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 فاعلية الذات والثقة بالنفس بين أطفال متلعثمين وغير متلعثمين
 نىسا نطفي خًؼخ يحًىد/انجبحثخ  

 ذسخخ انًبخضتيش فً اآلداة ) تخصص ػهى اننفش ( ن

 مقدمة:
يعد الكالم أو النطق  ععةقم  قع ععقا ج الةمامقم البقا وبحاقه وقعاهع  ونعقهلا لحنقا الع ق  

  رخق  و وأعنقه س عيقبطن  أي عبقنن بقدوي اوقبخدام الكقالم و ازبا باه عع وهئ  الةخموقهت األ

 (   31و  5772) نوكل و     
فهلكالم  ع أكث  األوهلاب أعب هرا فا عةمنقم البوالقل بقاع النقهو و وققد أبقبا كثاق   قع 
الةخبصاع بدراوم عةمنم البوالل لد  اسعيهي و   كزيع عمقا المةقم كووقامم لاقلا البوالقل و 

له المةققم و والنطقق  كبعحاقق  عققع كنجنققم ارخقق ام ألققوات الكققالم   وب ققلا  اقق ت والكققالم كقق لا  لاقق
فقق وم  قققع العمققا نخقققبر باققلا األ ققق   ثقققل اطققط  هت البوالقققل واطققط  هت النطققق  والكقققالم           

 (30-31و   3990) ال خرو  
ويقق   الققزرال اطققط  هت الكققالم نبعمقق  مةةقق   الكققالم أو الاققدلو و ابققواه و و دلولقق  أو 

و وشقق م و ووققنهق  ون امطقق   قق  األفكققهر واألبققدا و و ققد  فاةقق   ققع ا رخقق يعو وأوققمو   عنققهه
الاققدلو و واسلظققهم الةيققبخد م  ووقق عم الكققالم و هرخبصققهر فققهي اطققط  هت الكققالم نققدور  ققو  
 ابققو  الكققالم و ةققزاه واعيققةهم للقق   قق  الوطقق  العالمققا والنظيققا واسلبةققهعا لمظقق ل الةقققبكماو 

لقققدرخل ناقققا أوقققا الطالققققم فقققا النطققق  كةقققه فقققا  هلقققم البمعقققثا فقققا و قققع بقققله اسطقققط  هت  قققه 
 ( 343و   3997)الزرال و . الكالم 

ونبنققهو  الدراوققم الاهلنققم نمقق  الة قق مم وبققا البمعققثا الققل  يعبحقق   ققع الة قق الت الةعالققد  
وغاق  الةبةهعيقم  ققع  اقو اليققحب والعق  و وية قع أي لققخا  عمقا األشققخه  وأوق با مطقق   

   (Caughter & Dunsmuir , 2016 , 3) ه  الةصهباع مهلبمعثا   خبمظم و اع ا طظ
 ةققه لب نققب عمنقق    ققهع  كهل ققعور مققهلنالرو وعققدم الثالققم مققهلنظخو واسععزالنققمو والخققو  

    ع الباقد،و فقهلبمعثا لقنخ فالقا اعهققم فقا الكقالم ولكقع ضعهققم أييقه فقا الانقه  اسلبةه نقم 

 (  35و  3922)وهلا و 



 نىسا نطفي خًؼخ يحًىد/ انجبحثخ

 

 5701 مجلة بحهث كلية اآلداب  

وا قققل الةخليقققم سطقققط ا  البمعقققثا فقققا الكقققالم ي ةقققع فقققا ال ققق و  وس شققق  أي أ قققد الع
النظيققققنم واسلبةه نققققم البققققا يانهبققققه الظقققق لو بققققل قققققد نكققققوي عهنةققققم  ققققع رخصهئصقققق  ال خصققققنم 
كهلظهعمنققم اللاننققمو كةققه قققد لققخا  بققلا اسطققط ا  لانقق  فققا رخصققهئر الظقق ل ال خصققنم وكققلل  

عه  لمظهعمنققم اللاننققم وكققل للقق   ققع الكثاقق   ققع العوا ققل فققا الانققه  الاو نققم نعبحقق  عوا ققل اطقق
ش ع  أي يةعل الظق ل لديق  نقدعا فقا فهعمنقم القلاتو  كةقه أي فعهلنقم القلات نعقد أييقه لاقه نق اا  
كحاقق  عمققا عةمنققم عققالم البمعققثاو فاققا نققخا  عمققا الةاققول اللاننققم البققا لحققللاه الظقق ل الةبمعقققثا 

و   5737)رفققهعاو     .لكقالمو قد  الةثقهب   واسلق ار لكقا لبةمقب عمقا وقموك  الخقهط  فقا ا
171 ) 

أي  ةبةعنققه فققا  هلقققم  هوققم لكثاققق   ققع الدراوققهت فقققا  ةققه  البمعقققثا  و ققع بنققه عةقققد 
أوققعهم  وطقق   عاللقق   كةققه أي  نققهم بققله الدراوققم قققد نيققاا فققا البعقق   عمققا  اوالبعقق   عمقق

مقهلنظخ فقا  العالقم باع فهعمنم اللات والثالم مقهلنظخ و قد  ضوقاهم   وعقهت فهعمنقم القلات والثالقم
األطظققه  الةبمعثةققاع وغاقق  الةبمعثةققاع فققا فهعمنققم الققلات و الثالققم بققاع  الظقق و   البنحققخ مققهلبمعثا و

و هلبقهلا ققد نيقاا فقا عةقل معقا الحق ا د اسرشقهليم الخهلقم ل عهيقم اسطظقه  والعنهيقم مهلنظخ 
   باا  

 مذكلة الدراسة: 
فا ال  و  النظينم  وس ش  أي أ د العوا ل الةخليم سطط ا  البمعثا نكةع

واسلبةه نم البا يانهبه الظ ل فالد يةد الطظل اوبازاء  ع قحل ا رخ يع لمةب   ةه لخا  فا 
 رخصهئر شخصنم الظ لو ورخهلم مةيبو  الثالم مهلنظخ      

(Sunderland , 2004 , 211)   
(و ضلا أي   Ross & Klompas , 2004وقد أكدت لراوم "روو وكمو عهو" )

ا  م  ل ومحا عما الثالم مهلنظخ لد  الةبمعثةاع و كةه ولد أي الةبمعثةاع أقل االم البمعثا أ
 (   Ross & Klompas , 2004م عظياا  ) 

وقد أوظ ت عبهئد معقا الدراوقهت البقا ننهولقا رخصقهئر ال خصقنم لقلو  اطقط  هت 
نظقققهم و وار  (Craig , 2003)البمعققثا فققا الكقققالم عققع ارنظققهم  يقققبو  الالمقق  لققدلاا "ك يققق  " 

( وارنظقققققهم  يقققققبو  اليقققققةول النظيقققققنم والعزلقققققم Bray,2003األعققققق ا  اسكب هبنقققققم "بققققق ا "  )
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( و واعخظقققه  نالقققدل  القققلات ولقققول  الانقققه  Fitzgerald, 1992اسلبةه نقققم " فابزل القققد" ) 
و وارنظقهم  يقبو  الخةقل وطقعو القوعا (Ross & Klompas, 2004)"روو وكمو عقهو" 
 (  Ginsberg 2000 , (مهللات "لانيح م" 

 , Craig , Blumgart & Tran)كةقه أكقدت لراوقم "ك يق  و بمو ةقهرت ونق اي "  

ضلققا ولققول أرنعققهل وققهلب بققاع البمعققثا وفهعمنققم الققلات و كةققه ولققد أي الةبمعثةققاع أقققل   (2009
 (   Craig , Blumgart & Tran , 2009فهعمنم لات   )

اعاه اببةه قه  رخهلقه   اقو يعقد  ةه وح  لبيق   قد  رخطقور  نمق  الة ق مم وطق ور  ضلقد
 البمعثا أطط امه فا وا د  ع أبا الووهئل البا ييبخد اه األف ال  

 تداؤالت الدراسة: 
 فى ضهء ما سبق يمكن صياغة تداؤالت الدراسة الحالية على النحه التالى : 

 بل نولد عالقم لات لسلم أ صهئنم باع   وعهت فهعمنم اللات والثالم مهلنظخ؟ – 1
 بل نياا   وعهت فهعمنم اللات والثالم مهلنظخ فا البنحخ مهلبمعثا؟  - 5
بقققل بنقققه  فققق و  لات لسلقققم أ صقققهئنم بقققاع األطظقققه  الةبمعثةقققاع وغاققق  الةبمعثةقققاع فقققا   - 1

   وعهت فهعمنم اللات؟ 
بقققل بنقققه  فققق و  لات لسلقققم أ صقققهئنم بقققاع األطظقققه  الةبمعثةقققاع وغاققق  الةبمعثةقققاع فقققا   - 4

 هلنظخ؟   وعهت الثالم م
 أهمية الدراسة : 

 أ ( األهمية النظرية: 
 لراوم العالقم باع   وعهت فهعمنم اللات والثالم مهلنظخ   – 1
 لراوم  د  اواهم   وعهت فهعمنم اللات والثالم مهلنظخ فا البنحخ مهلبمعثا     - 5
الثالقققم لراوقققم الظققق و  بقققاع ا طظقققه  الةبمعثةقققاع وغاققق  الةبمعثةقققاع فقققا فهعمنقققم القققلات و   - 1

 مهلنظخ   
الك ققو عققع معقققا  ققواطع الالققو  واب اةبقققه لالوققبظهل   ناقققه فققا ارشققهل بقققله الظ ققم وأمقققهئاا  -4

 وكلل  العه موي فا  ةه  اطط  هت النط  والكالم   
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 ب( األهمية  التطبيقية : 
 نبةثل اواه هت عبهئد الدراوم الاهلنم فنةه لما : 

ا بنققهء عققدل  ققع الحقق ا د البققا نظاققد نمقق  الظ ققم  ققع ض  هعنققم اسوققبظهل   ققع عبققهئد الدراوققم فقق -3
األطظقققه  القققللع يعقققهعوي  قققع البمعقققثا فقققا ضلار  نمعقققثةاا والبقققواام  عققق  ونالحقققل لواناقققا كققق ف ال 
عهللاع وللق   قع رخقال  اعقدال بق ا د ن بمنقم لامقهء والةنقوطاع بب  نقم األطظقه  نة قناا  قع 

 لبمعثا لظ م األطظه  الةبمعثةاع البعه ل الصان   عاا ونصةنا ب ا د عاللنم لمعالم ا
ضفهل  الةبخصصاع فا  ةه  البخهطب والظ قهت الخهلقم  ع فقم البق اا ات الةبعقدل  لمبمعقثا  -5

 فا شخصنم الةبمعثا  
 مرطلحات الدراسة 

  Stuttering) أ (  البمعثا  
" بقققققو اطقققققط ا  لقققققخا  عمقققققا مقققققهلبوقو والبققققق لل أو البكققققق ار واسطهلقققققم فقققققا األلقققققوات 

وققققد ي رخقققل بقققلا األطقققط ا  شققق ال ن قققنةه  ي اققق   قققع رخاللققق  عةقققز الةقققبمةمد عقققع  والاققق و و
 (   42و  5772ضلدار أي لوت فنخ م مصعو م و ةهبد  مهلةم "  )أ اعو 

   Self efficacy) ( فهعمنم اللات 
" بققا أعبالققهل الظقق ل فققا قدرنقق  عمققا ألاء  اه قق  ويبيققةع بققلا اسعبالققهل ر عققم الظقق ل فققا 

ةيققبة  جعةهةبققه وكققلل  الةثققهب   أانققهء الةاققع وس لقق نعا بققلا مةققه لنةققزه بققدء الةاةققم ووققبن  ال
ال ققخر فالققا ولكققع أييققه  ققه ييققبطن  اعةققهةه  ةققه لققخل  الققا بققل   زيققد  ققع الةاققد والةعققهلأ  

 (   2و 5732والةثهب   عما ضعةهة اليمو  الة غو "  )لطظاو 
  Self confidence)م( الثالم مهلنظخ 

ظيققنم والةهليققم واسلبةه نققمو والبققا نةعققل الةقق ء ي ققع  مهلنةققه  "أعاققه ة مققم الةالو ققهت الن
  ع رخال  عالقب  مه رخ يع    قدرن  عما  والام الة هكل لوي ن لل"  

 (       393و  5737)يهواعو                                                       
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 األطبس اننظشي 

  Stutteringالتلعثم 
د اطققط  هت الطالقققم الكال نققم لققخلي ضلققا    ققهي اسعيققهي  ققع الالققدر  ويعققد البمعققثا أ قق

عمققا نولققال روققهلب  م قق ل واطقق   اطققهفم ضلققا للقق و لققخا  عمققا  خبمققو لواعققب  نققه  الظقق ل 
 النظينم واسلبةه نم والةاننم والبعمنةنم وغا به 
 (  51و  5734)عةهل هو والنهطورو                                               

  -نبذة تاريخية عن التلعثم: 
لققا ي ققع البمعققثا ولاققد العصقق و لكققع بنققه  للاققل عمققا أي البمعققثا عقق    نققل ة ققع وققاا  
 اقو ل لق  نهريخقق  القا عصققور  صق  الالديةققم عنقد ه نقا اسعبقق ا  مق  بققاع الةصق يع الالققد هء 

 (  Brosch & Pirsig , 2001 , 82قحل الةنالل    ) 5777 نل عهم 
ع ر ققوة  عانققم نققا أكب ققهفاه فققا الاا وغمنجنققم كةققه لكقق  البمعققثا فققا  اققو عقق   للقق   قق

 (   52( يظالاوا قولا )50الال اي الع نا  وا مل عالد   ع ليهعا )
 (   55و  5772)أ اع و                                                         

الظقهم ناةقل  عهعااقه  ولالد أشهر الن  الع   الالدا ا فا الةعهلا الع  نقم  قع رخقال  عقد 
 –العالمققم   –ال نققم  –الة  قق    –البمعققثا  –المةمةققم  – ققدلو  ا طققط ا  عظيقق  وبققا: )الباباققم 

البةبةقققم(  ويال قققم اي اةقققم  صقققطماهت أرخبصقققا بولقققو عاقققو  وقققنه   –الظ فققق    –البهنققق   
 (17و  5779الكالمو و صطماهت أرخ   نصو له ب الكالم عظي    ) وواو 

 & Stuttering طماهت األعةمازيققم ي ققن  أوققبخدام  صققطماا أ ققه مهلنيققعم لمةصقق

Stammering   (523و  5772لمبعحا  عع عظخ الة  الت الكال نم  )الحعالو و  
ويزرخقققق  البققققهريد مهلعدلققققد  ققققع الع ةققققهء والظالوققققظم الققققللع ألققققاحوا مققققهلبمعثا  ثققققل وققققادعه  ووققققا 

 ( Brosch & Pirsig, 2001 , 82وأروطو والخطاب اسغ يالا ليةووابنخ  ) 
 وفا عص عه الاهط  وينيوي ون  شل والةم  لورم اليهلو وغا با كثا وي  

 (   22و  5772)أ اع و                                                         
؛ م عق  اطقط ا  الكقالم لبكققوي  3997و عقهم Van Riber   اقو ع فق   "فقهي رالحق "

نوقاققا الا كققهت الةعالققد  الةطمو ققم لمكققالم ويبةاققز بققلا  لققوب ه  ققع البقق رخ ات واسرخققبالست فققا
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اسطققط ا  مققهلبك ار أو اسطهلققم فققا األلققوات والةالققهط  أو البوقققو لما ققهت عققع الكققالم   ) 
Van Riber , 1990 , 317) 

 "خرائص التلعثم "
 ( أي بنه  االام رخصهئر  لمبمعثا با : 5772نلك  أ اع ) 

 :  التكرار
يققةهت الةةاقققز  سطققط ا  البمعققثاو ال أعققق  أ ققد أعقق ا  البمعقققثا يعققد البكقق ار  قققع أبققا ال

األكثقق  شققاوعه رخهلقققم عنققد ه ناققد، عقققد  نكقق ارات فقققا الصققوت عظيقق  مهلببقققهم و لدرلققم نمظقققا 
اعبعهه الةيبة و والبكق ار ي قوي لقععا عنهلق  الكقالم  ثقل: )نكق ار لاق    ثقل م م م  و أو 

 ار لمكمةقم: لكقع لكقع أع ق و أو نكق ار لمبعقهر  : نك ار لةالط  لظ ا  ثل: فه فقه فقه عقووو أو نكق
 لعنا (    –لعنا 

و قق  أي البكقق ارات نعبحقق   ققع األعقق ا  الةةاققز  لولققول البمعققثا و اس أي نكقق ار البعققهرات 
والكمةهت والةالقهط  يعقد شقهئعه بقاع األطظقه  الصقةهر لقدا و وققد ي قوي  خشق ا لولقول البمعقثا  و  

(  ق    42لةوطقوم و ونحقاع أعق  الا كقهي  بووقا البكق ارات ) وأل يا لراوقهت ا صقهئنم لاقلا ا
 ( كمةم نعبح  نك ارات طحنبنم   3777لكل ) 

 االطالة :
بنه  ش ل ن خنصقا و اقا سطقط ا  البمعقثا بقو اطهلقم الصقوتو  اقو يطقو  عطق  
الصققوت لظبقق   أطققو  رخهلققم فققا الاقق و  الةبا كققمو ويعققد اطهلققم األلققوات شقق ال  اةققه لاققلا 

اسطط ا  الكال ا؛ ال أع   ع النهلر ولقوله فقا كقالم غاق  الةبمعثةقاعو فهسطقهست النوم  ع 
 نعبح  شهئعم لدا باع الةبمعثةاع   

 :  التهقف الكالمى
بنه  ش ل أرخ  سطط ا  البمعثاو ييحب ا عهطه لكل  ع الةبكما والةيبة و وبو 

دار أ  لوت عما  بعم  مهسعهقم الصه بمو وي ا   ع رخاللاه عةز الةبمعثا عع ال
اسطال  عما ال غا  ع الةاد العننف الل  لحلل   ويال م  دو، نم  اسعهقهت مصور  
 بك ر  فا بدايم عط  الكمةم أو البعهر و وبا فا بلا ن ب      مقنم رخصهئر البمعثا    

 (  339و  5772)أ اع و 



 فبػهيخ انزاد وانثقخ ثبننفش ثين أطفبل يتهؼثًين وغيش يتهؼثًين                                           

                    
 5723 مجلة بحهث كلية اآلداب                                                                       

 فاعلية الذات :

نظيقا  اليقمو  ا عيقهعا  قع ولاقم  يعبح   ظاوم فهعمنم اللات  قع الةظقهمنا الةاةقم فقا
 selfع قق  ألققاه  الققبعما اسلبةققهعا و ولالققد ننققهو  العققه ثوي فققا الحا ققم الع  نققم  صققطم  

efficacy   ونققق لا القققا  صقققطم  فهعمنقققم القققلات أو كظقققهء  القققلات و أ نهعقققه ييقققبخدم  صقققطم
self efficacy   وققققد أوقققبخدم مهعقققدوراBandura   (3900  صقققطماهت   )self 

efficiency     وself effectiveness  وself efficaciousness   وself efficacy  
عمققا أعاققه   الفققهت لععيققاه وياققل أ   ناققه  اققل ا رخقق  وكماققه  نعنققا فهعمنققم الققلات  ولكققع  

و  5732)  وقا و  self  efficacy . أكثق   بقله  الةصقطماهت  أوقبخدا ه بقو  صقطم  
11-10      ) 

؛ الظهعمنققم اللاننققم م عاققه  عبالققدات الظقق ل عققع 3990و عققهم Bandura عقق   " مهعققدورا "
قدران  عما ضعةهة  اةم  قه أو القنقهم ميقمو   عقاعو فاقا نوقعقهت الظق ل  قو  قدرانق  عمقا ألاء 
اليقققمو  فقققا  واققققو نبيققققا مقققهلةةو  ونقققنع خ بقققله البوقعققققهت عمقققا أرخبنقققهر الظققق ل لاع ققققطم 

 , Banduraالصقعه  واعةقهة اليقمو    )الةبيقةنم فقا األلاء والةةاقول الةحقلو  و والاقم 

1977 , 191) 
 أهًيخ فبػهيخ انزاد 

نعبحققق  فهعمنقققم القققلات الةدركقققم والبقققا ن قققا  ضلقققا  عبالقققدات النقققهو  قققو   القققدرناا عمقققا 
القبا ا فققا األ قدا، البققا نققخا  فقا  نققهناا  قع أبققا الةن هعاز ققهت أو الالقو  ال خصققنم ونعةققل 

مو  اسعيقهعا ونقخا  فقا الاقد،  قع رخقال  عةمنقهت كظ م به م  ع  اقدلات الدافبنقم وراء اليق
لافبنم  ع فنم ولداعنقم وععبحق  معقا بقله العةمنقهت  ثقل اساقهر  العهطجنقم وأعةقهل البظكاق  لات 

 أبةنم رخهلم فا  د لاناه ولنخ فالا كةخا ات عهرطم فا اس دا،   

هتو واساقهر  ( أي فهعمنم القلات نقخا  فقا أعةقهل البظكاق و البصق ف 3925وي   مهعدورا ) 
        العهطجنققققم و فكمةققققه أرنظعققققا فهعمنققققم الققققلات أرنظقققق  اسعةققققهة وأعخظيققققا اسوققققبثهر  اسعظعهلنققققم  

 (147 – 119و  3992) عحد ال  ةع و 
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 نظرية الفاعلية الذاتية 
ضي ع  يقققم الظهعمنقققم اللاننقققم نعقققول بقققدالباه القققا  الهلقققم معنقققواي " نةقققهه ع  يقققم  و قققد  عقققع 

     اسل اءات النظينم أيه كهي ش ماه ونةا   يقبو  وققو  الظهعمنقم اللاننقم  البةاا  اليمو  "ل

 Bandura ,  1977  , 191 )    ) 
نالققققوم ع  يققققم فهعمنققققم الققققلات عمققققا أعبالققققهلات األفقققق ال عمققققا قققققدراناا عمققققا ألاء اليققققمو  
الةطمققو  لباالاقق  عبققهئد   غو ققم  اققو نققخا  نمقق  األ  ققهم مالققو  عمققا وققموكاا والخنققهرات البققا 

  (Pajers ,  1994 ,  193)لبخقلوعاه و والةاقول و و قد  الةثقهب   فقا  والاقم الباقدي   
فقققهألف ال القققللع لبةبعقققوي مظهعمنقققم القققلات عهلنقققم يعبالقققدوي أعاقققا يالقققدروي عمقققا عةقققل شققق  لبةااققق  
وققققهئ  الحا قققمو أ قققه القققللع لبصقققظوي مظهعمنقققم لات  نخظيقققم فقققهعاا لققق وي أعظيقققاا عقققهلزيع عقققع 

 ه وعبهئة  أ دا، ومو  ل  أاهر 
 (119و  3992)عحد ال  ةع و                                                 

 Self Confidenceالثقة بالنفس 
يع   العنز  م عاه ققدر  الظق ل عمقا أي ييقبةاب أوقبةهمهت نوافقنقم نةقهه الةثاق ات البقا 

 نوالا  والراك  لبالحل األرخ يع ل  ونالحم  للان  بدرلم عهلنم   
 ( 430و  3999)العنز  و                                                      

 -نولد عد  رخصهئر لمثالم مهلنظخو كهلبهلا:
اسعبالققهل فققا اسعةققهةات اسيةهبنققم: اليققةم األوهوققنم لمثالققم مققهلنظخ بققا اسعبالققهل ال خصققا  -

ي البظقققها  الصققق ي  مقققهي الةققق ء ية قققع اي ياالققق   عبنةقققم ايةهبنقققم فقققا  هلقققم  عانقققم  كةقققه أ
والب كاد عما اللات أ  اي  اويهي لمثالم مهلنظخ  ع قخ بقله اليقةم بقو ال ق  الانقا لبالماقل 
الثالققم عنققد  والاققم الةاققهم الالهل ققم واألشققخه  الة قق و  فققا ناصققاماا لنيققوا وااالققاع  ققع 

 اعظياا ويبن وي فا رخو  رباب  ع الظ ل  

 ا مهلنيعم لمنبهئد اسيةهبنم الةثهب   واسل ار: الثعهت فا  والام العقعهت أ    هو -

الققوعا الققلانا: فققهلوعا الققلانا وققةم أوهوققنم  ققع الثالققم مققهلنظخ  اققو أي لمعققب  يققبو  الالمقق  
لور  اوريققه فققا  الققدار الثالققم البققا يةبمكاققه الظقق ل واي الققوعا الققلانا ية ققع اي لثاقق  الالمقق  
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انا نالمققل  ققع وييقهعد الظقق ل عمققا أي يصققع  وا نقه فهليققموكنهت البققا نققخل  القا البن ققنا الققل
 اساهر  واليةه  لمة ء اي يصع  و نه لاننه  

                                                         (white , 2009 , 107 ) 
 مكهنات الثقة بالنفس

  وعققهت الثالققم مققهلنظخ وبققا اققال،   وعققهت رئنيققنم : Shrauger وقققد وطقق  "شقق ل " 
 الةع فنمو العهطجنمو واليموكنم  

لة وي الةع فا لنطو  عمقا نالاقنا لةقد  كظهيقم ألاء الظق ل مهلنيقعم القا كقل  قع الةعقهلا  ا -
الةطمالم والةالهرعقهت اسلبةه نقمو يةقب أي لثق  النقهو م عظيقاا عمقا أعاقا يظاقوي مةعقهلا  
ألائاققاو وأي ياالالققوا ألاء لاقققد مهلةالهرعققم  ققق  ا رخقق يعو وأي لولقققموا ألار  اققه اا مظعهلنقققم 

 لةع فا بو العنص  األوهوا فا الثالم مهلنظخ   يظب   أي الة وي ا

  ققوي العهطجنقققمو  قققع الةظبقق   أي الثالقققم مقققهلنظخ ن ققهر الااقققه  قققع قحققل ال قققعور مهل ا قققم  -
والاةققهوو وعققدم ولققول  خققهو  أو ال معققم فققا اسقبقق ا   ققع األع ققطم  وأي النققهو الققللع 

 م لدلاا االم مهلنظخ ل وي أعظياا أقل قماله وأكب ه  عع  ع يظبال  الثال

الة ققوي اليققموكنم لنعةققا أي نققنع خ الثالققم مققهلنظخ وققموكنهو ورخهلققم فققا اوققبعدال النققهو  -
أكث  ع طم لمعاو عع ع هل وأققل أ بةقهس لبةنقب للق و لنعةقا أي نكقوي الثالقم مقهلنظخ 
 ع وطققم فققا وققمو  ال ققخرو أو أوققمو  البظهعققلو أو عاققد األع ققطم  و هلبققهلاو يةققب 

 Shraugerالا ا عما  يبو  االم ال قخر   ) أي ي وي النهو ا رخ يع قهلريع عما 

, 1995 , 208 – 209 ) 

 فشوض انذساصخ:

 ية ع لنهغم ف و  الدراوم عما الناو البهلا : 
 نولد عالقم لالم باع   وعهت فهعمنم اللات والثالم مهلنظخ    3
 نياا   وعهت فهعمنم اللات والثالم مهلنظخ فا البنحخ مهلبمعثا   .2
 طظه  الةبمعثةاع وغا  الةبمعثةاع فا   وعهت فهعمنم اللات   نولد ف و  لالم باع اس  1
 نولد ف و  لالم باع األطظه  الةبمعثةاع وغا  الةبمعثةاع فا   وعهت الثالم مهلنظخ    4
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 المنهج  
أوقققققبخد ا العه ثققققققم الةقققققناد الولققققققظا األرنعقققققهطا الةالققققققهري و  اقققققو األعبةققققققهل عمققققققا 

هلنظخ(و والةبةاقق  البققهم  )البمعققثا(و ويبنهوققب  قق  الثالققم مقق –الةبةاقق ات الةيققبالمم )فهعمنققم الققلات 
طحنعققم  ةوطققوم العاقققو وية ققع الباالققق   ققع أبقققدا  العاققوو ولديققق  الالققدر  عمقققا الباالقق   قققع 
الظقققق و  الةط و ققققمو ويعققققد الةققققناد الولققققو  ققققع الةنققققهبد البققققا نيققققبخد   العمققققوم الطحنبنققققم 

كيققققحال لظاققققا  ققققواب ه  والعمققققوم اسلبةه نققققم وأكثقققق   نققققهبد العاققققو  الء ققققم لمواققققق  اسلبةققققهعا
 وأوبخال  وةهن    

 العينة 
وطققعا العه ثققم فققا الدراوققم الاهلنققم عققدلا  ققع اجلقق اءات جعبالققهء عانققم األطظققه  لو  

 البمعثا والعهللاع نبةثل فا الخطوات اسننم :
العققققهلور(  –قوييققققنه - نققققو    -نققققا ضرخبنققققهر عققققد    اكققققز ن  نققققم رخهلققققم )م ققققحاع الكققققوم  – 3

قوييقققنه( مةاهف قققم الةنوفنقققمو  دروقققم  –لةبنقققهت روقققهلم )م قققحاع الكقققوم  مةاهف قققم الةنوفنقققمو
الةيهعا الة ق ور  مالوييقنه البهمعقم جلار  قوييقنهو و دروقم أ ةقد عحقد الظبقه  الماثقا مال يقم ام 
ارخنققهي البهمعققم جلار  قوييققنه البعمنةنققم مةاهف ققم الةنوفنققمو و دروققم طقق  عحققد الاةاققد سشققاع 

 ا مال يم العةهلز  البهمعم جلار  قويينه مةاهف م الةنوفنم  اسببدائنم لمبعمنا األوهو
قه ققققا العه ثققققم بزيققققهر    اكققققز الب  نققققم الخهلققققم والةةبنققققهت والةققققدارو وعالققققد  الهبمققققم  قققق   – 5

 يققق ولا و قققدل   الة اكقققز الب  نقققم الخهلقققم والةةبنقققهت والةقققدارو لبوطقققن  بقققد  العاقققو 
نققم البعمنةنققم  طمالققه والةميققهت العاللنققم و ققد  اسوققبظهل   نقق   قق  الب كاققد معققدم نعطاققل العةم

 مهلة اكز الب  نم الخهلم والةةبنهت   
نا ارخبنهر الصظو  الثهلو وال امق  والخقه خ واليقهلو )األطظقه  البقا نبق او  أعةقهربا  قع  – 1

 ونم( لبةثال عانم الدراوم الاهلنم   35الا  9
طظققل غاقق    47ظققل  بمعققثاو ط 42( طظققل  ققناا )22نكوعققا عانققم الدراوققم الةحدئنققم  ققع ) – 4

(  قققع اجعقققه،   اقققو نقققا ن خنصقققاا  يقققعاله عقققع 44(  قققع القققلكورو و )43 بمعقققثا(و بواقققق  )
وللققق  ألعققق  س  97ط يققق  اسرخبعقققهرات ونقققا أوقققبععهل األطظقققه  القققللع قمقققا عيقققعم لكقققهئاا عقققع 

 ننطح  عمااا  ا هت اسرخبعهر 
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 قع األطظقه  الةبمعثةقاع وغاق   وقد قه ا العه ثم مة اعه  البكهفخ باع أفق ال عانقم الدراوقم
الةبمعثةقاع عمققا الةبةاقق ات الدرخامقم الةة نققم كققهلعة  الز نققا والنقوم والققلكهء والةيققبو  البعمنةققا 

  ع رخال  اسل اءات ا ننم :
( 35 – 9( ارخبنقهر األطظققه   ققع  اققو العةقق  الز نققا وفقق   ققد  عةقق    اققدل لبقق او  بققاع )3)

 ونم  
عالمنقققم لاطظققققه  وعقققدم  عهعقققهناا اسعهقققققم العالمنقققم ببطحاقققق  ( الباالققق   قققع  يققققبو  الالقققدرات ال5)

( وأوققققبععهل 3902 قنققققهو الققققلكهء الةصققققور أ ةققققد لكققققا لققققهل  )أ ةققققد لكققققا لققققهل  و 
 ولل  ألع  س ننطح  عمااا  ا هت األرخبعهر   97األطظه  الللع قما عيعم لكهئاا عع 

غاققق  47ا و وطظقققل  بمعقققث 47) 27معقققد نمققق  اجلققق اءات بمةقققا عانقققم الدراوقققم الناهئنقققم 
( 37.20 (( وقققنم مةبووقققا عةققق   ة نقققا 35 – 9 بمعقققثا( ن او قققا اعةقققهربا  الز ننقققم   قققع )

 (  312 – 92(و و درلهت لكهء نب او  باع ) 3.79واعا ا   بنهر  )
 األدواد 

 ونبكوي ألوات الدراوم الاهلنم  ع الةالهلنخ اسننم : 

  (   5772 قنهو نالدل  شد  المةمةم ضعدال : ) واا  أ اع و 
  (   5732 قنهو فهعمنم اللات ضعدال ) رطه لطظا و 
  (  5737 قنهو الثالم مهلنظخ ضعدال : )  ةد  يهواع و 
  (   3902 قنهو اللكهء الةصور ضعدال : ) أ ةد لكا لهل  و 

 (  . 2002(  مقياس تقدير شدة اللجلجة ) إعداد سهير أمين ،  1) 
قنقققهو شقققد  المةمةقققم و ونكقققوي بقققلا ( وللققق  ل5772أعقققد بقققلا الةقنقققهو )وقققاا  أ قققاعو 

الةقنققهو  ققع أرخبنققهر قطعبقققاع  ققع الكبققه  الةدروققا  نهوقققحاع ليققع الطظققل الةققبمةمد عمقققا أي 
 كمةم (     377 – 27لب او  عدل الكمةهت كل قطعم  ع )

وناالالا العه ثم  ع اعهت  قنهو نالدل  شد  المةمةم عما عانقم الدراوقم مطق يالباع بةقه 
ك وععقه  و وفنةقه لمقا نوطقن   –ب اوي ( و و عه ل ألظقه  –لم وحا  هي البةزئم النصجنم )  عهل

 لالل اءات الةبععم فا كل  ناةه :
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قه ا العه ثقم ببطحاق   قنقهو نالقدل  شقد  المةمةقم عمقا عانقم الدراوقم ( انتدزئخ اننصفيخ : 1)
و اقققا قه قققا بباليقققنا لرلقققهت الةقنقققهو القققا عصقققظاع؛ أ قققدبةه يةثقققل لرلقققهت الةظققق لات لات 

اقققب الظققق ل  وا رخققق  يةثقققل لرلقققهت الةظققق لات لات الب ناقققب الزولقققاو و ايقققه   عه قققل الب ن
بقق اوي( لماصققو  عمققا  –اسرنعققهل بققاع عصققظا الةقنققهو ونعدلمقق  مهوققبخدام  عهللم)وققحا  هي 

 عه قققل اعقققهت اسرخبعقققهر لمدرلقققم الكمنقققم لمةقنقققهو و لقققهءت  نةقققم  عه قققل اسرنعقققهل نيقققهو   ) 
 الا اعهت  الحو   ( و وبا  نةم   نظعم ن ا  7.242

قه ققا العه ثققم مايققه   عه ققل ألظقه ك وععققه  لةقنققهو نالققدل  شققد  المةمةققمو ( أنفااب وشونجااب : 2)
( و وبا  نةم   نظعم ن ا  القا نةبق  الةقنقهو بدرلقم  الحولقم 7.030ولهءت  نةب  نيهو  )

  ع الثعهت  

 ( .  2012مقياس فاعلية الذات ) إعداد : رضا لطفى ،   - 2
 (و ولل  لقنهو فهعمنم اللات عند األطظه   5732قنهو )رطه لطظاو أعد بلا الة

  عهر  ناد  الا  نهو االام أمعهل با:  57ويبكوي الةقنهو  ع 
   0 -3ال  عم فا بدء اليمو : وي ةل الحنول  ع 

    31 – 2اليعا الةيبة  لبكةمم اليمو : وي ةل الحنول  ع 
    57 – 34ل  ع الةثهب   فا  والام الةاع: وي ةل الحنو 

 او نناص  اسوبةهمم  ه باع )ععاو أ نهعهو س( وعما الطظل أي يخبهر اسوبةهمم البا 
 ننهوع  مهي يي  عمااه عال م )ل ( 

وناالالا العه ثم  ع اعهت  قنهو فهعمنم اللات عما عانم الدراوم مط يالباع بةه 
ك وععه و وفنةه لما نوطن   –ب اوي(و و عه ل ألظه  –البةزئم النصجنم ) عهللم وحا  هي 
 لالل اءات الةبععم فا كل  ناةه :

قه ققا العه ثققم ببطحاقق   قنققهو فهعمنققم الققلات عمققا عانققم الدراوققمو اققا ( التجزئةةة النرةة ية: 1)
قه ا ببالينا لرلهت الةقنقهو ضلقا عصقظاع؛ أ قدبةه يةثقل لرلقهت الةظق لات لات الب ناقب 

 ناققب الزولققاو و ايققه   عه ققل اسرنعققهل الظقق ل  وا رخقق  يةثققل لرلققهت الةظقق لات لات الب
بق اوي( لماصقو  عمقا  عه قل  –باع عصظا الةقنهو ونعدلمق  مهوقبخدام  عهللقم )وقحا  هي 
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(و 7.227اعققهت اسرخبعققهر لمدرلققم الكمنققم لمةقنققهوو لققهءت  نةققم  عه ققل اسرنعققهل نيققهو  )
 وبا  نةم   نظعم ن ا  ضلا اعهت  الحو   

م مايقققه   عه قققل ألظقققه ك وععقققه  لةقنقققهو فهعمنقققم الققققلاتو قه قققا العه ثققق( ألفةةةا كرون ةةةا  : 2)
( و وبقققا  نةقققم   نظعقققم ن قققا  القققا نةبققق  الةقنقققهو بدرلقققم 7.222ولقققهءت  نةبققق  نيقققهو  )

  الحولم  ع الثعهت 
 ( .  2010ػذاد :  حًذي يبصين ، إيقيبس انثقخ ثبننفش  )  - 3

خو البققا ع فاققه ( وللقق  لقنققهو الثالققم مققهلنظ 5737أعققد بققلا الةقنققهو )  ةققد  يهوققاع و 
م عاقققه ة مقققم الةالو قققهت النظيقققنم والةهليقققم واسلبةه نقققمو والبقققا نةعقققل الةققق ء ي قققع  مهلنةقققه   قققع 
رخققال  عالقبققق  مققه رخ يع  ققق  قدرنقق  عمقققا  والاققم الة قققهكل لوي نقق للو نقققا بنققهء بقققلا الةقنقققهو 

د بقلا باقد  نقوفا  ألا   يقبةد   قع الحا قم الع  نقم مةقه لبنهوقب  ق  طحنعقم العانقم األطظقه و وأعق
 41الةقنققهو وفقق  رخطققوات  ظصققل  ققبالئا  قق   ابققو  الدراوققم وعانباققهو ويبكققوي الةقنققهو  ققع 

 -نالحققل الققلات   - عققهر   وةعققم عمققا أر عققم أمعققهل نقققنخ الثالققم مققهلنظخ بققا: ) ققل الة قق الت  
                   اسوقققققققبالاللنم(و لولقققققققد أ قققققققهم كقققققققل  ناةقققققققه االاقققققققم أرخبنقققققققهرات بقققققققا -البظهعقققققققل اسلبةقققققققهعا  

 س(  -أ نهعه   –ا )عع
وناالالقققا العه ثقققم  قققع اعقققهت  قنقققهو الثالقققم مقققهلنظخ عمقققا عانقققم الدراوقققم مطققق يالباع بةقققه 

ك وععقققه و وفنةققه لمققا نوطقققن   –بقق اوي(و و عه ققل ألظققه  –البةزئققم النصققجنم ) عهللققم وقققحا  هي 
 لالل اءات الةبععم فا كل  ناةه :

مققهلنظخ عمققا عانققم الدراوققمو اققا  قه ققا العه ثققم ببطحاقق   قنققهو الثالققم( انتدزئااخ اننصاافيخ: 1)
قه ا ببالينا لرلهت الةقنقهو ضلقا عصقظاع؛ أ قدبةه يةثقل لرلقهت الةظق لات لات الب ناقب 
الظقق ل  وا رخقق  يةثققل لرلققهت الةظقق لات لات الب ناققب الزولققاو و ايققه   عه ققل اسرنعققهل 

بقق اوي( لماصققو  عمققا  عه ققل  –بققاع عصققظا الةقنققهو ونعدلمقق  مهوققبخدام  عهللم)وققحا  هي 
(  7.259اعقهت اسرخبعقهر لمدرلقم الكمنقم لمةقنقهو و لقهءت  نةقم  عه قل اسرنعقهل نيقهو  ) 

 و وبا  نةم   نظعم ن ا  الا اعهت  الحو  
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قه قققا العه ثققم مايققه   عه قققل ألظققه ك وععققه  لةقنقققهو فهعمنققم القققلاتو :   ( أنفااب وشونجاااب 2)
ةقنقققهو بدرلقققم (و وبقققا  نةقققم   نظعققم ن قققا  القققا نةبققق  ال7.941ولققهءت  نةبققق  نيقققهو  )

  الحولم  ع الثعهت  

 ( .  1978يقيبس انزوبء انًصىس ل ) أحًذ روً صبنح ،   - 4

( وللقق  لبالققدل  الالققدر  العالمنققم العه ققم  8791أعققد بققلا الةقنققهو ) أ ةققد لكققا لققهل  و 
لقا  نقهو الالقدر  ضلد  الةعاوااع  ع وع الثه نم الا وع اليهمعم ع    وياقد  بقلا الةقنقهو 

  هم  واسرخبال  باع الةوطوعهت واسشنهء عما الرا  الب
(  ةةوعققم  ققع الصققور أو األشقق ه    كققل  ةةوعققم نبكققوي 06ويبكققوي اسرخبعققهر  ققع )

 ققع رخةققخ لققور أو رخةيققم أشقق ه و أر عققم  ناققه  بظالققم او  ب ققهبام فققا لققظم وا ققد  أو أكثقق و 
 وش ل وا د فالا بو الةخبمو عع العهقاع  

ر أي لعاققو عققع بققلا ال قق ل الةخبمققو بققاع والةطمققو   ققع الةظاققو  فققا بققلا اسرخبعققه
 ( xاف ال الةةةوعم الوا د  ويي  عال م ) 

 حصبئيخ انًضتخذيخ :إلاألصبنيت ا

 صققققهئنم الةيققققبخد م لةعهلةققققم الحنهعققققهت  يققققب أبققققدا  الدراوققققم جناققققدلت األوققققهلاب ا
وف وطققققاهو وطحنعققققم العانققققمو والةبةاقققق ات البققققا نيققققةنباه الدراوققققمو ولباالاقققق  للقققق  أوققققبخد ا 

 ( ونةثما بله األوهلاب فا البهلا :  spss صهئنم لمعموم اسلبةه نم ) جثم الاز م االعه 
    الةبووا الايهباو واسعا ا  الةبنهر 

   يه   عه الت اسرنعهل باع  بةا ات الدراوم  

  يققه   عققهلست اسعاققدار الةبعققدل لمبنحققخ مققهلبمعثا  ققع رخققال   بةاقق ات الدراوققم )فهعمنققم 
 نظخ(   اللاتو والثالم مهل

  يقققه   قققنا "ت" لدسلقققم الظققق و  بقققاع أطظقققه   بمعثةقققاع وغاققق   بمعثةقققاع عمقققا  بةاققق ات 
 الدراوم   

 نتبئح انذساصخ وينبقشتهب

النبقققهئد الناهئنقققم البقققا نقققا البولقققل الااقققه و نهق قققم بقققله النبقققهئد ونظيقققا بهو وللققق  باقققد  
وكققلل  البعقق   عمققا  البعقق   عمققا طحنعققم العالقققم بققاع   وعققهت فهعمنققم الققلات والثالققم مققهلنظخو
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 قققد  اوقققاهم   وعقققهت فهعمنقققم القققلات والثالقققم مقققهلنظخ فقققا البنحقققخ مقققهلبمعثا؛ وكقققلل  البعققق   عمقققا 
اسرخبالفهت )الظ و ( باع أطظقه   بمعثةقاع وغاق   بمعثةقاع فقا كقل  قع   وعقهت فهعمنقم القلات 

 والثالم مهلنظخ 
 أوال : نتبئح انفشض األول :

 ل  باع   وعهت فهعمنم اللات والثالم مهلنظخ   لنر الظ   األو  عما:نولد عالقم لا
ولمباال   ع لام بلا الظ   نا  يه   عه ل أرنعهل با ووي باع لرلهت األطظه  
 عما  قنهو فهعمنم اللات ولرلهناا عما  قنهو الثالم مهلنظخو ويوط  لل  الةدو  البهلا: 

 ( 1جدول رقم ) 
كل من مكهنات فاعلية الذات والثقة  يهضح معامل ارت اط بيرسهن بين درجات الطالب فى

 بالنفس .
حم  األثؼبد

 انًشكالد 

انتفبػم  تقجم انزاد

 االختًبػً 

 انًدًىع األصتقالنيخ

 **7.001 **7.151 **7.010 **7.059 **7.155 انزغبت فً بدء انسهىك 

 **7.272 **7.071 **7.012 **7.012 **7.125 انسعً انمستمز نتكمهت انسهىك 

 **7.079 **7.154 **7.190 **7.173 **7.242 فً مىاجهت انمحن  انمثابزة

 **7.207 **7.019 **7.259 **7.024 **7.074 انمجمىع 

 ( . 0.01** دانخ ػنذ يضتىي ) 

 ي ا  الةدو  اليهب  الا  ه لما :
  ( بقاع   وعقهت  7.73نولد عالققم أرنعهطنقم  ولعقم لالقم ا صقهئنه عنقد  يقبو  الدسلقم )

( و وبققققلا يعنققققا أي أرنظققققهم  7.207لات والثالققققم مققققهلنظخو وقققققد بمةققققا  نةبقققق  ) فهعمنقققم القققق
لرلققهت األطظققه  فققا   وعققهت فهعمنققم الققلات يالبقق ي مهرنظققهم لرلققهناا فققا   وعققهت الثالققم 
 مهلنظخ و  ةه يعنا أع  نولد عالقم ط ليم باع   وعهت فهعمنم اللات والثالم مهلنظخ  

األطظققه  فققا فهعمنققم الققلات نالبقق ي مهرنظقققهم لبيقق   ققع بققله النبنةققم أي أرنظققهم لرلققهت 
لرلهناا فا الثالم مهلنظخو  ةه يعنا أعق  نولقد عالققم ط ليقم بقاع فهعمنقم القلات والثالقم مقهلنظخو 

 أ  أع  كمةه ةالت فهعمنم اللات األطظه و ةالت الثالم مهلنظخ لدلاا  



 نىسا نطفي خًؼخ يحًىد/ انجبحثخ

 

 5797 مجلة بحهث كلية اآلداب  

ع أي (  ق  pajares , 2002ونبظق  بقله النبنةقم  ق   قه أوقظ ت عنق  لراوقم مقهل ة )
األطظققه  الققللع لبةبعققوي مظهعمنققم الققلات   نظعققم لبةبعققوي مهلثالققم مققهلنظخ والبن ققنا الققلانا و واي 

 فهعمنم اللات ن نعا أرنعهطه ايةهبنه    الثالم مهلنظخ   
(  قققع أي ارنظقققهم  يققبو  الظهعمنقققم اللاننقققم 5771ويخكققد بقققلا  ققه أشقققهر النققق  )الن ققهو  و 

و بوافقق  نوافالققه  يققنه و وأي الثالققم مققهلنظخ نالققو   ققع  ييققهعد الظقق ل عمققا أي ي ققوي وااقق  بنظيقق 
 فهعمنم اللات   

؛   (Ellen , 2006)كةه نبظ  عبنةم الدراوم الاهلنقم  ق   قه أوقظ ت عنق  لراوقم القاع  
؛ ولراوقم   (Al – obaidi , Wall & Mutarie , 2011)ولراوقم العحقول  وويقل و قويب   

عقققم لالقققم ا صقققهئنه بقققاع فهعمنقققم القققلات والثالقققم ( عمقققا ولقققول عالققققم  ول 5733ةلقققوم ) ةلقققوم و 
مققهلنظخو وا  هعنققم ننةنققم  يققبو  الثالققم مققهلنظخ عققع ط يقق  ننةنققم فهعمنققم الققلات لمطظققلو وكمةقققه 
ةالت فهعمنم اللات والثالم مقهلنظخ لاطظقه  كمةقه  الق  لاقا البوافق  النظيقا واسلبةقهعاو وةالت 

 الاهلنم قدراناا عما  ل الة  الت   ةه لخكد عبنةم الدراوم 
وية ع نظيا  لل  م ي  عبالقدات فهعمنقم القلات نقخا  عمقا اليقمو  مطق    خبمظقمو فاقا 
نققققخا  عمققققا أرخبنققققهرات األشققققخه  والطقققق   البققققا ييققققمكوعاه فققققا نصقققق فهنااو فققققهألف ال يعةمققققوي 
مهلةاةقققهت البققققا ي ققققع وي فااقققه مهلكظققققهء  والثالققققم مقققهلنظخو ويبةنحققققوي نمقققق  البقققا ي ققققع وي فااققققه 

عمقققا نادلققد كةنقققم الةاقققد الةحقققلو  فقققا ع ققهل  قققهو و قققه  قققد  لقققةولبا  مققهلع خو كةقققه نيقققهعد
عنقققد ه لوالاقققوي معقققا العقعقققهتو و قققد   ققق وعباا فقققا  والاقققم نمققق  العقعقققهت و وكمةققققه أةلال 

 ال عور الظهعمنم كمةه أةلال الةاد واسل ار والة وعم     
                                                     (Pajares , 1994 , 543   ) 

وبققو  ققه لبظقق   قق  ع  يققم الظهعمنققم اللاننققم والبققا فااققه أعطمقق  مهعققدورا فققا نن اقق ه لمظهعمنققم 
اللاننققم  ققع أعبالققهله مققهي وققمو  الظقق ل عققهند عققع الكظققهء  والبنحخيققم ولققنخ  ققع كققوي بققلا اليققمو  

هم الظقق ل  قق نعا عمققا عاققو ألققا مهلنبققهئد و وقققد ع قق   ) مهعققدورا ( لمظهعمنققم اللاننققم عمققا أعاققه أ  قق
أو نوقعهن  عما ألائ  لميمو  فا  واققو نبيقا مقهلةةو  أو لات  ال ق  طقهغطم و ونقنع خ 
بقققله البوقعقققهت فقققا أرخبنقققهر الظققق ل لاع قققطم الةبيقققةنم فقققا األلاء والةةاقققول الةحقققلو  والةثقققهب   

 (   505و  3997و والام الصعه  واعةهة اليمو   ) الظ  هو  و 
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لققا أي أرنظققهم فهعمنققم الققلات نققخا  عمققا االققم األفقق ال وبققو  ققه وققح  وأشققهر النقق  مققهل ة ا
 م عظياا ونة نا  ع اسعخ ال مهلةاهم بادوء لباالا  الاد     

                                                       (Pajares , 2002 , 116  ) 
 ( أي الثالقم مقهلنظخ لات ابةنقم كحق   وطق وريم  Burgon , 2014كةقه لخكقد ب لقوي )

لكل  ع الصام النظينم ورف  الظهعمنم اللاننم لد  األف ال فهلثالقم مقهلنظخ بقا ال قعور مق ي الظق ل 
        قققع الةققق ل  أي لقققنة  فقققا  اةقققم الا لقققا ي قققع لديققق  نققق لل أو ناظ قققهت قمامقققم  قققو   اهولبققق   

 (Burgon , 2014 , 85   ) 
عمقققا ألاء الةاقققهم و نققهء عمقققا  قققه نالقققدم لبيققق  أي فهعمنقققم القققلات نزيقققد  قققع ققققدر  الطظقققل 

واعةهةبه و والام الصقعه  مةخبمقو أعواعاقه والة ق الت وناالاق  األبقدا  الة لقو   قع رخقال  
الةثقققهب   واسلققق ار لوعةقققهة ونقققخا  عمقققا االقققم الطظقققل بنظيققق  و كةقققه أي نوقعقققهت فهعمنقققم اللاننقققم 

نققق   البقققا لمطظققل ناقققدل وقققموك  ونزيقققد  قققع أقبنقققهم الطظقققل مظهعمابققق  اللاننقققم واالبققق  م   هعهنققق  وقدرا
يالبيققااه الةوقققو و فكمةققه ةالت فهعمنققم الققلات كمةققه ةالت الثالققم مققهلنظخ والع ققخ لققان  و أ  

 أي فهعمنم اللات ن نعا ارنعهطه ايةهبنه مهلثالم مهلنظخ  
 :يثانيا : نتائج الفرض الثان

 لنر الظ   الثهعا عما: "نياا   وعهت فهعمنم اللات والثالم مهلنظخ فا البنحخ مهلبمعثا"  

 Multipleولمباالقق   ققع لققام بققلا الظقق   نققا أوققبخدام ناماققل األعاققدار الخطققا الةبعققدل 

Regression    مط يالمStepwise  : ولهءت النبهئد كةه لوطااه الةدو  البهلا 
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 (  2جدول رقم ) 
 يهضح معامل االنحدار المتعدد بين مكهنات المتغيرات المدتقلة

 قبل الذات، وحل المذكالت( والتلعثم. )المثابرة فى مهاجهة المحن، وت
يؼبيم االستجبط  انًتغيشاد انًضتقهخ 

R انًتؼذد 

يشثغ يؼبيم 

االستجبط 

انًتؼذد 
 
R

2
 

يؼبيم االستجبط 

 انًؼذل 

 يؼبيم انخطأ

 0.31211 7.154 7.145 7.222 انمثابزة فً مىاجهت انمحن 

 1.39703 7.491 7.255 7.051 تقبم انذاث 

 2.29955 7.241 7.202 7.017 حم انمشكالث 

 (  0.01** دالة عند مدتهى ) 
 (3خذول سقى )

 ثبنتهؼثى  يىضح نتبئح تحهيم انتجبين نهًتغيشاد انًنجئخ

 )انًثبثشح في يىاخهخ انًحن، تقجم انزاد، حم انًشكالد( .

يصذس  انًتغيشاد 

 انتجبين

يدًىع 

 انًشثؼبد

دسخبد 

 انحشيخ 

يتىصط 

 انًشثؼبد

 قيًخ 

 ف

زة فً انمثاب

 مىاجهت انمحن

  3731.923 3 3731.923 االنحدار

39.013 

 
 23.129 12 3925.094 انباقً

  19 5911.002 االجمانً

  004.100 5 3242.022 االنحدار تقبم انذاث 

 12.152 10 3432.757 انباقً 57.571

  19 5911.002 االجمانً

  203.131 1 3031.942 االنحدار  حم انمشكالث

 14.273 11 3525.250 انباقً  31.430

  19 5911.002 االجمانً

 

 (  7.73** دانت عند مستىي ) 
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 ( 4خذول سقى ) 

يىضح نتبئح نًىرج تحهيم األنحذاس انًتؼذد نهًتغيشاد انًضتقهخ ) انًثبثشح فً يىاخهخ 

 .انًحن ، تقجم انزاد ، حم انًشكالد ( يغ انًتغيش انتبثغ  ) انتهؼثى ( 

 يؼبيم األنحذاس  اننًىرج

B 

 ثيتب  انخطأ انًؼيبسي 

B 

 قيًخ

 د

 2.014  1.141 22.192 انثباث

 -4.445- 7.222- 7.421 -5.750- انمثابزة فً مىاجهت انمحن

 2.102  9.912 21.271 انثباث

 -4.549- 7.494- 7.471 3.035- انمثابزة فً مىاجهت انمحن

 -1.012- 7.414- 7.229 -5.399- تقبم انذاث

 9.747  37.232 90.001 انثباث 

 -4.119- 7.424- 7.124 -3.109- انمثابزة فً مىاجهت انمحن

 -1.192- 7.124- 7.201 -3.940- تقبم انذاث

 -5.309- 7.545- 7.425 -3.723- حم انمشكالث 

 

 (  0.01** دالة عند مدتهى ) 
م الةاقع بقو أققو   خشق  لمبنحقخ لبي   ع الةدو   ه لما أي  بةا  الةثهب   فا  والا

 15مهلبمعثا و ويةثل أكث  الةبةا ات الةيبالمم نق اا ا فقا نظيقا به والبنحقخ باقه  اقو ييقاا بنيقعم 
% و اقا  بةاق   قل الة ق الت وييقاا  30% و اا لمن   بةا  نالحل القلات  اقو ييقاا بنيقعم 

و أ قه مقهقا  بةاق ات  (7.73%و ولةنعاه لهءت لالم ا صقهئنه عنقد  يقبو  الدسلقم ) 2بنيعم 
الدراوققم  ققع )ال  عققم فققا بققدء اليققمو  واليققعا الةيققبة  لبكةمققم اليققمو  والبظهعققل اسلبةققهعا 

 واسوبالاللنم( لا ي ع لاا ن اا ا يياا فا البنحخ مهلبمعثا  
لبيققق   ققققع بقققله النبققققهئد بولققق  عققققهم لقققام فقققق   العه ثقققم  اققققو نوطققق  النبققققهئد أي 

فققققا  والاققققم الةاققققعو ونالحققققل الققققلات و و ققققل الة قققق الت(  الةبةاقققق ات الةيققققبالمم  ققققع: )الةثققققهب  
لةنعاقه  بةاقق ات  نح ققم مققهلبمعثا لققد  عانققم  ققع أطظققه   بمعثةققاع وغاقق   بمعثةققاعو  اققو كهعققا 
 نةبقا  و ت لالبقهي ا صقهئنهو األ قق  القل  ي قا  القا نقق اا  بقله الةبةاق ات الةيقبالمم الدارخمققم 

 عهللم البنحخيم الةلكور    فا عةولم األعادار عما الةبةا  البهم  وفاله لمة



 نىسا نطفي خًؼخ يحًىد/ انجبحثخ

 

 5794 مجلة بحهث كلية اآلداب  

كةه لبحقاع أي  بةاق  الةثقهب   فقا  والاقم الةاقع بقو أققو   خشق  لمبنحقخ مقهلبمعثاو  اقو 
يةاققل أكثقق  الةبةاقق ات الةيققبالمم نقق اا ا واوققاه ه فققا البنحققخ باققه  اققا لمنقق   بةاقق  نالحققل الققلاتو اققا 

(و أ قه مقهقا 7.73)  بةا   ل الة  الت و ولةنعاه لهءت لالم ا صهئنه عنقد  يقبو  الدسلقم
 بةاققق ات الدراوقققم  قققع ) ال  عقققم فقققا بقققدء اليقققمو  واليقققعا الةيقققبة  لبكةمقققم اليقققمو  والبظهعقققل 

 اسلبةهعا واسوبالاللنم( لا ي ع لاا ن اا ا يياا فا البنحخ مهلبمعثا   
وية قع نظيقا  بقله النبقهئد مق ي فهعمنقم القلات  نعق  و خشق  لا  لمبمعقثاو وأي الةثقهب   فقا 

لةاققع عه ققل  نعقق  و خشقق  لا  عمققا البمعققثا و فكمةققه ةالت لرلققم الةثققهب   فققا  والاققم  والاققم ا
الةاقققع لقققد الظققق ل الةبمعقققثا لبنعققق  م عاظقققه   يقققبو  البمعقققثا لديققق  أ  لقققنخظا  يقققبو  البكققق ار 
واألطهلقققم والبوقظقققهت الصقققه بم والة قققهب  الةصقققه عم لمبمعقققثا و  اقققو أوطقققاا عبقققهئد الدراوقققم 

 والاققم الةاقققع يعبحقق  أكثقق  الةبةاقق ات البقققا نبنعقق  مققهلبمعثا لققد  عانقققم الاهلنققم أي الةثققهب   فققا 
 , Rudolf , Manning & Sewellالدراوم ويخكد لل  كل  قع رولولقو و قهلنان  ووقاويل 

 عه قل ارنعقهل وقهلب بقاع فهعمنقم القلات والبمعقثا  و  اقو أي فهعمنقم الققلات  ( بولقول  (1983
الة نظعقم   نعطقم م عخظقه  البمعققثا وأي أرنظقهم فهعمنقم القلات يالمققل  قع البمعقثا و قهست الخققو  

  ع الباد،  
 ; Blood , Blood) ويخكقد بقلا  قه أشقهر النق  كقل  قع بمقول و مقول ونامقنخ ولهبقل  

Tellis & Gabel , 2001)   وك ي  و مو ةهرت ونق اي (Craig , Blumgart & Tran , 

أي كمةقه ةالت فهعمنقم القلات لقد  الظق ل لبنعق  م عخظقه  شقد  البمعقثا لديق  و وأعق  وأعق    (2009
لولد أرنعهل وهلب باع فهعمنم اللات وشد  البمعقثا لقد  الةبمعثةقاع واي الةبمعثةقاع لو  فهعمنقم 

شقققدلد  ورخقققو  أكثققق  نةقققهه الكقققالم كةقققه أعاقققا أققققل  نهق قققهت لات  نخظيقققم يعقققهعوي  قققع نمعقققثا 
 لةه نم و اهلاهت شخصنم عند ه لبكمةوي    الة  هء  

و هلبهلا ف ي الخو   ع البوالل لقد  الةبمعثةقاع ل لق  القا عالقر ققدراناا المظ نقم أ  
عققدم أ ققبالكاا الةاققهرات الكال نققم الالة ققم لمبوالققل  قق  األرخقق يعو و ققع الةة ققع ي ققوي عبنةققم 
رخقوفاا  ققع رلول فعقل الةيققبةعاع اليققمحنم نةقهبااو وأي فهعمنققم الققلات الةدركقم أ   ققد  أعبالققهل 
الظقق ل مالدرانقق  عمققا البوالققل  قق  ا رخقق يع نة نقق   ققع البعه ققل  قق  نممقق  الخققو  والبوالققل  قق  

 ا رخ يع  
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 Boyle ( و و ويقققل  5737(و و )فاةقققا و  5737كةقققه أكقققد  كقققل  قققع )رفقققهعا و 

ب   فققا  والاققم الةاققع  نعقق  و خشقق  لا  عمققا البمعققثا و وولققول عالقققم ( و أي الةثققه (2015,
العالققققهت اسلبةه نقققم(  -الةعقققهلأ    -أرنعهطنقققم وقققهلعم بقققاع   وعقققهت فهعمنقققم القققلات ) الةثقققهب    

وشد  البمعثاو وأي فهعمنم اللات رخظيا  قع األاق  اليقمحا ل قد  البمعقثا أعاقه نايقع  قع لقول  
  نه  الةبمعثةاع  
بظقق   قق  ع  يققم الظهعمنققم اللاننققم لعهعقدورا  اققو نالققوم ع  يققم فهعمنققم الققلات عمققا وبقو  ققه ل

أ  قهم النقهو عمقا ققدراناا عمقا ألاء اليقمو  الةطمقو  لباالاق  عبقهئد   غو قم  اقو نقخا  نمقق  
األ  ققهم مالققو  عمققا وققموكاا والخنققهرات البققا لبخققلوعاه و والةاققول و و ققد  الةثققهب   فققا  والاققم 

 (   Pajers , 1994 , 193الةاع ) 
أييه نياا الثالم مهلنظخ فا البنحقخ مقهلبمعثا  اقو أاحبقا عبقهئد الدراوقم الاهلنقم أعق  كمةقه 
ارنظعققا الثالققم مققهلنظخ كمةققه اعخظيققا شققد  البمعققثا و ويخكققد للقق  كققل  ققع بققو  لم وسعةظققاع ) 

Boberg & Langevin , 1993  (   و  ورا نق )Ramig , 1993  مق ي الثالقم مقهلنظخ )
عهطقه وقهلعه مقهلبمعثا فقهلةبمعثةاع أققل االقم مقهلنظخ و نخظيقا  يقبو  الطالققم و يقبو  نق نعا أرن

ال طقققه عققققع الكققققالم وأي الثالققققم مققققهلنظخ الة نظعققققم ألت الققققا أعخظققققه  البمعققققثا ونايققققع  يققققبو  
الطالقققققم و يققققبو  ال طققققه عققققع الكققققالم ونايققققع  ظاققققوم الققققلات لققققدلاا  ةققققه عققققزة  ققققع  نققققهناا 

 كظهئباا فا با هت العةل الاو نم   ال خصنم واسلبةه نم و وأرنظعا 
وية ققع نظيققا  للقق  مقق ي الةبمعققثا يعققهعا  ققع   ققهع  الققنالر كةققه أعقق  يعققهعا  ققع كحققا 
الة قهع  وقةقق  األفكقهر ويعققهعا  ققع    قهي عققهطظا شقدلد يعققو  أ نهعققه عقع ط يقق  العققدوايو 
 وبقققو طظقققل رخةقققو و و طققق  الا كقققم وس ييقققبطن  طقققعا الا كقققهت اسراليقققم والقققبا ا فااقققه  ثقققل
  كهت الميقهي والظق  وال قظهه و بقا العيقالت األرخق   الةاق   يقبخد م فقا الكقالم  )القزرال و 

 (   302و  3997
( بولققول عالققم ع يققنم بققاع البمعقثا والثالققم مققهلنظخ 5775ويخكقد للقق  لراوقم )الققداب   و 

و أ  أع  كمةه كهي الطظل يعهعا  ع اسطقط  هت النظيقنم كقهلالم  والخةقل ونقدعا الثالقم مقهلنظخ 
كمةقققه ةالت شقققد  البمعقققثاو وكمةقققه كقققهي الطظقققل لبةبققق  مصقققام عظيقققنم لاقققد  كمةقققه أعخظقققا لديققق  

  يبو  البمعثا   
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ويبيقق   ةققه وققح  مقق ي الالمقق  والخققو  وال ققعور مهلخةققل لققد  الةبمعثةققاع  ققع رل فعققل 
الةيققبةعاع اليققمحا نةققهبا أل  الققا  اققور ا عقق ا  اسعيققاهبنم واس عققهل وأعقق ا  اسكب ققه  

خظققه  االققباا م عظيققاا و فققهعماباا اللاننققم  ةققه لققخا  عمققا قققدراناا عمققا البوالققل  قق  لققدلاا وأع
 ا رخ يع وعما  هلباا النظينم    

وبققو  ققه لبظقق   قق  الن  يققم النظيققنم اسلبةه نققم والبققا فااققه أعطمقق  أري يققوي  اققو أولققا 
الققققا  الثالققققم مققققهلنظخ ا بةنققققم ولعماققققه أو    ا ققققل النةققققو النظيققققا وقققققد قيققققا   ا ققققل عةققققو الظقققق ل

 ةةوعم  ع األة هتو  اقو لبعق   الظق ل رخقال    ا قل النةقو القا  ةةوعقم  قع األة قهت ققد 
نقققخل  القققا نكه ققققل ال خصقققنم أو نققققدبوربه وفقققا كققققل    مقققم نولققققد أة قققم عهنةققققم عقققع النيققققد 
الظيققاولولاو الةطهلققب اسلبةه نققم و وفققا  ققه  الولققو  ضلققا  مققو   الحولققم لاققله ا ة ققهت أو 

بةه نم و بباالاق  الاويقم ال خصقنمو كةقه نق نعا كقل أة قم مةا باقه  قع الة  الت النظينم واسل
 األة هت  

 (   31و  5732)أ ةد و                                                        
 & Levit , Manning)و أكققدت لراوققم كققل  ققع لنظاققا و  ققهعان  و الكيققن و  

Plexico , 2009)  نووقق ابن و شققوارنزل  و وعققهرلوا و غهباققل و لققوي نابNardoa , 

Gabel , Tetnowskic , Swartzd, 2016 )  و و بمن يقن و و أرا، وشقورة و بقوروو )
 ( (Plexico , Erath , Shores , Burrus , 2019 ضلقا أي نالحقل القلات ييقاا فقا البنحقخ

  مققققهلبمعثا فكمةققققه قققققل نالحققققل الققققلات كمةققققه أرنظقققق  البمعققققثا والع ققققخ لققققان  أ  أرنققققعا البمعققققثا  قققق
أعخظققه  نالحققل الققلاتو كةققه أشققهرت النبققهئد أي نالحققل الققلات كمةققه لال لققد  الةبمعثةققاع أل  الققا 
نايققاع  ظاققوم الققلاتو كةقققه أاقق  م قق ل ايةقققهبا عمققا طالقققم الكقققالم لققدلاا وأعخظققه  الخقققو  
والالم  والبون  لدلاا وألعاوا أققل عزلقم وأرنظقهم الثالقم مقهلنظخ لقدلاا وأكثق  فعهلنقم فقا اسقبق ا  

  ع البةنب أو الا و  والبةمب عما العقعهت فا  نهناا    بدس 
(و وكامةققققهي و ويمقققق   Mallard , 1998كةققققه أكققققدت لراوققققم كققققل  ققققع   ققققهسرل ) 

Kelman & Wheeler , 2015)  عما ولقول عالققم ع يقنم بقاع البمعقثا و قل الة ق الت )
ان  كةقه أشقهرت فكمةه ةالت الالدر  عما  ل الة  الت كمةه أعخظقا شقد  البمعقثا والع قخ لق

 النبهئد ضلا أي  ل الة  الت يايع  ع الةاهرات اسلبةه نم   و اهرات الكالم لدلاا  
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كةققه أنيقق  أي كمةققه ةالت الثالققم مققهلنظخ لققد  الةبمعققثا لبنعقق  مهعخظققه  شققد  البمعققثا لديقق  
(و  )الالطهوعققم  5737( و ) البققوعا و  5779ونخكقد عبنةققم الدراوققم الاهلنققم كقل  ققع ) يققاب و 

مق ي الثالقم مقهلنظخ  (Dunsmuir & Caughter , 2017)(و ولوعيقةوي  و كقون  5734و 
 نعقق  و خشقق  لا  عمققا البمعققثا و وأي نولققد عالقققم أرنعهطنققم وققهلعم ولات لسلققم ا صققهئنم بققاع 
الثالم مهلنظخ والبمعثا فقا الكقالم لقد  األطظقه و كةقه أي أرنظقهم الثالقم مقهلنظخ لمةبمعقثا ن قا  القا 

 اليمحا لمبمعثا عما  نهناا الاو نم   أعخظه  الب اا 
ون   العه ثم أي عبنةم الظ    نطقنقم و  اقو أنيق   قع النبقهئد أي كقال  قع  فهعمنقم 
اللات والثالم مهلنظخ  نح اع ماقدو، البمعقثا وللق  ل لق  القا  قه يعقهعا  نق  الةبمعقثا  قع رخقو  

يالقققل االقققباا م عظيقققاا نةققهه الكقققالم وكحقققا   قققهع  ورخةقققل  ةقققه لزيقققد  ققع  قققدو، البمعقققثا لقققدلاا و 
وفهعمنققم الققلات لققدلاا و و هلبققهلا فقق ي الخققو   ققع البوالققل لققد  الةبمعثةققاع ل لقق  الققا عالققر 
ققدراناا المظ نقم أ  عقدم أ قبالكاا الةاقهرات الكال نقم الالة قم لمبوالقل  ق  األرخق يع و ةقه لزيققد 

  ع  دو، البمعثا ويالل االباا م عظياا وفهعمنم اللات لدلاا  
 الفرض الثالث :ثالثا : نتائج 

لنر الظ   الثهلو عما أعق  " نولقد فق و  لات لسلقم ا صقهئنم بقاع أطظقه   بمعثةقاع 
 وغا   بمعثةاع فا   وعهت فهعمنم اللات "   

ولمباال   ع لام بلا الظ   نا اوقبخدام ارخبعقهر ) ت ( لحنقهي لسلقم الظق و  ولقهءت 
 النبهئد كةه لوطااه الةدو  البهلا :
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 (  5)   خذول سقى

يىضح  دالنخ انفشوق ثين أطفبل يتهؼثًين وغيش يتهؼثًين فً يكىنبد فبػهيخ انزاد 

 ثبصتخذاو اختجبس ) د ( .

االنحزاف  انمتىسط  انعدد األبعاد

 انمعياري 

دسخخ  ث    

 انحشيخ 

انزغبت فً بدء 

 انسهىك

غيز 

 متهعثمين

   47 30.0777 3.25542  

34.121** 

02 

 3.19591 35.4527 47 متهعثمين 

انسعً انمستمز 

 نتكمهت انسهىك 

غيز 

 متهعثمين

47 32.4777 3.22392  

33.523** 

02 

 3.07292 33.5277 47 متهعثمين

انمثابزة فً 

 مىاجهت انمحن 

غيز 

 متهعثمين

47 30.1027 5.45399  

0.542** 

02 

 5.23241 31.1027 47 متهعثمين

غيز  مجمىع كهً 

 متهعثمين

47 27.0027 4.12221  

32.127** 

02 

 1.12732 10.3777 47 متهعثمين

 

 (  0.01** دانخ ػنذ يضتىي ) 

 يشيز انجدول انسابق انً ما يهً : 

  (بققققاع كققققل  ققققع أطظققققه  7.73نولققققد فقققق و  لات لسلققققم أ صققققهئنم عنققققد  يققققبو  لسلققققم )
 معثةاع   بمعثةاع وغا   بمعثةاع فا ال  عم فا بدء اليمو  لصهل  أطظه  غا  الةب

 ( بققققاع كققققل  ققققع أطظققققه  7.73نولققققد فقققق و  لات لسلققققم أ صققققهئنم عنققققد  يققققبو  لسلققققم )
 بمعثةقققاع وغاقققق   بمعثةققققاع فقققا اليققققعا الةيققققبة  لبكةمققققم اليقققمو  لصققققهل  أطظققققه  غاقققق  

 الةبمعثةاع  
 بققققاع كققققل  ققققع أطظققققه  7.73 (نولققققد فقققق و  لات لسلققققم أ صققققهئنم عنققققد  يققققبو  لسلققققم )

هب   فقققققا  والاقققققم الةاقققققع لصقققققهل  أطظقققققه  غاققققق   بمعثةقققققاع وغاققققق   بمعثةقققققاع فقققققا الةثققققق
 الةبمعثةاع  

  بققققاع كققققل  ققققع أطظققققه  7.73(نولققققد فقققق و  لات لسلققققم أ صققققهئنم عنققققد  يققققبو  لسلققققم )
  بمعثةاع وغا   بمعثةاع فا   وعهت فهعمنم اللات لصهل  أطظه  غا  الةبمعثةاع  
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لوب يققم ك ققظا عبققهئد الدراوققم عققع ناالقق  الظقق   الثهلققو ؛  اققو نحققاع أي بنققه  فقق و  
بققاع كققل  ققع األطظققه  الةبمعثةققاع وغاقق  الةبمعثةققاع فققا   وعققهت فهعمنققم الققلات  وطقق  الدراوققم 
لات لسلققم ا صقققهئنه ؛ فقققا انةقققهه أنيققهم اسطظقققه  غاققق  الةبمعثةقققاع بدرلققم   نظعقققم  قققع فهعمنقققم 

 اللات عع األطظه  الةبمعثةاع بدرلم   نظعم  ع فهعمنم اللات عع اسطظه  الةبمعثةاع   
لبعمقق  مةنهق ققم النبنةققم الخهلققم مققهلظ و  بققاع أطظققه   بمعثةققاع وغاقق   بمعثةققاع  وفنةققه

فققا   وعققهت فهعمنققم الققلات   عةققد أي األطظققه  الةبمعثةققاع أقققل فهعمنققم لات فاققا أقققل ر عققم فققا 
بققدء اليققمو  واليققعا الةيققبة  لبكةمققم اليققمو  والةثققهب   فققا  والاققم الةاققع وي لقق  للقق  الققا 

 بعهرطقققباع الكقققالم والصقققةا و وبقققو  قققه لبظققق   ققق  ع  يقققم لققق ام  عبقققهم الصققق ام بقققاع رغحابقققاع
اسقدام واس ةهم   شااهي  اقو فيق  أي البمعقثا ياقد، عبقهم لق ام بقاع رغحابقاع  بعهرطقباع 
الكالم والصةا ولل  عند ه ل غب الةبمعثا فا الكالم لمبوالقلو بانةقه ي قع  فقا الوققا عظيق  

فقه  قع البمعقثا  وية قع أي لنعق   قو نةنقب البوالقل م ع  س لنعةا لق  أ  س ييقبطن  الكقالم رخو 
 (  Mcalistor , 2013 , 4 ع رخح ات الةهطا اليا م أو  ع الخو   ع كوع   بمعثا   ) 

كةقققه أي البمعقققثا ل لققق   سوقققعه  فيقققاولولنم عصقققحنم و كةقققه وطقققاا ع  يقققم اليقققنط   
هلةبمعثةاع لنالصققاا الةخنقم   أورنقع و نقق افخ  اقو أرلق   ققدو، البمعقثا لمعوا قل فيققاولولنم فق

 الينط   الةخنم سعبهم الكالم أ  الالدر  عما الكالم والنط   

( Ingham,1990 , 605 )    

القا ولقول عقد   صقهلر لمظهعمنقم اللاننقم و  3900و عقهم   Banduraوقد أشهر مهعقدورا 
 أولاةقققه اسعةقققهةات اسلائنقققم ن قققا  القققا البةقققهر  والخحققق ات البقققا  ققق  باقققه الظققق ل فقققا الةهطقققا

( Bandura , 1977 , 195   ) 
واهعااةققه الخحقق ات الحدلمققم وي ققا  الققا الققبعما مققهلنةولم و ال  ققم ا رخقق يع و فةققع رخققال  
بلا الةصدر لبا الاصو  عما أعبالهلات مظهعمنم القلات  قع رخقال  الةال  قم ليقمو  ا رخق يع 

 (   Brown & Bettine , 1999 , 232  ) 
م النقققهو و  قققع رخقققال  األقبققق ا  و مه  قققهعاا ننظاقققل واهلثاةقققه اسقنقققهم المظ قققا ية قققع اقنقققه

اليققمو  الةطمققو  و ققل  الةزيققد  ققع الةاققد واسوققبة ار لظبقق   أطققو  الا  اقق ت لققعو هت    ) 
Mc crea & Laura , 2006 , 21   ) 



 نىسا نطفي خًؼخ يحًىد/ انجبحثخ

 

 5377 مجلة بحهث كلية اآلداب  

ورامعاةقققه اسوقققبثهر  األعظعهلنقققم وبقققا  قققهلباا الظيقققاولولنم واسعظعهلنقققم البقققا يعبةقققد عمااقققه 
قدراناا و فهلةزام لخا  أييه عمقا أ  قهم النقهو عمقا فقهعماباا اللاننقم     النهو فا الا ا عما 

 (Bandura , 1995 , 4  ) 
وية قع نظيقا  للق  مقهي اسعبالقهل مهلظهعمنقم اللاننقم فقا الاء وقمو  لبيقا مهلباققد  والرا  

شق يا كا الةاد والن هل والةثهب   الالة م سلائ  والبنحخ مةد  النةقه  فقا ناالاق  بقلا اليقمو  و 
 5734لل  نقواف  ققدر  قع اسوقبطهعم الظيقاولولنم او النظيقنم او العالمنقم لقد  الظق ل  ) شقند و 

 (  9و 
وقققد أوققظ ت عبققهئد الدراوققهت اليققهمالم الققا ولققول فقق و  بققاع األطظققه  الةبمعثةققاع وغاقق  
الةبمعثةقققاع فققققا فهعمنققققم القققلات وللقققق  لصققققهل  األطظققققه  غاققق الةبمعثةاع  ناققققه لراوققققم أورعيققققباع 

 اققو أشققهرت الققا ولققول فقق و  بققاع   (Ornstein & Manning , 1985)ان   و ققهع
الةبمعثةققاع وغاقق  الةبمعثةققاع فققا فهعمنققم الققلات وللقق  لصققهل  غاقق  الةبمعثةققاع واي الةبمعثةققاع 
لو فهعمنققم لات  نخظيققم وأقققل االققم فققا الققدرخو  والاظققهم فققا  يققبو  الطالقققم رخققال  الباققد، 

 بمعثةاع  وأي البمعثا أا  م  ل ومحا عما الة
أوطققققاا عبققققهئد الدراوققققم الاهلنققققم ضلققققا ولققققول فقققق و  بققققاع األطظققققه  الةبمعثةققققاع وغاقققق  
الةبمعثةققاع فققا فهعمنققم الققلات لصققهل  غاقق  الةبمعثةققاع ويخكققد عمققا للقق  لراوققم كققل  ققع بمققول 

(و و ق ا  وكامقا  Blood , Blood , Tellis & Gabel , 2001و مقول ونامقنخ ولهبقل  ) 
( و وك يقق  Bray , Kehle , Lawless & Theodore , 2003)ولققولخ وااققولور

عمققا ولققول فقق و  بققاع   (Craig , Blumgart & Tran , 2009)و مو ةقهرت ونقق اي  
الةبمعثةققاع وغاقق  الةبمعثةققاع فققا فهعمنققم الققلات لصققهل  غاقق  الةبمعثةققاع فققا فهعمنققم الققلات وأي 

أعاقا  باقدااع أققل كظقهء   الةبمعثةاع يعهعوي  ع رخو  شدلد نةهه الكالم كةه أعاقا لقدركوا عمقا
ولةه نققم  الهرعققم  قق  غاقق  الةبمعثةققاع و كةققه أعاققا ي اقق  عمققااا أعقق ا  اسعيققاه  واس عققهل 

 واسكب ه  لدلاا وأي البمعثا أا  م  ل ومحا عما ألائاا وفهعماباا اللاننم  
و نققهء  عمققا  ققه نالققدم لبيقق  ولققول فقق و  بققاع الةبمعثةققاع وغاقق  الةبمعثةققاع فققا فهعمنققم 

لصققهل  غاقق  الةبمعثةققاعو وأي الةبمعثةققاع يعققهعوي  ققع رخققو  شققدلد نةققهه الكققالم  وأقققل   الققلات
االم فا الدرخو  والاظقهم فقا  يقبو  الطالققم رخقال  الباقد، وللق  ألعاقا أققل فهعمنقم لات عقع 
غا  الةبمعثةاع وأني  لل  فا طوء  ه وح   ع لراوقهت وقهمالم وفقا طقوء  قه أوقظ ت عنق  
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ولققول فقق و  بققاع األطظققه  الةبمعثةققاع وغاقق  الةبمعثةققاع فققا فهعمنققم  عبققهئد الدراوققم الاهلنققم عققع
 اللات لصهل  غا  الةبمعثةاع  

 

 نتبئح انفشض انشاثغ :

لقنر الظق   ال امق  عمقا أعق  " نولقد فق و  لات لسلقم أ صقهئنم بقاع أطظقه   بمعثةققاع 
 وغا   بمعثةاع فا   وعهت الثالم مهلنظخ "   
وقبخدام ارخبعقهر ) ت ( لحنقهي لسلقم الظق و  ولقهءت ولمباال   ع لام بلا الظ   نا أ

 النبهئد كةه لوطااه الةدو  البهلا :
 (  6جدول رقم )

يهضح داللة الفروق بين أطفال متلعثمين وغير متلعثمين فى مكهنات الثقة بالنفس  
 باستخدام اخت ار ) ت ( .

االنحشاف  انًتىصط  انؼذد األثؼبد

 انًؼيبسي 

دسخخ  د    

 انحشيخ 

حم 

 انمشكالث

  5.24127 39.7777 47    غيز متهعثمين

0.539 

 

 5.77154 32.7527 47 متهعثمين  02

  5.91705 55.7527 47 غيز متهعثمين تقبم انذاث 

33.752 

 

 3.05311 31.3777 47 متهعثمين 02

انتفاعم 

 االجتماعً

  4.29371 12.9027 47 غيز متهعثمين

35.009 

 

 5.11731 50.0527 47 متهعثمين 02

  1.74993 51.1527 47 غيز متهعثمين االستقالنيت

2.903 

 

 3.91042 32.5777 47 متهعثمين 02

  E2 37.05215 3.7115 47 غيز متهعثمين مجمىع كهً 

34.737 

 

 2.72212 00.7277 47 متهعثمين 02

 (  0.01** دانخ ػنذ يضتىي ) 

 :ي ا  الةدو  اليهب  الا  هلما 
  بقاع كقل  قع أطظقه   بمعثةقاع 7.73(نولد ف و  لات لسلم أ صهئنم عند  يقبو  لسلقم )

 وغا   بمعثةاع فا  ل الة  الت لصهل  أطظه  غا  الةبمعثةاع  
 ( بقاع كقل  قع أطظقه   بمعثةقاع 7.73نولد ف و  لات لسلم أ صهئنم عند  يقبو  لسلقم )

 الةبمعثةاع  وغا   بمعثةاع فا نالحل اللات لصهل  أطظه  غا  
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  بققققاع كققققل  ققققع أطظققققه  7.73 (نولققققد فقققق و  لات لسلققققم أ صققققهئنم عنققققد  يققققبو  لسلققققم )
  بمعثةاع وغا   بمعثةاع فا البظهعل اسلبةهعا لصهل  أطظه  غا  الةبمعثةاع  

 ( بقاع كقل  قع أطظقه   بمعثةقاع 7.73نولد ف و  لات لسلم أ صهئنم عند  يقبو  لسلقم )
 نم لصهل  أطظه  غا  الةبمعثةاع  وغا   بمعثةاع فا اسوبالالل

 ( بقاع كقل  قع أطظقه   بمعثةقاع 7.73نولد ف و  لات لسلم أ صهئنم عند  يقبو  لسلقم )
 وغا   بمعثةاع فا   وعهت الثالم مهلنظخ لصهل  أطظه  غا  الةبمعثةاع  

وقققد ك ققظا عبققهئد الدراوققم عققع ناالقق  الظقق   ال امقق ؛  اققو نحققاع أي نولققد فقق و  لات 
نم بقاع أطظقه   بمعثةقاع وغاق   بمعثةقاع فقا   وعقهت الثالقم مقهلنظخ لصقهل  أطظقه  لسلم ا صهئ

غا   بمعثةاع  وط  الدراوم لات لسلم ا صقهئنم؛ فقا انةقهه انيقهم األطظقه  غاق  الةبمعثةقاع 
 بدرلم   نظعم  ع الثالم مهلنظخ عع األطظه  الةبمعثةاع  

ظققه   بمعثةققاع وغاقق   بمعثةققاع وفنةققه لبعمقق  مةنهق ققم النبنةققم الخهلققم مققهلظ و  بققاع أط
فققا   وعققهت الثالققم مققهلنظخ  عةققد أي األطظققه  الةبمعثةققاع أقققل االققم مققهلنظخ فاققا أقققل نالحققل لاناققا 
و ل    الت ونظهعل البةهعا وأوبالاللنم وي ل  لل  القا عوا قل با نقم  اقو أي الحا قم البقا 

ظقل  قع طقةول لاقه لن   فااه الظ ل ورخصولقه الةاقنا القدارخما والخقهرلا و قه لبعق   لق  الط
أكحقق  األاقق  فققا قدرانقق  المةويققم و فانققه  العدلققد  ققع ا  ققدا، الانهننققم البققا نيققاا فققا البمعققثا  

 ( 599 – 592و  5772)الحعالوي و 
وبققو  ققه لبظقق   قق  ع  يققم الحا نقققم الب خنصققنم   لوعيققوي  اققو أرلقق  البمعققثا ضلقققا أي 

مطمققحاا غاقق  الققواقعا عمققا نالقققدم  الوالققدلع بةققه الةيققهبةهي األوهوققنهي فققا نمعققثا الطظقققل وللقق 
 كالم أطظهلاا أانهء عةو المةم كهي عه ل رئنيا لبمعثةاا 

                                                           (Smith , 2007 , 6 ) 
فهلثالققم مققهلنظخ وققةم شخصققنم نيققهعد الظقق ل عمققا نكققويع شخصققنم قويققمو ونيققهعده عمققا 

 ق  قدرانق  وا  هعنهنق  وبقا وقةم ألبةه نقم نيقهعد الظق ل عمقا كنجنقم ناالا  أبدافق  مةقه لبنهوقب 
 نعه م  ونكنظ     ا رخ يع وانخهل الال ار الةنهوب  

 (  21و 5735) ةاد و                                                          



 فبػهيخ انزاد وانثقخ ثبننفش ثين أطفبل يتهؼثًين وغيش يتهؼثًين                                           

                    
 5371 مجلة بحهث كلية اآلداب                                                                       

وبقققلا  قققه لبظققق   ققق  ع  يقققم الباماقققل النظيقققا  اقققو ركقققزت بقققله الن  يقققم عمقققا اليقققةهت 
 خصقنم والعوا قل النظيقنم فقا نظيقا  البمعقثاو ووطقاا أي البمعقثا  ن قهعازم لفقهعا لة قهع  ال

 (  512و  5772البادلد والكحا  )الزريالهت و 
ور ةققه ل لقق  الظقق و  بققاع الةةةققوعباع الققا عققد   الو ققهت نققخا  فققا الثالققم مققهلنظخ ونعةققل 

ل وفقا عةقو النظيقا و قدو، عما نعزيزبه ونةعل  ناه قو  س ييباهي باه فا بنهء شخصنم الظ  
األوبال ار والصام النظينم أب ةبه : الةالو هت الةيقةنم أي لبةبق  ال قخر مصقام لاقد  ورخمقو 
ال ققخر  ققع األ قق ا  الةعوقققم عققع ألاء العةققل أو عققع بققل  الةاققد لاققو رخاقق  طققه ع لقق  مققهي 

لخنققه و يةبمقق  االققم مققهلنظخو و الو ققهت عالمنققم ننققدرم ناباققه اققال، لعققهئا الققلكهء وقققو  الققلاك   وا
و الو هت ولداعنم لنعةا نبوف  لقد  ال قخر  بقا ييقبطن  أي لبةبق  مهلثالقم مقهلنظخ و قع نمق  

 الةالو هت الولداعنم الخمو  ع الةخهو  الة طنم وال  و  الة طنم والووهوو  
 (   02 –13)أوعدو ل ت و                                                    

ي الثالقققم مقققهلنظخ نةعقققل الظققق ل ي قققع  مقققهأل ع ونالحقققل القققلات كةقققه أشقققهر اليقققنعهطا ضلقققا أ
 واألرخ يع  واسنزاي اسلبةهعا وي ع  اييه مهلكظهيم  
 (   125و  5737)الينعهطاو                                                    

وبققو  ققه لبظقق   قق  ع  يققم الققلات ل ولقق ة  اققو أعبحقق  أي  ظاققوم الققلات عه ققل بققهم فققا 
يققمو  اسلبةققهعا لم ققخر وفققا عةققو ال خصققنم ونالحققل الققلات و  اققو لخكققد أعقق   ققع نادلققد ال

الةبعققلر عمققا أ  شققخر أي يظاققا األطققهر الة لعققا ل ققخر أرخقق و فقق ي ال ققخر عظيقق  بققو 
 الل  ي وي لدي  الوعا مةهمنم الواق  مهلنيعم ل   

 (  39 و 5734)ضب امنا و                                                       
وققد أوققظ ت  عبققهئد  الدراوققهت اليققهمالم الققا ولققول فقق و  بققاع األطظققه  الةبمعثةققاع وغاقق  
الةبمعثةقققاع فقققا الثالقققم مقققهلنظخ وللققق  لصقققهل  األطظقققه  غاققق  الةبعثةقققاع  ناقققه لراوقققم بمقققول و مقققول  

(Blood & Blood , 2004)  ولنظاع واةرانا(Levin & Ezrati , 2004)   او أشقهرت 
ع الةبمعثةققققاع وغاقققق  الةبمعثةققققاع فققققا الثالققققم مققققهلنظخ وللقققق  لصققققهل  غاقققق  ضلققققا ولققققول فقققق و  بققققا

الةبمعثةققاع وأي الةبمعثةققاع لو   يققبو   ققنخةا  ققع الثالققم مققهلنظخ عققع غاقق  الةبمعثةققاع وبققلا 
لخكد عما أي الثالم مهلنظخ نعد وةم واطقام  قع وقةهت غاق  الةبمعثةقاع  وأي الةبمعثةقاع أققل 
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الكققالم فققا الةواقققو اسلبةه نققم وأعخظققه  الثالققم مققهلنظخ  االققم م عظيققاا وأكثقق  قمقق   قق نعا مةاققهم
 لد  الةبمعثةاع أا  عما البوالل    ا رخ يع وعما رخح اناا ال خصنم 

كةققه أوطققاا عبققهئد الدراوققم الاهلنققم ضلققا ولققول فقق و  بققاع األطظققه  الةبمعثةققاع وغاقق  
د عمقا للق  لراوقم الةبمعثةاع فا   وعقهت الثالقم مقهلنظخ لصقهل  األطظقه  غاق  الةبمعثةقاع ويخكق

 Knouzi , Lima ,    Touri , Soubhi)كقل  قع كنقوة  ولنةقه ونقور   ولقعاا وطقهلحا

& Talbi , 2014)  عمققا ولققول فقق و  بققاع الةبمعثةققاع وغاقق  الةبمعثةققاع فققا الثالققم مققهلنظخ
لصهل  غا  الةبمعثةاع وأي اطط  هت البوالل أا ت م ق ل وقمحا عمقا الثالقم مقهلنظخ كةقه أي 

يعقهعوي  ققع   قهكل رخطاق   وقمقق  ونقدعا نالققدل  القلات وطقعو الثالققم مقهلنظخ  الهرعققم الةبمعثةقاع 
 مةا  الةبمعثةاع  

و نققهءا عمققا  ققه نالققدم لبيقق  اي الةبمعثةققاع أقققل االققم مققهلنظخ عققع غاقق  الةبمعثةققاع فققا 
طوء  ه وح   ع لراوهت وهمالم وفقا طقوء  قه أوقظ ت عنق  عبقهئد الدراوقم الاهلنقم عقع ولقول 

 الةبمعثةاع وغا  الةبمعثةاع فا فهعمنم اللات لصهل  غا  الةبمعثةاع   ف و  باع األطظه 
 الخالصة العامة لنتائج الدراسة :

 وية ع نمخنر  ه أوظ ت عن  الدراوم  ع عبهئد فنةه لما :
نولققد عالقققم  ولعققم لالققم ا صققهئنه بققاع   وعققهت فهعمنققم الققلات والثالققم مققهلنظخ عنققد  يققبو     3

 (7.73    ) 
هلبمعثا لقققد  عانقققم  قققع أطظقققه   بمعثةقققاع  قققع رخقققال  كقققل  قققع الةثقققهب   فقققا ية قققع البنحقققخ مققق  5

 والام الةاع ونالحل القلات و قل الة ق الت و ويعبحق  الةثقهب   فقا  والاقم الةاقع األكثق  
% ( مققهلبمعثا و ويمنققق  نالحقققل القققلات لبنعققق  مقققهلبمعثا 15نقق اا ا فقققا البمعقققثا  اقققو لبنعققق  بنيقققعم )

 %( لبنع  مهلبمعثا 2ت بنيعم )%(و اا يياا  ل الة  ال 30بنيعم )
نولقققد فقققق و  لات لسلققققم أ صققققهئنم بققققاع كققققل  قققع أطظققققه   بمعثةققققاع وغاقققق   بمعثةققققاع فققققا   1

 (  7.73  وعهت فهعمنم اللات لصهل  أطظه  غا  الةبمعثةاع عند  يبو )
نولقققد فقققق و  لات لسلققققم أ صققققهئنم بققققاع كققققل  قققع أطظققققه   بمعثةققققاع وغاقققق   بمعثةققققاع فققققا   4

 ( 7.73هل  أطظه  غا  الةبمعثةاع عند  يبو  )  وعهت الثالم مهلنظخ لص
 التهصيات وال حهث المقترحة : 
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عمققا طققوء  ققه أوققظ ت عنقق  عبققهئد بققله الدراوققمو نالققدم العه ثققم  ةةوعققم  ققع البولققنهت 
البقققا ققققد نظاقققد العقققه ماع والةابةقققاع والعقققه ثاع فقققا  ةقققه  البخهطقققب وكقققلل  الب  قققوياع وأولنقققهء 

 ا: األ ور ونمخصاه العه ثم فنةه لم
 التهصيات :  –أ 

   عةل لورات ن بمنم لمةعمةاع سكب ه  األطظه  الةبمعثةاع 

  ط ور  نوفا  ب ا د ن بمنم لامهء والةنوطاع مهلب  نم األطظه  الللع يعهعوي  ع
 البمعثا فا الار  نمعثةاا والبواام  ع  ونالحل لواناا ك ف ال عهللاع  

 مهلةدارو   ط ور  نوفا  ألوات ن خنر سطط ا  البمعثا 

   ط ور  نوفا  ب ا د ارشهليم لمعةل عما ننةنم فهعمنم اللات والثالم مهلنظخ لاطظه
 الةبمعثةاع   

 ال حهث المقترحة :  –ب 
عما طوء عبهئد الدراوم الاهلنم فهع  ية ع اقب ا  معا العاو، الةيبالحمنم عما 

 الناو البهلا : 
 وال  عم فا بدء اليمو   ضل اء لراوم نك و العالقم باع البمعثا  –ا 
 ضل اء لراوم نك و العالقم باع البمعثا و اليعا الةيبة  لبكةمم اليمو     -5
 ضل اء لراوم نك و العالقم باع البمعثا و البظهعل اسلبةهعا   - 1
 ضل اء لراوم نك و العالقم باع البمعثا و اسوبالاللنم   - 4
 –ا و عقققا الةبةاقققق ات الديةول افنقققم  )العةقققق  ضلققق اء لراوققققم نك قققو العالقققققم بقققاع البمعققققث - 2

 الصو الدراوا(  –الةنخ 
 قبئًخ انًشاخغ:

  عةققهي: الققورا  ال خصققنم اسعيققهعنم واطققط امهناه النظيققنم(  5734ابقق امنا و وققمنةهي )  -
 لمن   والبوةي    

(   الثالقققم مقققهلنظخ وعالقباقققه ببالقققدل  القققلات لقققد  البال اقققل لو   5732أ ةقققد و عدويقققم )  -
القققبعما: لراوقققم  اداعنقققم مة اكقققز لو  اس بهلقققهت الخهلقققم بوسيقققم الخ طقققوم    لقققعو هت

 روهلم  هليبا و كمنم ا لا  و له عم أم لر هي اسوال نم  
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   الالهب   : لار عايم  ص  لمطع  والن     الثالم مهلنظخأوعدو لووو ) ل   ت (    -

 : لار الظك  الع  ا  ةمةم الب خنر والعالم   الالهب   (   الم 5772أ اعو واا  )  -

   كمنم الب  نم : له عم الةم  وعول  أطط  هت البوالل(   5772الحعالو و الاه  )  -

(   ننةنم الثالقم مقهلنظخ مهوقبخدام فننقهت الح  ةقم المةويقم العصقحنم 5737البوعاو واا  ) -
والعققالم الةع فققا اليققموكا لعقققالم ا طظققه  الةبمعثةققاع   روقققهلم لكبققورا  غاقق   ن قققور  و 

 كمنم ن  نم الحنهتو له عم عاع شةخ  

 (   البابام لد  األطظه  اسو ندريم : لار الةه عم الةدلد  لمن   5772نوكلو  نا ) -

(  الةاققهرات اسلبةه نققم وفهعمنققم الققلات لطققال  الةه عققم  5773 يققابو عحققد الةققنعا )  -
( و  29)  32 صقققق  و  –الةبظققققوقاع والعققققهللع والةبقققق رخ يع لراوققققنه   ةمققققم عمققققا الققققنظخ 

354 – 319  

(  الووققواو الالاقق   وعالقبقق  مهلثالققم مققهلنظخ و عققا الةبةاقق ات  5735 ةاققد و عظيققنم )  -
 الديةة افنم   روهلم  هليبا و كمنم ا لا  و له عم أم لر هي اسوال نم  

(  عالققققم الالمققق  مهلب ناقققب القققلبنا والمةقققم عنقققد نال اقققل الة  مقققم 5775القققداب  و لقققهل  ) -
     55و    10ل    ةمم العموم الب  ويم و العدل اسببدائنم فا مةدا

(   لراوققققم لةيققققبو  فعهلنققققم الققققلات الةدركققققم لققققد  عانققققم  ققققع 5737رفققققهعا و عهريةققققهي ) -
    154-172( و 24) 53الة ابالاع الةبمعثةاع    ةمم كمنم الب  نم ) له عم بناه ( و 

 : لار الة يد   ال يه   المةم واطط  هت النط  والكالم(   3997الزرال و فنصل ) -

(  لافق  اسعةقهة وعالقبق  مةيقبو  قمق  اسرخبعقهر و يقبو  الثالقم 5737الينعهطاو اليقاد ) -
 – 110(و 12) 4مقققهلنظخ لقققد  طقققال  الة  مقققم الثهعويقققم   ةمقققم كمنقققم الب  نقققم مهلزققققهةي و

129    

  ال يققققققه  : شقققققق كم أطققققققط  هت النطقققققق  والكققققققالم(  3990ال ققققققخرو عحققققققد العزيققققققز ) -
 ادول    الصظاهت اللبحنم الة

  عةققهي: أطققط  هت الكققالم والمةققم: الب ققخنر والعققالم(   5772الزريالققهت و ابقق امنا  ) -
 لار الظك  لمن   والبوةي  
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(  فهعمنققم ب عققه د ارشققهل لةعققا وقققهئا لبايققاع الظهعمنققم اللاننققم والثالققم 5733ةلومووققاه ) -
روقققهلم  مقققهلنظخ والبوافققق  النظيقققا اسلبةقققهعا لقققد  األطظقققه  الةع طقققاع لخطققق  اسوقققهء  

  هليبا  و كمنم عةهل  العاو العمةا والدراوهت العمنه و له عم الاهشةنم  

(   لراوقققم عظيقققنم فقققا اطقققط  هت النطققق  والكقققالم  روقققهلم لكبقققوراه 3922وقققهلا و النقققهو) -
 غا   ن ور  و كمنم األلا  و له عم عاع شةخ    

عقققاع  –الب  نقققم (    قنقققهو فهعمنقققم القققلات لمةققق ابالاع    ةمقققم كمنقققم 5734شقققندو وقققةا   ) -
     241 – 234( و  12) 1شةخو  

   الالهب   : لار  عهء   لراوهت فا الصام النظينم(  3992عحد ال  ةعو   ) -

   عةهي : لار الظك     الد م فا اطط  هت البوالل(  5734عةهل ه و والنهطور ) -

(   الثالققققققم مققققققهلنظخ وعالقباققققققه مهلعوا ققققققل الخةققققققخ الكحقققققق   فققققققا 3999العنققققققز و فقققققق يد ) -
     441 – 430(و  1)  9ال خصنم  لراوهت عظينمو 

   الالهب   : لار النايم   أ  ا  الكالم(    3902فاةاو  صطظا )  -

(   فهعمنققم ب عققه د نققدريحا فققا عققالم البمعققثا وأاقق ه فققا  يققبو  5734الالطهوعققمو يااققا ) -
الثالقققققم مقققققهلنظخ لقققققد  األطظقققققه  الةبمعثةقققققاع   ةمقققققم له عقققققم الالقققققدو الةظبو قققققم لاماقققققه، 

  505- 512( و 0) 5دراوهت الب  ويم والنظينمو وال

(  أاققق  ضلرا  الةيقققهعد  النظيقققنم واسلبةه نقققم عمقققا فعهلنقققم القققلات 5732لطظقققاو رطقققه ) -
وعةق  الولققداي لقد  لو  لققعو هت القبعما غاقق  المظ قا  روققهلم  هليقبا و كمنققم ا لا و 

 له عم الةنوفنم 

ووققةهت ال خصققنم لققد  طقققال   (   نوقعققهت الظهعمنققم اللاننقققم3997الظ  ققهويو  ةققدي ) -
  472 – 103( و  34)  5الةه عم    ةمم كمنم الب  نم مهلةصور  و 

  عةققهي:  خويققم الظهعمنققم اللاننققم لققد  لو  اسعهقققم اليققةبنم(   5732  وققاو وققه ا ) -
 الورا  لمن   والبوةي    

ي   كظققق  ال قققند: العمقققا واسيةقققهوقققن ولولنم البمعقققثا فقققا الكقققالم(  5779 ووقققاو طقققهر  ) -
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