددتوى  دا  العبددي  والدد ى يددنى علدد : مناقشةةة نتةةائج ال ةةرض ال ةةان  
 المسافات القصيرة  ) يد البحث(.

تةةي جةةج ل  السدةةاتا  القرةةةخ لالعيةةي  اعداء مةةؽ تةةالل نتةةائب العالقةةة بةةةؽ الرةةالبة العقميةةة  مدةةتؾ  
 التالي مؽ تالل:يتز   (14 

 جةةؾد ارتبةةاط دال إحرةةائي  ةةميى بةةةؽ كةةل أبعةةاد الرةةالبة العقميةةة  السدةةتؾ  الخقسةةي لةةج  ععيةةي 
:   453 33-حةث تخا حت ايؼ معامال  اعرتباط مةا بةةؽ   32 3 لسداتا  القرةخ  عشج مدتؾي معشؾي ا
(و مسةا قذةةخ الةى انةه كمسةا ارتفعةت درجةا  الالعة  537 3-معامل ارتباط   (و  بإجسالي ايسة630 3-

إشةار    عيةي السدةاتا  القرةةخ و  هةحلالتي أبعاد م ياس الرالبة العقمية كمسا قل زمؽ السداتة السقظؾعة 
 عمى تحدؽ مدتؾ  أداء ععيي السداتا  القرةخ  كشتيجة عرتفا  الرالبة العقمية لمعةشة قةج البحث 

القرةةةخ   السدةةاتا  مدةةتؾي أداء ععيةةي مسةةا تقةةجم مةةؽ نتةةائب حةةؾل العالقةةة بةةةؽ الرةةالبة العقميةةة    
قيل السشاتدةة  أنشائهةا قفكةخ فيسةا قسكةؽ أن قحققةه مةؽ نتةائبو  مةجي قةؾ  مشاتدةيه  يخي الباحث أن الالع  

مؽ قجراته تإن كلػ حةث ققارن الالع  بةؽ ما هؾ مظمؾم مشه  بةؽ إمكاناته تإكا كان السظمؾم مشه أقل 
ي د  إلى ارتفا  مدتؾا   اداج مؽ نقته بشفدة  امكانية تحقةةي الفةؾزو  اكا كةان السظمةؾم مشةه قفةؾق قجراتةه 
تةةان كلةةػ يداةةج مةةؽ الزةةغؾط الشفدةةية عمةةى الالعةة   الخةةؾف مةةؽ الخدةةار  أ  اإلصةةابة انشةةاء السشاتدةةة فيقةة) 

نةة قحةؾل كلةػ الةى مداةج مةؽ التخكةةد تإ بة العقميةةتسةةد الالعة  بالرةال متعةجد  تةإكاالالع  تحت تةعنةخا  
داء الفشةي لمسدةابقة لتتؾلةج لجقةة داتعيةة لتحقةةي أتزةل مدةتؾ  ميسا  السجرم تالل ا  التحجي  اعلتدام بتع

 (8992،مخيسر ) تى هحا الرجد تذةخ درا ة   عج  السداتا  القرةخ أداء تالل 
الالع  عمى تسا كه  تؾازنه الشفدي عشج التعخر لسؾاقن  ا ظة تاصة  أ أن محاتغة اعندان عامة 

أمةةخا  أ ا ةةيا  لةة داء الشفدةةي الةةؾعيفي الفعةةال  أبعةةاد الرةةالبة العقميةةة   مةةؽ بةةةؽ أهةةؼ الس شةةخا  الجالةةة عمةةى 
 الرحة الشفدية 

قا  أن مةةةؽ أهةةةؼ ا نذةةةظة التةةةي ا ةةةتفاد  مةةةؽ عمةةةؼ الةةةشفذ الخاا ةةةي   اإلعةةةجاد اليةةةجني تاصةةةة مدةةةاب  
 ةةا  التشاتدةةية ا  ا ةةية ااالسةةةجان  السزةةسار  التةةي تعتيةةخ أم ا لعةةام  عةةخ س الةةج را  ا  ليسييةةة  كيةةخ  الخ 

التخبؾاةةة التةةي تحتةةل مكانةةة تاصةةة بةةةؽ الخاا ةةيا  ا تةةخ  لكؾنهةةا تتظمةة  قةةجرا  ع تتةةؾاتخ إع تةةي أتةةخاد قالئةةل 
 (  13–6 و 7336و الجبالي 

حةث أعهخ  الشتائب عجم  جؾد تخ ق دالةة إحرةائيا  ( Jose,2019  تى هحا الرجد تفي درا ة 
بةؽ عجائي الدخعة  عجائي السداتا  الظؾامة عمى إجسالي م ياس الرةالبة العقميةة  كةل مكؾناتةه الفخعيةة 
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 .Jannah et)إع أنهةةا أشةةار  بؾ ةةؾح إلةةى انخفةةار مدةةتؾ  الرةةالبة العقميةةة لةةج  العةةجائةؽ  درا ةةة 

al,2018) ائب  جةةؾد ارتبةةاط إقجةةابي دال بةةةؽ مدةةتؾ  ا داء تةةي ألعةةام السةةةجان  السزةةةسار أعهةةخ  الشتةة
ا ةةةتخاتيجيا   –التكيةةة  الشفدةةةي  – إجسةةةالي اع ةةةتبانة  محا رهةةةا الفخعيةةةة  التةةةي تذةةةسل الرةةةالبة العقميةةةة 

السهارا  الشفدية حةث ارتفعت ايؼ الحالة الشفدةية مة) ارتفةا  مدةتؾ  ا داء تةي ألعةام  –تجا ز الزغؾط 
أعهةةخ التحمةةةل تفةةؾق الرةةالبة العقميةةة عمةةى  (Madrigal et. al ,2017)السةةةجان  السزةةسار  درا ةةة 

كلةةػ   تةةيالترةةم   أن التفةةاؤل يتؾقةة) مدةةتؾ  تجةةا ز الزةةغؾط مةة) عةةجم  جةةؾد تةةخ ق دالةةة بةةةؽ الجشدةةةؽ 
أعهخ  الشتائب ارتفةا  مدةتؾ  العةجائةؽ ك   السدةتؾ  العةالي مقارنةة  (Beckford et. al,2016)درا ة 

بةةةح ي السدةةةتؾ  تحةةةت العةةةالي عمةةةى م يةةةاس الرةةةالبة العقميةةةة كسةةةا أكةةةج  الشتةةةائب أن ا ةةةتخاتيجيا  تجةةةا ز 
إبااراليم )الزةةغؾط تتؾقةة) مدةةتؾ  الرةةالبة العقميةةة لالعةة  بذةةكل  ا ةة   دال إحرةةائيا     تذةةةخ درا ةةة 

 (7086،سااالمة)ابعةاد الرةةالبة العقميةةة بشتةائب ا داء الخاا ةةيو كسةا اتفقةةت درا ةةة  الةى ارتبةةاط (7086،
الةةى تاعميةةة تشسيةةة الرةةالبة العقميةةة تةةي  (7086،إبااراليم) ةةةجا و  درا ةةة  113تةةي مدةةابقا  الحةةؾاجد 
  تحدةؽ مدتؾ  الشتائب 

 الةحيالسةجرم الخاا ةي  إلةىصةالبة عقميةة يخجة)  أتزةل إلىكسا يخ  الباحث أن الؾصؾل بالالع  
قفهةةؼ إمكانةةا  الالعةة  اليجنيةةة  قجراتةةه السهاراةةة  اعسةةل عمةةى تؾعيفهةةا أنشةةاء السشاتدةةة بسةةا قدةةاهؼ تةةي تحقةةةي 

أنةةةه تةةةي إطةةةار  (86، 8992،عاااالوى )لةةةحا قذةةةةخو قةةةام لالعةةة  تةةةي السدةةةابقة التةةةي يتشةةةاتذ بهةةةا ر أتزةةةل اع
الخاا ةي الةح  يةختب   عسمةهالقائج تةي  ةؾء طييعةة السجال الخاا ي قسكؽ اعتبار والسجرم الخاا يو بسثابة 

بسحا لةةةة التؾجيةةةه  التةةةعنةخ عمةةةى  ةةةمؾك الفخاةةةي الخاا ةةةي أ  الالعيةةةةؽ الخاا ةةةةةؽ بسختمةةةن الظةةةخق  الؾ ةةةائل 
التخبؾاة  اإلداراة  الفشيةو  اعرتقاء بسختمن قجرا   مهارا    سا  الفخاي الخاا ي أ  الالعيةؽ الخاا ةةةؽ 

اا ي  تدجةل البظؾع  الخاا ةيةو  تةى نفةذ الؾقةت العسةل عمةى تشسيةة  تظةؾاخ مختمةن لتحقةي الشجاح الخ 
  جؾان  الذخرية اإلقجابية لج  الالعيةؽ الخاا ةةؽ

 لسةةا كةةان مةةؽ أهةةؼ أهةةجاف التةةجرا  الخاا ةةي برةةفة عامةةة  تةةجرا  ألعةةام القةةؾ  تاصةةة هةةؾ الؾصةةؾل 
بالفخد إلى أعمى مدتؾ  راا ي مسكةؽو لةحا كةان مةؽ الزةخ ري أن تؾجةه العسميةة التجرايةةةة إلةى إعةجاد الستدةابي 

مسةةا يؾ ةة  أن تستةة) الالعةة  ة(و الفدةةؾلؾجي –الشفدةةية  –السهاراةةة  –إعةجادا  متكةةامال  تةةي كاتةةة الشةؾاحي  اليجنيةةة 
 اةةخ  الباحةةث يةةة قدةةاهؼ تةةي السحاتغةةة عمةةى السدةةتؾي الخقسةةي لالعةة  الةةح  حققةةه تةةالل التةةجرا   عقمبالرةةالبة ال

الخقسةةةي لشاشةةةئي ا داء مةةةؽ نتةةةائب تذةةةةخ الةةةى تةةةعنةخ الرةةةالبة العقميةةةة عمةةةى مدةةةتؾي  إليةةةهأن مةةةا تؾصةةةمت 
لك يكاهن الباحاث قاد تحقا  مان صاحة فار  البحاث وبا عةشة البحثو عج  السداتا  القرةخ  مدابقا  

 .الثاني
 

 :االستخالصات والتوصيات

 :استخالصات البحث 
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تةةةي  ةةةؾء مةةةا أ ةةةفخ  عشةةةه نتةةةائب التحمةةةةل اإلحرةةةائي  تةةةى نظةةةاق البحةةةث تؾصةةةل الباحةةةث إلةةةى  
 اع تشتاجا  التالية:

حةث تكؾن الس ياس تي صؾرته الشهائية صالحية م ياس الرالبة العقمية لشاشئي مدابقا  العج    1
 ( عبار   30( أبعاد   4 

 جةةةؾد ارتبةةةاط عكدةةةي بةةةةؽ أبعةةةاد م يةةةاس الرةةةالبة العقميةةةة  السدةةةتؾي الخقسةةةي لالعيةةةي السدةةةاتا    7
 القرةخ   

 كمسا ارتفعت الرالبة العقمية ارتف) السدتؾ  الخقسي لالع   اقل زمؽ مداتة الدباق(   0

 :توصيات البحث 

تائب التي تؼ التؾصل إلةها تي الجرا ة الحالية  ا تشادا  إلى اع تشتاجا  التةي تختيةت مؽ تالل الش 
 عؽ نتائب الجرا ة قسكؽ التؾصية بسا يمى: 

إعةةةةجاد مقةةةةاييذ نؾعيةةةةة تةةةةي السجةةةةال الخاا ةةةةي لت ةةةةيؼ الرةةةةالبة العقميةةةةة لةةةةجي  ةةةةخ ر  اعهتسةةةةام ب -1
 .الخاا ةةؽ

أتزةل مدةتؾي رقسةي لعقمةةة  لتظؾاخهةا  صةؾع إلةةي ا ةتخجام ا ةتخاتيجيا  لمؾصؾل إلةي الرةالبة ا -7
 .لالعيي مدابقا  السةجان  السزسار تالل السشاتدة

 خ ر  ايام السجرم بإتدةاح السجةال أمةام الالعيةةؽ لسشاقذةة ا مةؾر الستعمقةة بةالفخاي  إبةجاء الةخأي  -0
 ي كلػ فيسا قخص الجؾان  السختبظة بسدتؾاهؼ الخقسي بحج د السعقؾل  مؽ  ةخ إتخاط ت

اجةةخاء درا ةةا  اتةةخي عةةؽ الرةةالبة العقميةةة تحجيةةجا لمسرةةظمحا   ايا ةةها  تظؾاخهةةا تةةجراييا تةةةي  -.
 راا ا  اتخي 
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 المراجع

 المراجع العربية

اليةةةجء  تحدةةةةؽ زمةةةؽ العقميةةةة عمةةةى الرةةةالبة (  تعنةختةةةجرابا 7315  أحساااد د ،الذااابراوي     -1
عهخو بحث مشذؾرو مجمة أ ةؾط م 733 باحة لشاشئي يا داء الفش  الج را   نؾاتب

(و كميةة التخبيةة الخاا ةيةو 7(و  4.مجمة أ ةؾط لعمؾم  تشؾن التخبية الخاا يةو مب 
 جامعة أ ةؾط 

الرةةالبة العقميةةة  عالقتهةةا بسدةةتؾي أداء مهةةار  اإلر ةةال تةةي  ( 7313  أمياارة أحسااد ،إبااراليم  -7
التخبيةة الخاا ةية و مجمةة أ ةةؾط لعمةؾم كميةة  تشذ الظا لةو بحةث مشذةؾر وجامعةة أ ةةؾط

 (  7.(و   0 تشؾن التخبية الخاا يةو مب  
 – ةةباقا  السزةةسار  مدةةابقا  السةةةجان  تعمةةيؼ  ( 1664  بدطهيدااي أحسااد ،بدطهيدااي  -0

 تجرا (و دار الفكخ العخبيو القاهخ  -تكشيػ 
و 0مدةةابقا  السةةةجان  السزةةسارو ح نغخاةةا   تظييقةةا  ( 7330  سااعيد ورواارون  ،سااالو  -.

 مكتبة اإلشعا  الفشيةو اإل كشجراة 
(  تعنةخ ا ةتخجام بعةض اع ةتخاتيجيا  العقميةة لتشسيةة أبعةاد 7313  عبير رمزان ،سالمة  -2

متةةخ حةةؾاجدو و  133الرةةالبة العقميةةة كسةةجتل لتحدةةةؽ السدةةتؾ  الخقسةةي لستدةةابقا  
مجمةة أ ةةؾط لعمةؾم  تشةؾن التخبيةة الخاا ةيةو و كمية التخبيةة الخاا ةيةو جامعةة أ ةةؾط

  7وح0. 
(  الرالبة الشفدية  السدانج  اعجتساعية كستغةخا    يظة تي 1664  عسااد د ،مخيسر  -3

العالقةةةةة بةةةةةؽ  ةةةةغؾط الحيةةةةا   أعةةةةخار اعكتئةةةةام لةةةةج  الذةةةةبام الجةةةةامعيو  السجمةةةةة 
جسعيةةة السرةةخاة (ترةةجرها ال1664السرةةخاة لمجرا ةةا  الشفدةةيةو العةةجد الدةةاب) عذةةخ 

 لعمؼ الشفذ  
(  ألعةةةام القةةةؾ  بةةةةؽ الشغخاةةةة  التظيةةةةيو دار الفكةةةخ العخبةةةيو 1665  عاااهيس، الجباااالي   -4

 القاهخ  
(  مشغؾمةةةة التةةةجرا  الحةةةجيث الشغخاةةةة  التظيةةةةيو مخكةةةد بخنةةةت 7336  عاااهيس ،الجباااالي  -1

 لمظباعة 
 ةةباقا  ألعةةام القةةؾ و مخكةةد الكتةةام لمشذةةخو  تعمةةيؼ ( 7333  فااراع عبااد الحسيااد ،تهفياا   -6

 القاهخ  
الرالبة العقمية  اإلنجازا  الخاا يةو جامعةة حمؾانوكميةة  ( 7302  د العربي ،شسعهن   -13

 التخبية الخاا ية لميشةؽوم تسخ قدؼ عمؼ الشفذ الخاا ي 
 ال ياد  الخاا يةو مخكد الكتام لمشذخو القاهخ    (   يكؾلؾجية1665  د حدن ،عالوى   -11
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(  عمةؼ نفةذ التةجرا   السشاتدةة الخاا ةيةو دار الفكةخ العخبةيو 7331  د حدان ،عالوي   -17
 القاهخ  

(  تاعميةةة الرةةالبة تةةي تحدةةةؽ نتةةائب السشتخةة  القةةؾمي 7313  ماادحم محسااهاد، إبااراليم   -10
مو السجمةةةةة العمسيةةةةة لمتخبيةةةةة .731ا  ل لمكاراتيةةةةه تةةةةي بظؾلةةةةة العةةةةالؼ لمكبةةةةار بعلسانيةةةةا 

 و كمية التخبية الخاا ية لميشةؽو جامعة حمؾان43اليجنية  عمؾم الخاا ةو  
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