
الطالب ببعض العوامل املدزسية لدى  تكديس الرات وعالقتى
 املوهوبني مبحافظة األحساء

 

 مسيحان بن ناصس السشيدي. د
 أستاذ الرتبية اخلاصة املساعدعميد كلية الرتبية و

 جامعة امللك فيصل

  :لص امل
الحات كبعض العؾامل السجرسية  تقجيخالجراسة إلى الكذف عؽ العالقة بيؽ ىحه ىجفت      
الفخكؽ بيؽ الحكؾر ، كسا ىجفت إلى الكذف عؽ بسحافغة األحداء السؾىؾبيؽ الظمبةلجى 

 طالبا   (341) ، كتكؾنت عيشة الجراسة مؽالعؾامل السجرسيةك تقجيخ الحات كاإلناث في كل مؽ 
( 79بؾاقع ) ،األحداءدارة التعميؼ بسحافغة بإالسؾىؾبيؽ السخحمة الستؾسظة  طمبةمؽ  كطالبة
)إعجاد العؾامل السجرسية ، كمقياس الحات تقجيخعمييؼ مقياس ق طب، طالبة( 8:، ك)طالبا  

دالة إحرائيا  بيؽ درجات أفخاد ، كأسفخت نتائج الجراسة عؽ كجؾد عالقة مؾجبة الباحث(
، كسا العؾامل السجرسيةكبيؽ درجاتيؼ عمى مقياس  الحات تقجيخعمى مقياس  الجراسة عيشة

كالظالبات  حرائيا  بيؽ متؾسظات درجات الظالبنتائج الجراسة كجؾد فخكؽ دالة إ أكضحت
 .لرالح الظالب كالعؾامل السجرسية تقجيخ الحاتعمى كل مؽ مقياسي 

 الكممات المفتاحية:
  self-esteem الذات تقدير

  School Factors المدرسيةالعوامل 
 students gifted الموهوبين الطمبة
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تكديس الرات وعالقتى ببعض العوامل املدزسية لدى الطالب 
 املوهوبني مبحافظة األحساء

 

 مسيحان بن ناصس السشيدي. د
 عميد كلية الرتبية وأستاذ الرتبية اخلاصة املساعد

 جامعة امللك فيصل
 

 مكدمة:
السؾىؾبؾف في كل مجتسع ىؼ ذخيخة الؾطؽ كمشابع ثخكتو فيؼ عجة الحاضخ كقادة 
السدتقبل في شتى السياديؽ كالسجاالت: في العمـؾ كالفشؾف كاآلداب كالدياسة، كعؽ طخيقيؼ 

(. 2009ازدىخت الحزارة كتقجمت اإلندانية فاستخجـ اإلنداف الحرة كغدا الفزاء )عامخ، 
، كلكي تشسؾ السؾىبة كيدتفاد مشيا؛ العجيج مؽ السؾاىب السؾىؾبيؽ يستمػ األفخادكعمى ذلػ 

 خربة محفدة مشاسبة ليحه السؾىبة. البج مؽ كجؾد بيئةف
اديسية كاألك عؾامل متعمقة بالشؾاحي الفيديقيةالبيئة السجرسية كما تحتؾيو مؽ  كتمعب

، ييؼكصقميا لج لجى الظمبة السؾىؾبيؽ في نسؾ السؾاىب دكرا  كبيخا   كالسعمسيؽ كإدارة السجرسة
أف يعظي الفخصة لمظالب  وفأف ذلػ مؽ شأن خ البيئة الخربة السحفدة لمسؾىبة؛فعشجما تتؾف

( بأف البيئة السجرسية كما 2032كيؤكج عمى ذلػ دمحم، )السؾىؾب في التعبيخ عؽ مؾىبتو، 
مسييؼ كبيؽ معمسييؼ بعزيؼ البعض كبيشيؼ كبيؽ مع الظالبتحتؾيو مؽ حب كتعاطف بيؽ 

؛ مسا يديؼ في تحقيق التؾازف الشفدي الظالبكإدارة السجرسة، تذكل اإلطار الحي يشسؾ فيو 
 ليؼ.
كعمى ذلػ فإنو مؽ السيؼ أف يتؼ تجييد البيئة السجرسية كما تحتؾيو مؽ مباني      

كاستكذافية، بسا كتجييدات كمؾاد أكاديسية كمعمسيؽ كإدارة كأنذظة اجتساعية كثقافية كرياضية 
يتشاسب مع الظمبة السؾىؾبيؽ، كمؽ ثؼ تديؼ في التعبيخ عؽ مؾاىبيؼ كتشسيتيا بالرؾرة التي 
تخضييؼ، بسا يشعكذ عمى تحقيق ذاتيؼ، األمخ الحي يديؼ في تقجيخىؼ لحاتيؼ بالرؾرة 

بزخكرة تحديؽ البيئة السجرسية لمظمبة،  Russell,  (2003) اإليجابية، كىحا ما تؤكجه
 كالبعج عؽ استخجاـ الظخؽ كاألساليب التقميجية، كاالىتساـ باألنذظة األخخى غيخ األكاديسية.
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العجيج مؽ الجراسات إلى أف البيئة السجرسية كما  نتائج أشارت كفي ضؾء ذلػ أيزا  
في نسؾ السؾاىب لجى الظمبة  تمعب الجكر األساسيتذسمو مؽ بيئة مادية كأكاديسية كاجتساعية 

الستشؾعة كالسحفدة التي تتشاسب معيؼ ة بالسثيخات يشعشجما تكؾف ىحه البيئة بيئة غف ،ؽالسؾىؾبي
يشعكذ عمى تحقيقيؼ لحاتيؼ كتقجيخىؼ لحاتيؼ التقجيخ  كمع قجراتيؼ كمؾاىبيؼ؛ فإف ذلػ

عشجما ال تمبي مظالبيؼ كخرائريؼ  اإليجابي، أك أنيا تكؾف سببا  في عجـ بدكغ مؾاىبيؼ
، كبالتالي تتدبب في عجـ تحقيقيؼ لحاتيؼ، كمؽ ثؼ عجـ تقجيخىؼ لحاتيؼ صةكاحتياجاتيؼ الخا

، Alam, 2013 ،Al-Shabatat, Abbas, & Isamail, 2011التقجيخ اإليجابي )
 (.Chan, 2007 ،Vialle, Heaven, & Ciarrochi, 2007، 2030معيؽ، & حديؽ، 
تتؾفخ فعشجما  ؛السؾىؾبيؽالظمبة لجى  تقجيخ الحاتفي  البيئة السجرسيةؤثخ فقج تكبالتالي 

البيئة السجرسية الغشية بالسثيخات كالسحفدة لمسؾىبة كاإلبجاع فإف ذلػ يداعج الظمبة السؾىؾبيؽ 
كمؽ ثؼ يحقق الظالب ذاتو كبالتالي يقجر ذاتو الخاصة، في التعييخ عؽ انفديؼ كعؽ مؾاىبيؼ 

 .بالقجر السالئؼ كاإليجابي
كالعؾامل  تقجيخ الحاتالعالقة بيؽ  التعخؼفي ضؾء ذلػ تدعى الجراسة الحالية إلى ك 

 .السؾىؾبيؽالظمبة السجرسية لجى 
 مشكلة الدزاسة:

التي أشارت إلى كجؾد الؿ نتائج البحؾث كالجراسات مذكمة ىحه الجراسة مؽ خ تتحجد    
كالتعبيخ عؽ مؾاىبيؼ  السؾىؾبيؽالتي تعتخض السديخة التعميسية لمظمبة السذكالت بعض 
مؾاد دراسية مثل السقخرات ، ك العؾامل الفيديقية مؽ مباني كتجييدات كمعامل: مثلكتشسيتيا 

الجراسية كمحتؾاىا، كالسعمؼ كأسمؾب تجريدو كمخكنتو، كإدارة السجرسة كما تؾفخه مؽ أنذظة 
الحات لجييؼ، مؽ حيث  جيختقطالبية كمدابقات كرحالت استكذافية، مسا قج يؤثخ سمبا  عمى 

البحؾث  العجيج مؽ، حيث أشارت نتائج الحات الذخرية أك االجتساعية أك األكاديسية
كالتي قج  ة كالسجرسية؛يالبيئ خضيؼ بعض العؾاملتالسؾىؾبيؽ تع الظمبةكالجراسات إلى أف 

، 2034)الدعبي، كيؾسف،  تؤثخ سمبا  في بعض الشؾاحي الشفدية لجييؼ مثل كل مؽ دراسة
Alam, 2013 ، ،2032، دكديؽ، كجخكاف، 2031صالح، كإبخاىيؼ ،Al-Shabatat, et, 

al. 2011 ،2030، معيؽ، & حديؽ ،Chan, 2007 ،Vialle, et, al. 2007 جاد ،
 (.2007الخب، 
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السجرسية السشاسبة  البيئةمسا يدبب إىجار في طاقاتيؼ بغيخ نفع؛ نتيجة عجـ تؾفخ 
 .كمؽ ثؼ تؤثخ سمبا  في تقجيخىؼ لحاتيؼبيخ عؽ مؾاىبيؼ الخاصة، كالسحفدة لمتفؾؽ كالتع

الحات  تقجيخالكذف عؽ العالقة بيؽ إلى  ةالحالي كانظالقا  مسا سبق تدعى الجراسة
 .السؾىؾبيؽ بسحافغة األحداء الظمبة لجى كالعؾامل السجرسية

 كفى ضؾء ذلػ تحاكؿ الجراسة الحالية اإلجابة عمى التداؤالت التالية:
مؽ الظمبة السؾىؾبيؽ عمى عيشة الجراسة إلى أي مجى تؾجج عالقة بيؽ درجات  .3

 .العؾامل السجرسيةمقياس ك الحات  تقجيخ مقياس
 تقجيخعمى مقياس  الحكؾر كاإلناث الظالب د فخكؽ بيؽ درجاتؾ كجما مجى  .2

 .الحات
مقياس العؾامل عمى الحكؾر كاإلناث  الظالب د فخكؽ بيؽ درجاتؾ كجما مجى  .1

 .السجرسية
 أهمية الدزاسة:

 األهمية النظرية:
 تقجيخ الحات كعالقتوكؾنيا تتظخؽ إلى  مؽ الشاحية الشغخية أىسية ىحه الجراسة تتزح    

البيئة  األمخ الحي قج يؾضح لشا أثخ السجرسية لجى الظمبة السؾىؾبيؽ؛ ببعض العؾامل
شسؾ الشفدي كاألداء بجكره عمى ال يؤثخ، كالحي الظمبة ىؤالءلجى  تقجيخ الحات عمى السجرسية

حيث ، الخاصة كتشسية مؾاىبيؼ التحريمي ؼيتحديؽ أدائالتحريمي لجييؼ، بسا يشعكذ عمى 
تعج ىحه الجراسة إضافة في ىحا السيجاف الحي يفتقخ لسثل ىحه الجراسات التي تيتؼ بجراسة 

كذلػ  ،بسحافغة االحداءالسؾىؾبيؽ  الظمبةلجى  تقجيخ الحات العؾامل السجرسية العالقة بيؽ
 .عمؼ الباحث حجكدفي 

 األهمية التطبيقية:
يتؾقع أف تفتح ىحه الجراسة السجاؿ لجراسات سة فار ما مؽ حيث األىسية التظبيقية لمجأ    

الدبل مؽ حيث اقتخاح  ،السؾىؾبيؽ الظمبةلجى  تقجيخ الحاتالعؾامل السجرسية ك أخخى تتشاكؿ 
كمؽ ثؼ إعجاد البيئة السجرسية لجييؼ؛ بسا يديؼ في تشسية مؾاىبيؼ الخاصة، تحديؽ الكفيمة ل

مسا يداعجىؼ في  ،لجييؼ تقجيخ الحات لجى البخامج اإلرشادية التي تديؼ في رفع مدتؾى 
 التحريمياألداء  مدتؾى  رفع التعبيخ عؽ مؾاىبيؼ الخاصة، األمخ الحي يديؼ أيزا  في
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، كتقجيؼ بعض التحريميؾى استقخارىؼ الشفدي كأدائيؼ لجييؼ، كبالتالي االرتقاء بسدت
التؾصيات لمقائسيؽ عمى رعاية ىؤالء الظمبة السؾىؾبيؽ، كالتي تديؼ في تحديؽ مدتؾى البيئة 

 السجرسية لجييؼ؛ األمخ الحي يؤثخ باإليجاب عمى تقجيخىؼ لحاتيؼ.
 أهداف الدزاسة:

 الظمبةلجى العؾامل السجرسية تقجيخ الحات ك التعخؼ عمى طبيعة العالقة بيؽ  .3
 .السؾىؾبيؽ بسحافغة األحداء

 .تقجيخ الحاتالحكؾر كاإلناث في التعخؼ عمى الفخكؽ بيؽ  .2
 .العؾامل السجرسيةالحكؾر كاإلناث في التعخؼ عمى الفخكؽ بيؽ  .1
السؾىؾبيؽ  الظمبةلجى السجرسية  البيئةل يتعج تقجيؼ بعض التؾصيات التي تديؼ في .4

 .لجييؼالحات  تقجيخكمؽ ثؼ رفع مدتؾى 
 مصطلحات الدزاسة:

 : self-esteemتقدير الذات 
في الجراسة الحالية عمى أنو تقييؼ الفخد السؾىؾب إجخائيا  يقرج بسرظمح تقجيخ الحات 

لقجراتو كإمكاناتو الذخرية كاالجتساعية كاألكاديسية، كمجى تأثخ تمػ القجرات كاإلمكانات 
 السحيظة بو.بالعؾامل 

 : School Factorsالعوامل المدرسية 
يقرج بالعؾامل السجرسية في الجراسة الحالية إجخائيا  بأنيا تمػ العؾامل التي تحتؾييا 

ة )العؾامل األكاديسية(، يالبيئة السجرسية متسثمة في العؾامل السادية )الفيديقية(، كالسؾاد الجراس
 .كالسعمسيؽ، كإدارة السجرسة
 :students giftedالطمبة الموهوبين 
مجسؾعة مؽ طمبة الظمبة السؾىؾبيؽ في الجراسة الحالية عمى أنيؼ ب يقرج إجخائيا  

 تؼ ترشيفيؼ عمى أنيؼ مؾىؾبيؽ مؽ قبل إدارة التعميؼ باألحداء.السخحمة الستؾسظة الحيؽ 
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 حدود الدزاسة:
يسكؽ ة كالسادية كالجغخافية كالدمشية كالتي محجكد البذخيتبعا  ل الحالية تتحجد الجراسة

 عخضيا عمى الشحؾ التالي:
 الحدود البذرية والجغرافية: -1

( 341لمجراسة في عيشة الجراسة السكؾنة مؽ ) كالجغخافية تتسثل الحجكد البذخية
بالسسمكة  بسحافغة االحداءبإدارة التعميؼ  السؾىؾبيؽ السخحمة الستؾسظة طمبةمؽ  كطالبة طالبا  

 .طالبة( 8:، ك)طالبا  ( 79)العخبية الدعؾدية مقدسيؽ إلى 
 الحدود المادية: -2

 :التالية تتسثل الحجكد السادية لمجراسة في األدكات
 (.)إعجاد الباحث الحات تقجيخمقياس  -3
 )إعجاد الباحث(. العؾامل السجرسية مقياس -2

 :الحدود الزمنية -3
 – 3418مؽ العاـ الجراسي  األكؿتتسثل الحجكد الدمشية لمجراسة في الفرل الجراسي 

 ىػ. 3419
 اإلطاز النظسي والدزاسات السابكة:

 تقدير الذات:
يعخؼ العجيج مؽ الباحثيؽ كالعامميؽ في ميجاف عمؼ الشفذ كالرحة الشفدية مرظمح     

كيجب أف نفخؽ بيؽ مفيـؾ الحات كتقجيخ تقجيخ الحات كل حدب االتجاه الحي يشتسي إليو، 
الحات، حيث يذيخ مرظمح مفيـؾ الحات إلى ترؾر الذخص عؽ ذاتو دكف تقييسو لقيسة 
ذاتو، أما مرظمح تقجيخ الحات فيتعمق بتقييؼ الذخص لحاتو أكثخ مؽ كصفو لحاتو الحي 

 .(Noack, 2009)يتعمق بسفيـؾ الحات 
التقييؼ الحي يزعو الفخد لحاتو بسا فييا مؽ صفات يعخؼ تقجيخ الحات عمى أنو ك     

 (.2001)الزيجاف، 
كيعخؼ أيزا  عمى أنو التقييؼ الحي يزعو الفخد لشفدو، مؽ خالؿ تقييسو لقجراتو كإمكاناتو     

 (.2008الذخرية كاالجتساعية كاألكاديسية، بسا يحقق مفيؾمو عؽ ذاتو )باشا، 
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اتجاىاتو لخفض أك قبؾؿ ذاتو، كمجى اعتقاده بشجاحو كىؾ تقييؼ الفخد لشفدو متزسشا     
 (.:200تو، كشعؾره بأىسيتو كاحتخامو لحاتو )الغاىخ، اكقيستو كقجر 

اتو ذمجى الشغخ نحؾ ك عمى أنو التقييؼ الحي يزعو السؾىؾب لشفدو، أيزا  كسا يعخؼ     
 (.;200سؾاء بالشغخة العالية أك السشخفزة، كمجى رضاه عؽ نفدو )بيؾمي، 

الشاحية اإليجابية أك  تقييؼ الفخد لشفدو سؾاء مؽ وعمى أنتقجيخ الحات يعخؼ  كأيزا       
 ,Yun)أف تقجيخ الحات لو عالقة بالشجاح الذخري كاألكاديسي لمظالب الدمبية، كسا 

2011). 
مؽ خالؿ العخض الدابق لسفيـؾ تقجيخ الحات يسكششا أف نعخفو في الجراسة الحالية عمى      
مجى تأثخ تمػ ، ك الذخرية كاألكاديسية كاالجتساعية تو كإمكاناتواتقييؼ الفخد السؾىؾب لقجر  وأن

 بالعؾامل السحيظة بو. القجرات كاإلمكانات
 :ينلدى الموهوب تقدير الذات

شسؾ الظفل تدداد حاجتو إلى التقجيخ مسؽ حؾلو في السشدؿ كفي محيط الجيخة كالعائمة، ب     
إلى محيط السجرسة مؽ حيث  السجرسة، فإف حاجتو لمتقجيخ تشتقلكعشجما يرل إلى مخحمة 

 (.2009األقخاف كالسعمسيؽ، ليحغى بيحا التقجيخ، كمؽ ثؼ يحفده عمى العسل كالجج )أمدياف، 
الفخد إلى معخفة كتأكيج كتحقيق ذاتو بجافع مؽ الحاجة إلى التقجيخ كالسكانة كسا يسيل      

كاالعتساد عمى الشفذ، كحاجة الفخد إلى التقجيخ تجفعو دائسا  إلى اإلنجاز كالتحريل لمحرؾؿ 
عمى السكانة كالقيسة االجتساعية، كاالعتخاؼ مؽ اآلخخيؽ كالشجاح االجتساعي )زىخاف، 

2007.) 
الشاس جسيعا ، كفي مخاحل  حياة في ميؼ شخري متغيخ الحات تقجيخ أف ججكعميو ن     

يحا لنسؾىؼ السختمفة، كعشجما نتحجث عؽ تقجيخ الحات لجى األفخاد في مخحمة الجراسة؛ فإف 
 مؽ فيؾ ،برفة خاصة السؾىؾبيؽ الظمبةلجى ك  برفة عامة، الظمبة لجىالسفيـؾ خرؾصيتو 

 عمى يشعكذ كىحااألكاديسي كالذخري كاالجتساعي،  الشجاح في كبيخ دكر التي ليا العؾامل
 يديؼ اإليجابي الحات فتقجيخ أك سمبا، إيجابا اآلخخيؽ كمع ذاتو مع السؾىؾب الظالب تفاعل
 تقجيخ أما القيادية، السيارات كمشيا كجو أتؼ عمى السؾىؾب يستمكيا التي السيارات تؾعيف في

السظمؾب )الدعبي،  بالذكل اكعيفتي تؤدي ال بحيث السيارات ىحه يعيق فقج الحات الدمبي
 .(2034كيؾسف، 
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كعمى ذلػ فإف تقجيخ الحات لجى الظالب السؾىؾب مؽ الستغيخات الشفدية اليامة في      
حياتو، كالتي ليا عالقة مباشخة بشجاحو كتفؾقو كبسؾىبتو، فعشجما تتؾفخ لجى ىحا الظالب 

تي تداعجه عمى التعبيخ عؽ مؾاىبو كالعسل عمى تشسيتيا؛ الغخكؼ السشاسبة كالبيئة السحفدة ال
كالحي يشعكذ بجكره  صة لتقييؼ ذاتو التقييؼ اإليجابي،فإف ذلػ مؽ شأنو أف يعظي لو الفخ 

  نجاحو األكاديسي كالذخري كاالجتساعي.عمى 
بفعل أف تقجيخ الحات لجى السؾىؾبيؽ يتأثخ إيجابيا  ب Noack, (2009)كىحا ما يؤكجه      

قجراتيؼ كمؾاىبيؼ الخاصة، حيث تست السقارنة بيؽ الظمبة العادييؽ كالظمبة السؾىؾبيؽ في 
 تقجيخ الحات؛ ككانت الشتائج لرالح الظمبة السؾىؾبيؽ.

 لدى الموهوبين:وتقدير الذات العوامل المدرسية 
خالؿ العذخ سشؾات لقج تدايج االىتساـ بالسؾىؾبيؽ كتظؾر في السسمكة العخبية الدعؾدية      

الساضية حيث شسل إنذاء مؤسدة السمػ عبج العديد كرجالو لمسؾىبة كاإلبجاع )مؾىبة( التي 
تعشى ببشاء مجتسع مبجع، كقامت كزارة التخبية كالتعميؼ بإنذاء إدارات متخررة لمعشاية 

يجخى في  بالسؾىبة كاإلبجاع لجى طالب كطالبات التعميؼ العاـ لسدايخة التظؾر التخبؾي الحي
 (.2030جسيع السجاالت الستعمقة بالتخبية كالتعميؼ في الؾزارة )البجيخ، & باىبخي، 

ككسا ىؾ معمـؾ فإف كل األفخاد السؾىؾبيؽ ال يتستعؾف بشفذ السؾاىب، باإلضافة إلى أنو     
ال يؾجج أسمؾب أك نسط كاحج يسكؽ أف تبخز مؽ خاللو السؾىبة لجى األفخاد؛ كعمى ذلػ 

 تقديؼ الجالئل التي تشؼ عؽ الشبؾغ كالسؾىبة إلى فئات خسذ: يسكششا
 استعجاد ذىشي عاـ. أ 
 استعجاد أكاديسي متسيد. ب 
 القجرة عمى اإلبجاع. ج 
 القيادة. د 
الفشؾف السخئية كاألدائية )كالخسؼ كالتسثيل كالسؾسيقى كالخياضة بأنؾاعيا، كغيخىا مؽ  ق 

 الفشؾف(.
أف يستمػ ميارة خاصة في مجاؿ كاحج مؽ تمػ  كيسكؽ ألي فخد مؽ األفخاد السؾىؾبيؽ     

السجاالت الخسذ، كسا يسكشو أف ُيغيخ مؽ الجالئل ما يذيخ إلى تستعو بقجرة مختفعة في 
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بعض ىحه السجاالت أك كميا، كلكل فئة مؽ ىحه الفئات أنؾاع معيشة مؽ الدمؾؾ الستخبط بيا 
 (.2003)كؾفساف، 

أف البخامج السخررة لتمبية  (Davis, & Rimm, 2004)كفي ضؾء ذلػ يحكخ 
 حاجات السؾىؾبيؽ يسكؽ أف تتخاكح بيؽ:

  أكال:  معمؼ مؤىل لمعسل مع السؾىؾبيؽ، كالحي يداعج الظمبة السؾىؾبيؽ بسؾاد
 دراسية إضافية.

  ثانيا: مخكرا  بسعمسيؽ آخخيؽ، الحيؽ يجمجؾف السشياج لتؾفيخ كقت إضافي كي
 يدتفاد مشو في الظمبة السؾىؾبيؽ.

 لثا: ثؼ مخكرا  بتدخيعيؼ إلى درجة أعمى.ثا 
 .رابعا: إلى تخظي السخاحل 
 .خامدا: إلى تجسيعيؼ في كتل )مجسؾعات( معيشة 
  ؽ في الرفؾؼ تدتؾعب الظمبة السؾىؾبيؽ السؾجؾديسادسا: إلى خظط مجرسية

 العادية.
 .سابعا: إلى بخامج كاسعة الشظاؽ 
 ؾىؾبيؽ.ثامشا: إلى فرؾؿ دراسية بجكاـ جدئي خاصة بالس 
 .تاسعا: إلى فرؾؿ دراسية بجكاـ كامل في كل مدتؾى 
 .عاشخا  كأخيخا : كصؾال  إلى مجارس مخررة لمسؾىؾبيؽ 
عؾامل، كالتي ندتظيع أف نجسميا في ال بالعجيج مؽتتأثخ بالتالي فإف السؾىبة لجى األفخاد ك     

تمعب كل مؽ البيئية، ك مجسؾعتيؽ أساسيتيؽ مؽ العؾامل كىسا: العؾامل الؾراثية كالعؾامل 
فالعؾامل الؾراثية كالجيشية ليا  ما  ككبيخا  في السؾىبة كتظؾيخىا.العؾامل الؾراثية كالبيئية دكرا  ىا
كتختمف تظؾيخىا، تعسل عمى فيي تدكد الفخد باالستعجادات ك  ؛دكر كبيخ في السؾىبة كالتفؾؽ 

راسات التي أكجت ذلػ، حيث الجنتائج حدب  ، كذلػمداىسة كل مشيسا في السؾىبة كالتفؾؽ 
% فقط 20% مؽ الحكاء في حيؽ أف البيئة تديؼ بشحؾ 0:تديؼ العؾامل الؾراثية بػحؾالي 

 (.2009)كؾافحة، كعبجالعديد، 
كعشجما نتحجث عؽ العؾامل البيئية كتأثيخىا في السؾىبة، فيجب أكال  أف نفخؽ البيئة      

كل مشيا ميئة االجتساعية كالبيئة الجغخافية كغيخىا، فاألسخية )السشدؿ(، كالبيئة السجرسية، كالب
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عشجما ف، خاصة تأثيخىا الخاص في حياة األفخاد برفة عامة، كفي حياة السؾىؾبيؽ برفة
تتؾفخ البيئة السشاسبة سؾاء كانت أسخية أك مجرسية أك اجتساعية أك جغخافية أك غيخىا، كالتي 

السؾىبة، كالتي تعسل أيزا  عمى نسؾ السؾىبة تحتؾى عمى السؤثخات كالسحفدات لغيؾر 
؛ فإف ذلػ مؽ شأنو أف يؤثخ مؽ مؤثخات كمحفدات كعؾامل إيجابية دافعة كصقميا بسا تحتؾيو

 إيجابا  في نسؾ السؾىبة لجى األفخاد السؾىؾبيؽ.
كما تحتؾيو مؽ بيئة مادية لجى الظمبة السؾىؾبيؽ البيئة السجرسية  كمؽ جانب آخخ فإف    
كىحا ما الفئة مؽ الظمبة،  ىحهليا دكر كبيخ كفعاؿ في نسؾ السؾىبة لجى  اديسية كاجتساعيةكأك

بأف البيئة السجرسية عشجما تتخظى حاجد البيئة التخبؾية الشسظية،  Martino, (2009)يؤكجه 
فإف ذلػ يشعكذ بذكل إيجابي عمى الشؾاحي األكاديسية لجى ىؤالء الظمبة، مسا يشعكذ 

 تقجيخىؼ لحاتيؼ. إيجابيا  في
لسشاسبة لو التجييدات كالسعامل اك فعشجما يجج الظالب السؾىؾب داخل مجرستو السباني      

إلضافة إلى السؾاد الجراسية التي تذبع مؾىبتو كتتشاسب مع قجراتو كامكاناتو كلسؾىبتو، با
السجرسة  باإلضافة إلى احتؾاءتحفيده كتدتثيخ مؾاىبو الخاصة،  عمى الخاصة، كالتي تعسل

لمعسل مع الظمبة  الكافية كالسشاسبة خبخةالعمى مجسؾعة متسيدة مؽ السعمسيؽ الحيؽ لجييؼ 
ىؤالء الظمبة كبستظمباتيؼ كاحتياجاتيؼ الشفدية كاالجتساعية  بخرائصالسؾىؾبيؽ، كعمى دراية 

لتي تعسل مع كجؾد إدارة مجرسية كاعية بجكرىا تجاه ىؤالء الظمبة السؾىؾبيؽ، كاكاألكاديسية، 
 اإلمكاناتعمى تدييل عسمية تعميسيؼ بسا يتشاسب مع قجراتيؼ كإمكاناتيؼ، كالتي تؾفخ ليؼ 

 كاألدكات كالتجييدات كاألنذظة التي تعسل عمى صقل مؾاىبيؼ.
فإف ذلػ مؽ شأنو أف يشعكذ إيجابيا  عمى زيادة التحريل األكاديسي لجييؼ، كمؽ ناحية      

جما تتؾفخ لمظمبة السؾىؾبيؽ عمى تؾفيخ الفخص ليؼ لمتعبيخ عؽ أخخى تعسل ىحه العؾامل عش
مؾاىبيؼ الخاصة، كالعسل عمى تسشيتيا كصقميا بالخبخات التي يتعخضؾف ليا داخل السجرسة 
بسا تحتؾيو مؽ عؾامل إيجابية مداعجة كمحفدة ليؼ، مسا يشعكذ عمى الجؾانب الشفدية لجييؼ 

ييؼ ىؤالء الظمبة السؾىؾبيؽ ألنفديؼ بظخيقة إيجابية، باإليجاب، كمؽ ثؼ أيزا  يعسل عمى تق
 ؼ.صؾرة سؾية كإيجابية عؽ أنفدي يؽكمؽ ثؼ تكؾ 

-Alam, 2013،van der Meulen, et, al. 2013 ،Al ) كيتفق كل مؽ      
Shabatat, Abbas, & Isamail, 2011 ،Chan, 2007 ،Vialle, Heaven, & 
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Ciarrochi, 2007 ) ليا دكر  كما تحتؾيو مؽ عؾامل متعجدة؛عمى أف البيئة السجرسية
زيادة الجؾانب األكاديسية لجى طالبيا، باإلضافة إلى فخصة التعبيخ عؽ مؾاىبيؼ، كبيخ في 

عمى لمخبخات كالسؾاقف التعميسية الشغخية كالعسمية التي تعسل  يؼكصقميا مؽ خالؿ تعخض
العسل عمى تشسية ىحه السؾاىب؛ بسا يديؼ في تكؾيؽ  استثارة مؾاىبيؼ الخاصة بيؼ، كمؽ ثؼ

بعض الخرائص الشفدية اإليجابية لجييؼ، مثل السيارات القيادية، كالتؾافق الشفدي 
لسفيـؾ تكؾيؽ الظالب السؾىؾب  ة نحؾ اإلنجاز، ىحا باإلضافة إلىكزيادة الجافعي كاألكاديسي،

تقجيخه لحاتو بالرؾرة ك يقة الدميسة، تقييسو لحاتو بالظخ ذات إيجابي عؽ نفدو، مؽ خالؿ 
 اإليجابية دكف التقميل مؽ شأنيا.ك السشاسبة 
 سابكة:دزاسات 

إلى مقارنة أنذظة آثار Wan, Huang, & Hwang, (2016) ىجفت دراسة      
السذاريع القائسة عمى أنذظة بخمجة الكسبيؾتخ بيؽ الظمبة السؾىؾبيؽ في الخياضيات كبيؽ 

طالبا  مؽ العادييؽ،  41طالبا  مقدسيؽ إلى  3;العادييؽ، كتكؾنت عيشة الجراسة مؽ  ةالظمب
طالبا  مؽ السؾىؾبيؽ في الخياضيات، طبق عمييؼ أنذظة بخمجة الكسبيؾتخ، كأعيخت  :4

نتائج الجراسة أف الظالب السؾىؾبيؽ في الخياضيات تفؾقؾا عمى أقخانيؼ مؽ العادييؽ في 
 الجافعية لمتعمؼ.ميارات حل السذكالت ك 

( إلى دراسة العالقة بيؽ السيارات القيادية كتقجيخ 2034ىجفت دراسة الدعبي، كيؾسف )     
الحات لجى السخاىقيؽ السؾىؾبيؽ في مجارس عبج هللا الثاني لمتسيد، كتكؾنت عيشة الجراسة مؽ 

سع كالعاشخ مؽ طالبا  كطالبة مؽ الظمبة السؾىؾبيؽ مؽ الرفؾؼ الجراسية الثامؽ كالتا 1:7
مجارس السمػ عبج هللا الثاني لمتسيد، طبق عمييؼ مقياسي السيارات القيادية كتقجيخ الحات، 
كتؾصمت نتائج الجراسة إلى كجؾد عالقة ارتباطية دالة إحرائيا  بيؽ درجات أفخاد عيشة 

دالة  فخكقا  أيزا  الجراسة عمى كل مؽ مقياسي تقجيخ الحات كالسيارات القيادية، كسا كججت 
إحرائيا  بيؽ الحكؾر كاإلناث في السيارات القيادية لرالح اإلناث، كلؼ تؾجج فخكقا  بيؽ 

 الحكؾر كاإلناث في تقجيخ الحات.
إلى دراسة العالقة بيؽ قمق االختبار كتقجيخ الحات  ,Alam (2013)ىجفت دراسة     

البا  كطالبة، طبق ط 120، كتكؾنت عيشة الجراسة مؽ لجى الظالب كالتحريل األكاديسي
إلى كجؾد عالقة عمييؼ مقياس قمق االختبار كمقياس تقجيخ الحات، كتؾصمت نتائج الجراسة 
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ؽ قمق االختبار كالتحريل األكاديسي، كسا أشارت الشتائج إلى كجؾد عالقة سالبة )عكدية( بي
االختبار مؾجبة بيؽ تقجيخ الحات كالتحريل األكاديسي، كسا كججت عالقة سالبة بيؽ قمق 

بالسقارنة بالظالبات،  ت الشتائج بأف الظالب أقل قمقا  كتقجيخ الحات، كمؽ ناحية أخخى كذف
 كسا كججت فخكقا  دالة إحرائيا  بيؽ الظالب كالظالبات في تقجيخ الحات  لرالح الظالب.

مسؾىؾبيؽ ( إلى الكذف عؽ أثخ بخنامج ل2031)كسا ىجفت دراسة صالح، كإبخاىيؼ      
لظالب السمتحقيؽ تشسية بعض الخرائص الذخرية لجى ا السجيشة السشؾرة عمى بسشظقة

طالبا  مؽ السخحمة االبتجائية كالستؾسظة،  0;ببخنامج السؾىؾبيؽ، كتكؾنت عيشة الجراسة مؽ 
تؾصمت ك طبق عمييؼ مقاييذ التفكيخ الستفتح الشذط، كاالستقاللية كالسيارات االجتساعية، 

بخنامج السؾىؾبيؽ أدى إلى تشسية ميارات التفكيخ الستفتح الشذط نتائج الجراسة إلى أف 
 كاالستقاللية كالسيارات االجتساعية لجى الظمبة السؾىؾبيؽ السمتحقيؽ بالبخنامج.

 ,van der Meulen, van der Bruggen, Spilt, Verouden)كسا ىجفت دراسة      
Berkhout, & Bögels, 2013) خنامج االندحاب )يـؾ في إلى التعخؼ عمى فاعمية ب

األسبؾع السجرسي( عمى األداء االجتساعي كاالنفعالي كاألكاديسي لألطفاؿ السؾىؾبيؽ 
تمسيحا  مؽ السؾىؾبيؽ بأمدتخداـ مؽ الرفؾؼ  ;:بأمدتخداـ، كتكؾنت عيشة الجراسة مؽ 

فعالي الجراسية مؽ الثالث إلى الخامذ، طبق عمييؼ بظارية مقاييذ األداء االجتساعي كاالن
كاألكاديسي، كتعخضؾا لبخنامج االندحاب لسجة شيخيؽ كنرف، كأشارت نتائج الجراسة إلى 
كجؾد فخكؽ دالة إحرائيا  بيؽ التظبيق القبمي كالبعجي لعيشة الجراسة في كل مؽ األداء 

 االجتساعي كاالنفعالي كاألكاديسي لرالح التظبيق البعجي.
( إلى التعخؼ عمى أثخ تظبيق بخامج التدخيع 2032) ،جخكافك كىجفت دراسة دكديؽ،      

كاإلثخاء عمى الجافعية لمتعمؼ كالتحريل كتقجيخ الحات لجى الظمبة السؾىؾبيؽ في األردف، 
مؽ  0;طالبا  كطالبة في السخحمة األساسية العميا بؾاقع  3:0كتكؾنت عيشة الجراسة مؽ 

بق عمييؼ ظمؽ الظمبة الس 0;الظمبة السدخعيؽ بسحافغات الذساؿ كالؾسط كالجشؾب، ك
بخنامج اإلثخاء في مجارس السمػ عبج هللا الثاني لمتسيد، طبق عمييؼ مقياسي الجافعية لمتعمؼ 

دالة إحرائيا  في الجافعية لمتعمؼ  فخكؽ  كتقجيخ الحات، كأشارت نتائج الجراسة إلى كجؾد
كالتحريل كتقجيخ الحات لرالح الظمبة الحيؽ تعخضؾا لبخامج التدخيع، كسا كججت فخكقا  دالة 
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إحرائيا  بيؽ الحكؾر كاإلناث في مدتؾى التحريل الجراسي لرالح اإلناث، كلؼ تؾجج فخكؽ 
 ؼ كتقجيخ الحات.دالة إحرائيا  بيؽ الحكؾر كاإلناث في كل مؽ الجافعية لمتعم

إلى دراسة   .Al-Shabatat, Abbas, & Isamail, (2011) كسا ىجفت دراسة    
اآلثار السباشخة كغيخ السباشخة لمعؾامل البيئية )األسخة، كجساعة األقخاف، كالسعمسيؽ، 

طالبا   3:0كالسجرسة، كالسجتسع كالسؾارد( عمى الظمبة السؾىؾبيؽ، كتكؾنت عيشة الجراسة مؽ  
السؾىؾبيؽ بساليديا، كتؾصمت نتائج الجراسة إلى أف لمعؾامل البيئية السباشخة كغيخ السباشخة مؽ 

 تأثيخا  كبيخا  عمى نسؾ السؾىبة لجى الظمبة السؾىؾبيؽ.
 السخحمتيؽ طالب بيؽ الجراسي التؾافقمقارنة ( إلى 2033كىجفت دراسة أنجيجاني، )    

السكخمة، كتكؾنت عيشة  بسكة السؾىؾبيؽ بإدارة السدجميؽ كغيخ السدجميؽ كالثانؾية الستؾسظة
طالبا  بسكة السكخمة، طبق عمييؼ استسارة التؾافق الجراسي، كتؾصمت نتائج  330الجراسة مؽ 

إحرائيا  بيؽ الظالب السؾىؾبيؽ كالعادييؽ في التؾافق الجراسي الجراسة إلى كجؾد فخكؽ دالة 
  لرالح الظالب السؾىؾبيؽ.

إلى التعخؼ عمى   .Hong, Greene, & Hartzell, (2011) كسا ىجفت دراسة     
الخرائص السعخفية كالجافعية لجى معمسي السجارس االبتجائية العامة كبخامج رعاية 

السخحمة االبتجائية العامة  معمسيمؽ  معمسا   3:2راسة مؽ السؾىؾبيؽ، كتكؾنت عيشة الج
كفرؾؿ رعاية السؾىؾبيؽ، كتؾصمت نتائج الجراسة إلى كجؾد فخكؽ دالة إحرائيا  بيؽ 

في الخرائص السعخفية )ما كراء السعخفة: التخظيط كالخصج كاختيار  السعمسيؽمجسؾعة 
كتؾجيو )تحجيج( اليجؼ(، مسا يؤثخ إيجابيُا االستخاتيجية(، كالجافع )فعالية الحات، كالجافعية، 

 عمى سمؾؾ طالبيؼ السؾىؾبيؽ.
 الحات مفيؾـ بيؽ العالقة( إلى التعخؼ عمى 2030ىجفت دراسة معيؽ، & حديؽ، )ك      
 388كتكؾنت عيشة الجراسة مؽ  السؾىؾبيؽ، السؾىؾبيؽ كغيخ الظمبة لجى االنجاز كدافعية

 330ك، بسجارس السمػ عبج هللا لمتسيد بسجيشة إربج  طالبا  كطالبة مؽ السؾىؾبيؽ كالسؾىؾبات
فعية اإلنجاز كمفيـؾ الحات، اكطالبة مؽ غيخ السؾىؾبيؽ، طبق عمييؼ مقياسي د طالبا  
، كسا أعيخت قة مؾجبة بيؽ مفيـؾ الحات كالجافع لنإنجازكجؾد عالعيخت نتائج الجراسة أك 

السؾىؾبيؽ كغيخ السؾىؾبيؽ في مفيـؾ الحات  الشتائج أيزا  كجؾد فخكؽ دالة إحرائيا  بيؽ
 لرالح السؾىؾبيؽ. كالجافع لنإنجاز

http://kfu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=133769
http://kfu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=133769
http://kfu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=133769
http://kfu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=133769
http://kfu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=133769
http://kfu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=142313
http://kfu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=142313
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 الذعؾر( إلى التعخؼ عمى 2030دراسة السظيخي، كمعيؾؼ، )أيزا  ىجفت ك      
 السخاىقة، إلى الستأخخة الظفؾلة مؽ كالعادييؽ السؾىؾبيؽ بيؽ السرجر بيئية بالسذكالت

 39.1 – 30.8طالبا  مسؽ تخاكحت أعسارىؼ الدمشية ما بيؽ  427كتكؾنت عيشة الجراسة مؽ 
سشة مؽ السؾىؾبيؽ كغيخ السؾىؾبيؽ بسحافغة الفخكانية بجكلة الكؾيت، طبق عمييؼ اختبار 

مقياس الكذف عؽ مذكالت ك ، ;;;3السرفؾفات الستتابعة لخافؽ، إعجاد عبج الخؤكؼ 
،  كأعيخت نتائج الجراسة بأف حجة السذكالت بيئية :;;3د دبابشة، الظمبة السؾىؾبيؽ إعجا

 السرجر تتدايج لجى السؾىؾبيؽ بتدايج معجالت العسخ، بالسقارنة بغيخ السؾىؾبيؽ. 
إلى التعخؼ عمى العالقة بيؽ مكؾنات السؾىبة Chan, (2007) كسا ىجفت دراسة     

ؾنج الريشية، كتكؾنت عيشة سجيشة ىؾنج كب جى الظمبة السؾىؾبيؽالقيادية كالحكاء الستعجد ل
طالبا  مؽ الظمبة السؾىؾبيؽ، طبق عمييؼ مقياس السيارات القيادية كمقياس  730الجراسة مؽ 

بيؽ السيارات القيادية كالحكاء مؾجبة الحكاء الستعجد، كتؾصمت نتائج الجراسة إلى كجؾد عالقة 
 الستعجد لجى عيشة الجراسة مؽ الظمبة السؾىؾبيؽ.

إلى التعخؼ عمى   Vialle, Heaven, & Ciarrochi, (2007)كىجفت دراسة     
العالقة بيؽ العؾامل الذخرية كالجعؼ االجتساعي كالعاطفي كالتحريل الجراسي لجى الظالب 
السؾىؾبيؽ كالفخكؽ بيشيؼ كبيؽ غيخ السؾىؾبيؽ في متغيخات الجراسة، كتكؾنت عيشة الجراسة 

، كتؾصمت طالب 70;راسة طؾلية مؽ أكثخ مؽ مأخؾذة مؽ عيشة لج ا  مؾىؾب ا  طالب 87مؽ 
نتائج الجراسة إلى أف الظالب السؾىؾبيؽ أكثخ تحريال  في السقخرات الجراسية فيسا عجا مقخر 
الجغخافيا كالتخبية البجنية فكانؾا متداكييؽ معيؼ، ككانؾا أقل عخضة لالضظخابات الدمؾكية 

ذلػ أفادت الشتائج بأف الظالب السؾىؾبيؽ كاف لجييؼ شعؾر  كاالنفعالية مؽ العادييؽ، كمع
بالحدف أكثخ مؽ أقخانيؼ، كأقل رضا عؽ الجعؼ االجتساعي كالعاطفي بالسقارنة بالعادييؽ، 

 كاالتجاىات نحؾ السجرسة.
( إلى التحقق مؽ فعالية بخنامج لتشسية دافعية 2007ىجفت دراسة جاد الخب، )كسا      

لحات لجى األطفاؿ السؾىؾبيؽ ذكي التفخيط التحريمي، كتكؾنت عيشة الجراسة اإلنجاز كتقجيخ ا
مؽ تالميح السخحمة االبتجائية بسحافغة أسيؾط، طبق عمييؼ مقياس الحكاءات  898الكمية مؽ 

، كمقياس الجافعية ك الستعجدة، كاالختبارات التحريمية في المغة العخبية  الخياضيات كالعمـؾ
خ الحات، كالبخنامج التجريبي، كتؾصمت نتائج الجراسة إلى فاعمية لنإنجاز كمقياس تقجي

http://kfu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=57910
http://kfu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=57910


 

 

 

)   319) 

د. مسيحان بن ناصس السشيدى 
 شيدان

 2017 ينايس، 49جملة اإلزشاد النفسي، العدد 

البخنامج التجريبي في تشسية الجافعية لنإنجاز كتقجيخ الحات لجى أفخاد السجسؾعة التجخيبية، 
إلى كجؾد عالقة دالة إحرائيا  بيؽ التفخيط التحريمي كتقجيخ أيزا  كسا أشارت نتائج الجراسة 
 دافعية اإلنجاز.ك قة دالة إحرائيا  بيؽ التفخيط التحريمي الحات، ككحلػ كجؾد عال

إلى التحقق مؽ فاعمية أسمؾب حل السذكمة  Garduno, (2001)ىجفت دراسة ك      
التعاكني عمى الفخكؽ بيؽ الجشديؽ في التحريل كفاعمية الحات كاالتجاه نحؾ الخياضيات 

كتؾصمت  ،طالبا  كطالبة مؽ السؾىؾبيؽ :4السؾىؾبيؽ، كتكؾنت عيشة الجراسة مؽ  الظمبةلجى 
نتائج الجراسة إلى أف استخاتيجية التعمؼ التعاكني تديؼ في تحديؽ الفعالية الحاتية كاالتجاه 
نحؾ الخياضيات لجى أفخاد السجسؾعة التجخيبية، كلؼ تؾجج فخكؽ بيؽ الحكؾر كاإلناث في 

في االتجاه نحؾ الخياضيات، كلكؽ كججت فخكقا  دالة إحرائيا  بيشيسا في التظبيق البعجي 
 الفعالية الحاتية لرالح الحكؾر.

 تعليل على الدزاسات السابكة:
نتائج ىحه  بعضجراسات الدابقة أف بحؾث كالللسجسؾعة ايتزح مؽ العخض الدابق      

كبعض العؾامل الذخرية كالشفدية لجى تقجيخ الحات إلى كجؾد عالقة بيؽ تؾصمت  الجراسات
كالسشاخ السجرسي مؽ ناحية أخخى  العؾامل السجرسيةالسؾىؾبيؽ مؽ ناحية كبيؽ بعض  الظمبة

 Alam, 2013،van  ،2031، صالح، كإبخاىيؼ، 2034مثل دراسة )الدعبي، كيؾسف، 
der Meulen, et, al. 2013 ،2032كجخكاف، ، دكديؽ ،Al-Shabatat, Abbas, & 

Isamail, 2011 ،2030، معيؽ، & حديؽ ،Chan, 2007 ،Vialle, Heaven, & 
Ciarrochi, 2007 ، ،2007جاد الخب.) 

كسا تؾصمت نتائج بعض البحؾث كالجراسات إلى كجؾد فخكؽ بيؽ الحكؾر كاإلناث في     
بيشسا  ،(Garduno, 2001، 2007جاد الخب، ، Alam, 2013تقجيخ الحات مثل دراسة )

راسات أشارت إلى عجـ كجؾد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيؽ الحكؾر كاإلناث في بعض الج
 (.2032، دكديؽ، كجخكاف، 2034تقجيخ الحات مثل دراسة )الدعبي، كيؾسف، 

 لمدراسةويدتخمص الباحث الحالي من خالل ما تقدم من عرض لإلطار النظري 
 ما يمي: الدابقة الحالية والبحوث والدراسات
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العؾامل ك  تقجيخ الحاتتشاكلت دراسة العالقة بيؽ  التي البحؾث كالجراسات نجرة -
كجؾد عالقة مؾجبة عؽ  نتائجيا أسفخت، كالتي السؾىؾبيؽ الظمبةالسجرسية لجى 
 بيشيسا. دالة إحرائيا  

تقجيخ جراسة العالقة بيؽ بحث افي حجكد عمؼ الب كذلػ العخبية الجراسات تيتؼلؼ  -
 .السجرسية لجى السؾىؾبيؽالحات كالعؾامل 

لمعؾامل ى متشؾعة كأخخ تقجيخ الحات ف أغمب ىحه الجراسات استخجمت مقاييذ إ -
حدب ما تيجؼ إليو  كلالسجرسية كالسشاخ السجرسي، كبخامج التدخيع كاإلثخاء، 

تقجيخ الحات دراستو؛ كفي ضؾء ذلػ سؾؼ يدتخجـ الباحث الحالي كل مؽ مقياسي 
تقجيخ الحات كالعؾامل السجرسية ، كذلػ لقياس مدتؾى كل مؽ كالعؾامل السجرسية

 لمتحقق مؽ فخكض الجراسة.لجى أفخاد عيشة الجراسة مؽ الظمبة السؾىؾبيؽ 
 قاـ الباحث برياغة فخكض دراستو عمى الشحؾ التالي: ما سبقكفي ضؾء 

 فسوض الدزاسة:
 تقجيختؾجج عالقة مؾجبة دالة إحرائيا  بيؽ درجات أفخاد عيشة الجراسة في مقياس  -3

 .العؾامل السجرسية كبيؽ درجاتيؼ في مقياس الحات
درجات الظالب الحكؾر كاإلناث عمى متؾسظات تؾجج فخكؽ دالة إحرائيا  بيؽ  -2

 .الحات تقجيخمقياس 
حكؾر كاإلناث عمى ال درجات الظالبمتؾسظات بيؽ  دالة إحرائيا   تؾجج فخكؽ  -1

  .العؾامل السجرسيةمقياس 
 منوجية الدزاسة وإجساءاتوا:

العالقة بيؽ  التحقق مؽالحي يتؼ مؽ خاللو ك تتبع الجراسة الحالية السشيج الؾصفي،      
حداء بالسسمكة العخبية األسحافغة ب السؾىؾبيؽ الظمبةلجى كالعؾامل السجرسية الحات  تقجيخ

 .كل مؽ تقجيخ الحات كالعؾامل السجرسيةالدعؾدية، كدراسة الفخكؽ بيؽ الحكؾر كاإلناث في 
 عينة الدراسة:مجتمع و 
 بإدارة التعميؼالسؾىؾبيؽ السمتحقيؽ السخحمة الستؾسظة  طمبةشسل مجتسع الجراسة جسيع     

 الظمبةمؽ  طالبا  كطالبة( 341مؽ )األساسية تكؾنت عيشة الجراسة بسحافغة األحداء، ك 
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 الحيؽ صشفؾا مؽ ِقبل إدارة التعميؼ بسحافغة األحداء بالسسمكة العخبية الدعؾدية ضسؽ
 .( طالبة8:، ك)ا  ( طالب79، بؾاقع )السؾىؾبيؽ

 أدوات الدراسة:
 )إعجاد الباحث(.الحات  تقجيخمقياس  -3
 )إعجاد الباحث(.العؾامل السجرسية مقياس  -2
 (.)إعداد الباحثالذات  تقديرـ مقياس 1

تؼ ترسيؼ ىحا السقياس بيجؼ قياس تقجيخ الحات لػجى الظمبػة السؾىػؾبيؽ؛ كذلػػ لمتحقػق 
مؽ فخكض الجراسة، كاحتؾى السقياس عمى ثالثة أبعاد رئيدة ىػي: الػحات الذخرػية، كالػحات 

 االجتساعية، كالحات األكاديسية.
 تقنين المقياس:

 ا  ( طالبػ:4) مكؾنػة مػؽتؼ تظبيػق السقيػاس فػي صػؾرتو األكليػة عمػى عيشػة اسػتظالعية 
، كذلػػػ لحدػػاب السؾىػػؾبيؽ بسحافغػػة األحدػػاء بالسسمكػػة العخبيػػة الدػػعؾدية الظمبػػة مػػؽكطالبػػة 

 صجؽ كثبات السقياس.
 صدق المقياس:

االتدػػػاؽ ك  صػػػجؽ السحكسػػػيؽ بظػػػخيقتيؽ ىسػػػا:تقػػػجيخ الػػػحات تػػػؼ حدػػػاب صػػػجؽ مقيػػػاس 
 الجاخمي.

 صدق المحكمين:أواًل 
كذلػػ لمتأكػج  كالتخبيػة الخاصػةتؼ عخض السقياس عمى مجسؾعة مؽ أساتحة عمػؼ الػشفذ 

تقػػجيخ الػػحات مػػؽ الرػػجؽ الغػػاىخي لمسقيػػاس، بعػػج أف تػػؼ تحجيػػج التعخيػػ  اإلجخائػػي لسقيػػاس 
ا كأبعػػاده الفخعيػػة، حيػػث تزػػسؽ االستفدػػار عػػؽ كضػػؾح العبػػارات، كمػػجى ارتباطيػػا بقيػػاس مػػ

 كضعت مؽ أجمو. 
فخعيػة، مؾزعيؽ عمى ثالثػة أبعػاد  عبارة 18السقياس السبجئي  عباراتىحا كقج كاف عجد 

عبػػارات  عػػجد كعػػل، العبػػاراتبعػػض تػػؼ تعػػجيل كبعػػج عػػخض السقيػػاس عمػػى الدػػادة السحكسػػيؽ 
 .عبارة 32عبارة بحيث يحتؾى كل بعج عمى  18السقياس 
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 ثانيًا صدق االتداق الداخمي:
باسػػػػتخجاـ االتدػػػػاؽ تقػػػػجيخ الػػػػحات باسػػػػتخخاج معػػػػامالت الرػػػػجؽ لسقيػػػػاس  الباحػػػػثقػػػػاـ 

كػل بعػج  عبػاراتمػؽ  عبارةالجاخمي عؽ طخيق حداب معامل االرتباط الثشائي بيؽ درجة كل 
 .تقجيخ الحاتعمى حجة كالجرجة الكمية ليحا البعج، كبيؽ درجة كل بعج كالجرجة الكمية لسقياس 

السدػػتخجـ فػػي الجراسػػة مػػؽ تقػػجيخ الػػحات الرػػجؽ لسقيػػاس كفيسػػا يمػػي تؾضػػيح معػػامالت 
 خالؿ الججاكؿ التالية:

 (3ججكؿ )
 (:4)ف=الحات تقجيخمقياس أبعاد االتداؽ الجاخمي لعبارات 

الذات 
 الذخرية

 معامل
 االتداق 

الذات 
 االجتماعية

 معامل 
 االتداق

الذات 
 األكاديمية

 معامل 
 االتداق

3 0.2;8* 1 0.477** 7 0.4:0** 
2 0.3:: 4 0.144* 8 0.40;** 
9 0.13;* ; 0.140* 33 0.012 
: 0.3;1 30 0.2;1* 32 0.4:0** 
31 0.4:;** 37 0.493** 39 0.131* 
34 0.4;2** 38 0.11;* 3: 0.4;;** 
3; 0.471** 23 0.708** 21 0.4:8** 
20 0.78;** 22 0.449** 24 0.492** 
27 0.78:** 29 0.488** 2; 0.204 
28 0.2;:* 2: 0.248 10 0.243 
13 0.441** 11 0.18;* 17 0.473** 
12 0.1;3** 14 0.2::* 18 0.192** 

 (0.07دالة عشج مدتؾى ) *         (   0.03دالة عشج مدتؾى ) **
يتزح مؽ الججكؿ الدابق أف جسيع معامالت ارتباط كل عبارة بالبعج الحي تشتسي إليو      

في بعج  :2في بعج الحات الذخرية، كالعبارة رقؼ  :، 2العبارات رقؼ  دالة إحرائيا  باستثشاء
في بعج الحات األكاديسية، كالتي تؼ  10، ;2، 33الحات االجتساعية، كالعبارات رقؼ 

عبارة  10استبعادىؼ مؽ السقياس، كبالتالي أصبح عجد فقخات السقياس في صؾرتو الشيائية 
عبارة  ;عبارة لمبعج الثاني،  33ارات لمبعج األكؿ، عب 30مؾزعيؽ عمى ثالثة أبعاد بؾاقع 

 لمبعج الثالث.
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 (2ججكؿ )
 ( :4كالجرجة الكمية لمسقياس )ف=تقجيخ الحات االتداؽ الجاخمي ألبعاد مقياس 

 معامل االتداق األبعاد
 **4;0.9 الحات الذخرية
 **:0.91 الحات االجتساعية
 **0.990 الحات األكاديسية

 (0.07دالة عشج مدتؾى ) *(،  0.03دالة عشج مدتؾى ) **
تقجيخ الحات يتزح مؽ الججكؿ الدابق أف جسيع معامالت ارتباط أبعاد مقياس 

، كمؽ خالؿ عخض ججاكؿ الرجؽ لفقخات مقياس 0.03بالجرجة الكمية لو دالة عشج مدتؾى 
سى إليو تط بالبعج الحي تشسقياس كل مشيا مختباليتزح لشا أف جسيع فقخات أبعاد الحات  تقجيخ

، مع مسا يجعمشا نثق في صجؽ فقخات السقياس كأبعاده الخئيديةارتباطا  داال  إحرائيا ، 
 .استبعاد العبارات غيخ الجالة إحرائيا  

 ثبات المقياس:
 عمى طخيقتيؽ ىسا:تقجيخ الحات حداب معامل ثبات مقياس اعتسج الباحث في 

 (.بخاكف  -سبيخماف التجدئة الشرفية ) -
 ألفا كخكنباخ. -

كالجرجة الكمية لو بظخيقتي تقجيخ الحات يؾضح ثبات أبعاد مقياس  التاليكالججكؿ 
 كخكنباخ.(، كألفا بخاكف  -سبيخماف الشرفية )التجدئة 

 (1ججكؿ )
 ( بخاكف  -سبيخماف كالجرجة الكمية لو بظخيقة ألفا كخكنباخ كالتجدئة الشرفية )تقجيخ الحات مقياس ثبات أبعاد 

  (:4)ف=
عدد  األبعاد

 الفقرات
 معامل الثبات

 (براوان -سبيرمان) 
معامل الثبات )ألفا 

 كرونباخ(
 0.973 8;0.8 32 الحات الذخرية
 0.918 :0.91 32 الحات االجتساعية
 0.920 ;0.91 32 الحات األكاديسية

 ;9:.0 3::.0 18 الجرجة الكمية لمسقياس
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تقجيخ الحات يتزح مؽ الججكؿ الدابق أف جسيع معامالت الثبات ألبعاد مقياس 
حيث تخاكحت معامالت  ،كالجرجة الكمية لو بظخيقة التجدئة الشرفية كألفا كخكنباخ مختفعة

بظخيقة التجدئة الشرفية، أما بظخيقة ألفا كخكنباخ  3::.0  - 8;0.8الثبات ما بيؽ 
 مسا يجعمشا نثق في ثبات السقياس. ;9:.0 – 0.920فتخاكحت ما بيؽ 

 )إعداد الباحث(. العوامل المدرسية ـ مقياس2
تػػؼ ترػػسيؼ ىػػحا السقيػػاس بيػػجؼ قيػػاس كاقػػع العؾامػػل السجرسػػية لػػجى الظمبػػة السؾىػػؾبيؽ؛ 
كذلػػػ لمتحقػػق مػػؽ فػػخكض الجراسػػة، كاحتػػؾى السقيػػاس عمػػى أربعػػة أبعػػاد رئيدػػة ىػػي: العؾامػػل 

 ة كالسعمسيؽ كإدارة السجرسة.الفيديقية كالسؾاد الجراسي
 :تقنين المقياس

( طالبا  كطالبة :4تؼ تظبيق السقياس في صؾرتو األكلية عمى عيشة استظالعية قؾاميا )
بسحافغػػػة األحدػػػاء بالسسمكػػػة العخبيػػػة الدػػػعؾدية، كذلػػػػ بػػػإدارة التعمػػػيؼ السؾىػػػؾبيؽ مػػػؽ الظمبػػػة 

 لحداب صجؽ كثبات السقياس.
 صدق المقياس:

االتدػػاؽ صػػجؽ السحكسػػيؽ ك بظػػخيقتيؽ ىسػػا: العؾامػػل السجرسػػية تػػؼ حدػػاب صػػجؽ مقيػػاس 
 الجاخمي.

 صدق المحكمين:أواًل 
كذلػػ لمتأكػج كالتخبيػة الخاصػة تؼ عخض السقيػاس عمػى مجسؾعػة مػؽ أسػاتحة عمػؼ الػشفذ 

العؾامػػػػل لتعخيػػػػ  اإلجخائػػػػي لسقيػػػػاس مػػػػؽ الرػػػػجؽ الغػػػػاىخي لمسقيػػػػاس، بعػػػػج أف تػػػػؼ تحجيػػػػج ا
كأبعػػاده الفخعيػػة، حيػػث تزػػسؽ االستفدػػار عػػؽ كضػػؾح العبػػارات، كمػػجى ارتباطيػػا السجرسػػية 

 بقياس ما كضعت مؽ أجمو. 
بحيػث  أبعػاد فخعيػة أربعػةفػي  عبػارة( :4السقيػاس السبػجئي ) عبػاراتىػحا كقػج كػاف عػجد 

الفقػػخات  اداسػػتبعمسقيػػاس تػػؼ الدػػادة السحكسػػيؽ ل انتيػػاء، كبعػػج عبػػارة 32حتػػؾى كػػل بعػػج عمػػى ا
ح ، كأصػػبكتعػػجيل الػػبعض اآلخػػخ مشيػػا%،  0;التػػي لػػؼ تتجػػاكز ندػػبة اتفػػاؽ السحكسػػيؽ عمييػػا 

 32عبارات لكل مؽ البعج األكؿ كالثػاني كالخابػع، ك 30عبارة بؾاقع  42عبارات السقياس  عجد
 .عبارة لمبعج الثالث

 



 

 

 

)   341) 

د. مسيحان بن ناصس السشيدى 
 شيدان

 2017 ينايس، 49جملة اإلزشاد النفسي، العدد 

 ثانيًا صدق االتداق الداخمي:
باسػػػػتخجاـ العؾامػػػػل السجرسػػػػية  باسػػػػتخخاج معػػػػامالت الرػػػػجؽ لسقيػػػػاس قػػػػاـ الباحػػػػث

 عبػاراتمػؽ  عبارةاالتداؽ الجاخمي عؽ طخيق حداب معامل االرتباط الثشائي بيؽ درجة كل 
كػػل بعػػج عمػػى حػػجة كالجرجػػة الكميػػة ليػػحا البعػػج، كبػػيؽ درجػػة كػػل بعػػج كالجرجػػة الكميػػة لسقيػػاس 

 .العؾامل السجرسية
السدػػػػتخجـ فػػػػي العؾامػػػػل السجرسػػػػية كفيسػػػا يمػػػػي تؾضػػػػيح معػػػػامالت الرػػػػجؽ لسقيػػػػاس 

 الجراسة مؽ خالؿ الججاكؿ التالية:
 (4ججكؿ )

 (:4)ف= العؾامل السجرسيةمقياس أبعاد االتداؽ الجاخمي لعبارات 
العوامل 
  الفيزيقية

معامل 
 االتداق

المواد 
 الدراسية

معامل   المعممين معامل االتداق
 االتداق

إدارة 
 المدرسية

 معامل االتداق

3 0.140* 1 0.447** 7 0.21; 9 0.13:* 
2 0.7:3** 4 0.707** 8 0.497** : 0.144* 
; 0.191** 33 0.443** 31 0.492** 37 0.481** 
30 0.740** 32 0.2::* 34 0.191** 38 0.401** 
39 0.73:** 3; 0.718** 23 0.408** 21 0.179* 
3: 0.842** 20 0.4:3** 22 0.481** 24 0.711** 
27 0.733** 29 0.30: 2; 0.4:2** 13 0.4;7** 
28 0.73:** 2: 0.043 10 0.198** 12 0.724** 
11 0.7;7** 17 0.819** 19 0.7:2** 1; 0.872** 
14 0.47;** 18 0.1:7** 1: 0.72;** 40 0.242 
    43 0.447**   
    42 0.100*   

 (0.07دالة عشج مدتؾى ) *(        0.03دالة عشج مدتؾى ) **        
يتزح مؽ الججكؿ الدابق أف جسيع معامالت ارتباط كل عبارة بالبعج الحي تشتسي 

في  7رقؼ  كالعبارةفي بعج السؾاد الجراسية،  :2، 29رقؼ  العباراتإحرائيا  باستثشاء إليو دالة 
رة السجرسة، كالتي تؼ استبعادىؼ مؽ السقياس، في بعج إدا 40رقؼ  كالعبارةبعج السعمسيؽ، 

ؽ عمى أربعة أبعاد مؾزعي عبارة :1السقياس في صؾرتو الشيائية  عباراتكبالتالي أصبح عجد 



 

 

)   344) 

  تكديس الرات وعالقتى ببعض العوامل املدزسية

 2017 ينايس، ،49جملة اإلزشاد النفسي، العدد 

عبارات  ;الثالث،  عبارة لمبعج 33عبارات لمبعج الثاني،  :لمبعج األكؿ،  عبارات 30بؾاقع 
 لمبعج الخابع.

 (7ججكؿ )

 ( :4كالجرجة الكمية لمسقياس )ف=العؾامل السجرسية االتداؽ الجاخمي ألبعاد مقياس 
 االتداقمعامل  األبعاد

 **;0.89 .العؾامل الفيديقية
 **8;0.4 .السؾاد الجراسية

 **0.948 .السعمسيؽ
 **0.890 .إدارة السجرسية

 (0.07دالة عشج مدتؾى ) *(،  0.03دالة عشج مدتؾى ) **
العؾامل يتزح مؽ الججكؿ الدابق أف جسيع معامالت ارتباط أبعاد مقياس 

، كمؽ خالؿ عخض ججاكؿ الرجؽ 0.03بالجرجة الكمية لو دالة عشج مدتؾى  السجرسية
أبعاد السقياس كل مشيا مختبط  يتزح لشا أف جسيع فقخاتالعؾامل السجرسية لفقخات مقياس 
مسا يجعمشا نثق في صجؽ فقخات السقياس إحرائيا ،  سى إليو ارتباطا  داال  تبالبعج الحي تش
 .، مع استبعاد العبارات غيخ الجالة إحرائيا  كأبعاده الخئيدية
 ثبات المقياس:

 عمى طخيقتيؽ ىسا:العؾامل السجرسية اعتسج الباحث في حداب معامل ثبات مقياس   
 (.بخاكف  -سبيخماف التجدئة الشرفية ) -
 ألفا كخكنباخ. -

كالجرجة الكمية لو العؾامل السجرسية يؾضح ثبات أبعاد مقياس  التاليكالججكؿ 
 (، كألفا كخكنباخ.بخاكف  -سبيخماف بظخيقتي التجدئة الشرفية )
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   (8ججكؿ )
 -سبيخماف كالجرجة الكمية لو بظخيقة ألفا كخكنباخ كالتجدئة الشرفية )العؾامل السجرسية  مقياس ثبات أبعاد

  (:4( )ف=بخاكف 
 معامل الثبات عدد الفقرات األبعاد

 (براون  -سبيرمان ) 
معامل الثبات )ألفا 

 كرونباخ(
 :3:.0 0.918 30 العؾامل الفيديقية.
 :0.93 0.897 30 السؾاد الجراسية.

 0.9:2 0.880 32 السعمسيؽ.
 0.989 0.879 30 إدارة السجرسية.

 11:.0 78:.0 42 الجرجة الكمية لمسقياس.
العؾامل يتزح مؽ الججكؿ الدابق أف جسيع معامالت الثبات ألبعاد مقياس 

كالجرجة الكمية لو بظخيقة التجدئة الشرفية كألفا كخكنباخ مختفعة حيث تخاكحت السجرسية 
بظخيقة التجدئة الشرفية، أما بظخيقة ألفا  78:.0  - 0.879معامالت الثبات ما بيؽ 
 مسا يجعمشا نثق في ثبات السقياس. 11:.0 – :0.93كخكنباخ فتخاكحت ما بيؽ 

 خطوات الدراسة:
عمػػى الؾجػػو  كىػػيجراسػػة عمػى مجسؾعػػة مػػؽ الخظػؾات، ال اإلعػجاد ليػػحه اعتسػج الباحػػث فػػي    
 التالي:
العخبية كاألجشبية التي تشاكلت متغيخات الجراسػة لجسػع السػادة  السخاجععمى  طالعاال -3

 . لمجراسةالعمسية لبشاء اإلطار الشغخي 
 ،امػػػػل السجرسػػػػية كمقيػػػػاس تقػػػػجيخ الػػػػحاتمقيػػػػاس العؾ كىػػػػي:  ترػػػػسيؼ أدكات الجراسػػػػة -2

 كعخضيا عمى السحكسيؽ.
 األساليب. بحداب صجؽ كثبات أدكات الجراسة  -1
بالسسمكػػة  مػػؽ الظمبػػة السؾىػػؾبيؽ بسحافغػػة األحدػػاءتحجيػػج عيشػػة الجراسػػة األساسػػية  -4

 العخبية الدعؾدية.
 عمى عيشة الجراسة.العؾامل السجرسية مقياس الحات ك  تقجيخ تظبيق مقياس -7
 إحرائيا . معالجتيا ثؼ كمؽ  ،بعج ذلػ تؼ الحرؾؿ عمى البيانات الكسية -8
 تفديخ الشتائج كمشاقذتيا.  تؼبعج ذلػ  -9
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 .ح التؾصيات التخبؾيةااقتخ كأخيخا  تؼ  -:
 األساليب اإلحرائية المدتخدمة في الدراسة:

 األساليب اإلحرائية التالية:  في ىحه الجراسة استخجـ الباحث
 .كالعؾامل السجرسية الحات تقجيخالتداؽ الجاخمي لحداب صجؽ مقياسي أسمؾب ا -3
ألفػػػا لكخكنبػػػاخ لمتحقػػػق مػػػؽ ثبػػػات ك ( بػػػخكاف -سػػػبيخماف أسػػػمؾب التجدئػػػة الشرػػػفية ) -2

 .كالعؾامل السجرسيةالحات  تقجيخمقياسي 
 معامل ارتباط بيخسؾف. -1
 . T- testاختبار )ت(   -4
 الدزاسة:نتائج 

 : التحقق من الفرض األول نتائج
د عالقة مؾجبة دالة إحرائيا  بيؽ درجات الظمبة أفخاد عيشة ؾ كجيشص ىحا الفخض عمى 

 .العؾامل السجرسيةمقياس  عمىكبيؽ درجاتيؼ  تقجيخ الحاتمقياس  عمىالجراسة 
 (9ججكؿ )

 كالعؾامل السجرسية تقجيخ الحاتكل مؽ مقياسي  عمى أفخاد عيشة الجراسةمعامالت االرتباط بيؽ درجات 
 (341)ف = 

العوامل  األبعاد
 الفيزيقية

المواد 
 الدراسية

إدارة  المعممين
 المدرسية

الدرجة الكمية 
  لممقياس

 **;0.77 **0;0.4 **2;0.4 **0.442 **:0.70 الذات الذخرية
 **0.719 **0.472 **0.4:1 **0.788 **0.1:3 الذات االجتماعية
 **;0.84 **;0.80 **0.714 **0.7:3 **0.742 الذات األكاديمية

 **0.881 **::0.7 **0.794 **0.802 **0.744 لممقياسالدرجة الكمية 
 (2 – 341= ) درجات الحخية

       0.07= دالة عشج مدتؾى  *                    0.03= دالة عشج مدتؾى  **
 الظمبةيتزح مؽ الججكؿ الدابق كجؾد عالقة مؾجبة دالة إحرائيا  بيؽ درجات     

العؾامل كدرجاتيؼ عمى مقياس تقجيخ الحات عمى مقياس  أفخاد عيشة الجراسةالسؾىؾبيؽ 
أبعاد جسيع حيث كججت عالقة مؾجبة بيؽ  ،، كىحا ما يؾضحو الججكؿ الدابقالسجرسية
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الجرجة ك العؾامل السجرسية أبعاد مقياس جسيع كالجرجة الكمية لو كبيؽ تقجيخ الحات مقياس 
 .0.03الكمية لو عشج مدتؾى 

 الفرض الثاني: التحقق من نتائج
تؾجج فخكؽ دالة إحرائيا  بيؽ متؾسظات درجات يشص ىحا الفخض عمى أنو 
 .تقجيخ الحات الظالب الحكؾر كاإلناث عمى مقياس

 (:ججكؿ )
 تقجيخ الحات عمى مقياسالحكؾر كاإلناث داللة الفخكؽ بيؽ متؾسظات درجات 

الستؾسط  العجد العيشة البعج
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

درجات 
 الحخية

 مدتؾى الجاللة قيسة )ت(

طالب  الحات الذخرية
 طالبات

79 
:8 

12.74 
10.;4 

1.;3 
2.;; 

343 2.99 0.008 

طالب  الحات االجتساعية
 طالبات

79 
:8 

12.87 
10.88 

1.87 
2.94 

343 1.93 0.000 

طالب  الحات األكاديسية
 طالبات

79 
:8 

12.10 
10.9: 

1.;0 
2.24 

343 2.;8 0.004 

الجرجة الكمية 
 لمسقياس

طالب 
 طالبات

79 
:8 

;9.4; 
;2.1: 

30.9: 
8.04 

343 1.82 0.000 

يتزح مؽ الججكؿ الدابق كجؾد فخكؽ دالة إحرائيا  بيؽ متؾسظات درجات كل مؽ 
 جة الكمية لمسقياس، حيث كانت قيؼكالجر تقجيخ الحات الظمبة كالظالبات عمى أبعاد مقياس 

، 1.93، 2.99عمى التؾالي ىي ىي بعاد كالجرجة الكمية لمسقياس )ت( ليحه األ
2.;8،1.82. 
 .لرالح الظالب الحكؾر 0.03شج مدتؾى عكجسيعيا داؿ إحرائيا   
 :التحقق من الفرض الثالث نتائج

يشص ىحا الفخض عمى أنو تؾجج فخكؽ دالة إحرائيا  بيؽ متؾسظات درجات الظالب 
 .العؾامل السجرسيةالحكؾر كاإلناث عمى مقياس 
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 (;ججكؿ )
 السجرسيةالعؾامل عمى مقياس  كاإلناث الحكؾرداللة الفخكؽ بيؽ متؾسظات درجات 

الستؾسط  العجد العيشة البعج
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

درجات 
 الحخية

مدتؾى  قيسة )ت(
 الجاللة

العؾامل 
 الفيديقية.

طالب 
 طالبات

79 
:8 

27.:3 
24.;0 

1.82 
2.89 

343 3.91 0.0:8 

طالب  السؾاد الجراسية.
 طالبات

79 
:8 

27.9; 
24.41 

2.7: 
2.11 

343 1.29 0.003 

طالب  السعمسيؽ.
 طالبات

79 
:8 

10.09 
2:.73 

4.20 
1.22 

343 2.73 0.031 

طالب  إدارة السجرسية.
 طالبات

79 
:8 

27.78 
24.9: 

1.0; 
2.97 

343 3.7: 0.337 

الجرجة الكمية 
 لمسقياس.

طالب 
 طالبات

79 
:8 

309.21 
302.82 

32.13 
:.;8 

343 2.7; 0.030 

بيؽ متؾسظات درجات كل  يتزح مؽ الججكؿ الدابق كجؾد فخكؽ دالة إحرائيا  
عشج كىي دالة  1.29حيث كانت قيسة )ت( السؾاد الجراسية  بعج مؽ الظمبة كالظالبات عمى

، 0.07كىي دالة عشج مدتؾى  2.73حيث كانت قيسة )ت( السعمسيؽ بعج ، ك 0.03مدتؾى 
، كجسيع 0.03كىي دالة عشج مدتؾى  ;2.7حيث كانت قيسة )ت( كالجرجة الكمية لمسقياس 

الججكؿ الدابق عجـ كجؾد  خالؿ كمؽ جانب آخخ يتبيؽ لشا مؽ ،الفخكؽ لرالح الظالب ىحه
فخكؽ دالة إحرائيا  بيؽ متؾسظات درجات كل مؽ الظمبة كالظالبات عمى بعجي العؾامل 

، :3.7، 3.91الفيديقية، كإدارة السجرسية حيث كانت قيسة )ت( لكل مشيسا ىي عمى التؾالي 
 .ئيا  كىي قيؼ غيخ دالة إحرا
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 النتائج: مناقشة
يتزح مؽ العخض الدابق لشتائج الجراسة كجؾد عالقة مؾجبة بيؽ تقجيخ الحات 
كالعؾامل السجرسية لجى الظمبة السؾىؾبيؽ أفخاد عيشة الجراسة، حيث كججت عالقة مؾجبة دالة 

كالسعمسيؽ كالسؾاد إحرائيا  بيؽ بعج الحات الذخرية كجسيع أبعاد العؾامل السجرسية الفيديقية 
األكاديسية كإدارة السجرسة كالجرجة الكمية لمعؾامل السجرسية، ككحلػ كججت عالقة مؾجبة دالة 
إحرائيا  بيؽ بعج الحات االجتساعية كجسيع أبعاد العؾامل السجرسية الفيديقية كالسعمسيؽ كالسؾاد 

أيزا  كججت عالقة مؾجبة دالة األكاديسية كإدارة السجرسة كالجرجة الكمية لمعؾامل السجرسية، ك 
إحرائيا  بيؽ بعج الحات األكاديسية كجسيع أبعاد العؾامل السجرسية الفيديقية كالسعمسيؽ كالسؾاد 
األكاديسية كإدارة السجرسة كالجرجة الكمية لمعؾامل السجرسية، ككحلػ كججت عالقة مؾجبة دالة 

امل السجرسية الفيديقية كالسعمسيؽ كالسؾاد إحرائيا  بيؽ الجرجة الكمية لتقجيخ كجسيع أبعاد العؾ 
 األكاديسية كإدارة السجرسة كالجرجة الكمية لمعؾامل السجرسية.

كىحا يعشي أنو عشجما تؾجج البيئة السجرسية السشاسبة كالسحفدة كما تحتؾيو مؽ 
خ، مؾاد أكاديسية كإدارة مجرسية تداعج الظمبة عمى التعبيك عؾامل مادية )فيديقية(، كمعمسيؽ 

عؽ مؾاىبيؼ كتعسل عمى صقل ىحه السؾاىب كتداعج في تشسيتيا؛ فإف ذلػ مؽ شانو أف 
يؤدي إلى إحداسيؼ بحاتيؼ مؽ حيث الشغخة اإليجابية إلى ذاتيؼ، كمؽ ثؼ يشعكذ ذلػ عمى 
تقجيخىؼ لحاتيؼ باإليجاب، كبالتالي تعسل ىحه الحالة الشفدية اإليجابية لجييؼ عمى تؾليج أكبخ 

 فكار اإلبجاعية، كتشفيحىا بسا يخجـ تقجـ السجتسع في شتى السجاالت.عجد مؽ األ
كتتفق ىحه الشتيجة مع نتائج بعض الجراسات التي تؼ االطالع عمييا، كالتي نحكخ مؽ دراسة 

 Alam, 2013،van der ، 2031، صالح، كإبخاىيؼ، 2034كل مؽ )الدعبي، كيؾسف، 
Meulen, et, al. 2013 ،2032، دكديؽ، كجخكاف ،Al-Shabatat, et, al. 2011 ،

 (.2007، جاد الخب، Chan, 2007 ،Vialle, et, al. 2007، 2030معيؽ، & حديؽ، 
كالتي أثبتت جسيعيا أف البيئة السجرسية السشاسبة تؤثخ إيجابيا  في تقجيخ الحات لجى 

عض السؾىؾبيؽ، حيث تؾصمت نتائج ىحه الجراسات إلى كجؾد عالقة بيؽ تقجيخ الحات كب
 ناحية كبيؽ بعض العؾامل السجرسيةالعؾامل الذخرية كالشفدية لجى الظمبة السؾىؾبيؽ مؽ 

 كالسشاخ السجرسي مؽ ناحية أخخى.
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كعمى العكذ مؽ ذلػ فإف البيئة السجرسية غيخ السشاسبة كغيخ السحفدة لمظمبة 
رسية غيخ السؾىؾبيؽ، كما تحتؾيو مؽ مباني كتجييدات كمعمسيؽ كمؾاد دراسية كإدارة مج

مشاسبة؛ فإف ذلػ مؽ شأنو أف يؤدي إلى مشاخ دراسي غيخ مشاسب لمظمبة السؾىؾبيؽ كغيخ 
السؾىؾبيؽ أيزا ، مسا يشعكذ ذلػ بالدمب عمى ىؤالء الظمبة مؽ حيث عجـ تؾفخ البيئة 
التعميسية السشاسبة كالسحفدة لسؾاىبيؼ؛ بسا ال يداعجىؼ عمى التعبيخ عؽ مؾاىبيؼ أك صقميا أك 

يتيا، األمخ الحي يشعكذ عمى الشغخة الدمبية لحاتيؼ، كمؽ ثؼ عجـ تقجيخىؼ لحاتيؼ بالقجر سشت
 السشاسب. 

دالة إحرائيا  بيؽ  اني لمجارسة كالحي أكضح كجؾد فخكؽ كبالشدبة لشتيجة الفخض الث
الظالب كالظالبات السؾىؾبيؽ في تقجيخ الحات لرالح الظالب، األمخ الحي يخجعو الباحث 

الظالب قج يكؾف لجييؼ قجر مؽ الحخية في التعبيخ عؽ مؾاىبيؼ يختمف عسا ىؾ  إلى أف
 ,Alam, 2013 ،Gardunoمؾجؾد لجى الظالبات، كتتفق ىحه الشتيجة مع نتائج دراسة )

(، كالتي تؾصمت إلى كجؾد فخكؽ دالة إحرائيا  بيؽ الظالب كالظالبات السؾىؾبيؽ في 2001
 تقجيخ الحات لرالح الظالب.

لشدبة لشتيجة الفخض الثالث لمجارسة كالحي أكضح كجؾد فخكؽ دالة إحرائيا  بيؽ كبا
الظالب كالظالبات السؾىؾبيؽ في بعض العؾامل السجرسية كىي: السؾاد الجراسية كالسعمسيؽ 
كالجرجة الكمية لمعؾامل السجرسية لرالح الظالب، مع العمؼ بأف السؾاد الجراسية ىي كاحجة، 

لفخكؽ بيؽ الظالب كالظالبات في بعج السعمسيؽ نجج كجؾد فخكؽ دالة لكؽ بالشغخ إلى ا
إحرائيا  بيشيؼ لرالح الظالب؛ األمخ الحي يفدخ لشا سبب الفخكؽ بيشيؼ في السؾاد الجراسية، 
كالحي يخجعو الباحث إلى االختالؼ بيؽ طبيعة السعمؼ كالسعمسة في طخيقة عخض السادة 

د ىحه الفخكؽ في السؾاد الجراسية قج يكؾف بدبب الفخكؽ بيؽ التعميسية لمظالب، كبالتالي كجؾ 
 طبيعة السعمؼ كالسعمسة.
فقج أكضحت نتائج الجراسة عجـ كجؾد فخكؽ دالة إحرائيا  بيؽ  آخخ كمؽ جانب

الظالب كالظالبات في بعجي السؾاد الفيديقية كإدارة السجرسة، كىحا ما يؾضح لشا أف إدارة 
دارة خاصة بالبشيؽ أك بالبشات فإنيسا يشتيجاف نيجا  كاحجا  مؽ السجرسة سؾاء كانت ىحه اإل

كال يؾجج بيشيسا فخكؽ في ذلػ، ككحلػ األمخ بالشدبة لمفخكؽ بيؽ الظالب  ،قبل كزارة التعميؼ
ة يسباني السجرسالكالظالبات في العؾامل الفيديقية، فإف عجـ كجؾد فخكؽ بيشيؼ يخجع إلى أف 
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عامل صسست بسا يتشاسب مع طبيعة الظمبة سؾاء كانؾا مؽ كما تحتؾيو مؽ تجييدات كم
 الحكؾر كاإلناث؛ مسا أدى إلى عجـ كجؾد فخكؽ بيشيؼ في ىحا البعج.

 اخلالصة:
ندتخمص مسا سبق أف البيئة السجرسية السشاسبة لمظمبة السؾىؾبيؽ كما تحتؾيو مؽ 

السشاسبة، كالسؾاد كالبخامج الجراسية عؾامل مادية )فيديقية( مثل السباني كالسعامل كالتجييدات 
السشاسبة ليؼ، كالتي تتشاسب مع قجراتيؼ كمؾاىبيؼ الخاصة بسا يدسح لكل طالب لمتعبيخ عؽ 
السؾاىب التي يستمكيا في مشاخ تعميسي مشاسب مؽ حيث أسمؾب تعامل السعمسيؽ كإدارة 

ب كتشسيتيا، مخاعيؽ في السجرسة مع ىؤالء الظمبة السؾىؾبيؽ، كالعسل عمى صقل ىحه السؾاى
ذلػ خرائريؼ كاحتياجاتيؼ كمتظمباتيؼ مع تؾفيخ األنذظة البحثية كاالستكذافية كاألنذظة 
التجريبية كالعسمية؛ فإف ذلػ مؽ شأنو أف يؾفخ السشاخ السشاسب ليؤالء الظمبة السؾىؾبيؽ 

بإيجابية، األمخ  لمتعبيخ عؽ مؾاىبيؼ، كمؽ ثؼ صقل ىحه السؾاىب كتشسيتيا كالتعبيخ عؽ ذاتيؼ
الحي يديؼ في تقجيخ كل طالب لحاتو بالرؾرة اإليجابية، مسا يؤدي إلى إطالؽ العشاف ليؤالء 
الظمبة السؾىؾبيؽ لمتعبيخ عؽ مؾاىبيؼ؛ بسا يفيج السجتسع مؽ حيث التظؾر كالتقجـ في شتى 

 السجاالت.
 توصيات الدزاسة:

 التؾصيات اآلتية: قجـ الباحثج الجراسة الحالية يفي ضؾء نتائ 
تػػػػؾفيخ البيئػػػػة السجرسػػػػية السشاسػػػػبة لمظمبػػػػة السؾىػػػػؾبيؽ بسػػػػا يتشاسػػػػب مػػػػع خرائرػػػػيؼ  .3

 .كقجراتيؼ كاحتياجاتيؼ كمؾاىبيؼ الخاصة
 تفعيل دكر األنذظة االستكذافية في بخامج رعاية السؾىؾبيؽ. .2
 مخاعاة األنذظة األكاديسية لمفخكؽ الفخدية بيؽ الظمبة السؾىؾبيؽ. .1
 كاألجيدة كاألدكات السدانجة بسا يتشاسب مع مؾاىب الظمبة.تشؾع السعامل  .4
تػػػؾفيخ السعمسػػػػيؽ الستخررػػػيؽ لمعسػػػػل مػػػػع الظمبػػػة السؾىػػػػؾبيؽ مػػػؽ حيػػػػث الجؾانػػػػب  .7

 الشفدية كاألكاديسية، كمؾاىبيؼ الخاصة.
مػػػؽ خػػػالؿ إعظػػػائيؼ حخيػػػة  مخاعػػػاة الجؾانػػػب الشفدػػػية كالؾججانيػػػة لمظمبػػػة السؾىػػػؾبيؽ .8

 .ؾاىبيؼالتعبيخ عؽ م
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تؾفيخ البيئة السجرسية السشاسػبة لمظمبػة السؾىػؾبيؽ كلسػؾاىبيؼ؛ بسػا يدػيؼ فػي تحقػيقيؼ  .9
 لحاتيؼ كمؽ ثؼ تقجيخىؼ لحاتيؼ بظخيقة إيجابية.

 
 :املساجع

(. عالقة تقجيخ الحات لمسخاىق بسذكالتو كحاجاتو اإلرشادية 2009أمدياف، زبيجة ) .3
 كمية اآلداب كالعمـؾ اإلندانية، .ماجدتيخرسالة دراسة مقارنة في ضؾء متغيخ الجشذ. 

 جامعة الحاج لخزخ بتشة.
 طالب مؽ عيشة لجى الجراسي التؾافق(. 2033أنجيجاني، عبجالؾىاب بؽ مذخب ) .2

 بسكة السؾىؾبيؽ بإدارة السدجميؽ كغيخ السدجميؽ كالثانؾية الستؾسظة السخحمتيؽ
 .44 - 37، (2)7دراسات عخبية في التخبية كعمؼ الشفذ،  ،السكخمة

 بيؽ الحات كتقجيخ التحكؼ مخكد في (. الفخكؽ 2008باشا، صالح عبج الدسيع ) .1
مجمة بحؾث االبتجائي،  الخامذ الرف في التعمؼ صعؾبات العادييؽ كذكي  التالميح
 .8: – 49، (9)جامعة السشرؾرة،  –لشؾعية التخبية ا

تجخبة السسمكة العخبية الدعؾدية  (.2030)البجيخ، نبيل دمحم & باىبخي، مشى سمظاف  .4
، السمتقى الخميجي األكؿ لخعاية في رعاية السؾىؾبيؽ كالسبجعيؽ إنجازات كتظمعات

 .2030/ 9/ :2 -24السؾىبيؽ "السؾىبة تجسعشا"، ُعساف: 
(. فعالية التجريب عمى بعض السيارات االجتساعية ;200بيؾمي، لسياء عبج الحسيج ) .7

مجمة كمية في تحديؽ تقجيخ الحات لجى عيشة مؽ السخاىقيؽ السؾىؾبيؽ السعاقيؽ سسعيا ، 
 .100 – 274، (0:);3جامعة بشيا،  –التخبية 

ة اإلنجاز كتقجيخ (. فعالية بخنامج لتشسية دافعي2007جاد الخب، غادة كامل سؾيفي ) .8
. كمية التخبية، رسالة ماجدتيخالحات لجى األطفاؿ السؾىؾبيؽ ذكي التفخيط التحريمي. 

 .جامعة أسيؾط
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Abstract: 

     This study aimed to reveal the relationship between Self-esteem 

and some the school factors for gifted students in Al hassa, Saudi 

Arabia and also aimed study to detect differences between male and 

female students in each of the variables of the Self-esteem and the 

school factors. And composed the sample of the study of 143 students 

from the gifted students Middle stage in Al hassa. This sample was 

divided into 57 male students and 86 female students. Applied to them 

scale of the school factors, and scale of Self-esteem (by the 

researcher). This study resulted in existing a referring statistic positive 

relation between marks of the sample individuals according to the 

scale of  school factors and their marks according to the scale of the 

Self-esteem. This study also resulted in existing referring statistic 

differences between male and female students in both school factors 

and Self-esteem for the male. 
 
 
 

 


