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 :ثحبلا صخلم

ندب إسيام األبعاد الخسدة لميقطة الحىشية، ىجفت الجراسة الحالية إلى الكذف عغ 
وأبعاد التجفق الشفدي في أبعاد اإلبجاع السيشي لجػ معمسات رياض األشفال بسحافطة 

( 066( معمسة ، وعجد )46الجراسة االستصالعية عمى عجد )السشيا، وأشتسمت عضشة 
معمسة لمعضشة األساسية مغ روضات محافطة السشيا، شبقت عمضيغ أدوات الجراسة والتي 

عبج الخقضب البحضخؼ وآخخون ، ل مكياس العػامل الخسدة لميقطة الحىشيةتسثمت في )
 )إعجاد الباحثة(.  الخوضةاإلبجاع السيشي لسعمسة و  التجفق الشفدي يمكياس، و (4602

  :وقج أسفخت الشتائج عؼ اآلتي 

تػافخ متغضخات الجراسة الثالث بشدب متػسصة وفػق الستػسصة لجػ معمسات رياض  -
 االشفال.

الستغضخات السدتقمة التي أسيست في كل متغضخ مغ الستغضخات التابعة كانت إسياماتيا  -
 متغضخات الجراسة الثالث.. وىػ ما يؤكج العالقة االيجابية بضغ إيجابية

 -عجم التفاعل مع الخبخات الجاخمية  -السالحعة أبعاد اليقطة ) ت بعسأسيس -
 في أبعاد اإلبجاع السيشي. ( بشدب بديطةالترخف بؽعي في القجرة

فقجان ، التخكيد واالنجماج، االستستاع الحاتي)مغ أبعاد التجفق الشفدي  أسيست بعزا   -
في بشدب متػسصة  (ات ، والتؽازن بيؼ السيارة والتحجيالذعؽر بالؽقت والؽعي بالح

 .أبعاد اإلبجاع السيشي
 .وانتيت الجراسة ببعس التػصيات والبحػث السقتخحة التى قج تفضج الباحثضغ فى السجال 

 اإلبجاع السيشي، التجفق الشفدي، لميقطة الحىشيةالكلمات املفتاحية: 
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Abstract: 

     The present study aimed at discovering the proportional contribution of the 

five facets of mindfulness as well as the facets of psychological flow to the 

facets of professional creativity in kindergarten female teachers in Minia 

governorate. The piloting sample consisted of 60 female teachers, whereas the 

main sample consisted of 100 female teachers from different kindergarten 

schools in Minia governorate. The tools of the study included ( the five facets 

measure of mindfulness designed by Baer et al.(2006) and translated by 

Abdelraquib Elbehary et al. (2014) and the psychological flow and 

professional creativity  measure for kindergarten female teachers, designed by 

the researcher). 

The study results showed: 

- The average and above average proportional availability of the study three 

variables inkindergarten female teachers. 

- The positive contribution for the independent variables in each of the 

dependent variables which consequently assures the positive correlation 

among the study three variables. 

- The little contribution of some of the facets of mindfulness (observation, non-

reactivity to inner experience and acting with awareness) to the facets of 

professional creativity. 

- The average contribution of some facets of psychological flow (self-

amusement, full immersion, losing feelings of time and self-awareness and 

balance between skill and challenge) to the facets of the professional 

creativity. 

             The study was concluded by some recommendations and suggestions 

for further research. 

 

Keywords: Mindfulness, Psychological Flow, Professional creativity 
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  املكدمة

حضث تػضع مغ  حياتو، في اإلندان بيا يسخ التي السخاحل أىع مغ الصفػلة مخحمة تعج    
 ٕواتجاىاتو، ومضػلو عمضيا مالمح شخرية الصفل ا  خالليا المبشات األساسية التي تتحجد بشاء

مياراتو  وترقل مجاركو وتشسى فضيا قجراتو ويكتدب مغ خالليا شخق التفكضخ السختمفة وتتػسع
 لضشسػ مغ خالليا نسػا  سميسا . 

وانصالقا  مغ اىتسام السجتسعات باألشفال وكيفية إعجادىع لمحياة السعاصخة باعتبار أنيع      
أن تختكد عمى أساس و شسية اقترادية أو اجتساعية البج مغ يتػقف عمضيع مدتقبل األمع، فأؼ ت

متضغ مغ الثخوة البذخية. لحا كان البج مغ تعبئة الجيػد الفكخية والخوحية والسادية لخعايتيع 
 واالىتسام بيع.

وتعج السعمسة ىي أىع وأخصخ عشاصخ العسمية التعميسية التي يتعامل معيا الصفل في بضئة      
 التعميسي السشاخ تػفضخ فعمى عاتقيا تقع مدؤولية فضيا، الفعال خالعشر فيي الخوضة،

 حج وتشسضتيا ألقري مػالبو وتحفضد قجراتو لتشذيط السشاسب لمصفل والشفدي واالجتساعي
 شخشا   وتسثل الفقخؼ  وعسػدىا التخبػيةالتعميسية و  جػىخ العسمية ىي الخوضة فسعمسة  مسكغ.
 (Amand, et al., 2006, p. 312)   إنجاحيا.   في أساسيا  

وتختمف شبيعة عسل معمسة الخوضة عغ شبيعة عسل السعمع بالسخاحل التعميسية اآلخخػ،      
فإذا كان السعمع ىػ مفتاح العسمية التعميسية والتخبػية، فسعمسة الخوضة ىي مفتاح الشجاح ألؼ 

يكػن أكبخ مغ تأثضخ مخحمة تالية، وذلظ لسا ليا مغ تأثضخ بالغ في شخرية الصفل والحؼ قج 
السقخبضغ لو حتى أبػيو واخػتو، وأقخانو مغ األشفال، فتأثضخىا يبقى أعسق وأشج مغ تأثضخ 

وقجرتو عمى ، وتذعخه بحخيتو الدمػكاآلخخيغ، فيي التي تصبُعو عمى عاداتيا وتبث فيو آداب 
العسل والتعبضخ عغ نفدو دون خػف وتعسل عمى استكذاف قجراتو ومػالبو والدساح ليحه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
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القجرات والسػاىب بالشسػ والطيػر مسا يتختب عميو نذػء األشفال وىع يحسمػن في أنفديع ما 
ُشِبعػا عميو مغ آراء وأفكار ومعتقجات واتجاىات في شفػلتيع يرعب التحػل عشيا فيسا بعج. 

( أن لسعمسة الخوضة دور 4603، مرصفى) أمل  وقج أشارت( . 4666) حدام ابخاليع، 
مؤثخ وفعال في السجتسع، وذلظ لسا تقػم بو مغ أعسال وأدوار تزعيا في مختبة األم الحكيكية 
ألشفاليا، فيي تعتبخ مداعجة لعسمية نسػ أشفاليا ونسػذج لدمػكيع والسشػشة بعسمية تشسية 

وأن دورىا السحػرؼ يجب أن يتسثل في تػفضخ بضئة نفدية وتخبػية تداعج عمى  التفكضخ لجييع،
  اإلبجاع  واالبتكار، وحل السذكالت، والتفكضخ خارج الرشجوق.

فقج أصبحا أساسضضغ في  .التدام مجتسعي في السقام األولُيعج اإلبجاع  واالبتكار اآلن ف      
وما يحسمو مغ تخررات عمسية ججيجة،  تسكضغ االفخاد مغ مػاجية تحجيات السدتقبل،

مستغضخات العالسية والتصػر التكشػلػجي الحؼ نذيجه يػميا . فقج أصبح اإلبجاع  في لومػاكبة 
وقتشا الحالي ضخورة ممحة وأساسية ليربح السجتسع بسا فيو مغ أفخاد ومؤسدات قادريغ عمى 

لسعخفي وكثخة السختخعات وتعجد مػاكبة العرخ الحؼ يتدع بصابع التقجم التقشي واالنفجار ا
الثقافات، فاإلبجاع  يعتبخ أحج السقػمات األساسية الالزمة لشجاح واستسخار أؼ مؤسدة، فيػ 
العسمية الجيشاميكية التي تيجف إلى التصػيخ وإيجاد األفكار الججيجة لسػاجية السذكالت وتقجيع 

ثع تصػر السجتسع. )  أحالم  الخجمات مسا يؤدؼ بجوره إلى تقجم السؤسدات وتصػرىا. ومغ
 (. 170، 4604،  عمي

 داخل السؤسدة بخوح العسل واإلبجاع  السيشي ىػ أحج فخوع اإلبجاع  فيػ يعشي " تبشي      
أساسيات أؼ مشطسة أو مؤسدة  ذلظ ضسغ مغ األفخاد تسكضغ وقج أصبح واالبتكار" ، اإلبجاع 

الجولية التي تػاجو  ضػء التحجيات في الحجيثة التػجيات أحج تعميسية، فيػ يعج مإدارية كانت أ
 .السجتسعات
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واإلبجاع السيشي لمسعمسة يداعجىا عمى الخخوج مغ الشسط التقمضجؼ في األداء السيشي       
وفي كيفية التعامل مع السذكالت التي تػاجييا داخل الخوضة، سػاء  كانت مذكالت مختبصة 

فمع تعج القزية في الكيام  األشفال داخل القاعة.باالمكانيات السادية أو اإلدارية أو ب
بالسدؤليات السيشية فقط لمحكع عمى األداء اليسشي ، ولكغ تتعجػ حجود ذلظ إلى مجػ كفاءة 

 (. 3070، 4601وفاعمية تمظ السدؤليات السيشية. ) صفاء محسػد، 

 غضخ الججيجة اراألفك وخمق استثارة اإلبجاع السيشي لمسعمسة في قجرتيا عمى ويتسثل      
 تقجيع خجمة أو عمى مذتسمة السختمفة الشطام عسميات السؤسدة لتحدضغ في وتصبيقيا السألػفة

 وسياسات أىجاف أو العسل وأسالضب إجخاءات كتصػيخ ججيجة أفكار عسميات أو أو سمػك
 أو بالسؤسدة،التكشػلػجية الالزمة لمعسل  األسالضب تحجيج أو التشطيسية، أو لياكميا السؤسدة

. فالسعمسة السبجعة تقػم يتصبضق استخاتيجيات  والجساعات وسمػكياتيع األفخاد اتجاىات تغضضخ
داخل السؤسدة تدسح بجمج الخبخات والسعمػمات والرػر الخيالية بذكل يعسل عمى تعمع 

يجة تكامل السعخفة، كسا أنيا تكػن مفعسة بالحساس والتفاؤل والسخونة وتخحب باألفكار الجج
 04 ، 03 ، 4663 الشفيعي،ضيف هللا ).  وروح السخاشخة وتتدامح مع االختالف في الخأؼ

 (. 4606 ،تيجاني الصاىخ )حداني مرصفى،(. 

ويختبط اإلبجاع  السيشي لمسعمسة بسا يتػافخ لجييا مغ خرائز وصفات تسكشيا مغ أداء       
عسميا بذكل إبجاعي، وكحلظ تػافخ السيدخات في البضئة السحيصة بيا في الخوضة والتي تعضشيا 
عمى اإلبجاع . فالسعمسة السبجعة تتستع بدسات إبجاعية كالثقة بالشفذ والصالقة المفطية 

الحكاء، والعسل االبتكارؼ، وبجورىا تكدبيا ألشفاليا داخل القاعة، مغ خالل تحػيميا والفكخية، و 
تعج عشرخا  أساسيا  في  فييإلى أسالضب سمػكية تصبع الستعمسضغ بصابع التفكضخ اإلبجاعي، 

اليتػقف عمي مياراتيا الفشية فتأثضخىا في االشفال تشسية القجرات اإلبجاعية لجػ الستعمسضغ، 
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اتجاىاتيا ومعتقجاتيا التي تشعكذ عمي األشفال أفكارىا و  إنسا عمي ، ا لمسػاد العمسية فقطواتقاني
أن تكػن يقطة تتستع بقجر مغ الحكاء والقجرة ، فيي يجب  والسثل األعمي الحيغ يعتبخونيا القجوة

 ، كسا يجب أن تتدع ايزا بدعة األفق والقجرة عمي االبتكار ، عمي التفكضخ والترخف الدميع
وبجقة السالحطة حتي تتسكغ مغ تقضيع تقجم أشفاليا الضػمي واستغالل كل فخصة لسداعجتيع 

كسا أن مغ أىع أدوارىا أيزا  تشسية ميارات التػاصل، ،  عمي الشسػ بذكل شامل متكامل
مغ خالل التعمع الفعال واختيار  األشفالواستخجام التقشيات التعميسية الحجيثة، وإثارة خيال 

السشاسبة والفعالة في تػصضل رسالتيا بشاء عمى شبيعة السػقف التعميسي والبضئة  األدوات
 Andiliou. )لجػ االشفال إلى جانب دورىا في غخس الكيع واألخالق والثػابتىحا رفية، ال

& Morphy,2010.) 

 عمى ولتحقضق مدتػػ أدائي متسضد داخل الخوضة يجب أن يكػن لجػ السعمسة القجرة      
وىػ في حج  مػاقف التعمع، في وتػضيفيا االنفعاالت والسذاعخ اإليجابية مغ مجسػعة تػلضج

 (، 4605العيدى، (، )ريع  4601 غخيب،حدضغ (لالبتكارية واإلبجاعية  مؤشخا   ذاتو يعتبخ
 عمى القجرة لجييع تتػافخ اإلبجاعية يذتخط أن مغ مختفعة بجرجات يتستعػن  الحيغ وبالتالي فان

 .      والترخف بػعي في السػاقف السختمفة االنفعالى االتدان

وفي ىحا اإلشار يتحجد أداء معمسة الخوضة بسجسػعة مغ العػامل والسحجدات مشيا؛       
مجػ االتدان االنفعالي، وشغفيا بأداء العسل، والتخكضد العسضق، والحساس، إلى جانب نطختيا 

يسانيا بخصػرتو وأىسضتو في تكػيغ شخريات ألىسية السيشة والجور السمقى عمى عاتقيا وإ
االجيال القادمة ، دون انتطار أؼ محفدات خارجية. وجسيعيا سسات تتجدج في مفيػم " 

وىػ أحج السفاليع الحجيثة اتي تشتسي لعمع الشفذ     Psychological flowالتجفق الشفدي " 
وىػ أحج   . Csikszentmihalyiااليجابي، وىػ مفيػم شخحو عالع الشفذ األمخيكي 

مؤسدي عمع الشفذ اإليجابي، حضث أوضح "مضيالي" أن التجفق الشفدي يعبخ عغ الحالة 
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الشفدية الجاخمية التي يذعخ الفخد مغ خالليا بالتػحج والتخكضد التام مع ما يقػم بو، بجون 
 (. 6، 4606االلتفات لمػقت أو الدمغ السدتغخق في أداء السيسة. ) لبة محسػد، 

وقج اكتدب التجفق الشفدي أىسية خاصة عمى السدتػػ االكاديسي مغ خالل الجراسات       
 ,Nakamura & Csikszentmihalyi, 2009) (  ( ،Breadوالبحػث كجراسات كال  مغ 

(، 4607( ، )الشذسي الخويمي ، 4606(، ) مشتطخ كصفان، 4603) عساد نريف،( ،2015
 (.4646القخالة،  (، )عبج الشاصخ4646)دمحم الرػافي ، 

 مغ بسا يسكشو يقػم لكي الفخد فضيا يدتغخق  التي الحالة الشفدي بأنو التجفقحضث يعخف        
يػ خبخة راقية ُتذعخ الفخد بالدعادة ف،   والػعي االنتباه درجات أقرى امػجيا  لي أعسال

والبيجة مغ خالل االنغساس في أداء السيسة لجرجة نديان الحات، كسا أن التجفق يشسي فاعمية 
الحات، وتحسل السدؤلية، كسا يشسي التخضل العقمي، والتفكضخ اإلبجاعي، والجافعية لإلنجاز، 

 (. 026، 4600 والقجرة عمى مػاجية التحجيات في األداء. ) أمال باضة،

 ميامو يؤدؼ عشجما الشفدي التجفق حالة إلى يرل الفخد أن( Mihalyiويعتقج مضيالي)       
 التي مياراتو عمى ديصخةوبرػرة مثالية، إلى جانب قجرتو في ال والتحجيات القضػد إشار خارج
 يدتعسميا التي والقجرات السػاىب كافة مغ التجفق ويتكػن  والدمػكية، الشفدية البالدة مغ تحخره
 وضػح  :وىي نقاط تدع"  في  Mihalyi، والتي حجدىا " تػاجو التي التحجيات لسػاجية الفخد

 بالػقت، اإلحداس وغياب بالحات، والػعي اإلحداس وفقجان والتخكضد، واالنجماج، األىجاف،
 واإلثابة الشذاط، ضبط عمى بالقجرة واإلحداس والتحجؼ، القجرة بضغ والتػازن  الخاجعة، والتغحية
 (.460، 4604  العبضجؼ،. )عفخاء الشذاط في الػعي وحرخ الجاخمية
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 ضاىخة سثلوي الفخد، شخرية في اإليجابية الجػانب تعديد إلىالتجفق الشفدي  يجفوي      
 حل في والتفكخ التجبخ إعسال أثشاء نفدو الفخد يشدى عشجما تتحقق ذاتية خبخة باعتباره إيجابية
 مقتخنا   السذكالت، بيحه السختبصة واألعسال السيام تشفضح في الفخد فضحوب السذكالت، بعس
 حياتو وتربح معشاىا، ويكتذف الحياة بيجة خالليا مغ ويعايغ واالبتياج، الشذػة مغ بحالة
 (.473، 4603 غخيب، سإيشا( . تعاش بأن وججيخة ىادفة

وحالة التجفق الشفدي تسثل الخبخة االندانية السثمى السجدجة ألعمى تجميات الرحة       
 في االنفعاالت تػضيف في الشيائية الجرجة أو القرػػ، الغاية الشفدية االيجابية، فيػ يعتبخ

 العسل مع وتشاسق وإيجابية بشذاطاالنفعاالت  تػضف ففي أثشاء التجفق والتعمع، األداء خجمة
 أو التجفق نزػب معشاه فيحا اكتئاب أو سأم أو ممل حالة في نكػن  وعشجما الفخد، يقػم الحؼ
 (.4667،صجيق. )دمحم لحجوثو الفخصة وجػد عجم

ومغ الستغضخات التي يسكغ اعتبارىا مشبئا  قػيا  بسخخجات الرحة الشفدية، بل وتعتبخ       
حاجدا  ضج الزغػط الشفدية، وليا تأثضخ قػؼ في اآلداء السيشي؛ متغضخ اليقطة الحىشية. حضث 
تػصف بأنيا درجة الػعي الحدي والسخونة العقمية التي يستمكيا الفخد والتي تسكشو مغ تحمضل 

 (.405، 4604لسػاقف واألحجاث مغ حػلة. ) أسساء  نػرؼ، ا

" االىتسام الػاعي بالخبخة في المحطة الحالية وتتخح الخبخة وتعخف اليقطة الحىشية بأنيا      
المحطية التي يدتجعضيا السخء أشكاال  متعجدة تذسل األحاسيذ الجدسية وردود الفعل العاشفية 

 ( .Creswell, 2016, 18والرػر الحىشية والحجيث العقمي والخبخات االدراكية. ) 

لزبط ما يحجث داخل الفخد وحػلو، فيي تحدغ  واليقطة الحىشية وسضمة واعية وىادفو     
 ,Schoeberlein).الػعي وتجػد اآلداء ، وتقػؼ السيارات التي تديع في التػازن العاشفي. )

& Sheth, 2009, 1  تعسل عمى زيادة مدتػيات تخكضد االنتباه وتعديد الػعي، كسا أنيا
تصػيخ  يتع ضػئيا في التي الحالة ىيوزيادة اإلرادة وتقمل مغ االلتدامات الحخفية باألفكار، و 
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أن  إذ ججيجة، ترشيفية لفئات وابتكاره إبجاعو عشج بالسخونة تتسضد التي الحىشية لحالتو الفخد
 عمى االنفتاح فخص زيادة يعشي مسا الفخد ومجاركو، رؤػ  تػسيع عمى تداعج الحىشية اليقطة

 والػعي تسكشو االنتباه مغ أكثخ درجة عمى يكػن  الحالة بيحه والفخد ومبجع، شيء ججيج كل
تصػيخ العسل الحؼ يقػم  عمى تداعج سمػكية أنساط والترخف وفق السػاقف مع التكيف مغ

( إلى أن ضعف اليقطة الحىشية 4، 4603يػنذ، أسسيان بو. وفي سياق مترل يذضخ )
يقػدة الى يجعل الفخد يتدع بشطخة أحادية االتجاه لألحجاث والسػاقف التي يسخ بيا وبالتالي 

الخكػد الفكخؼ وعجم تقبل الخؤػ الججيجة مسا يؤثخ سمبا  في كل جػانب الحياة وخاصة الجانب 
السعخفي لمفخد، وعمى العكذ فإن مدتػػ عالي مغ اليقطة الحىشية تجعل الفخد يدتفضج مغ 

غ عسل االمكانات الستػفخة لجيو ليحدغ مغ قجراتو العقمية في العسميات السعخفية العميا وتحدض
 الحاكخة واالنتباه.

( أن اليقطة الحىشية استخاتيجية عقمية Manakis, 2017وقج أضيخت نتائج دراسة )     
مغ ىشا ازداد صحية يسارسيا السعمسػن لالىتسام باحتياجات الصفل أكاديسيا  وعاشفيا . و 

    ت كال  مغاضيخت العجيج مغ الجراسات اآلخخػ مثل دراسااالىتسام باليقطة الحىشية ، حضث 
  (،4606،  عبج السجضج(، )شارق دمحم، إيسان 4606(،) الدضج التيامي، 4606) دمحم حساد، 

أن ارتفاع مدتػػ اليقطة الحىشية (. 4607(، ) سامي جبخيل، 4607) ىشية عبج الغالي، 
مدتػػ وتحدغ الحالة الشفدية واالجتساعية لمفخد، و السعخفية و يؤدؼ إلى كفاءة العسميات العقمية 

  االبتكارية االنفعالية لجيو.
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 مشكلة الدراسة

تأتي ىحه الجراسة في إشار االىتسام الستدايج بسخحمة رياض االشفال، بجسيع عشاصخىا؛      
 تحجث أن تدتصيع وميارات خبخات مغ تستمكو حضث يأتي في مقجمتيا معمسة الخوضة فيي بسا

 معمسة إلى أن ( 4604 ، شمبة )ابتياج ، فقج أشارت قجراتو، وتشسية الصفل تعمع في ا  كبضخ  فارقا  
 تحقضق ويتصمب رياض األشفال، مخحمة في التخبػية التعميسية العسمية ركضدة ىي األشفال رياض
 لتحكيقيا، تدعى التي الخسالة بيا وسسػ السشػط الجور بعطع كامل وعي عمى تكػن  أن دورىا
 لمتشسية (4616) مرخ خصة في السحاور الخئيدة كأحج التعميع أىسية إدراج تع وليحا

بسعمسة الخوضة، والتي تستيغ ميشة ىي مغ أصعب السيغ  االىتسام يتصمب وىحا السدتجامة،
وأكثخىا حداسية وأىسية، فسيشة التجريذ مغ السيغ الزاغصة، باإلضافة إلى أن الصبيعة 

ألشفال والتي تشعكذ عمى الشػعية لمسخحمة الدشية الشسائية لألشفال في مخحمة رياض ا
سمػكياتيع ومتصمبات نسػىع، وحاجاتيع إلى بخامج وأنذصة تخبػية متشػعة، واالترال السباشخ 
مع أولياء أمػرىع؛ جسيعيا يسثل ضغػشا  إضافية لجػ معمسة تمظ السخحمة. )سمػػ عبج الغشي، 

4606 .) 

سام " كل عمى حجه " بضغ وقج كان لستغضخات الجراسية الحالية نرضب كبضخ مغ االىت     
الباحثضغ والتخبػيضغ وذلظ لسا ليحه الستغضخات أثخ كبضخ في قجرة السعمسة عمى تػفضخ بضئة 

ىالة سشارؼ )مثل دراسات كال  مغتعميسية داعسة لألشفال، فقج أثبتت العجيج مغ الجراسات 
عبج السجضج، ، ) شارق دمحم، ايسان (4606،الذمػؼ  عمي(، )4606، )لبو عيدى، (4605،

، (4607،األنرارػ  خػلة(، )4607(، )ىشية عبج الغالي، 4607(، )فيرل الخبيع ،4606
( أن اليقطة الحىشية كستغضخ لو درجة كبضخة مغ األىسية وخرػصا  4607الخويمي ، )الشذسي

بالشدبة لمسعمع حضث أنيا مفضجة في خفس الزغػط التي يتعخض ليا والتػتخ والقمق، وتديع 
ضغ التفاعل بضشو وبضغ شالبو، وتجعمو قادرا  عمى إدراك السػاقف وحدغ الترخف فضيا، في تحد
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تعديد الذعػر بالقجرة عمى إدارة البضئة السحيصة بالفخد مغ خالل تعديد كسا انيا تعسل عمى 
االستجابات الكيفية لسػاجية الزغػط، وزيادة االنتباه والػعي لمسػاقف، واالنفتاح عمى الخبخات 

يد الذعػر بسعشى الحياة، وزيادة السخونة العقمية، وبالتالي تعديد مدتػيات الرحة الشفدية وتعد 
يؤدؼ إلى . وأن انخفاض مدتػػ اليقطة الحىشية والعقمية لمفخد. وغضخىا مغ الفػائج اآلخخػ 

انخفاض مدتػػ التخكضد وعجم القجرة عمى حل السذكالت أو انتاج حمػل بجيمة وفقجان الديصخة 
قج يػلج لجػ الفخد نطخة  أنوكسا ، الغزب واتخاذ قخارات مفاجئة والذعػر بعجم االرتياحعمى 

مسا يؤدؼ بو إلى الجسػد ، رؤية الججيج والسغايخ وعجمأحادية قصعية لألحجاث التي يسخ بيا 
) كع ا جاء في دراسات كال  مغ  اآلخخيغ الفكخؼ وعجم تقبل الخؤػ الججيجة أو وجيات نطخ

 ,.Akyurek, et al)، (167، 4604ل أخخس، ئ(، )نا122: 121، 4601هللا، عبج  أحالم
2018, 246) .  

ثع جاء الستغضخ الثاني " التجفق الشفدي " ليطيخ تأثضخه الكبضخ مغ خالل الجراسات عمى      
)جضيان سػيج، مخوة سعادة ، جػدة الحياة الػضيفية واألداء السيشي لمسعمع كسا في دراسة 

وره أيزا  في القجرة عمى اتخاذ القخار كسا في دراسة ) اسساء لصفي، حشان أبػ (، ود4606
 (. 4603نريف،  عساد(، وعالقتو بالتفاؤل واالبجاع االنفعالي كسا في دراسة )4603العال، 

 ,Husameddinوتػضح بعس الجراسات أىسية التجفق الشفدي في االبجاع كجراسات كال  مغ 
et al., 2015)) ،Hindle, et al., 2015)) ،Husameddin, et al., 2015))، 

Mihelic,& Aleksic, 2017)) ، Husameddin et al., 2015))، Mihelic, K.,& 
Aleksic, 2017) )Yang, et al., 2019)ضيخت نتائجيا وجػد عالقة معشػية ( والتي أ

  بضغ مدتػػ اإلبجاع الفخدؼ وحالة التجفق.

( أن التجفق الشفدي يجعل الفخد يذعخ بالتػحج 02، 4601حضث ذكخ ) دمحم أبػ حالوة،      
مع ما يقػم بو وبالتخكضد التام فيسا يقػم بو واالنجفاع بحضػية نحػ األنذصة مع إحداس عام 
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بالشجاح في التعامل مع ىحه األنذصة، وىػ ما يجعمو يحقق االنجازات السحتمفة واالبجاع مع 
. وليحا سػف Csikszentmihalyi, 2006)ل إلى قسة الدعادة، وىػ ما أكج عميو  ) الػصػ 

 بجاع السيشي لمسعمسةتحاول ىحه الجراسة التعخف عمى امكانية التشبؤ مغ خاللو باإل
اتجيددت  اإلبددجاع السيشددي لسعمسددة الخوضددة ىددػ متغضددخ لددع يحطددي بكثضددخ مددغ االىتسددام فقددجف     

خا  إلدددى اإلبدددجاع  السيشدددي وتأثضخاتدددو االيجابيدددة عمدددى السؤسددددات مدددؤخكثضدددخ مدددغ البددداحثضغ انطدددار 
اإلبجاع  السيشدي يجعدل السعمدع قدادر عمدى  عمى اعتبار أن،  وعمى السعمع برفة خاصة التخبػية

االرتقددداء بعسمدددو وقيامدددو بالعجيدددج مدددغ األدوار السيشيدددة، كسدددا أندددو يعتبدددخ أحدددج السكػندددات األساسدددية 
الالزمددددة لتصددددػيخ وزيددددادة معددددجل أداء األفددددخاد داخددددل السؤسدددددات ووسددددضمة إليجدددداد حمددددػل ججيددددجة 

 لسؤسدة والعسل عمى مػاجيتيا، لمسذكالت، وأيزَا يديج مغ قجرتو عمى تحسل الرعاب داخل ا
(، Jeffrey,   & Craft,  2006( ،)Tina, Mark,, 2007) كال  مدغ الجراسات دراسة ىحه مغو 
(Harris, 2009) ،Shaheen, 2010)  ،يػسدددف بحدددخ، 4600(، )مدددخيع السصددػع( ،)

 ,.Morais, & Azevedo, 2011( ،)Anna, et al(، )4600(، )سدسضخة ميددػن، 4600
(، 4601(، )صدددددددفاء محسدددددددػد، 4604(، )أمدددددددل الجسضدددددددل، 4604شسدددددددة سدددددددعضج، (، )فا2012

Davies, 2013) ،سددعاد عبددج الغشددي، 4602(، )مددخاد سددميسان، 4602(، )يحددي صدداوؼ( ،)
(، 4605(، )ناصدددددخ عبضدددددجة، 4604(، ) احدددددالم عمدددددي، 4603(، )فتحدددددي البحدددددخاوؼ، 4603

حدددداني (، )4606، الذددسخؼ  عبضدددج(، )4605(، )تخكدددي السددداعضج، 4605)محسددػد مشدددي، 
(. وجسيعيددا ركدددت عمددى أىسيددة 4607،  )الدددعضج جسعددة، (4606، تيجدداني الصدداىخ،مرددصفى

 يداعج حضث بسكانة، األىسية مغ التعميع مجال في اإلبجاع  اإلبجاع السيشي برفة عامة فخعاية
 معيدا، والتدأقمع الستددارعة، التغضدخات ومػاجيدة الردعػبة، ذات السذدكالت التعامدل مدع فدي

 بدضغ الكبضدخ التشدافذ ومددايخة االقتردادية، اإلنجدازات وتحقضدق السجيدػل، ومػاجيدة السددتقبل
 لمرجفة. تصػيخه تخك أو التعميع، خالل مغ قسعو أو تجاىمو، أو إىسالو، يسكغ ال األمع، ليحا
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قع عمى عاتقيا مدؤولية تخبية وإعجاد قادة السدتقبل يالتي وبسا أن معمسة الخوضة ىي     
وصانعي االمع، فقج أصبحت الحاجة ماسة لػجػد معمسات مبجعات في ميشتيغ قادرات عمى 
ابتكار اسالضب ججيجة في التعميع ووسائل مبتكخة لشقل السعمػمة لمصفل باسمػب يجعمو يقتشع بيا 

شقل خبخة اإلبجاع  ألشفاليا وتكدبيع إياىا وتشسي ويصبقيا في حياتو الضػمية، كسا أنيا ىي مغ ت
قجراتيع اإلبجاعية فيي الغاية التي مغ السفتخض أن يدعى ليا الجسيع مغ أجل خمق جضل 

وىحا ما  مبجع ومتسضد قادر عمى مػاجية متصمبات عرخ الثػرة الخقسية والتغضخات الستدارعة. 
(، ) دمحم حدغ، 4604ل الجسضل، (،)أم4600أكجتو دراسات كال  مغ )حشان السالحة، 

وبخغع ىحا فيشاك نجرة في الجراسات التي تشاولت (.  4606(، )سيام الدالمػني، 4605
 اإلبجاع  السيشي لجػ معمسة الخوضة إن لع تكغ معجومة.

سعمسات لاشخافيا عمى التجريب السضجاني  أثشاءالباحثة وبشاء  عميو فسغ خالل مالحطات      
اليقطة  مدتػػ واالختالف الطاىخ فيسا بضشيع في  عامميغ مع األشفال بالخوضةالخوضة أثشاء ت

الحىشية والتجفق الشفدي وحتى درجة إبجاعيغ في مػاقف التعمع السختمفة. وأيزا  مغ خالل 
في حجود  –تػجج دراسة واحجة  تبضغ أنو الوالتي مخاجعة األدبيات الشطخية والجراسات الدابقة 

 مجتسعة، ولكغ لػحع االىتسام بكل مشيع عمى حجةالجراسة  اتستغضخ لقت تصخ  –عمع الباحثة 
مسا يعشي أىسية ىحه الستغضخات وخرػصا  أنيا  ،لفئات آخخػ ليذ مغ بضشيع معمسة الخوضة

جسيعا  تشتسي لعمع الشفذ االيجابي وىػ االتجاه الحجيث الحؼ يجحب أنطار الباحثضغ الفتخة 
 ة في االستفادة مغ قجرات واستعجادات األفخاد، وتصػيخ أدائيع.األخضخة لسا لو مغ فػائج كبضخ 

 التداؤل الخئيذ التالي:وتع صياغتيا في فكخة البحث الحالي  فقج تبمػرت

ما مجى اإلسيام الشدبي لميقعة الحىشية والتجفق الشفدي في اإلبجاع  السيشي لجى معمسات 
 رياض األطفال بسحافعة السشيا؟
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 الفخعية التالية: األسئمةولإلجابة عمى ىحا التداؤل البج مغ االجابة أوال  عمى  

 ؟تػافخ أبعاد اليقطة الحىشية لجػ معمسات رياض األشفال بسحافطة السشياما مجػ  -
 ؟تػافخ أبعاد التجفق الشفدي لجػ معمسات رياض األشفال بسحافطة السشياما مجػ  -
 ؟ي لجػ معمسات رياض األشفال بسحافطة السشياتػافخ أبعاد اإلبجاع  السيشما مجػ  -
أبعددداد اليقطددة الحىشيددة ، وأبعدداد التدددجفق الشفدددي كستغضددخات مدددتقمة فدددي مددا مددجػ أسدديام  -

  ؟ اإلبجاع  السيشي لسعمسات رياض األشفال بسحافطة السشيا 

 أهداف الدراسة

أبعاد اليقطة الحىشية، وأبعاد  مجػ اسيامتيجف الجراسة الحالية إلى التعخف عمى 
التجفق الشفدي كستغضخات مدتقمة بشدب إسيام مختمفة دالة إحرائيا في اإلبجاع  السيشي 

 لسعمسات رياض األشفال بسحافطة السشيا ". 

  أهمية الدراسة

 اآلتي: في  ريايتسثل أىسية يسكغ تمخبشاء عمى ما تقجم فإن الجراسة الحالية 

 األىسية الشعخية: 

اإلبجاع   -التجفق الشفدي  –تػفضخ إشار نطخؼ عغ متغضخات البحث ) اليقطة الحىشية  -
السيشي( وتػضيح جػانبيع السختمفة باعتبارىع مرصمحات حجيثة االستخجام. مسا قج 

 يفتح أفاقا  لسديج مغ الجراسات في ىحا السجال.

 التى السفاليع مغ والتي تعتبخ الشفدية الجراسات مجال فى مفاليع الجراسة حجاثة -
 الباحثضغ مغ يشالػا لع إلى كػنيع باإلضافة ، اإليجابى الشفذ عمع مشطػمة إلى تشتسى
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 ال والتى التعميسية البضئة اإليجابية فى نتائجيع مغ بالخغع االىتسام مغ الكافي القجر
 أيزا وإنسا والسيشي، الشفدى واالجتساعي تػافقو تحقضق عمى فقط السعمع تداعج

 بالسشطػمة االرتقاء إلى يؤدؼ ؛ بسا مع شالبو في القاعة أدائو بسدتػػ  االرتقاء
 .ككل التعميسية

 نفدية إسياما ومقاييذ سابقة ودراسات أدبيات مغ يحتػيو بسا البحث ىحا يسثل قج -
 لع السجال الحػ ىحا فى ججيج ببحث والتخبػية الشفدية الجراسات مضجان يعدز نطخيا
 مشو الباحثػن  يدتفضج أن يسكغ الشػع ىحا مغ بحث عمى الباحثة اشالع حجود فى يحع

اليقطة الحىشية والتجفق الشفدي  مجال فى البحػث التجخيبية  مغ العجيج إجخاء فى
 .واإلبجاع  السيشي

 الساسة أىسية التجفق الشفدي واإلبجاع  السيشي لسعمسة رياض االشفال نطخا  لمحاجة -
تحجيات في ضل عرخ الثػرة  مغ السؤسدات التعميسية يػاجو ما ضل في إلضيسا

 .الخقسية واالنفجار التكشػلػجي

   :التطبيكية ىسيةاأل

اإلبجاع  السيشي لجػ التجفق الشفدي و لتحجيج مدتػػ تضغ ججيج آداتضغتػفخ الجراسة  -
 .السيتسضغ والستخررضغ والباحثضغ الججد اتداعج أن يسكغو  معمسة رياض األشفال،

 تصػيخ أدائيع في تداعجىع نتائج مغ عشو تدفخ ما خالل مغ السعمسضغ تفضج أن يسكغ -
 .السيشي
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قج تػفخ متغضخات الجراسة الثالث قجرة تشبؤية في تحجيج ىػية السعمسة التي ستكػن  -
أكثخ نجاحا  في التعامل مع األشفال والتي يسكغ أن يعتسج عمضيا خالل االختبارات 

 الذخرية لمسعمسات.

ة أنطار السعشضضغ بأىسية اتخاذ الخصػات الزخورية لتشسية ىحه الستغضخات تػجو الجراس -
لجػ معمسة الخوضة ألىسضتيا في تصػيخ آدائيا ، وتأثضخ ىحا اآلداء عمى االشفال 

 برػرة إيجابية.

تػجيو أنطار القائسضغ عمى العسمية التعميسية إلى الشطخ إلى معمسات الخوضة  -
ة التعميسية والحفاظ عمضيع قػة واعية يقطة مبجعة، مسا باعتبارىغ أصػال  قيسة لمسؤسد

يجعل أشفاليا أكثخ قجرة عمى التعامل والسشافدة في ضل التصػرات العالسية 
 والسدتحجثات التكشػلػجية .

 دود الدراسةح

 :تسثمت فيجخيت الجراسة عمى عضشة مغ معمسات رياض االشفال، أ حجود بذخية:

( مغ معمسات رياض  46العضشة االستصالعية: تكػنت العضشة االستصالعية مغ )  - أ
 االشفال. 

 ( مغ معمسات رياض االشفال. 066العضشة األساسية: وتكػنت العضشة األساسية مغ )  - ب

 -4607مغ العام الجامعي  الثانيتع تصبضق الجراسة الحالية في الفرل الجراسي  حجود زمشية:
 م.4646
مشيا السشيا  محافطةروضات  عمى السعمسات في بعستع تصبضق ادوات الجراسة  مكانية:حجود 

روضة مجرسة  -( االبتجائية بسجيشة السشيا 4التجخيبية )  –) روضة مجرسة شمبي االبتجائية 
 . روضة مجرسة الفاروق لمتعميع االساسي(  -روضة الفاروق عسخ  –الجالء ببشي مدار 
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 أدوات الدراسة

 إعتسجت الجراسة عمى األدوات التالية:

 (. 4602مكياس العػامل الخسدة لميقطة الحىشية. )عبج الخقضب البحضخؼ وآخخون ، -0

 لسعمسة الخوضة. ) إعجاد الباحثة( . التجفق الشفديمكياس -4
 مكياس اإلبجاع  السيشي لسعمسة الخوضة. ) إعجاد الباحثة( . -1

 مصطلحات الدراسة

  الحىشية : أواًل: اليقعة

 والسعارف مخاقبة األفكار عمى السدتسخة الفخد قجرة بانيا ( Baer et al., 2006 تعخيف )-
 االحجاث مػاجية في مشيا، والتكامل واالستفادة الحاضخة الخبخات عمى والتخكضد واالنفعاالت،

 السختمفة .
( عمى أنيا "االىتسام الػاعي لمخبخة في المحطة الحالية، Creswell, 2016, 18يعخفيا ) -

وتتخح الخبخة المحطية التي يدتجعضيا السخء أشكاال  متعجدة تذسل االحاسيذ الجدسية وردود 
 الفعل العاشفية والرػر الحىشية والحجيث العقمي والخبخات االدراكية " . 

لػعي الحدي والسخونة العقمية التي ( عمى أنيا "درجة ا405، 4604وتعخفيا )أسساء نػرؼ،   -
 يستمكيا الفخد والتي تسكشو مغ تحمضل االحجاث والسػاقف فسغ حػلو" .

والسدتخجم في مكياس العؽامل الخسدة ( Baer et al., 2006تعخيف )الباحثة  وتتبشى  -
( . حيث تػ استخجامو في 4102لميقعة الحىشية تخجسة ) عبج الخقيب البحيخي وآخخون، 

 الجراسة الحالية. 
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 :التجفق الشفدي: ثانياً 

تعخيف مضيالي: ىػ حالة يشذغل فضيا الفخد في نذاط ما حضث ال يبجو أن ىشاك شئ  -
جخبة مستعة ججا  ويقػم الفخد بعسل ذلظ ميسا كمفو األمخ آخخ ميع في ذلظ الػقت وتكػن الت

  (Csikszentmihlyi, 1990, 08)لتحقضق ىحا الذئ".  
(  بأنو " خبخة مثالية تحجث لجػ الفخد مغ وقت 040، 4606البياص،  سضجتعخيف )  -

آلخخ عشجما تؤدؼ السيام بأقرى درجات االداء ويتحجد ىحا التجفق مغ خالل االنذغال التام 
باألداء وانخفاض الػعي بالدمان والسكان أثشاء األداء ويتحجد ونديان احتياجات الحات 

 ة والستعة أثشاء العسل". والدخور التمقائي السرحػب بالبيج
عشج  عمضيا معمسة رياض االشفالحرل تبأنو الجرجة التي  :   إجخائياً  ةوتعخفو الباحث  -

 التجفق الشفدي.عمى مكياس  ااستجابتي
 اإلبجاع  السيشي: ثالثًا:

( عمى أنو :مفيػم يعج مغ السخاحل الستقجمة لألداء واالحتخاف 4661،ابخاليع يعخفو ) أحسج  -
، حضث أن كل مشيسا يعبخ عغ العسل والقجرة عمى فعل أو الكيام بسدؤليات تتحجد السيشي 

شبقا  لسحجدات الجور أو الػضيفة التي يذغميا السعمع عمى اختالف أنػاعيا، أما اإلبجاع  
 فيػ أن يتخصى محجدات الػضيفة أو السدؤلية السيشية " .

استخاتيجيات مبتكخة إلجخاء تحدضغ  ( بأنو " قيام السعمع بػضع4604يعخفو ) ناجي سكخ، و  -
وتججيج شامل في االجخاءات، والػسائل، وأسالضب العسل ، وفي مشيجية التعامل مع البضئة 

 السجرسية ".
بأنو الجرجة التي تحرل عمضيا معمسة رياض االشفال عشج  : إجخائياً وتعخفو الباحثة  -

 استجابتيا عمى مكياس اإلبجاع  السيشي..
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 والدراسات السابكة املرتبطة:اإلطار النظري 

سػف تحاول الباحثة في ىحه الجدئية القاء الزػء عمى متغضخات الجراسة الحالية بجأ مغ      
"التجفق الشفدي" ، ووصػال  إلى  الستغضخ األول وىػ "اليقطة اليشية"، مخورا  بالستغضخ الثاني

 " اإلبجاع  السيشي". مع التجعيع بالجراسات الدابقة السختبصة بستغضخات الجراسة.  الستغضخ الثالث

 أواًل: اليقعة الحىشية:

اليقطة الحىشية مرصمح يشجرج تحت مطمة عمع الشفذ االيجابي ، وىػ مغ السفاليع التي      
ي الدشػات فخضت نفديا بقػة عمى ساحة عمع الشفذ السعاصخ، وجحبت انتباه الباحثضغ إلضيا ف

 التي الصخق  مجسػعة" إلى  األخضخة نطخا  لشتائجيا االيجابية والفعالة، وىػ مفيػم يذضخ
 وانفعاالتو ومذاعخه وأحاسيدو الفخد لبضئة اإلنتباه عمى تؤكج التي في التفكضخ الفخد يدتخجميا

 لمسػاقف التكيفية اإلستجابات مغ مجسػعة لتحقضق االحكام مغ حكع بإصجار اػ التقضج دون 
 حج عمى والسجتسعى الذخرى السدتػيضغ عمى التػافق لو يحقق الفخد بسا ليا يتعخض التي

 . (Kettler, 2013) سػاء .

 لمخبخات، السخاقبة السدتسخة تعشي اليقطة ( أن Cardaciotto et al., 2008 تعخيف ) -
 السدتقبمية، األحجاث أو الساضية بالخبخات االنذغال مغ أكثخ الحاضخة الخبخات عمى والتخكضد

 إصجار وبجون  الػاقع، في ىي كسا بالكامل األحجاث ومػاجية معيا، والتدامح الخبخاتوتقبل 
 عمضيا. تقضيسية أحكام

( بانيا تػجيو انتباه الفخد بذكل متعسج 047 ،4667حسجؼ الفخماوؼ، ولضج حدضغ، ويعخفيا ) -
حطة الخاىشة بيجف تشطيع انفعاالتو وادارتيا الى الخبخات الجاخمية والخارجية التي يسخ بيا في الم

 مغ خالل تساريغ التأمل والتفكضخ.
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الحىشية  اليقطة مفيػم أن إلى ( Davies , & Hayes, 2011, 199 )ويعخفيا كل مغ -
 وانسا يتعسج الفػرية األحكام مغ مجسػعة إصجار دون  لحطيا   اإلنفعالية بالخبخات الػعى يتزسغ

 اإلستجابة.  إصجار قبل بالسػقف مميا   التفكضخ أجل مغ األحكام ىحه تأجضل
( بأنيا التخكضد في المحطة الحاضخة واالنتباه غمى Droutman, et al., 2017ويعخفيا ) -

السشاشق السحيصة واالفكار والسذاعخ والعػاشف مع قبػل الحات وعجم الحكع عمى الخبخات أو 
 التفاعل معيا. 

 مكؽنات اليقعة الحىشية:

 تعجدت نساذج اليقطة الحىشية التي قجميا الباحثضغ وفقا  لػجيات نطخىع ومشيا: 

 ( لسكػنات اليقطة الحىشية والحؼ يتكػن مغ خسدة أبعاد ىي:Bear et al., 2006) نسػذج-

 الجاخمية والخارجية عمى الخبخات بتخكضد اإلنتباه عمى الفخد قجرة" بيا ويقرج  :السالحعة -أ
 .  "األشكال الخوائح، األصػات، اإلنفعاالت، السعارف، اإلحداس، مثل

 مغ وما تتزسشو ودواخميا الشفذ بسكشػنات التعبضخ عمى القجرة" بو : ويقرجالؽصف-ب
 .  "سمبية أم إيجابية كانت سػاء وانفعاالت مذاعخ

 التخابصات وايجاد وعسل االحجاث إدراك عمى الفخد قجرة" بو يقرج :بؽعى الترخف -ج
 ". في الحاضخ واستغالليا الساضى أحجاث مغ واالستفادة االحجاث بضغ ما العالقات

 تقضيسية عمى أحكام إصجار عمى الفخد قجرة" عجم  بو ويقرج  :الخبخات عمى الحكػ عجم  -د
 " .ةالخبخات الخارجي أو الجاخمية والسذاعخ األفكار

 لتأتي والسذاعخ لألفكارالسضل إلى الدساح  " بو ويقرج : الخبخات مع التفاعل عجم  -ه
. ) عبج الحاضخة المحطة في تخكضده وتفقجه بيا، يشذغل أو الفخد، تفكضخ تذتت أن دون  وتحىب

 (.047، 4605حدغ، كسال )(، 4602الخقضب البحضخؼ وآخخون، 
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 -القرج)   لميقطة الحىشية ويذتسل عمى ثالث مكػنات ىي:  Kabat, 2009)نسػذج ) -
االتجاه( وىي مكػنات ليدت مشفرمة عغ بعزيا وانسا ىي متذابكة في عسمية  –االنتباه 

 (.01، 4601، أحسج محسػدالزبع، فتحي واحجة تحجث في وقت واحج. )

( وىػ عبارة عغ مكػنضغ رئيدضغ لميقطة الحىشية ىسا ) Hosker, 2010, 33نسػذج )  -
 الستعجاد والػعي بالتجارب في المحطة اآلنية(.ا –التشطيع الحاتي لالنتباه في المحطة اآلنية 

( والحؼ يتزسغ خسذ مكػنات لميقطة 041، 4602البحضخؼ وآخخون،  عبج الخقضبنسػذج ) -
عجم الحكع عمى الخبخات الجاخمية  –الترخف بػعي  –الػصف  –الحىشية وىي ) السالحطة 

 عجم التفاعل مع الخبخات الجاخمية(. –

بالسالحطات الجاخمية  )الػعي( ويتزسغ بعجيغ Teixeira, et al., 2016, 5نسػذج )  -
 القبػل(. –رجية اوالخ

عجم  – )االنتباه( ويذتسل عمى أربعة أبعاد ىي Droutman, et al., 2017, 5نسػذج )  -
 قبػل الحات(. –عجم الحكع عمى الخبخات الجاخمية  –التفاعل مع الخبخات الجاخمية 

زح اختالف الباحثضغ في تحجيج مكػنات اليقطة الحىشية ، ومغ خالل العخض الدابق يت    
ولكغ لػحع أن ىشاك اتفاق عمى بعس السكػنات التي كانت أكثخ تكخارا  في الشساذج 

( Bear, et al., 2006واالختالف في البعس اآلخخ، ولحا تع االعتساد عمى نسػذج ) 
( نطخا  لكػنو 4602ضخؼ وآخخون، لمعػامل الخسدة لميقطة الحىشية ، تعخيب )عبج الخقضب البح

أىع الشساذج التي تشاولت مفيػم اليقطة الحىشية، كسا أنو نسػذج شامل لجسيع االبعاد التي 
 تكخر استخجاميا في الشساذج اآلخخػ السقجمة لميقطة الحىشية.
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 أىسية اليقعة الحىشية:

 ية ومشيا أنيا : أشارت العجيج مغ الكتابات والبحػث إلى أىسية وفػائج اليقطة الحىش

والثقة  القػة مغ كثضخا   الفخد يكتدب االنتباه تخكضد فعشج التخكضد، مغ مديجا   الحىشية اليقطة تسشح -
 يحّدغ الحىشية اليقطة مغ يأتي الحؼ فالتخكضد ومجاالتيا الحياة، جػانب جسيع في والديصخة

 .Mace, 2008)العسل.)  في األداء مدتػياتمغ 

االفخاد بالدمػك القػيع وتبشي السبادغ األخالقية واإلندانية والعير في حياة تديع في التدام  -
ىادفة واالنزباط الحاتي، كسا أنيا تعدز سمػك الفخد تجاه البضئة وتجعع قجراتو السعخفية 

 (.Siqueira & Pitass, 2016, 1188واالبتكارية. )

بذكل كامل وواضح، والتعخف عمى تعدز مغ قجرة الفخد في الذعػر بكل عػاشفو وانفعاالتو  -
 ,Pickaard, et al., 2016مذاعخة مسا يداعجه عمى تجاوز االمػر الدمبية في حياتو. )

182. ) 

تعسل عمى تحدضغ العسميات السعخفية وما وراء السعخفية التي يتع تعمسيا لسالحطة األفكار  -
 والسذاعخ. 

ت داخل األسخة ولمسعمسضغ في تحدضغ لميقطة الحىشية أىسية خاصة بالشدبة لألباء واالميا -
عالقاتيع بأشفاليع داخل السجرسة، إذا أن التجريب عمى اليقطة يداىع في التخفيف مغ حاالت 

 Whitaker, etالقمق والتػتخ وزيادة مدتػيات الػعي الحىشي وتحدضغ جػدة العالقات . )
al., 2017, 51.) 

ضخات الفدضػلػجية التي تحجث لجػ الفخد، ومشيا لميقطة الحىشية فػائج فدضػلػجية تتسثل في التغ -
خفس االلع وتحدضغ الػضيفة السشاعية وتحقضق جػدة الشػم، وفػائج نفدية تتسثل في خفس 
الزغػط وأعخاض االكتئاب الشفدي والقمق والسخاوف السخضية والتفكضخ االجتخارؼ، فزال  عغ 
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 Lee, et)  غ التػتخ والذعػر بالغزب. والتقمضل م تحدضغ الحاكخة العاممة وعسميات االنتباه،
al., 2017) 

 تديع في تخفيس الزغػط وتحدضغ جػدة الحياة، وتعجيل الحالة السداجية لمفخد. -

تعدز الػعي لجػ الفخد بسالحطة ما يجور حػلو مغ أفكار ومعمػمات ججيجة في البضئة وتشبؤ  -
 ما فضيا مغ امكانات.

 االفكار الخاشئة والعسل عمى تعجيميا.رفع القجرات اإلبجاعية لمفخد لسػاجية  -

 . مشيا واالستفادة الججيجة لمسعخفة واالستشباط التحمضل عمي الفخد قجرة تشسية -

. ) ىشية .واالبتكار اإلبجاع  نحػ ودفعو السعخفة في الدخيع التقجم مدايخة عمي الفخد تذجيع -
 (.336:  335، 4607،  عبج الغالي

 للمعلم:  العقلية اليقظة فوائد

 ,Bernay, 2014(، و Mace, 2008أشارت العجيج مغ الجراسات مشيا دراسة )        
60) ، )Alidina, & Adams , 2015) ، ) ، (،  إلى فػائج اليقطة 4607و ) أمضخة بجر

 الحىشية لمسعمع وقامت الباحثة في تمخيريا في الشقاط التالية:

 والثقة والديصخة القػة مغ كثضخا   فيكتدب التخكضد، مغ ا   مديج الحىشية السعمع اليقطة تسشح -
 .العسل في األداء مغ مدتػيات ويحدغ  ،

مسارسة السعمع لميقطة الحىشية تديج مغ قجرتو عمى التعامل مع الزغػط وتسكشو مغ  -
 إدارتيا بكفاءة.

 تقجم اليقطة الحىشية استخاتيجيات تعمع عقالنية لسداعجة الستعمع عمى التعمع الجضج. -
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 السعمع عمى فيع مذاعخه وحالتو الػججانية برػرة جضجة.تداعج  -

 تداعج السعمع في كيفية إدارة الدمػكيات الدمبية السػجػدة لجػ البغس مغ شالبو. -

 تداعج السعمع عمى خمق بضئة تعمع إيجابية. -

 تداعج ه في التػصل إلى حمػل أفزل لمسذاكل التي تػاجيو مع شالبو . -

 مقؽمات اليقعة الحىشية:

عمددي ، ) Brown, et al., 2007)مددغ أىددع مقػمددات اليقطددة الحىشيددة كسددا ذكخىددا )     
 ( ىي:012، 4606السعسػرؼ، 

: وىي السقػم األول لميقطة الحىشية، حضث تعج أحج العاممضغ الجاخمي حزؽر الؽعي -
والخارجي لجػ الفخد ، كسا تعج أيزا  وعيو بافكاره ومذاعخة والسثضخات السحيصة بو لحطة 

 ارتيا أو مخورىا في المحطة اآلنية.إث

: أؼ قجرة الفخد عمى تغضضخ الحالة الحىشية لو بتغضخ السػقف السخونة في الؽعي واالنتباه -
 وعجم الجسػد عمى السألػف، وقجرتو عمى تقجيع أفكار ججيجة ومختمفة لمسػقف .

معطع الشاس،  : وىػ مقػم ال يتػافخ لجػاالستقخار أو االستسخارية في الؽعي واالنتباه  -
فيي قجرة كامغ لجػ االندان تداعجه في التخمز مغ السفاليع الخاشئة واالفكار واالنفعاالت 

 الدمبية. 

 التجفق الشفدي:  ثانيًا:

التجفق الشفدي مغ السفاليع الديكػلػجية ذات السزامضغ االيجابية التي تمقى اىتساما      
متدايجا  وتذغل بال السجتسعات والباحثضغ عمى حج سػاء، حضث أنيا تبحث في الجػانب 
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االيجابية االندانية وتفعضل دور الدػاء مغ أجل رقي الفخد وتقجم السجتسع حتى يرل إلى 
 ي األفزل.الػجػد االندان

 وقج تشاول العجيج مغ الباحثضغ مرصمح التجفق الشفدي بالتػضيح فتعجدت تعخيفاتو وكان مشيا: 

بأنو " إحداس عارم   (: Csikszentmihlyi ,1977تعخيف أول مغ اكتذف السرصمح )  -
يذعخ بو الفخد عشجما يكػن مشجمجا  كميا  مع اآلداء، ويحجث التجفق عشجما يتحػل الفخد مغ 

  ضع السألػف إلى االنغساس فيو".الػ 

(: عمى أنو " خبخة مثالية تحجث لجػ الفخد مغ وقت 040، 4606البياص،  سضجوعخف )  -
آلخخ عشجما تؤدػ السيام بأقرى درجات اآلداء ويتحجد ىحا التجفق مغ خالل االنذغال التام 

الحات واالحداس باألداء وانخفاض الػعي بالدمان والسكان أثشاء األداء ونديان احتياجات 
 بالدخور التمقائي السرحػب بالبيجة والستعة أثشاء العسل" .

( بأنو " االستغخاق أو االنذغال التام والػصػل إلى 1، 4600وقج عخفتو )أمال أباضة،  -
مدتػػ عال مغ اآلداء والذعػر بالدعادة وانخفاض الػعي بالدمان والسكان، ونديان 

واالستفادة القرػػ مغ الحالة الػججانية في التعخف والتعمع احتياجات الحات أثشاء االنذغال، 
 ودقة األداء.

 التي واالعسال السيام في  الفخد فشاء حالة يعشي( بأنو " 24، 4601أبػ حالوة،  دمحموعخفو )  -
 نياية في ليرل السثابخة باتجاه لضتجو واالخخيغ، والدمغ ذاتو بو يشدى تاما   فشاءا   بيا يقػم

 ." فخيج نػع غم انداني ابجاع الى االمخ

 يسارس عشجما الفخدبيا  يسخ آنية وججانية حالة" بأنو  (4603 الذيخ ربيعة ، ) بغ وعخفو -
 لسدتػػ  اىأقرا غتمب لذخريةا  وتاار يمو   وتاقجر  بأن وخالل مغ يذعخ السفزل، ونذاش

 يربح اىوأثشاء ا،يييؤد التي سةيالس ايتصخح التي التحجيات فممخت ةيمػاجو خالل مغ يتسكغ
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 الشذاط في إال يخكد ال و وحػل ما كل وخالل مغ يشدى بذكل األداء في يامك مشجمجا الفخد
 وأن لسجخد والستعة بالدخور شعػر شكل في إيجابياا  أثخ  تتخك خبخة يى و ،ويجي بضغ يقػم الحؼ
 . " الشذاط صحاييؤدي

( فقج عخفػه عمى أنو " حالة نفدية 0666، 4604أما ) ماججة عبج الدالم ، وآخخون ،  -
إيجابية تشداب فضيا السذاعخ الػججانية وتؤدؼ إلى مدتػػ أمثل لإلثارة يصسح إليو الفخد 

 لتحدضغ أدائو بذكل إيجابي". 

 أىسية التجفق الشفدي: 

 أثار إيجابية مشيا:( أن التجفق الشفدي لو 15، 4600ذكخت )أمال باضة، 

زيادة مدتػػ الصسػح والجافع   -     لعقمي.            تشسية الخيال ا -
 لإلنجاز.

تشسية االنفعالية الحاتية  -تشسية القجرة عمى مػاجية التحجيات.                 -
 وتحسل السدؤلية.

ف خفس الذعػر بالخػ  –تشسية الثقة بالشفذ واالستقاللية.                    -
 والسمل والقمق والالمباالة.

 ( أن التجفق الشفدي لو العجيج مغ الفػائج مشيا أنو :06، 4601وأضاف ) دمحم أبػ حالوة، 

 -يدسح يتصػيخ وازدىار الفخد.                                            -
 يتيح الػصػل لمخبخة السثالية.

 -.           الذعػر أو الػعي ىمع والديصخة والتشطيع زبطمل فخصة يسشح -
 .اإلبجاعي التفكضخ يشسي
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 أبعاد التجفق لشفدي:  

اتفقددت كثضددخ مددغ الجراسددات والكتابددات الشطخيدددة عمددى األبعدداد التدددعة لمتددجفق الشفدددي التدددي      
( حضدث Jackson & Marsh,1996و )( Csikszentmihalyi ,1997حدجدىا كدال  مدغ )

(،  Straume, 2008:62دراسدات كثضدخة مثدل دراسدة )كانت ىي األبعاد األكثخ استخجاما  في 
(Rogatko,2009,133)  ،  صدباح (، )4604، العبضدجؼ،) عفدخاء  (4601، حدالوة أبػ)دمحم

   (.4606الخفاعي، 
 واألبعاد ىي :  

وتعشي أن حالة التجفق  Challenge –Skill balance : التػازن بضغ التحجؼ والسيارة -0
 .لمسيسة وبضغ قابمية الفخد عمى الكيام بياتتزسغ مػازنة بضغ التحجيات 

أن التجفق يتزسغ إنغساس  Action- Awareness mergingإنجماج الػعي بالفعل:   -4
 كمي بالشذاط . 

يعشي أن التخكضد يشرب جمو   Loss of Self-Consciousnessفقجان الػعي بالحات:   -1
 عمى السيسة تحت الضج . 

أنيا تعسل قػاعج لمفعل مسا يجعل الذخز يؤدؼ دون  Clear goalsأىجاف واضحة :  -2
 التداؤل حػل ما يتع عسمو. 

تتأتى مغ الذعػر بالجخأة نتيجة  Unambiguous feedbackغضخ مبيسة: تغحية راجعة  -3
 الذعػر الستػلج مغ الكيام بالعسل عمى السيسة. 

أنظ تقػم تتجمى عبخ الذعػر ب  Sense of control :(الزبط أو) بالديصخة اإلحداس -4
 باألمخ الرحيح . 

 Total Concentration on task at handتخكضد كميا  في السيسة تحت الضج: ال -5
 Transformation of Timeاإلحداس بسخور الدمغ ) بطء , أو سخعة (:   -6
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 حالة في السخء كػن  غاية وىي Autotelic   is Experience  Theاإلستستاع الحاتي:  -7
 ذاتو حج في كغاية الشذاط أو السيسة أو بالعسل بالكيام السخء يستمظ إحداس وتسثل تجفق،

 .السدتقبل في فائجة أو مكافآت أو إلثابات انتطار دون 
 الذعػر لضتع أعاله الشقاط كل تػجج أن بالزخورة ليذ أنو إلى كدكدنتيسضياالؼ ويذضخ
 في الجخػل عمى نفدو إجبار يدتصيع ال الفخد أن يخػ  الدياق ذات وفي الشفدي، بالتجفق
 في أكثخ أنيا مغ الخغع عمى وذلظ فعالية أؼ أداء أثشاء إلضيا الجخػل يسكغولكغ  ،التجفق

 , Csikszentmihalyi).. بإخالص فعالية أو ميسة يؤدؼ الفخد يكػن  عشجما حجوثيا احتسال
2014 ,  6 ) 

 ( ثسانية أبعاد لمتجفق ىي:4100ومؼ ناحية آخخى حجدت )أمال باظة، 

مدتػػ الشذاط والعسل  -4إدارة الػقت بإيجابية.                              -0
 السختفع مع الذعػر بالسدؤلية.

االنجماج الكامل في  -2وضػح اليجف مغ مسارسة العسل.                 -1
 العسل.

 .الذعػر بالستعة والجافعية -4تخكضد االنتباه ومػاجية التحجيات.                  -3

االداء بتمقائية والديصخة  -6نديان الحات والدمان والسكان أثشاء العسل.           -5
 عمى اتخاذ القخار وإجخاء التعجيالت.
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 الذخوط الالزمة لحجوث التجفق الشفدي: 

( أن الذخوط الالزمة لحجوث Lemay, 2007, 451( ،)Reid, 2011, 51ذكخ )     
 التجفق الشفدضيي:

أن يكػن لجػ الفخد أىجافا  واضحة ومحجدة تجاه الشذاط، وأن يكػن األىجاف الؽاضحة:  -
 عمى دراية تامة بسا يجب فعمو سعيا  نحػ تحقضق أىجافو.

فالبج أن يتمقى الفخد تغحية مختجة وبذكل فػرؼ كسؤشخ لسجػ نجاحة  تغحية مختجة وفؽرية: -
 أو اخفاقو في الػصػل إلى االىجاف السحجدة.

بسعشى أن التجفق يحجث عشجما يقابل السدتػػ  التشاظخ بيؼ تحجيات الشذاط وميارات الفخد: -
 السختفع مغ متصمبات السػقف مدتػػ مختفع مغ قجرات الفخد.

 اإلبجاع  السيشي:ثالثًا: 

 غضخ الججيجة األفكار وخمق استثارة بأنو (04: 03، 4663الشفيعي،  ضيف هللايعخفو ) -
 أو خجمة تقجيع عمى مذتسمة السختمفة الشطام عسميات السؤسدة لتحدضغ في وتصبيقيا السألػفة

 أىجاف أو العسل وأسالضب إجخاءات كتصػيخ ججيجة أفكار عسميات أو أو سمػك أو سمعة
 اتجاىات تغضضخ أو التكشػلػجية، األسالضب تحجيج أو التشطيسية، أو لياكميا السؤسدة وسياسات

 . والجساعات وسمػكياتيع األفخاد

( عمى أنو " مجسػعة الدسات والقجرات والعػامل االجتساعية 4667يعخفو )ابخاليع عػاد،  -
السختمفة التي تطيخ في سمػك وأداء السعمع بجرجة عالية ، وأنو مديج مغ القجرات 
واالستعجادات والخرائز الذخرية التي إن وججت في بضئة مشاسبة فإنيا تجعل السعمع أكثخ 
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والسخونة في التفكضخ، وإنتاجا  لألفكار التي تتسضد بالغدارة، واألصالة،  إحداسا  بالسذكالت
 مقارنة بخبختو الذخرية أو خبخات زمالءه في العسل.

 مغ وحجة متكاممة" عغ عبارة بأنو ( 41 ، 4606 ، العجلػنيدمحم ، الدػيجانشارق ) عخفو -
 والجساعة الفخد قيسة مغ ذؼ وأصضل ججيج إنتاج تحقق إلى تقػد والسػضػعية الحاتية العػامل

 ."والسشاىج والسذكالت لألفكار الججيجة الحمػل إيجاد في يديع

 السعمع مغ بو يقػم تخبػؼ  أسمػب بأنو السيشي اإلبجاع  ( 636، 4606يعخف )عبضج الذسخؼ،  -
 ضل استخجامو في ججيجة وشخق  بأسالضب العسل وأداء لمسذكالت، مسضدة حمػل شخح خالل

 التحمضل، الحداسية عمى القجرة السخاشخة، السخونة، الصالقة، األصالة، :التالية لمعشاصخ
 .بيا يعسل التي لمسجرسة أو لمسعمع سػاء السألػف عغ الخخوج لمسذكالت،

 عمى السبشية اإلجخاءات واالستخاتيجيات :مجسػعة (003، 4607، جسعو)الدعضج  ويعخفو -
 تصػيخ العسمية في تداىع تقمضجية متصػرة وبصخق غضخ خجمات تقجيع إلى تيجف ججيجة أفكار

 .التعميسية

 ميارات اإلبجاع  السيشي: 

مججؼ مغ خالل االشالع عمى األدب الشطخؼ والجراسات الدابقة مثل دراسات كال  مغ )      
(، 4603الجريبي، شخيفة (، ) 4602، عبج هللا القحصاني(، )4606الدايح، دمحم ابخاليع ، و

 (، اتزح أن جسيعيا اتفقت عمى بعس السيارات التي تسثمت في:4603خضخ هللا،  جسال)

اإلبجاع ؼ،  والتفكضخ باإلبجاع  ارتباشا   الخرائز أكثخ :ىي Originality: األصالة -
 السدار. خارج تػلضج األفكار عمى والقجرة ، والتفخد الِججة :تعشى

 الشاحية الكيفية، مغ وتبايشيا االستجابات تشػع :بيا : ويقرج Flexibility: السخونة -
 عغ الخوتضغ، ببعجه السبجع ويتدع الذخز .متػقعة غضخ استجابات إنيا :أؼ
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 استخجام ومخونة  في ويطِيخ سخعة   شػيمة، لفتخة واحج   مكان في والبقاء والجسػد،
 تعخض ليا. التي والخبخات بتصػيخىا، قام التي الججيجة السفاليع

قجرة الفخد عمى استجعاء أكبخ عجد مغ األفكار اإلبجاعية لسػقف معضغ وىي  :الطالقة -
 أو مذكمة معضشة خالل فتخة زمشية قرضخة ندبيا .

 رؤية   : وتعشي رؤية السذكمة: Sensitivity to Problems لمسذكالت الحداسية -
 مع وجػانبيا، وآثارىا، حجسيا، عمى والتعخف دقيقا ، تحجيجا   وتحجيجىا واضحة،
 بضشيا. فيسا واكتذاف العالقات ىي، كسا الحقائق ورؤية والسعالجة، الصخح في الػاقعية

 عشاصخىا إلى الخبخة تفتضت عمى القجرة ىػ :التحمضل : ووالخبط التحميل عمى القجرة -
 القجرة فيػ :الخبط أما ذلظ، وتفدضخ .البعس عغ بعزيا العشاصخ ىحه وعدل األولية،

 القجرة ىي أو ججيج وتخابط في بشاء وتذكضميا مخة آخخػ،الخبخة  عشاصخ تكػيغ عمى
 تػليف عالقات أو استشتاج ثع وتفدضخىا والدبب األثخ بضغ العالقات إدراك عمى

   .ججيجة

 مقؽمات اإلبجاع  السيشي:

 يجب عمى دراسات أو أعسال عغ عبارة وىي لإلبجاع مبادغ بػضع  ruckerقام      
 ) مغ السسارسات السجسػعة ىحه عمى وأشمق بيا، لمكيام اإلبجاع  إلى تدعى التي السؤسدات

The Do’s )، وأشمق السؤسدة تّجشبيا عمى يجب السسارسات مغ مجسػعة أيزا   حجد كسا 
شالل ) بيا ىي الكيام السؤسدات عمى يجب التي واألشياء  .( The Don’t’s ) عمضيا

 ( 3 :2 ، 4600 العداوؼ،نجع و  نرضخ،

الفخص  بسرادر بالتفكضخ يبجأ فيػ الفخص، بتحمضل يبجأ السشطع اليادف اإلبجاع  إن .0
مغ  تختمف أنيا إال السرادر ىحه مغ مرجر كل يةأىع مغ الخغع وعمى اإلبجاعية،
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بذكل  السرادر ىحه جسيع وتحمضل دراسة يجب أنو إال آلخخ وقت ومغ آلخخ مجال
 .مشتطع

 واالستفدار مشيع الشاس مقابمة أيزا وإنسا السذكمة، في بالتفكضخ االكتفاء عجم يجب .4
 فالسبجعػن  .حدي إدراكي وآخخ مفاليسي جانب :جانبان فمإلبجاع .إلضيع واالستساع

 ثع مغ الفخصة، لالستفادة اإلبجاع  عميو يكػن  أن يجب لسا تحمضمية شخيقة يججون 
 والحاجاتوالكيع  تػقعاتيع عمى لمتعخف السدتخجمضغ أو العسالء بسقابمة يقػمػن 

 .لجييع السػجػدة

 .محجدة حاجة نحػ ومخكدا   بديصا   يكػن  أن يجب فعاال   اإلبجاع  يكػن  لكي .1

 مغ واألفخاد وغضخىا األمػال مغ الكثضخ يتصمب ال بحضث صغضخا   يبجأ عادة الفعال اإلبجاع  .2
 (.635، 4606السرادر. ) عبضج الذسخؼ، 

( مجسػعة آخخػ 076: 056، 4664، القخشيوقج ذكخت دراسة )عبج الخحسغ تػفضق، ولضمى  
 مغ مقػمات اإلبجاع  السيشي لجػ السعمع تسثمت في:

: وتتزسغ السبادغ الالزمة لتشسية اإلبجاع  كالتشسية السيشية مقؽمات تخبؽية  -0
السدتجامة، وتشسية الشذاط البحثي لضتسكغ السعمع مغ اكتذاف وكدب السعمػمات 

 بسفخده.

ي استجابات السعمع لمسثضخات البضئية السحيصة وقجرتو عمى : وتتسثل فمقؽمات نفدية -4
ابتكار استجابات أصضمة لمسػاقف السختمفة، وتذجيعو عمى التفكضخ والتخضل ووضع 
حمػل مبتكخة لمسذكالت ، كسا يجب أن يتػافخ لجػ السعمع قجرات إبجاعية تتسثل في 

حتفاظ باالتجاه أو اال –الحداسية لمسذكالت  –السخونة  –الصالقة  –) األصالة 
 التقضيع(. –التحمضل  –تخكضد االنتباه 
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: وىي البضئة اإلبجاعية التي تمعب دورا  بارزا  في إشباع الحاجات مقؽمات مؤسدية -1
اإلبجاعية، مغ خالل عسل السؤسدة عمى إيجاد فخص لمشسػ والتحخك الشذط مغ 

 أجل التصػر.

 محفدات اإلبجاع  السيشي:

 (، إلى بعس محفدات اإلبجاع  السيشي والتي مغ أىسيا:40، 4666جػبضتا، أشار ) بخافضغ    

التذجيع عمى اإلبجاع  مغ خالل التجريب عمى اإلبجاع  وفيع سساتو وعشاصخه الستسثمة في  -
 السعخفة واألداء والتحمضل، وتجعيع قجرات السعمسة وتػجضييا إلى خجمة أىجاف السؤسدة .

يا  أو معشػيا  ، بيجف االستسخار في الشجاح ، وفيع أسباب التقجيخ واإلثابة:  سػاء ماد  -
 اإلخفاق وتجشبيا أو تقمضميا.

في  تديع التي (بعس السحفدات السحجدات054: 050، 4606 ، قشجيلعالء  وأضاف ) -
 :مشيا  التعميسية السؤسدات في اإلبجاع ؼ األداء تصػيخ

 .وفكخىع آراء األفخاد واحتخام انية،باإلند واالرتقاء السؤسدة، في اإلنداني الجانب تجعيع -

 .مشفح وليذ مجخد فعال، مذارك السؤسدة في فخد كل واعتبار السذاركة، شأن إعالء  -

 عغ األول السدئػل وكأن كل معمع ىػ بضغ السعمسضغ، بالسدؤولية اإلحداس روح إشاعة  -
 .أو فذميا السؤسدة أىجاف نجاح

 .األفكار الججيجة وشخح واإلبجاع ، االبتكار نحػ الحخية مغ الكافي القجر األفخاد إعصاء -

 . ذلظ مغ األفخاد وتسكضغ واالبتكار، اإلبجاع  بخوح العسل تبشي -



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

1122 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

( 13، 4606(، ) عبضج الذسخؼ، 433: 436، 4604الحخيخؼ، رافجة )  ت دراستيكسا أضاف
 بعس السحفدات التي تتسثل في:

 لإلبجاع.تيضئة الكيادات اإلدارية لمسشاخ التشطيسي السشاسب  -

اعصاء العاممضغ الػقت والحخية الكافية في التعبضخ عغ آرائيع ومقتخحاتيع، واآلخح بيا بعج  -
 دراستيا وتحمضميا.

العع،  نحػ وحاجات األفخاد مذاعخ لتحخيظ وفاعمية، عالية كفاءة ذات وحػافد أنطسة وضع -
 وبسا يحفد اإلبجاع  .

  :السيشي اإلبجاع  معؽقات 

 ، 4666 البذابذة،عبضخ (، ) 414 ،4664 ،حسغ تػفضق، لضمى القخشيعبج الخ اتفق )    
(. عمى  026،  4606 قشجيل،عالء ( ، )26،  4667 الشرخ، أبػمجحت (، )  41

 ترشيف لسعػقات اإلبجاع  السسيشي، والتي تتسثل في: 

 السؤسدة عمى العاممضغ بيا ومشيا ما يكػن رسسيا   تفخضو وىي ماتشعيسية:  معؽقات  -
 وكمسا والشرائح والزغػط اإلرشادات مثل رسسيا   غضخ أو والتػجضيات، كالمػائح والتعميسات

 أمام العاممضغ. اإلبجاع  دائخة ضاقت ومفرمة كثضخة التػقعات ىحه كانت

 ترػر الفخد عغ بضئة العسل، أو بإدراك تتعمق التي السعػقات وىي :إدراكية معؽقات -
 . اإلدراك في ضضق أو خجاع أو خصأ ىشاك يكغ عشجما السعػقات وتحجث ىحه

 جساعة أو السجتسع وما يفخضو واألعخاف التقالضج في تتسثلو  :اجتساعية معؽقات  -
 عمى حخصا السجتسع أفخاد بيا والتي يمتدم لألشياء، رؤية أو وأفكار تػقعات مغ معضشة

 جساعتيع . في وانجماجيع اندجاميع
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القجرات  مغ الحج في كبضخا يكػن لو دورا كالخػف الحؼ  :وعاطفية نفدية معؽقات -
 عمى تطيخ االستكذاف، وقج ندعة ويقاوم االستصالع حب ويقضج األفكار، يكبل فيػ اإلبجاعية

 خػف ا فضيا، التفكضخ وال يتابعػن  يصخدونيا ما سخعان لكشيع ججيجة، أفكار األفخاد بعس أذىان
 أن عمى قادريغ غضخ بأنيع اعتقادا أوأنفديع،  في ثقتيع لشقز أو تحكيقيا، في فذميع مغ

  مدؤولياتيا يتحسمػا

 فروض الدراسة

 ."تتػافخ أبعاد اليقطة الحىشية لجػ معمسات رياض األشفال بسحافطة السشيا 
 ."تتػافخ أبعاد التجفق الشفدي لجػ معمسات رياض األشفال بسحافطة السشيا 
  األشفال بسحافطة السشيا".تتػافخ أبعاد اإلبجاع  السيشي لجػ معمسات رياض 
  تديع أبعاد اليقطة الحىشية ، وأبعاد التجفق الشفدي كستغضخات مدتقمة بشدب إسيام

مختمفة دالة إحرائيا في اإلبجاع  السيشي لسعمسات رياض األشفال بسحافطة السشيا ". 
 ويتجدأ مغ ىحا الفخض الفخوض الفخعية اآلتية:

التجفق الشفدي كستغضخات مدتقمة بشدب  تديع أبعاد اليقطة الحىشية ، وأبعاد -
 إسيام مختمفة دالة إحرائيا في متغضخ القجرات السسضدة.

تديع أبعاد اليقطة الحىشية ، وأبعاد التجفق الشفدي كستغضخات مدتقمة بشدب  -
 إسيام مختمفة دالة إحرائيا في متغضخ األصالة.

خات مدتقمة بشدب تديع أبعاد اليقطة الحىشية ، وأبعاد التجفق الشفدي كستغض -
 إسيام مختمفة دالة إحرائيا في متغضخ الصالقة الفكخية.

تديع أبعاد اليقطة الحىشية ، وأبعاد التجفق الشفدي كستغضخات مدتقمة بشدب  -
 إسيام مختمفة دالة إحرائيا في متغضخ السخونة الفكخية
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دب تديع أبعاد اليقطة الحىشية ، وأبعاد التجفق الشفدي كستغضخات مدتقمة بش -
 إسيام مختمفة دالة إحرائيا في متغضخ الحداسية لمسذكالت.

تديع أبعاد اليقطة الحىشية ، وأبعاد التجفق الشفدي كستغضخات مدتقمة بشدب  -
 والخبط إسيام مختمفة دالة إحرائيا في متغضخ القجرة عمى التحمضل

 منهجية الدراسة وأدواتها  

 إجخاءات الجراسة:

 .أواًل: مشيجية الجراسة

تع استخجام السشيج الػصفي االرتباشي نطخا  لسشاسبتو لسثل ىحا الشػع مغ الجراسات.     
حضث أمكغ لمباحثة التعخف مغ خاللو عمى  الجراسة، ألىجاف السالئسة أندب السشاىج وبػصفو

 العالقة االرتباشية بضغ السدانجة االجتساعية وتشطيع الحات لجػ عضشة الجراسة.

  :صمي لمجراسة وعيشتيااأل ثانيًا: السجتسع

معمسات رياض االشفال بخوضات محافطة السشيا  مغ األصمي لمجراسة السجتسع تكػن     
 حضث تكػنت عضشة الجراسة مغ:

( معمسة رياض أشفال ، لتقشضغ األدوات عمضيع 46تسثمت في عجد ) عيشة استطالعية: - أ
 قبل تصبيقيا عمى العضشة األساسية.

( معمسة رياض أشفال إلثبات 066البحث األساسية مغ ) تسثمت عضشةعيشة أساسية:  - ب
 الفخوض والتحقق مشيا.
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 أواًل: مكياس اليقعة الحىشية 
 وصف السكياس:

( تعخيب وتقشضغ: عبج الخقضب البحضخؼ et al .Boar,  2006أعج السكياس الحالي ) 
ولرياغة  ( مدتيجفا تصػيخ مكياس العػامل الخسدة لميقطة العقمية،4602وآخخون، عام )

فقخات السكياس، قام الباحثػن بجسع فقخات خسدة مقاييذ مغ التخاث األجشبي تكيذ اليقطة 
( فقخة، تع ۱۱4الحىشية، واعتسادا عمى ىحه الخصػة، تكػنت الرػرة األولية لمسكياس مغ )

( شالبا مغ شالب الجامعة، تع اختيارىع مغ دارسي عمع 4۱۱تصبيقيا عمى عضشة قػاميا )
%(، وأضيخت  ۰۷(، وبمغت ندبة اإلناث مغ أفخاد العضشة )46,3بستػسط عسخؼ قجره )الشفذ، 

الشتائج أن السكياس يتستع بسدتػػ جضج مغ االتداق الجاخمي، حضث تخاوحت قيع ألفا كخونباك 
، 6,03(، كسا تخاوحت االرتباشات البضشية بضغ العػامل الخسدة بضغ )6.70، 6.53بضغ )
6,12.) 

 : كياس العؽامل الخسدة لميقعة العقميةمفتاح ترحيح م
تتع اإلجابة عغ عبارات السكياس مغ خالل إجابة خساسية تتبع شخيقة ليكخت تتخاوح 

ال تشصبق تساما(، حضث تحرل اإلجابة تشصبق تساما" عمى خسذ  -بضغ )تشصبق تساما 
درجات، بضشسا تحرل اإلجابة ال تشصبق تساما عمى درجة واحجة إذا كانت العبارة مػجبة 

العبارة سالبة االتجاه. وتذضخ الجرجة السختفعة إلى ارتفاع  االتجاه، والعكذ صحيح في حالة
( ارقام  0درجة اليقطة الحىشية أو درجة الرفة التي يكيديا البعج الفخعي. ويػضح ججول ) 

 عبارات أبعاد مكياس العػامل الخسسة اليقطة الحىشية.
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 ( 0ججول )
 الحىشيةأرقام عيارات أبعاد مكياس العؽامل الخسدة اليقعة 

 ارقام العبارات االبعاد
 14، 10، 44، 46، 03، 00، 4، 0 السالحطة

 45،14،15*، 44*، 04*، 04، 5، 4 الػصف
 *16*، 12*، 46*، 41*، 06*، 01*، 6*، 3 الترخف بػعي في المحطة الحاضخة

 *17*، 13*، 16*، 43*، 05*، 02*، 06*، 1 عجم الحكع عمى الخبخات الجاخمية
 التفاعل مع الخبخات الجاخميةعجم 

 
2 ،7 ،07 ،40 ،42 ،47 ،11 

 *تجل عمى العبارات سالبة االتجاه
 إجخاءات تقشيؼ السكياس في البيئة العخبية: 

( فقخة، وتع 17إعجاد الرػرة السرخية مغ السكياس، وذلظ بتعخيب جسيع فقخات السكياس ) -
متخررضغ في المغة اإلنجمضدية لسخاجعتو، عخض الشدختضغ العخبية واإلنجمضدية عمى ثالثة 

وأعجت صياغة بعس العبارات، ثع عخض السكياس عمى متخرز في المغة العخبية لتحجيج 
مجػ سالمة البشاء المغػؼ لعبارات السكياس، ثع عخض السكياس عمى عجد مغ السحكسضغ 

كياس الستخررضغ في عمع الشفذ والرحة الشفدية وذلظ لمحكع عمى مجػ صالحية الس
 التصبضق في البضئة العخبية، ومجػ مالئسة العبارات لميجف مغ السكياس.

( شالب وشالبة، مغ شالب جامعتي أسضػط وسػىاج ۱۰۷۷اشتسمت عضشة التقشضغ السكياس ) -
بسرخ، وجامعة السمظ خالج بالدعػدية، والجامعة األردنية باألردن. ثع تع حداب االتداق 

ت االرتباط بضغ درجة كل فقخة مغ فقخات السكياس ودرجة البعج الجاخمي، وذلظ بحداب معامال
(، كسا تع حداب االتداق الجاخمي بضغ 6.60السشتسية إليو، وكانت جسيعيا دالة عشج مدتػؽ )

درجة كل بعج مغ أبعاد السكياس والجرجة الكمية لمسكياس، وكان جسيعيا دال عشج مدتػػ 
اس بجرجة مختفعة مغ االتداق الجاخمي مع السكياس (، مسا يذضخ إلى تسشع أبعاد السكي6.60)

ككل. ثع تع بعج ذلظ التحمضل العاممي التػكضجؼ لمسكياس وأشارت الشتائج إلى نسػذج خساسي 
لمسكياس، حضث تذبعت جسيع عبارات السكباس تذبعا جػىخيا عمى العامل السشتسية إليو مغ 
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لحىشية مفيػم متعجد األبعاد، وىحا يتفق مع العػامل الخسدة، وىحا يذضخ إلى أن مفيػم اليقطة ا
 (.(Bear, et. al,2006البشاء العاممي الشدخة األصمية التي قجميا 

تع حداب معامالت الثبات لمسكياس لألبعاد والسكياس ككل بصخيقتي القا کخونباخ وكانت  -
رفية شال(، كسا تع حداب معامالت الثبات بصخيقة التجدئة 6.60جسيعيا دالة عشج مدتػؽ )

 (، مسا أشار إلى ثبات عال لألبعاد، ولمسكياس ككل. 6.60وكانت جسيعيا دالة عشج مدتػؽ )
 الثبات في الجراسة الحالية:

 

  ثبات مكياس اليقعة الحىشية  -
 ألفا لكخونباك ثبات -

تع حداب ثبات كل بعج مغ أبعاد السكياس، وكحلظ ثبات عبارات السكياس ككل  
 والججول التالي يػضح نتائجوبصخيقة ألفا لكخونباك، 

 (  4)ججول 
  قيػ ثبات ألفا لكخونباك لسكياس اليقعة الحىشية

 ثبات ألفا لكخونباخ األبعاد

 0.901 السالحطة

 0.973 الػصف

 0.942 الترخف بػعى

 0.970 عجم الحكع عمى الخبخات الجاخمية

 0.960 عجم التفاعل مع الخبخات الجاخمية

 0.946 الجرجة الكمية
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أن قيع معامالت الثبات لألبعاد الفخعية لمسكياس ذات معامالت  الدابقججول اليتزح مغ     
 6.751:  6.760ثبات مقبػلة، حضث تخاوحت قيع معامل ألفدا كخونبداخ ألبعداد السكيداس بدضغ )

 (، وتعج ىحه الكيع عالية وتعبخ عغ ثبات جضج لمسكياس.6.724ولمسكياس الكمي ) (،

  التجفق الشفدي:ثانيًا: مكياس 
 تع بشاء مكياس التجفق الشفدي وفق ا لمخصػات التالية:

تحجيج مفيػم التجفق الشفدي وتعخيفو تعخيف ا دقيق ا مغ خالل االشالع عمى األدبيات  -
 الدابقة.

 استقخاء التخاث الشفدي مغ دراسات ومقاييذ تكيذ التجفق الشفدي مثل مقاييذ : -
  (.4602حدغ يػسف ) التجفق الشفدي إعجاد مججؼ مكياس 
 ( 4600مكياس التجفق الشفدي إعجاد آمال عبج الدسيع باضة.) 
  مكياس التجفق الشفدي إعجاد عبج العديد حضجر السػسػؼ وأنذ أسػد شصب

(4604.) 
  

( عبارة، 21بعج االشالع عمى ىحه السقاييذ، قامت الباحثة ببشاء مكياس يتكػن مغ) -
بضغ خسدة بجائل ىي)أوافق بذجة، أوافق، غضخ متأكج، غضخ يتع االستجابة عمضيا باالختيار مغ 

 (0، 4، 1، 2، 3مػافق، غضخ مػافق بذجة(، وتكّيع درجات كل عبارة مػجبة بالتقجيخات )
 .وتعكذ في العبارات الدالبة

 وتؽزع العبارات عمى أبعاد السكياس كالتالي:

 06: 0أوال : االستستاع الحاتي. ويذسل العبارات مغ 

 07: 00تغحية راجعة واضحة. ويذسل عمى العبارات مغ  ثانيا :

 42: 46ثالثا : التخكضد واالنجماج في اداء السيسة. ويذسل العبارات مغ 
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  16: 43رابعا : فقجان الػعي بالحات والذعػر بالػقت. ويذسل العبارات مغ 

 14: 10خامدا : التػازن بضغ التحجؼ والسيارة. ويذسل العبارات مغ 

 كسؤشخ لمرجق :  لسكياس التجفق الشفدي لجاخمياالتداق ا
تع إيجاد العالقة االرتباشية بضغ درجة كل عبارة ودرجة البعج السشجرجة بو العبارة بعج 
ححف درجة العبارة لححف تأثضخىا عمى البعج كسؤشخ لمرجق ، وكحلظ تع إيجاد العالقة 

 ( التالي يػضح نتائجو.1والججول )جرجة الكمية لمسكياس ، االرتباشية بضغ درجة البعج وال
 ( 3ججول )
  بعج ححف درجة العبارة في مكياس التجفق الشفدي قيػ ارتبط درجات كل عبارة بالبعج الحي تشتسي لو العبارة

التػازن وتحجؼ  فقجان الػعي التخكضد واالنجماج التغحية الخاجعة االستستاع الحاتي
 السيارة

1 **.877 11 **.874 20 **.841 25 **.880 31 **.915 

2 **.908 12 **.860 21 **.841 26 **.735 32 **.923 

3 **.804 13 **.847 22 **.878 27 **.864 33 **.870 

4 **.891 14 **.855 23 **.876 28 **.916 34 **.919 

5 **.814 15 **.881 24 **.858 29 **.857 35 **.900 

6 **.855 16 **.907   30 **.882 36 **.913 

7 **.822 17 **.802       
8 **.842 18 **.885       
9 **.797 19 **.913       
10 **.777         

   (0.01)  جسيع قيػ معامالت االرتباط دالة عشج مدتؽى  **
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محرددددػرة بددددضغ ) تذددددضخ نتددددائج العالقددددات االرتباشيددددة إلددددى أن جسيددددع قدددديع االرتباشددددات 
( مسدددا يعشدددي ارتبددداط 6.660مختفعدددة ودالدددة عشدددج مددددتػػ ثقدددة )كاندددت ( حضدددث 6,707، 6,513

العبارة بالبعج التابع لدو تمدظ العبدارة ، وحضدث أن العبدارات وضدعت مدغ أجدل قيداس مفيدػم البعدج 
 فإن ما تكيدو األجداء يكيدو الكل مسا يعشي تػافخ صجقا لمتجانذ الجاخمي.

درجة كل عبارة والجرجة الكمية ( التالي معامالت االرتباط  بضغ 2كسا يػضح الججول )
 لمسكياس بعج ححف درجة السكياس.

 ( 2ججول )
  بعج ححف درجة العبارة لسكياس التجفق الشفديبالجرجة الكمية قيػ ارتبط درجات كل عبارة 

 االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة
1 **.641 10 **.587 19 **.663 28 **.550 
2 **.651 11 **.582 20 **.501 29 **.468 
3 **.582 12 **.522 21 **.504 30 **.592 
4 **.673 13 **.601 22 **.602 31 **.579 
5 **.611 14 **.553 23 **.729 32 **.564 
6 **.559 15 **.623 24 **.676 33 **.469 
7 **.556 16 **.591 25 **.499 34 **.574 
8 **.580 17 **.560 26 **.570 35 **.561 
9 **.570 18 **.631 27 **.530 36 **.536 

 (0.01)  جسيع قيػ االرتباطات دالة عشج مدتؽى  **

( 6.547،  6.246يذضخ الججول الدابق إلى أن قيع االرتباط الشاتجة محرػرة بضغ )
مسا يعشي ارتباط الجدء بالكل ، وحضث  6.60وجسيع ىحه السعامالت كانت دالة عشج مدتػػ 

أن الجدء وضع لكياس األبعاد فإن السكياس ككل صادق فيسا وضع مغ أجل قياسو . مسا 
 يعشي تػفخ درجة شضبة مغ صجق السكياس. 
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 (5ججول )

 (01)ن =  لسكياس التجفق الشفديمعامالت االرتباط بيؼ درجة كل بعج والجرجة الكمية 

 االرتباطمعامل  األبعاد

 0.717 االستستاع الحاتي

 0.567 فقجان الػعي

 0.677 التغحية الخاجعة

 0.603 التػازن وتحجؼ السيارة

 0.704 التخكضد واالنجماج

 (6.60(                ** دال عشج مدتػؼ )6.63* دال عشج مدتػؼ )

بعج والجرجة يتزح مغ الججول الدابق أن معامالت االرتباط بضغ مجسػع درجات كل   
( وىى معامالت ارتباط دالة إحرائيا  مسا 6.505:  6.345الكمية لمسكياس تخاوحت ما بضغ )

 يذضخ إلى االتداق الجاخمي لمسكياس .

 صجق السكياس: (0
 :السحكسيؼصجق  -أ

لمتحقق مغ دالالت الرجق السشصقي لمسكياس وصالحضتو مكياس التجفق الشفدي 
مغ الدادة السحكسضغ مغ ذوؼ االختراص في مجال عمع  (4عجد )السكياس عمى  بعخض

نفذ الصفػلة لتحكيع فقخات السكياس برػرتو األولية مغ ناحية الرياغة المغػية لكل فقخة 
%، وقج 66، وتع اعتساد معامل االتفاق بضغ السحكسضغ ال يقل عغ))مشاسبة، تعجل، تححف
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رات السكياس تختبط بالرياغة المغػية اقتخح ىؤالء السحكسضغ إجخاء بعس التعجيالت عمى عبا
 ( عبارة. 21وبحلظ تكػن السكياس في صػرتو الشيائية لمتصبضق االستصالعي مغ ) لمفقخات

 :التحميل العاممي صجق -ب
معمسة مغ  (46االستصالعية ) العضشة عمى التجفق الشفدي مكياس تصبضق بعج   

 ذكخىا، الجرجات الدابق لتقجيخ وفق ا وترحيحو معمسات الخوضات السختمفة بسحافطة السشيا،
لسرفػفة ارتباط درجات الصالب عمى عبارات كل بعج مغ  العاممي التحمضل صجق حداب وتع

مغ  Principal Componentشخيقة السكػنات األساسية أبعاد السكياس ، ولقج استخجمت 
مقبػال  لمسكػنات ( ، وإلعصاء معشى نفدي، وتفدضخ ا عمسي ا SPSSخالل الحدمة اإلحرائية )

ا باستخجام أسمػب  استخخاج أجل ومغ ،Varimax  السدتخخجة فقج تع تجويخىا تجويخ ا متعامج 
 العػامل: ىحه لتحجيج التالية السحكات عمى الباحث اعتسج والشقاء باالستقخار تتدع عػامل

 . 0≥اإلبقاء عمى العػامل التي جحرىا الكامغ  -
 6.26 ≥ التذبعاإلبقاء عمى العبارات ذات  -
 ححف العامل الحؼ ال يتذبع بثالث عبارات عمى األقل. -
 عامل. مغ أكثخ عمى الستذبعة العبارات ححف -

 ( اآلتي يػضح نتائج التحميالت العاممية 4والججول ) 
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 ( 0ججول ) 
 لسكياس التجفق الشفدي تذبعات عبارات كل عامل واشتخاكياتيا والجحر الكامؼ وندب التبايؼ

 
االستستاع 

ات الحاتي
خاكي

شت
التغحية  اال

ات الخاجعة
خاكي

شت
التخكيد  اال

ات واالنجماج
خاكي

شت
 اال

 

ات
خاكي

شت
التؽازن وتحجي  اال

ات السيارة
خاكي

شت
 اال

 1 .858 .856 11 .578 .763 20 .890 .701 25 .870 .842 31 .956 .838 

2 .888 .914 12 .879 .774 21 .931 .715 26 .921 .778 32 .858 .849 
3 .908 .905 13 .838 .702 22 .855 .781 27 .869 .748 33 .959 .748 
4 .887 .897 14 .823 .743 23 .865 .757 28 .885 .828 34 .849 .850 
5 .905 .910 15 .862 .792 24 .859 .736 29 .857 .700 35 .935 .814 
6 .850 .825 16 .825 .795  30 .877 .797 36 .964 .836 
7 .900 .910 17 .874 .780  
8 .879 .842 18 .785 .758 
9 .903 .894 19 .836 .856 

10 .874 .793  
الجحر 
 الكامؼ

7.055 6.963 3.689 4.693 4.935 

ندبة 
 82.254 78.213 73.782 77.367 70.547 التبايؼ

بإدخال درجات عبارات كل ّبعج إلجخاء التحمضل العاممي يتزح مغ الججول الدابق 
تبضغ ضيػر عامل واحج فقط لكل مشيع . حضث تع إدخال عذخ عبارات لمبعج األول نتج عشو 
ضيػر عامل واحج تذبعت بو جسيع العبارات حضث كان أدنى تذبع لمعبارة الدادسة وأعمى 

 بجحر الكمية، التبايغ % مغ ندبة56.325 العامل ىحا تذبع كان لمعبارة الخامدة ، ولقج فدخ
( وأدنى 04( . أما عغ البعج الثاني فقج كان أعمى تذبع لو لمعبارة )5.633مقجاره ) كامغ

( مغ ندبة التبايغ الكمية 55.145( ، ولقج فدخ ىحا العامل ما ندبتو )00تذبع كان لمعبارة )
عامل واحج أيزا كان أعمى تذبع ( . أما عغ البعج الثالث فقج ضيخ 4.741بجحر كامغ قجره )

( 51.564( ، ولقج فدخ ىحا العامل ما قيستو )44( وأدنى تذبع كان لمعبارة )40فيو لمعبارة )
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( ، كسا كان العامل الحؼ ضيخ نتيجة تحمضل 1.467مغ ندبة التبايغ الكمي بجحر كامغ قجره )
( ، وأدنى تذبع 44عبارة )عبارات البعج الخابع متذبعا بجسيع عبارات ، وكان أعمى تذبع لم

( مغ ندبة التبايغ الكمية ، وبجحر كامغ قجره 56.401( مفدخا ما ندبتو )47كان لمعبارة )
( ، كسا كان أعمى تذبع لمعامل الحؼ ضيخ بتحمضل عبارات البعج الخامذ متسثال في 2.471)

 الكمية، التبايغ ( مغ ندبة%64.432) فدخاوم( 12( بضشسا كان أقل تذبع لمعبارة )14العبارة )
يتزح مغ العخض الدابق أن تذبعات العػامل لمعبارات و  (.2.713مقجاره) كامغ بجحر

الستزسشة بالبعج مختفعة مسا يعشي أن العبارات تحقق كفاءة مختفعة لرجق العامل، وبيحا 
 ، و ارتفاع معامل صجق كل بعج مغ أبعاده.ػامل الشاتجة مغ التحمضل العاممييتزح نقاء الع

 ثبات مكياس التجفق الشفدي: -4
 ثبات ألفا لكخونباك - أ
تددع حددداب ثبددات كددل بعددج مددغ أبعدداد السكيدداس ، وكددحلظ ثبددات عبددارات السكيدداس ككددل  

 بصخيقة ألفا لكخونباك، والججول التالي يػضح نتائجو.
 ككل ولسكياس التجفق الشفديقيػ ثبات ألفا لكخونباك لألبعاد  (  7ججول ) 

 لكخونباخثبات الفا  األبعاد

 0.953 االستستاع الحاتي

 0.944 فقجان الػعي

 0.963 التغحية الخاجعة

 0.956 التػازن وتحجؼ السيارة

 0.910 التخكضد واالنجماج

 0.944 الجرجة الكمية
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( أن قدددديع معددددامالت الثبددددات لألبعدددداد الفخعيددددة لمسكيدددداس ىددددي  5يتزددددح مددددغ جددددجول )  
: 6.706معامل ألفدا كخونبداخ ألبعداد السكيداس بدضغ )معامالت ثبات مقبػلة، حضث تخاوحت قيع 

 (، وتعج ىحه الكيع عالية وتعبخ عغ ثبات جضج لمسكياس.6.722ولمسكياس ككل ) (، 6.741

 ثبات التحميل العاممي : –ب 
الخدداص  ( 4) تذددضخ قدديع االشددتخاكيات لمعبددارات إلددى ثبددات أو اسددتقخار العبددارة ، ومددغ الجددجول  

بالتذددبعات الشاتجددة مددغ التحمضددل العدداممي يتبددضغ أن العبددارات عمددى درجددة مختفعددة مددغ االسددتقخار 
( وىددي قدديع مختفعددة تعبددخ عددغ  6.566(، ) 6.702حضددث أن قدديع اشددتخاكياتيا تخاوحددت بددضغ ) 

 استقخار درجات العبارات.
 

 ثالثًا:  مكياس اإلبجاع  السيشي 
مددغ إعددجاد الباحثددة وقددج تددع االشددالع عمددى بعددس الجراسددات والسقدداييذ التددي تكدديذ اإلبددجاع       

 :السيشي مثل 
 (. 4606مكياس اإلبجاع   االدارؼ ) عبج الخحسغ دمحم جبخ  -
 (4601، محسػد عديد صفاء مكياس اإلبجاع  السيشي )  -
 (4604مكياس اإلبجاع  السيشي ) احالم عبج السؤمغ عمي،  -
 (4606،الذسخؼ  دمحم عبضججاع  السيشي )مكياس اإلب -

وبشاء  عميو تع تحجيج التعخيف االجخائي لسفيػم اإلبجاع   السيشي وصياغة عبارات السكياس     
( عبارة، يتع االستجابة عشيا باالختيار مغ بضغ خسدة بجائل ىي )أوافق 22وقج بمغ عجدىا )

ة(، وتكّيع درجات كل عبارة بالتقجيخات بذجة، أوافق، غضخ متأكج، غضخ مػافق، غضخ مػافق بذج
(3 ،2 ،1 ،4 ،0.) 
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 وتؽزع العبارات عمى األبعاد كالتالي:
 6: 0ويذتسل عمى العبارات مغ  أوال : القجرات السسضدة لسعمسة الخوضة السبجعة ميشيا .

 05: 7ويذتسل عمى العبارات مغ  ثانيا : األصالة 
 41: 06ويذتسل عمى العبارات مغ  ثالثا : الصالقة الفكخية.

 10: 42ويذتسل عمى العبارات مغ  الفكخية رابعا : السخونة
 17: 14ويذتسل عمى العبارات مغ  لمسذكالت خامدا : الحداسية

 22: 26ويذتسل عمى العبارات مغ  والخبط التحمضل عمى سادسا : القجرة
 : كسؤشخ لمرجق  لسكياس اإلبجاع  السيشي التجانذ الجاخمي

تع إيجاد العالقة االرتباشية بضغ درجة كل عبارة ودرجة البعج السشجرجة بو العبارة بعج 
ححف درجة العبارة لححف تأثضخىا عمى البعج كسؤشخ لمرجق ، وكحلظ تع إيجاد العالقة 

 التالي يػضح نتائجو.لمسكياس ، والججول  االرتباشية بضغ درجة البعج والجرجة الكمية
 (   8 ججول ) 

 بعج ححف درجة العبارة في مكياس اإلبجاع  السيشي قيػ ارتبط درجات كل عبارة بالبعج الحي تشتسي لو

 مخونة فكخية طالقة فكخي  أصالة قجرات ميدة
حداسية 
 لمسذكالت

القجرة عمى 
 التحميل والخبط

1 **.917 9 **.921 18 **.882 24 **.922 32 **.751 40 **.934 

2 **.924 10 **.922 19 **.876 25 **.939 33 **.924 41 **.939 

3 **.936 11 **.905 20 **.922 26 **.908 34 **.915 42 **.946 

4 **.927 12 **.897 21 **.836 27 **.959 35 **.911 43 **.923 

5 **.901 13 **.934 22 **.901 28 **.917 36 **.926 44 **.940 

6 **.935 14 **.890 23 **.849 29 **.953 37 **.920   
7 **.930 15 **.903   30 **.922 38 **.938   
8 **.910 16 **.868   31 **.925 39 **.940   

  17 **.949         
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تذضخ نتائج العالقات االرتباشية إلى أن جسيع قيع االرتباشات كانت مختفعة ودالة عشج 
تشتسدددي إليدددو، وحضدددث أن العبدددارات  ( مسدددا يعشدددي ارتبددداط العبدددارة بالبعدددج الدددحؼ6.60مددددتػػ ثقدددة )

وضعت مغ أجل قياس مفيػم البعج فإن ما تكيدو األجدداء يكيددو الكدل مسدا يعشدي تدػافخ صدجقا 
 لمتجانذ الجاخمي.

كسا يػضح الججول التالي معامالت االرتباط  بضغ درجة كل عبارة والجرجة الكمية لمسكياس     
 بعج ححف درجة السكياس.

 (  9ججول ) 
 بعج ححف درجة العبارة  اإلبجاع  السيشي بالجرجة الكمية لسكياسقيػ ارتبط درجات كل عبارة 

 االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة
1 **0.682 10 **0.601 19 **0.735 28 **0.507 37 **0.680 
2 **0.781 11 **0.435 20 **0.748 29 **0.549 38 **0.699 

3 **0.762 12 **0.482 21 **0.754 30 **0.552 39 **0.727 

4 **0.694 13 **0.495 22 **0.653 31 **0.505 40 **0.576 

5 **0.696 14 **0.621 23 **0.674 32 **0.695 41 **0.645 

6 **0.721 15 **0.497 24 **0.500 33 **0.750 42 **0.615 

7 **0.772 16 *.355 25 **0.491 34 **0.720 43 **0.577 

8 **0.657 17 **0.571 26 **0.501 35 **0.738 44 **0.710 

9 **0.578 18 **0.686 27 **0.505 36 **0.736  
 (6،60جسيع قيع االرتباشات دالة عشج مدتػػ ) ** 

،  6.133يتزح مغ الججول الدابق أن قيع االرتباط الشاتجة محرػرة بضغ )
مسا يعشي ارتباط الجدء بالكل  6.60( وجسيع ىحه السعامالت كانت دالة عشج مدتػػ 6.560

، وحضث أن الجدء وضع لكياس األبعاد فإن السكياس ككل صادق فيسا وضع مغ أجل قياسو . 
 مسا يعشي تػفخ درجة شضبة مغ صجق السكياس. 
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 ( 06ججول ) 

 (46)ن = اإلبجاع  السيشى  لسكياسجة الكمية معامالت االرتباط بضغ درجة كل بعج والجر 

 معامل االرتباط األبعاد 

 **6.566 السسضدة القجرات

 **6.344 األصالة

 **6.666 الصالقة

 **6.334 السخونة

 **6.574 لمسذكالت الحداسية

 **6.445 والخبط  عمى التحمضل القجرة

 (6.60مدتػؼ )دال عشج **(                6.63دال عشج مدتػؼ ) *

يتزح مغ الججول الدابق أن معامالت االرتباط بضغ مجسػع درجات كل بعج والجرجة   
( وىى معامالت ارتباط دالة إحرائيا  مسا 6.666:  6.334الكمية لمسكياس تخاوحت ما بضغ )

 يذضخ إلى االتداق الجاخمي لمسكياس .

 الرجق:  (0
 أ ـ  صجق السحكسيؼ : 

السيشي  اإلبجاعالرجق السشصقي لمسكياس وصالحضتو لسكياس لمتحقق مغ دالالت 
( مغ ذوؼ 3)ن= تع عخض السكياس عمى مجسػعة مغ الدادة السحكسضغ لسعمسة الخوضة

االختراص في مجال عمع نفذ الصفل لتحكيع فقخات السكياس برػرتو األولية مغ ناحية 
اد معامل االتفاق بضغ السحكسضغ ، وتع اعتس)تححف الرياغة المغػية لكل فقخة )مشاسبة، تعجل،

%، وقج اقتخح ىؤالء السحكسضغ إجخاء بعس التعجيالت عمى عبارات السكياس 66ال يقل عغ
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ػن السكياس في صػرتو كّ توبحلظ  التالي كسا في الججول ارتبصت بالرياغة المغػية لمفقخات
 ( عبارة. 22الشيائية لمتصبضق االستصالعي مغ )

 (  00ججول ) 

 عبارات مكياس اإلبجاع  السيشي التي تػ تعجيميا مؼ ِقبل السحكسيؼيؽضح 

 العبارة بعج التعجيل العبارة قبل التعجيل م

اتعامددل مددع األشفددال  ذوؼ االحتياجددات  0
 الخاصة.

لدددددجؼ القدددددجرة عمدددددى التعامدددددل مدددددع األشفدددددال  ذوؼ 
 االحتياجات الخاصة بسختمف فئاتيع.

 وأوضفيدددا أركدددان قاعدددة الشذددداطأسدددتخجم  4
 بصخق مبتكخة.

 أركان قاعة الشذاط بصخق مبتكخة.أوضف 

 مدا إلى لمتػصلاستخجم أفكار مختمفة  1
 مألػف. وغضخ ىػ غخيب

 ىدػ غخيدب مدا إلدى أفكدارؼ لمتػصدل فدي أندػع 
 مألػف.  وغضخ

 

 :التحميل العاممي صجق -ب
معمسة مغ  (46االستصالعية ) العضشة عمى اإلبجاع السيشي مكياس تصبضق بعج   

 ذكخىا، الجرجات الدابق لتقجيخ وفق ا وترحيحو معمسات الخوضات السختمفة بسحافطة السشيا،
لسرفػفة ارتباط درجات الصالب عمى عبارات كل بعج مغ  العاممي التحمضل صجق حداب وتع

أبعاد السكياس الدتة باعتبار أن بشاء السكياس تع في ضػء اختيار عبارات لكل بعج برػرة 
شخيقة السكػنات قمة ، وذلظ في ضػء مصابقة العبارات لسفيػم البعج، ولقج استخجمت مدت

، وإلعصاء  (SPSSمؼ خالل الحدمة اإلحرائية ) Principal Componentاألساسية 



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

1140 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

ا  معشى نفدي، وتفدضخ ا عمسي ا مقبػال  لمسكػنات السدتخخجة فقج تع تجويخىا تجويخ ا متعامج 
 اعتسجت والشقاء باالستقخار تتدع عػامل استخخاج أجل ومغ ،Varimax  باستخجام أسمػب

 العػامل: ىحه لتحجيج التالية السحكات عمى الباحثة
 . 0≥اإلبقاء عمى العػامل التي جحرىا الكامغ  -
 6.26 ≥ اإلبقاء عمى العبارات ذات التذبع -
 ححف العامل الحؼ ال يتذبع بثالث عبارات عمى األقل. -
 عامل. مغ أكثخ عمى الستذبعة العبارات ححف -

 والججول )  ( اآلتي يػضح نتائج التحميالت العاممية
 (  04ججول ) 

 لسكياس اإلبجاع  السيشي تذبعات عبارات كل عامل واشتخاكياتيا والجحر الكامؼ وندب التبايؼ

ات
خاكي

شت
تذبعات   اال

القجرة عمى 
ات التحميل والخبط

خاكي
شت

تذبعات  اال
الحداسية 
ات لمسذكالت

خاكي
شت

 تذبعات اال
السخونة 

ات الفكخية
خاكي

شت
 تذبعات اال

الطالقة 
ات الفكخية

خاكي
شت

 تذبعات  اال
ات األصالة

خاكي
شت

 تذبعات  اال
 القجرات السسيدة 

 

.871 .755 40 .539 .800 32 .853 .651 24 .786 .813 18 .846 .922 9 .841 .965 1 

.883 .842 41 .856 .874 33 .881 .853 25 .772 .799 19 .851 .852 10 .855 .723 2 

.894 .905 42 .839 .867 34 .825 .871 26 .860 .786 20 .818 .954 11 .876 .808 3 

.852 .785 43 .835 .887 35 .920 .879 27 .684 .865 21 .806 .880 12 .859 .808 4 

.884 .780 44 .862 .770 36 .844 .883 28 .824 .855 22 .872 .834 13 .816 .828 5 
 .876 .885 37 .853 .817 29 .705 .798 23 .792 .899 14 .873 .847 6 

.790 .886 38 .847 .875 30  .817 .841 15 .868 .838 7 

.970 .856 39 .799 .784 31 .749 .846 16 .824 .739 8 
  .903 .876 17  

4.383  6.555  6.932  4.631  7.455  6.811 
الجحر 
 الكامؼ

87.666  81.935  86.654  77.188  82.836  85.143 
ندبة 
 التبايؼ
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يتزح مغ الججول الدابق بإدخال درجات العبارات التي تع وضعيا بكل ّبعج إلجخاء 
التحمضل العاممي عمضيا تبضغ ضيػر عامل واحج فقط لكل مشيع . حضث تع إدخال ثساني عبارات 

عشو ضيػر عامل واحج تذبعت بو جسيع العبارات حضث كان أدنى تذبع لمبعج األول نتج 
 % مغ ندبة63.021 العامل ىحا لمعبارة الثانية وأعمى تذبع كان لمعبارة األولى، ولقج فدخ

( . أما عغ البعج الثاني فقج كان أعمى تذبع لو 4.600مقجاره ) كامغ بجحر الكمية، التبايغ
( مغ 64.614( ، ولقج فدخ ىحا العامل ما ندبتو )01معبارة )( وأدنى تذبع كان ل00لمعبارة )

( . أما عغ البعج الثالث فقج ضيخ عامل واحج 5.233ندبة التبايغ الكمية بجحر كامغ قجره )
( ، ولقج فدخ ىحا العامل 46( وأدنى تذبع كان لمعبارة )40أيزا كان أعمى تذبع فيو لمعبارة )

( ، كسا كان العامل 2.410غ الكمي بجحر كامغ قجره )( مغ ندبة التباي55.066ما قيستو )
الحؼ ضيخ نتيجة تحمضل عبارات البعج الخابع متذبعا بجسيع عبارات ، وكان أعمى تذبع لمعبارة 

( مغ ندبة التبايغ الكمية ، 64.432( مفدخا ما ندبتو )42( ، وأدنى تذبع كان لمعبارة )46)
تذبع لمعامل الحؼ ضيخ بتحمضل عبارات البعج  ( ، كسا كان أعمى4.714وبجحر كامغ قجره )
 ( مغ ندبة%60.713) فدخاوم( 36( بضشسا كان أقل تذبع لمعبارة )35متسثال في العبارة )

( ، كسا كان أعمى تذبع لمبعج الدادس كان لمعبارة 4.333مقجاره) كامغ بجحر الكمي، التبايغ
 (.2.161وبجحر كامغ قجره ) (65.444( ومفدخا ندبة )26(، وأدنى تذبع لمعبارة )24)

مسا سبق عخضو كانت تذبعات العػامل لمعبارات الستزسشة بالبعج مختفعة مسا يعشي 
أن تمظ العبارات تحقق كفاءة مختفعة لرجق العامل ، وبيحا يتزح نقاء العػامل الشاتجة مغ 

 التحمضل العاممي ، ويؤكج ارتفاع معامل صجق كل بعج مغ أبعاده.
 اإلبجاع  السيشي:ثبات مكياس  -4

 ثبات ألفا لكخونباك - ب
تدددع حدددداب ثبدددات كدددل بعدددج مدددغ أبعددداد السكيددداس، وكدددحلظ ثبدددات عبدددارات السكيددداس ككدددل  

 بصخيقة ألفا لكخونباك، والججول التالي يػضح نتائجو
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 (  03ججول ) 
 (01وأبعاده    ن) لسكياس اإلبجاع  السيشيقيػ ثبات ألفا لكخونباك 

 ثبات الفا لكخونباخ البعج

 0.975 القجرات السسضدة

 0.974 األصالة

 0.940 الصالقة الفكخية

 0.978 السخونة الفكخية

 0.967 الحداسية لمسذكالت

القجرة عمى التحمضل 
 والخبط

0.965 

 0.964 الجرجة الكمية

 

( أن قددديع معدددامالت الثبدددات لألبعددداد الفخعيدددة لمسكيددداس ىدددى  01يتزدددح مدددغ جدددجول )  
:  6.726حضث تخاوحت قيع معامل ألفا كخونباخ ألبعاد السكياس بدضغ )معامالت ثبات مقبػلة، 

 (، وتعج ىحه الكيع عالية وتعبخ عغ ثبات جضج لمسكياس.6.742ولمسكياس الكمي ) (، 6.756

 ثبات التحميل العاممي : –ب 
( الخداص  04تذضخ قيع االشتخاكيات لمعبارات إلى ثبات أو اسدتقخار العبدارة ، ومدغ الجدجول )  

بالتذددبعات الشاتجددة مددغ التحمضددل العدداممي يتبددضغ أن العبددارات عمددى درجددة مختفعددة مددغ االسددتقخار 
( وىدي قديع مختفعدة تعبدخ عدغ  6.563(  ، ) 6.756حضث أن قديع اشدتخاكياتيا تخاوحدت بدضغ ) 

 استقخار درجات العبارات.
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أفخاد العيشة تؽزيعًا إعتجاليًا تؽزيع   

الكيدداس قامددت الباحثددة بالتأكددج مددغ مددجػ اعتجاليددة تػزيددع أفددخاد عضشددة الجراسددة فددي ضددػء 
 التداليوالجدجول  اإلبدجاع  السيشدي(  –التدجفق الشفددي  –) اليقطة الحىشية اييذ الجراسةسقالقبمي ل

 يػضح ذلظ .

 ( 02 ججول )

 (011)ن =   األساسيةعيشة الفي الستغيخات قيج الجراسة لجي  األساسية اعتجالية تؽزيع أفخاد عيشة الجراسة

 
 السكياس

 االبعاد
 

الستؽسط 
 الحدابي

االنحخاف  الؽسيط
 السعياري 

 االلتؽاء

 
 

اإلبجاع  
 سيشيال

القجرات السسضدة لسعمسة الخوضة 
 السبجعة ميشيا  

33.15 32.50 3.24 0.33 

 0.56 4.21 35.00 34.78 األصالة
 0.54 3.02 22.00 22.95 الفكخيةالصالقة 
 0.91 2.85 32.00 32.64 الفكخية السخونة

 0.02 2.54 32.00 30.95 لمسذكالت الحداسية
 0.24 2.17 20.00 19.75 والخبط التحمضل عمى القجرة

 0.97 14.70 171.50 174.22 البجاع السيشيالجرجة الكمية ل
 
 

التجفق 
 الشفدي

 0.20- 4.61 39.00 38.79 االستستاع الحاتي
 0.29 3.85 37.00 38.39 تغحية راجعة واضحة 
التخكضد واالنجماج في اداء  

 السيسة
20.03 20.00 2.36 0.76 

فقجان الػعي بالحات والذعػر  
 بالػقت 

23.32 23.50 3.78 -0.03 

 0.23 2.41 23.00 23.12 التػازن بضغ التحجؼ والسيارة 
 0.41 12.41 143.00 143.65 متجفق الشفديالجرجة الكمية ل

 0.74- 3.51 31.00 30.82 السالحطة 
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 اليقطة
 الحىشية

 0.33- 4.57 28.50 28.48 الػصف
الترخف بػعي في المحطة 

 الحاضخة
25.39 26.00 6.82 -0.02 

 0.38 4.41 19.00 19.21 عجم الحكع عمى الخبخات الجاخمية
 0.48- 3.60 24.00 23.43 الجاخميةعجم التفاعل مع الخبخات 

 0.07 11.77 126.00 127.31 الحىشية ميقطةالجرجة الكمية ل
 

( تقارب قيع كل مغ الستػسط والػسيط ،  02 يتزح مغ الججول رقع )
مسا يذضخ إلى أنيا تقع  0+ ،0-تشحرخ بضغ كسا أن قيع معامل االلتػاء

 داخل السشحشى االعتجالي وبحلظ تكػن العضشة مػزعة تػزيعا  إعتجاليا .

 عرض النتائج ومناقشتها 

 نتائج الفخض األول وتفديخىا :

ىحا الفخض عمى ... "تتػافخ أبعاد اليقطة الحىشية لدجػ معمسدات ريداض األشفدال  يشص
 بسحافطة السشيا".

مغ صدحة ىدحا الفدخض تدع إيجداد قيسدة الجرجدة الػسديصية أو السحايدجة لكدل بعدج  لمتحقق
عمدددى حدددجة )الجرجدددة السحايدددجة مزدددخوبة فدددي عدددجد العبدددارات لمبعدددج( ومقارندددة تمدددظ الكيسدددة بكيسدددة 
الستػسط الحدابي فكمسدا كاندت قيسدة الستػسدط الحددابي أعمدى مدغ قيسدة الجرجدة الػسديصية كمسدا 

ضشة البحث مغ معمسات رياض األشفال بسحافطدة السشيدا ، والجدجول يعشي تػافخ البعج برفاتو لع
 التالي يػضح تمظ الشتائج.
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 (  05ججول ) 
 الجرجة الؽسيطية والستؽسطات الحدابية لميقعة الحىشية وأبعادىا

 البعج
عجد 

 العبارات
وسيط 
 العبارة

الجرجة السحايجة 
 الكمية

الستػسط 
 الحدابي

 مجػ التػافخ

 متػسط 045.10 005 1 17 الجرجة الكمية
 مختفع 16.64 42 1 6 السالحطة

 فػق الستػسط 46.26 42 1 6 الػصف
 متػسط 43.17 42 1 6 الترخف بػعي في المحطة

 غضخ متػافخ 07.40 42 1 6 عجم الحكع عمى الخبخات الجاخمية
 متػسط 41.21 40 1 5 عجم التفاعل مع الخبخات الجاخمية

 

 مغ نتائج الججول الدابق اآلتي: يتزح
حضث كانت قيسة الستػسط الحدابي  " عجم الحكع عمى الخبخات الجاخمية" عجم تػافخ  -

لجرجات معمسات رياض األشفال بسحافطة السشيا أقل مغ قيسة الجرجة السحايجة أو 
الػسيصية مسا يعشي عجم مقجرتيغ عمى إصجار أحكام تقضيسية عمى أفكارىغ ومذاعخىغ 

 الجاخمية، وىحا يحتاج إلى بخامج تجريبية لمعسل عمى تغضضخ ذلظ .
تػافخ اليقطة الحىشية لجػ معمسات رياض األشفال بسدتػػ متػسط حضث كانت قيسة  -

الستػسط الحدابي لجرجاتيغ أعمى بقجر ضئضل عغ الجرجة الػسيصية مسا يعشي يتػفخ 
الخبخات الحاضخة أكثخ مغ االنذغال  لجييغ السخاقبة لمخبخات ومقجرتيغ عمى التخكضد عمى

بالخبخات الساضية أو األحجاث السدتقبمية والسقجرة أيزا عمى مػاجية األحجاث كسا ىي 
دون إصجار أحكام وذلظ في نصاق متػسط ، وىحا قج يكػن بدبب تػافخ بعج الػصف 

يعشي  والترخف بػعي في المحطة وعجم التفاعل مع الخبخات الجاخمية بجرجة متػسصة مسا
مقجرتيع عمى التعبضخ عغ الخبخات الجاخمية بكمسات وذلظ بجرجة متػسصة ، وكحلظ وعي 
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السعمسات مػضع الجراسة مغ األنذصة التي يقسغ بيا في المحطة ذاتيا حتى وان اختمف 
عسا يقسغ بو مغ سمػك تمقائي أو إن كغ يخكدن عمى شيء آخخ أيزا بجرجة متػسصة ، 

فكار والسذاعخ التي تشتابيع تعسل عمى تذتت تفكضخىغ واالنذغال وكحلظ يتػافخ لجييغ األ
 بيا وفقجان التخكضد فيسا يفكخون فيو بسجال عسميغ بجرجة متػسصة.

تػافخت لجػ معمسات رياض األشفال مػضع الجراسة السالحطة بجرجة مختفعة مسا يعشي  -
ل اإلحداسات والسعارف تفعة عمى االنتباه لمخبخات الجاخمية والخارجية مثخ مقجرتيغ الس

واالنفعاالت والسذاىجات واألصػات والخوائح ...الخ ، وىحا يعشى تػاجج التجريبات الالزمة 
 الستغالل مثل ىحه السدايا واستثسارىا في مجال تخبية األشفال وتعميسيع.

(، ) 4607وقج اتفقت نتيجة ىحا الفخض مع نتائج دراسات كال  مغ ) أمضخة بجر ،         
 الصالبضضغ السخشجيغو  السعمسضغ أن إلى يسانتائج تػصمت( التي 4607شذسي الخويمي، ال

( التي كانت عضشتيا مغ 4606، ) مخام عػدة، العقمية اليقطة متػسصا  مغ مدتػػ  يستمكػن 
 اليقطة مدتػػ  نأ الشتائجمػضفي مجيخية التخبية والتعميع العالي حضث أشارت نتائجيا 

،  ودراسة )نادية بكخ، مختفعة بجرجة جاءت ميعالتعو  التخبية مجيخيات ضفيػ م ػلج شيةىالح
( التي تػصمت إلى أن رؤساء األقدام العمسية بجامعة االزىخ يتستعػن بسدتػػ فػق 4604

( التي تػصمت نتائجيا إلى 4605السعتجل مغ اليقطة الحىشية، ودراسة ) ىالة سشارؼ، 
 ,Bernayجة أعمى مغ الستػسط، وأيزا  دراسة تستع شالب الجامعة لميقطة الحىشية بجر 

Ross S. ,2014) التي أكجت عمى امتالك السعمسضغ السبتجئضغ لسدتػػ متػسط مغ ،)
( التي أوججت نتائجيا وجػد مدتػيات (Whitaker,et al., 2017اليقطة الحىشية، ودراسة 

 وفػق الستػسط. مغ اليقطة الحىشي لجػ معمسضغ رياض االشفال تتخاوح ما بضغ الستػسط 
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 نتائج الفخض الثاني وتفديخىا:

ىحا الفخض عمى ... "تتػافخ أبعاد التجفق الشفدي لجػ معمسات رياض األشفال  يشص
 بسحافطة السشيا".

مغ صحة ىحا الفخض تع إيجاد قيسة الجرجة الػسيصية أو السحايجة لكل بعج  لمتحقق
عمى حجة )الجرجة السحايجة مزخوبة في عجد العبارات لمبعج( ومقارنة تمظ الكيسة بكيسة 
الستػسط الحدابي فكمسا كانت قيسة الستػسط الحدابي أعمى مغ قيسة الجرجة الػسيصية كمسا 

والججول ضشة البحث مغ معمسات رياض األشفال بسحافطة السشيا ، يعشي تػافخ البعج برفاتو لع
 يػضح تمظ الشتائج. التالي

 (  00ججول ) 
 الجرجة الؽسيطية والستؽسطات الحدابية لمتجفق الشفدي وأبعاده

 البعج
عجد 

 العبارات
وسيط 
 العبارة

الجرجة السحايجة 
 الكمية

الستػسط 
 الحدابي

 مجػ التػافخ

 فػق الستػسط 021.43 066 1 14 الجرجة الكمية
 فػق الستػسط 16.57 16 1 06 االستستاع الحاتي

 فػق الستػسط 16.17 45 1 7 تغحية راجعة واضحة 
 فػق الستػسط 46.61 03 1 3 التخكضد واالنجماج في اداء السيسة 
 فػق الستػسط 41.14 06 1 4 فقجان الذعػر بالػقت والػعي بالحات  
 فػق الستػسط 41.04 06 1 4 التػازن بضغ السيارة  والتحجؼ 

وذلظ مغ  فػق الستػسصةمغ نتائج الججول الدابق تػافخ التجفق الشفدي بجرجة يتزح 
والخغبة في  والعسل مع االشفال داخل الخوضة، الذعػر بالستعة الجاخمية أثشاء األداء السيشي

دون انتطار إلثابة أو محفد ، كسا أنيغ عمى معخفة مدبقة باتجاه  في عسميغ االستسخار
أدائيغ ورضاىغ عغ االنجاز الستحقق ، وشعػرىغ بالتػازن بضغ متصمبات التحجؼ ومياراتيغ 
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أداء السيام السيشية ، مع تػاججىغ بالخوضة و  الذخرية ، مع تالشي اىتساميغ بحاتيغ أثشاء
التي تطيخ أثشاء تعامميغ مع األشفال داخل القاعة حجؼ شعػرىغ بالتػازن بضغ متصمبات الت

الذخرية، وىحا يجعػ الباحثة إلى تقجيع مقتخح ببخنامج لتجعيع تمظ األبعاد  يغمياراتو 
 يغ.جيفي العسمية التعميسية وتشسية اإلبجاع  السيشي ل االستثسارى

( التي 4607الشذسي الخويمي، يجة ىحا الفخض مع نتائج دراسات )وقج اتفقت نت
متػسصا  مغ التجفق الشفدي،  مدتػػ  يستمكػن  الصالبضضغ السخشجيغ أن إلى يانتائج تػصمت

أن  نتائجيساأضيخت ( التي 4607)أيسغ سالمة،  (، ودراسة4606ودراسة )مشتطخ كصفان، 
( 4603، ودراسة )عساد نريف ، شفدي التجفق ال معمسات الخوضة لجييغ مدتػػ متػسط مغ

 ي. الشفد التجفق مختفع مغ مدتػػ يستمكػن  العميا الجراساتجيا أن شمبة التي تػصمت نتائ
 

 نتائج الفخض الثالث وتفديخىا:
ىحا الفخض عمى ..."تتػافخ أبعاد اإلبجاع  السيشي لجػ معمسات رياض األشفال  يشص

 بسحافطة السشيا".
 

مغ صحة ىحا الفخض تع إيجاد قيسة الجرجة الػسيصية أو السحايجة لكل بعج  لمتحقق
عمى حجة )الجرجة السحايجة مزخوبة في عجد العبارات لمبعج( ومقارنة تمظ الكيسة بكيسة 
الستػسط الحدابي فكمسا كانت قيسة الستػسط الحدابي أعمى مغ قيسة الجرجة الػسيصية كمسا 

ضشة البحث مغ معمسات رياض األشفال بسحافطة السشيا ، والججول يعشي تػافخ البعج برفاتو لع
 التالي يػضح تمظ الشتائج.
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 (  07ججول ) 
 الجرجة الؽسيطية والستؽسطات الحدابية لإلبجاع السيشي وأبعاده

 البعج
عجد 

 العبارات
وسيط 
 العبارة

الجرجة السحايجة 
 الكمية

الستػسط 
 الحدابي

 مجػ التػافخ

 فػق الستػسط 052.44 014 1 22 الجرجة الكمية
القدددددددددجرات السسضددددددددددة لسعمسدددددددددة الخوضدددددددددة 

 السبجعة ميشيا  
6 1 42 11.03 

 فػق الستػسط

 فػق الستػسط 12.56 45 1 7 األصالة
 فػق الستػسط 44.73 06 1 4 الصالقة الفكخية
 فػق الستػسط 14.42 42 1 6 السخونة الفكخية

الستػسطفػق  16.73 42 1 6 الحداسية لمسذكالت  
 فػق الستػسط 07.53 03 1 3 القجرة عمى التحمضل والخبط

 

تػفخ أبعاد اإلبجاع السيشي بجرجة فػق الستػسط لجػ  الشتائج بالججول الدابق إلى تذيخ      
( وىػ ما يجل عمى قجرة ىؤالء البحث)العضشة قضج سحافطة السشيا معمسات رياض االشفال ب

 وتصبيقيا التقمضجؼ السدار خارجو  السألػفة غضخ الججيجة األفكار وخمق استثارةالسعمسات عمى 
استخجام أسالضب وعخوض  عمى مذتسمةو  مختمفة التعمع بصخق  عسميات الخوضة لتحدضغ في

 وتقشيات حجيثة تكشػلػجية، أسالضب مع اختيار تقجيسية غضخ مألػفة لألشفال تتدع بالتذػيق
كسا يجل أيزا  عمى مخونة األشفال وسمػكياتيع،  اتجاىات تغضضخ كي تديع في  ومشاسبة

السعمسات في تغضضخ أفكارىغ بسا يتشاسب مع شبيعة السػاقف التي يتعخضغ ليا داخل الخوضة 
طِيخ تو  شػيمة، لفتخة واحج   مكان في والبقاء والجسػد، عغ الخوتضغ، كسا أنيا تتسضد ببعجىا

 واضحة، رؤية   خؤية السذكمةب تتدع كسا أنيا،  الججيجة السفاليع استخجام ومخونة  في سخعة  
 الصخح في الػاقعية مع وجػانبيا، وآثارىا، حجسيا، عمى والتعخف دقيقا ، تحجيجا   وتحجيجىا
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 عشاصخىا إلى الخبخة ، وىي أيزا  تتسضد بقجرتيا عمى تحمضلىي كسا الحقائق ورؤية والسعالجة،
الخبخة مخة  عشاصخ تكػيغ ثع ذلظ، وتفدضخ .البعس عغ بعزيا العشاصخ ىحه وعدل األولية،
. وكل ىحه االبعاد تتػافخ لجػ معمسة الخوضة بجرجة  ججيج وتخابط في بشاء وتذكضميا آخخػ،

وىحا ما يجعػ الباحثة إلى تقجيع مقتخح بإعجاد بخامج لتشسية اإلبجاع  السيشي ، فػق الستػسصة
 لجػ معمسات رياض األشفال حتى نزسغ جػدة السخخج .

، ((Craft, et al.2007وتتفق نتيجة ىحا الفخض مع نتائج دراسات كال  مغ  

(Maker, et al, 2008 والتي هدفت إلى فحص أثز ابتكارية المعلم ،) عمى االداء االبتكارؼ
( التي ىجفت إلى التعخف عمى االابجاع التجريدي لمسعمسة (Chien, & Hui, 2010لتالمضحه، 

( 4603وتأثضخه عمى تعميع االشفال في مخحمة رياض االشفال. ودراسة ) سعاد عبج الغشي، 
التي تػصمت نتائجيا إلى وجػد مدتػيات مختفعة ومتػسصة مغ الدمػكيات االبجاعية لمسعمع 

( ، 4600أخخػ مشيا دراسة )مخيع السصػع ،  داخل الفرل الجراسي، واتفقت أيزا  مع دراسات
( . والتي جسيعيا 4606(، ) مخام عػدة، 4604(، )أحالم عمي، 4605،عبضجة  ناصخ) 

أكجت عمى تػافخ محاور االبجاع السيشي والتخبػؼ بجرجو مختفعة لجػ السعمسضغ ومجراء 
 السجارس.

 

 نتائج الفخض الخابع وتفديخىا :
.. "تددديع أبعدداد اليقطددة الحىشيددة ، وأبعدداد التددجفق الشفدددي ىددحا الفددخض عمددى أنددو .. يــشص

كستغضددخات مدددتقمة بشددددب إسدديام مختمفددة دالدددة إحرددائيا فددي اإلبدددجاع  السيشددي لسعمسددات ريددداض 
 األشفال بسحافطة السشيا ". ويتجدأ مغ ىحا الفخض الفخوض الفخعية اآلتية:

ضددخات مدددتقمة بشدددب إسدديام تددديع أبعدداد اليقطددة الحىشيددة ، وأبعدداد التددجفق الشفدددي كستغ -
 مختمفة دالة إحرائيا في متغضخ القجرات السسضدة.

تددديع أبعدداد اليقطددة الحىشيددة ، وأبعدداد التددجفق الشفدددي كستغضددخات مدددتقمة بشدددب إسدديام  -
 مختمفة دالة إحرائيا في متغضخ األصالة.



 

بية للطفولة المبكرة      ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1151 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

إسدديام  تددديع أبعدداد اليقطددة الحىشيددة ، وأبعدداد التددجفق الشفدددي كستغضددخات مدددتقمة بشدددب -
 مختمفة دالة إحرائيا في متغضخ الصالقة الفكخية.

تددديع أبعدداد اليقطددة الحىشيددة ، وأبعدداد التددجفق الشفدددي كستغضددخات مدددتقمة بشدددب إسدديام  -
 مختمفة دالة إحرائيا في متغضخ السخونة الفكخية

تددديع أبعدداد اليقطددة الحىشيددة ، وأبعدداد التددجفق الشفدددي كستغضددخات مدددتقمة بشدددب إسدديام  -
 تمفة دالة إحرائيا في متغضخ الحداسية لمسذكالت.مخ

تددديع أبعدداد اليقطددة الحىشيددة ، وأبعدداد التددجفق الشفدددي كستغضددخات مدددتقمة بشدددب إسدديام  -
 مختمفة دالة إحرائيا في متغضخ القجرة عمى التحمضل والخبط

 

 Step Wiseمغ صحة الفخض تع استخجام تحمضل االنحدجار متعدجد الخصدػات "لمتحقق       
regression  ، في نسػذج يتزسغ كل بعج مغ أبعاد اإلبجاع  السيشي الدتة )القجرات السسضدة "

األصدددالة ، الصالقدددة الفكخيدددة ، السخوندددة الفكخيدددة ، الحداسدددية لمسذدددكالت ، القدددجرة عمدددى التحمضدددل 
السالحطددة ، الػصددف ، الترددخف بددػعي ، والددخبط( كستغضددخ تددابع ، ومتغضددخات الجراسددة األخددخػ )

لحكددع عمددى الخبددخات الجاخميددة ، عددجم التفاعددل مددع الخبددخات الجاخميددة، واالسددتستاع الددحاتي عددجم ا
واإلثابة الجاخمية ، التغحيدة الخاجعدة الػاضدحة والفػريدة ، التخكضدد التدام واالندجماج الكمدي فدي أداء 

( كستغضدددخات السيسدددة ، فقدددجان الذدددعػر بالػقدددت والدددػعي بالدددحات ، التدددػازن بدددضغ التحدددجؼ والسيدددارة
دددددتقمة. حضددددث تددددجخل الستغضددددخات واحددددجا تمددددػ اآلخددددخ عمددددى أسدددداس ارتباشيددددا بددددالستغضخ التددددابع م

والستغضخات السدتقمة األخخػ، ويختار في كل خصػة أعمدى الستغضدخات السددتقمة ارتباشدا بدالستغضخ 
التددابع بعددج حددحف أثددخ ارتباشيددا بددالستغضخات السدددتقمة األخددخػ  ، والجددجاول الدددتة التاليددة تػضددح 

 مع كل متغضخ تابع.  نتائجيا
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 بالشدبة لمقجرات السسيدة :  -0
( الشتددددائج الخاصددددة بددددالستغضخات السدددددتقمة مددددع القددددجرات السسضدددددة 06الجددددجول ) يؽضــــح

 لسعمسات رياض األشفال كستغضخ تابع.
(08ججول )  

االرتباط الستعجد والتبايؼ السذتخك وقيسة "ف" وداللتيا والؽزن االنحجاري العادي والسعياري 
 (011واالنحجار الثابت لمعيشة الكمية )ن =
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06.33 1.531 1.749 1.10 16.12 1.480 1.10 16.12 1.480 1.531 

سيدة
الس

ت 
قجرا

ال
 

التخكيد 
 واالنجماج

02.52 
1.219 1.504 

1.10 42.88 1.339 1.10 42.88 1.339 1.584 

التخكيد 
 واالنجماج

1.409 1.091 
االستستاع 

 الحاتي
 

مغ الجدجول الددابق أن تحمضدل االنحدجار متعدجد الخصدػات قدج تدع فدي خصدػتضغ :  يتزح
مدددغ متغضدددخات التدددجفق الشفددددي" أعمدددى  –ضيدددخ فدددي الخصدددػة األولدددى متغضدددخ " التخكضدددد واالندددجماج 

الستغضددخات السددددتقمة إسددياما  فدددي تبددايغ الستغضدددخ التددابع، وقدددج بمغددت قيسدددة االرتبدداط الستعدددجد بدددضغ 
( تقخيبا مغ تبايغ %46.0( وذلظ بشدبة )1.480حجث تبايشا مقجاره )(، وأ1.531الستغضخيغ )

الستغضددخ التددابع، وبيددحا يسكددغ القددػل بددأن متغضددخ التخكضددد واالنددجماج يسكددغ أن يددديع فددي القددجرات 
 (.%46.0السسضدة بشدبة )

أيزدددا مدددغ متغضدددخات التدددجفق  –كسدددا ضيدددخ فدددي الخصدددػة الثانيدددة متغضدددخ )االسدددتستاع الدددحاتي 
كدددأكثخ الستغضدددخات إسدددياما فدددي اإلبدددجاع  السيشدددي، ولقدددج بمدددغ التخكضدددد واالندددجماج تغضدددخ الشفددددي( مدددع م
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( تقخيبددا، %11.7( بشددبة )1.339( كسدا أحدجث تبايشددا مقدجاره  )1.584االرتبداط الستعدجد بضشيسددا )
فددإن متغضددخ ( %46.0)قددج أسدديع فددي اإلبددجاع  السيشددي بشدددبة  التخكضددد واالنددجماجوحضددث أن متغضددخ 

 ( في اإلبجاع  السيشي لسعمسات رياض األشفال.%3.6حاتي قج أسيع بشدبة )االستستاع ال
وبيحا يسكؼ التشبؤ باإلبجاع  السيشي مؼ خالل درجات معمسات رياض األطفال في متغيخ     

 جارية الجالة عمى التشبؤ كاآلتي، وتكؽن السعادالت االنحاالستستاع الحاتيالتخكيد واالنجماج ، 

 )ناتج الخطؽة األولى(       ( التخكيد واالنجماج.1.749+ ) 08.55 اإلبجاع  السيشي =
  ( االستستاع الحاتي1.091( التخكيد واالنجماج + )1.504+ ) 02.52اإلبجاع  السيشي = 

 )ناتج الخطؽة الثانية(
 

 بالشدبة لألصالة:  -4
السيشيدددة ( الشتدددائج الخاصدددة بدددالستغضخات السددددتقمة مدددع األصدددالة 07الجدددجول )  يؽضـــح

 لسعمسات رياض األشفال كستغضخ تابع.
االرتباط الستعجد والتبايؼ السذتخك وقيسة "ف" وداللتيا والؽزن االنحجاري العادي والسعياري  ( 09ججول ) 

 (011واالنحجار الثابت لمعيشة الكمية )ن =
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07.32 
1.231 1.393 1.10 

44.40 
1.085 1.10 

44.40 
1.085 1.231 
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االستستاع 
 الحاتي

االستستاع  1.297 1.427 05.91 1.10 1.427 05.91 1.10 1.482 1.300 04.04
 الحاتي

التؽازن بيؼ  1.284 1.470
السيارة 
 والتحجي
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الشتائج بالججول الدابق والخاص بتحميل االنحجار متجرج الخطؽات قج تػ في  تذضخ     
مؼ متغيخات التجفق  –خطؽتيؼ : ظيخ في الخطؽة األولى متغيخ " االستستاع الحاتي 

الشفدي" أعمى الستغيخات السدتقمة إسيامًا في تبايؼ األصالة كستغيخ تابع، وقج بمغت قيسة 
( وذلغ بشدبة 6.063(، محجثا تبايشا مقجاره )6.216خيؼ )االرتباط الستعجد بيؼ الستغي

( تقخيبا مؼ تبايؼ متغيخ األصالة، وبيحا يسكؼ القؽل بأن متغيخ االستستاع الحاتي 08.5%)
 (.%08.5يسكؼ أن يديػ في األصالة بشدبة )

أيزدددا مدددغ متغضدددخات التدددجفق  –ضيدددخ فدددي الخصدددػة الثانيدددة متغضدددخ )االسدددتستاع الدددحاتي  كســـا
كأكثخ الستغضخات إسياما فدي األصدالة، ولقدج بمدغ التػازن بضغ السيارة والتحجؼ الشفدي( ومعو متغضخ 

( تقخيبددا، %42.5( بشددبة )1.427( كسدا أحدجث تبايشددا مقدجاره  )1.297االرتبداط الستعدجد بضشيسددا )
فدإن متغضدخ الحداسدية ( %06.3)قج أسديع فدي األصدالة بشددبة  االستستاع الحاتيمتغضخ  وحضث أن

 ( في األصالة السيشية لسعمسات رياض األشفال.%4.4لمسذكالت يديع بشدبة )
وبيحا يسكؼ التشبؤ باألصالة مؼ خالل درجات معمسات رياض األطفال في متغيخي 

و تكؽن السعادالت االنحجارية الجالة عمى ، والحداسية لمسذكالت وعمياالستستاع الحاتي
 التشبؤ كاآلتي :

                    ( االستستاع الحاتي.1.393+ )09.52األصالة  = 
 )ناتج الخطؽة األولى(

     ( التؽازن بيؼ السيارة والتحجي           1.470( االستستاع الحاتي + )1.300+ ) 04.04األصالة = 
 الثانية()ناتج الخطؽة 

 
 بالشدبة لمطالقة الفكخية:  -3

( الشتائج الخاصة بإسديام الستغضدخات السددتقمة فدي الصالقدة الفكخيدة 46الججول ) يؽضح
 كستغضخ تابع لسعمسات رياض األشفال.
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( 41ججول )   

واالنحجار  االرتباط الستعجد والتبايؼ السذتخك وقيسة "ف" وداللتيا والؽزن االنحجاري العادي والسعياري 
  (011الثابت لمعيشة الكمية )ن =
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06.43 
6.261 6.105 6.60 

47.61 
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االستستاع 
 الحاتي

االستستاع  6.332 6.165 40.30 6.60 6.165 40.30 6.60 6.451 6.203 5.03
 الحاتي

فقجان  6.442 6.466
 الػعي

االستستاع  6.360 6.116 04.11 6.60 6.116 04.11 6.60 6.425 6.154 2.56
 الحاتي

فقجان  6.445 6.462
 الػعي

 الػصف 6.007 6.057
نتائج تحمضل االنحجار متجرج الخصػات بالججول الدابق نجج أن التحمضدل قدج تدع فدي  مؼ

الشفددددي" اإلسددديام أحدددج متغضدددخات التدددجفق  –ثدددالث خصدددػت : كدددان لستغضدددخ " االسدددتستاع الدددحاتي 
األعمدددى فدددي تبدددايغ الستغضدددخ التدددابع الصالقدددة الفكخيدددة ، حضدددث بمغدددت قيسدددة االرتبددداط الستعدددجد بدددضغ 

( وذلدددددظ بشددددددبة 1.433( فدددددي الخصدددددػة األولدددددى ، محدددددجثا تبايشدددددا مقدددددجاره )1.283الستغضدددددخيغ )
ستاع ( تقخيبا مغ تبايغ متغضخ الصالقة الفكخيدة ، وبيدحا يسكدغ القدػل بدأن متغضدخ االسدت41.1%)

 (.%41.1الحاتي يسكغ أن يديع في الصالقة الفكخية بشدبة )
 –أما الخصػة الثانية فقج ضيخ فضيا مع متغضخ )االستستاع الدحاتي ضيدخ متغضدخ فقدجان الدػعي

أيزا مغ متغضخات التجفق الشفدي( كأكثخ الستغضخات إسياما في الصالقة الفكخية، حضدث بمدغ االرتبداط 
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( تقخيبددا، وحضددث أن %16.5( بشدددبة )1.317محددجثضغ تبايشددا مقددجاره  )( 1.552الستعددجد بضشيسددا )
فدإن متغضدخ فقدجان الدػعي ( %41.1)قدج أسديع فدي الصالقدة الفكخيدة بشددبة  االستستاع الحاتيمتغضخ 

 ( في الصالقة الفكخية.%5.2أمكشو أن يديع بشدبة )
تغضدددخات اليقطدددة إال أندددو فدددي الخصدددػة الثالثدددة فقدددج ضيدددخ مدددع متغضدددخؼ التدددجفق الشفددددي أحدددج م

الحىشيددة وىددػ متغضددخ الػصددف . حضددث أمكشددو أن يددديع مددع متغضددخؼ االسددتستاع الددحاتي وفقددجان الددػعي 
% ، وحضدث أن متغضدخؼ التددجفق 11.6بشددبة إسديام  -الستغضدخ التدابع  –فدي متغضدخ الصالقدة الفكخيدة 

ة إسددديام قدددجرىا االسدددتستاع الدددحاتي ، وفقدددجان الدددػعي قدددج أسددديسا فدددي الخصدددػة الثانيدددة بشددددب –الشفددددي 
%(  فدددي متغضدددخ الصالقدددة الفكخيدددة 1.0( ، وعميدددو تكدددػن نددددبة إسددديام متغضدددخ الػصدددف )16.5%)

 لسعمسات رياض األشفال
وبيحا يسكؼ التشبؤ بالطالقة الفكخية مؼ خالل درجات معمسات رياض األطفال في 

ية الجالة ، وفقجان الؽعي ، والؽصف وتكؽن السعادالت االنحجار االستستاع الحاتيمتغيخات 
 عمى التشبؤ كاآلتي :

                                       ( االستستاع الحاتي.1.307+ )01.05الطالقة الفكخية  = 
 )ناتج الخطؽة األولى(

                    ( فقجان الؽعي1.442( االستستاع الحاتي + )1.473+ ) 7.05الطالقة الفكخية = 
 )ناتج الخطؽة الثانية(

ـــــة الفكخيـــــة =  ( فقـــــجان الـــــؽعي 1.447( االســـــتستاع الـــــحاتي +)1.427+)2.71الطالق
      ( الؽصف1.009+)

 )ناتج الخطؽة الثالثة(
 

 بالشدبة لمسخونة الفكخية:  -2
( الشتددددائج الخاصددددة بددددالستغضخات السدددددتقمة مددددع الصالقددددة الفكخيددددة 40الجددددجول ) يؽضــــح

 لسعمسات رياض األشفال كستغضخ تابع.
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 ( 40ججول ) 

االرتباط الستعجد والتبايؼ السذتخك وقيسة "ف" وداللتيا والؽزن االنحجاري العادي والسعياري واالنحجار 
 (011الثابت لمعيشة الكمية )ن =
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االستستاع  1.581 1.330 42.53 1.10 1.330 42.53 1.10 1.472 1.222 07.08
 الحاتي

فقجان  1.400 1.480
 الؽعي

االستستاع  1.047 1.393 41.74 1.10 1.393 41.74 1.10 1.407 1230 00.71
 الحاتي

فقجان  1.090 1.400
 الؽعي

 السالحعة 1.095 1.420
التحمضدل قدج تدع فدي ثدالث نتائج تحمضل االنحجار الستجرج بالججول الددابق إلدى أن  تذيخ

أحددج متغضددخات التددجفق الشفدددي" إسددياما أعمددى فددي  –خصددػت : كددان لستغضددخ " االسددتستاع الددحاتي 
تبدددايغ الستغضدددخ التدددابع السخوندددة الفكخيدددة ، حضدددث بمغدددت قيسدددة االرتبددداط الستعدددجد بدددضغ الستغضدددخيغ 

( مددغ %44.4( وذلددظ بشدددبة )1.404( فددي الخصددػة األولددى ، محددجثا تبايشددا مقددجاره )1.504)
تبايغ متغضخ السخونة الفكخية ، وبيحا يسكغ القػل بدأن متغضدخ االسدتستاع الدحاتي يسكدغ أن يدديع 

 ( تقخيبا.%44في السخونة الفكخية بشدبة )
 –الخصػة الثانية فقج ضيخ فضيا مع متغضخ )االستستاع الدحاتي ضيدخ متغضدخ فقدجان الدػعي أما

تغضخات إسياما في السخونة الفكخيدة، حضدث بمدغ االرتبداط أيزا مغ متغضخات التجفق الشفدي( كأكثخ الس
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( ، وحضدث أن متغضدخ %11.4( بشددبة )1.330( محدجثضغ تبايشدا مقدجاره  )1.581الستعجد بضشيسا )
فدإن متغضدخ فقددجان الدػعي أمكشددو ( %44.4)قددج أسديع فدي السخونددة الفكخيدة بشدددبة  االسدتستاع الدحاتي

 خية.( في السخونة الفك%5.2اإلسيام بشدبة )
الخصػة الثالثة فقج ضيخ مع متغضخؼ التجفق الشفدي أحج متغضدخات اليقطدة الحىشيدة وىدػ  وعؼ

متغضددخ السالحطددة . حضددث أمكشددو أن يددديع مددع متغضددخؼ االسددتستاع الددحاتي وفقددجان الددػعي فددي متغضددخ 
 –% ، وحضددث أن متغضددخؼ التددجفق الشفدددي 17.1بشدددبة إسدديام  -الستغضددخ التددابع  –السخونددة الفكخيددة 

( ، %11.4قج أسيسا فدي الخصدػة الثانيدة بشددبة إسديام قدجرىا ) -االستستاع الحاتي ، وفقجان الػعي 
%(  فددي متغضددخ السخونددة الفكخيددة لسعمسددات ريدداض 4.1وعميددو تكددػن ندددبة إسدديام متغضددخ السالحطددة )

 األشفال
وبيحا يسكؼ التشبؤ بالسخونة الفكخية مؼ خالل درجات معمسات رياض األطفال في 

، وفقجان الؽعي ، والسالحعة وتكؽن السعادالت االنحجارية الجالة االستستاع الحاتيمتغيخات 
 عمى التشبؤ كاآلتي :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــحاتي.1.300+ )41.37السخونــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفكخيــــــــــــــــــــــــــــــــــة  =                                                               ( االســــــــــــــــــــــــــــــــــتستاع ال
 )ناتج الخطؽة األولى(

                              ( فقجان الؽعي1.400( االستستاع الحاتي + )1.472+ )07.08السخونة الفكخية = 
 )ناتج الخطؽة الثانية(

         ( السالحعة1.095( فقجان الؽعي +)1.090( االستستاع الحاتي +)1.407+)00.71السخونة الفكخية = 
 )ناتج الخطؽة الثالثة(

 

 بالشدبة لمحداسية لمسذكالت:  -5
( الشتددددائج الخاصددددة بددددالستغضخات السدددددتقمة مددددع الصالقددددة الفكخيددددة 44الجددددجول ) يؽضــــح

 لسعمسات رياض األشفال كستغضخ تابع.
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(  44ججول )   

االنحجاري العادي والسعياري واالنحجار االرتباط الستعجد والتبايؼ السذتخك وقيسة "ف" وداللتيا والؽزن 
(011الثابت لمعيشة الكمية )ن =  
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1.257 1.454 1.10 
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1.419 1.10 

43.62 
1.419 1.257 

الت
ذك

لمس
ية 

اس
حد

ال
 

االستستاع 
 الحاتي

االستستاع  1.292 1.422 05.05 1.10 1.422 05.05 1.10 1.411 1.304 08.05
 الحاتي

التخكيد  1.447 1.400
 واالنجماج

مغ الجدجول الددابق أن تحمضدل االنحدجار متعدجد الخصدػات قدج تدع فدي خصدػتضغ :  يتزح
مدددغ متغضدددخات التدددجفق الشفددددي" أعمدددى  –ضيدددخ فدددي الخصدددػة األولدددى متغضدددخ " االسدددتستاع الدددحاتي 

الستغضدددخات السددددتقمة إسدددياما  فدددي تبدددايغ الحداسدددية لمسذدددكالت كستغضدددخ التدددابع، وقدددج بمغدددت قيسدددة 
( وذلددددظ بشدددددبة 1.419(، وأحددددجث تبايشددددا مقددددجاره )1.257ضددددخيغ )االرتبدددداط الستعددددجد بددددضغ الستغ

( مدغ تبدايغ متغضدخ الحداسدية لمسذدكالت ، وبيدحا يسكدغ القدػل بدأن متغضدخ االسدتستاع 46.7%)
 (.%46.7الحاتي يسكغ أن يديع في الحداسية لمسذكالت بشدبة )

ت التدددجفق أيزدددا مدددغ متغضدددخا –كسدددا ضيدددخ فدددي الخصدددػة الثانيدددة متغضدددخ )التخكضدددد واالندددجماج 
كأكثخ الستغضخات إسياما في الحداسدية لمسذدكالت ، ولقدج بمدغ االستستاع الحاتي الشفدي( مع متغضخ 

( ، %42.2( بشدددددبة )1.422( كسددددا أحددددجث تبايشددددا مقددددجاره  )1.292االرتبدددداط الستعددددجد بضشيسددددا )
 فدددإن( %46.7)قدددج أسددديع فدددي الحداسدددية  لمسذدددكالت بشددددبة  االسدددتستاع الدددحاتيوحضدددث أن متغضدددخ 



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

1160 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

( فدددي الحداسدددية  لمسذدددكالت لسعمسدددات %1.3متغضدددخ التخكضدددد واالندددجماج أمكشدددو أن يدددديع بشددددبة )
 رياض األشفال.

وبيحا يسكؼ التشبؤ بالحداسية  لمسذكالت مؼ خالل درجات معمسات رياض األطفال 
ومتغيخ التخكيد واالنجماج ، وتكؽن السعادالت االنحجارية الجالة  االستستاع الحاتيفي متغيخ 

 مى التشبؤ كاآلتي :ع

                                                    ( االستستاع الحاتي.1.454+ ) 40.00الحداسية  لمسذكالت = 
 )ناتج الخطؽة األولى(

 ( التخكيد واالنجماج                 1.447( االستستاع الحاتي + )1.411+ ) 08.05الحداسية  لمسذكالت = 
 الخطؽة الثانية()ناتج 

 بالشدبة لمقجرة عمى التحميل والخبط:  -0
( الشتدددددائج الخاصددددة بدددددالستغضخات السدددددتقمة مدددددع الصالقددددة الفكخيدددددة 41يػضددددح الجددددجول )

 لسعمسات رياض األشفال كستغضخ تابع.
 ( 43ججول ) 

والسعياري واالنحجار االرتباط الستعجد والتبايؼ السذتخك وقيسة "ف" وداللتيا والؽزن االنحجاري العادي 
 (011الثابت لمعيشة الكمية )ن =
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االستستاع 
 الحاتي

االستستاع  1.575 1.331 43.92 1.10 1.331 43.92 1.10 1.087 1.398 7.28
 الحاتي
 

التخكيد  1.451 1.474
 واالنجماج
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االستستاع  1.011 1.300 08.12 1.10 1.300 08.12 1.10 1.084 1.387 5.40
 الحاتي

التخكيد  1.450 1.472
 واالنجماج

عجم التفاعل  1.012 1.072
مع الخبخات 

 الجاخمية
االستستاع  1.049 1.395 05.54 1.10 1.395 05.54 1.10 1.072 1.371 4.03

 الحاتي
التخكيد  1.458 1.480

 واالنجماج
عجم التفاعل  1.009 1.480

مع الخبخات 
 الجاخمية

 الترخف بؽعي 1.08 1.405
الشتائج بالججول الدابق أن تحمضل االنحجار متعجد الخصػات قج تع في أربع  تذيخ

مغ متغضخات التجفق الشفدي"  –خصػت : ضيخ في الخصػة األولى متغضخ " االستستاع الحاتي 
أعمى الستغضخات السدتقمة إسياما  في تبايغ القجرة عمى التحمضل والخبط كستغضخ تابع، وقج بمغت 

( وذلظ بشدبة 1.470(، وأحجث تبايشا مقجاره )1.540ستعجد بضغ الستغضخيغ )قيسة االرتباط ال
( مغ تبايغ متغضخ القجرة عمى التحمضل والخبط ، وبيحا يسكغ القػل بأن متغضخ 45.0%)

 (.%45.0االستستاع الحاتي يسكغ أن يديع في القجرة عمى التحمضل والخبط بشدبة )
أيزا مغ متغضخات التجفق  –كسا ضيخ في الخصػة الثانية متغضخ )التخكضد واالنجماج 

، القجرة عمى التحمضل والخبط كأكثخ الستغضخات إسياما في االستستاع الحاتي الشفدي( مع متغضخ 
( %11.6( بشدبة )1.331( كسا أحجث تبايشا مقجاره  )1.575ولقج بمغ االرتباط الستعجد بضشيسا )

فإن متغضخ  بشدبة  القجرة عمى التحمضل والخبطقج أسيع في  االستستاع الحاتيث أن متغضخ ، وحض
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لسعمسات رياض القجرة عمى التحمضل والخبط ( في %3.7التخكضد واالنجماج أمكشو أن يديع بشدبة )
 األشفال.

ت أحج متغضخا –الخصػة الثالثة فقج أضيخ تبايغ عجم التفاعل مع الخبخات الجاخمية  أما
، والتخكضد واالنجماج ( في اإلسيام خيغ الدابقضغ ) االستستاع الحاتيمقجرة مع الستغض -اليقطة العقمية

( إال أن متغضخؼ الخصػة الثانية كان ليسا %14.0)في متغضخ القجرة عمى التحمضل والخبط بشدبة 
الجاخمية أن يديع في ( فبالتالي يسكغ لستغضخ عجم التفاعل مع الخبخات %11.6إسياما قجره )

 (.%1.0القجرة عمى التحمضل والخبط بشدبة إسيام قجرىا )
يتزح مغ الججول الدابق والخاص بشتائج الخصػة الخابعة واألخضخة مذاركة متغضخ  كسا

مع الثالثة متغضخات التي ضيخت في الخصػة  –مغ متغضخات اليقطة الحىشية  –الترخف بػعي 
( ، وحضث أنو كانت %17.3)متغضخ القجرة عمى التحمضل والخبط بشدبة الثالثة في اإلسيام في 

( ، وبالتالي تكػن ندبة إسيام %14.0)ىي ندبة إسيام الستغضخات الثالثة في الخصػة الثالثة 
 (.%1.2متغضخ الترخف بػعي في القجرة عمى التحمضل والخبط بشدبة )

خالل درجات معمسات رياض يسكؼ التشبؤ بالقجرة عمى التحميل والخبط مؼ  وبيحا
والتخكيد واالنجماج ، عجم التفاعل مع الخبخات  االستستاع الحاتياألطفال في متغيخات 

 الجاخمية ، والترخف بؽعي  وتكؽن السعادالت االنحجارية الجالة عمى التشبؤ كاآلتي :

 الخطؽة األولى()ناتج       ( االستستاع الحاتي.1.425+ ) 01.45القجرة عمى التحميل والخبط = 
                   ( التخكيد واالنجماج1.451( االستستاع الحاتي + )1.087+ ) 7.28القجرة عمى التحميل والخبط = 

 )ناتج الخطؽة الثانية(
ــــخبط =  ــــل وال ــــى التحمي ــــجرة عم ــــحاتي + )1.084+ ) 5.40الق ــــد 1.450( االســــتستاع ال ــــجماج + ( التخكي واالن

 الخبخات الجاخمية                                                                 مع ( عجم التفاع1.012)
 )ناتج الخطؽة الثالثة(

( 1.450( التخكيد واالنجماج +)1.458( االستستاع الحاتي + )1.072+ ) 4.03القجرة عمى التحميل والخبط = 
                     ( الترخف بؽعي                           1.108( عجم التفاعل مع الخبخات الجاخمية  +)1.009التخكيد واالنجماج + )
 )ناتج الخطؽة الخابعة(
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 تعكيب خالصة و

 : مسا سبق عخضو مؼ نتائج وتفديخىا نخمص إلى 
الستغضخات السدتقمة التي أسيست في كل متغضخ مغ الستغضخات التابعة كانت إسياماتيا  أواًل: 

إيجابية حضث لع تكغ ىشاك أؼ متغضخ مغ الستغضخات السديسة كانت ندب إسياماتيا 
 متغضخات الجراسة الثالث.. وىػ ما يؤكج العالقة االيجابية بضغ سمبية

ة السيشي لسعمسلع يكغ ألبعاد اليقطة الحىشية دور كبضخ أو إسيامات فعالة في اإلبجاع  : ثانياً 
 بعس أبعاد اليقطة في اإلبجاع السيشي كالتالي:رياض األشفال وأبعاده، حضث أسيع 

ما يجل وىػ  %( 7.8)السخونة الفكخية بشدبة إسيام ب عج عج السالحعة في ب  أسيػ  -
 غضخ األفكار استبجال عمى في القجرة السخونةعمى أن األفخاد اليقطػن يتسضدون ب

 يجور ما ويعمع ببضئتو ووعيا تػافقا أكثخ الفخد فتجعل مالئسة أكثخ بأخخػ  السشاسبة
 السيام أداء في ورغبة أكثخ انتباىا تجعل لجػ األفخد فيي  بمحطة لحطة حػلو

 يجعل غالبا ما ويقطة وعي بجون  فالترخف ، أكثخ إبجاعا   وتجعميع الحاكخة، وتحدغ
 غياب إلى يؤدؼ مسا يػاجييا التي السػاقف لسعالجة الزخورية السعمػمات يفقج الفخد

وىػ ما  الججيجة الخبخات عمى مشفتح غضخ يكػن  وبحلظ السعخفية في السعالجة السخونة
( 4606 ،الصػشػ رانية، ) (Moor, & Malinowski, 2008 )كال  مغ دراسة أكجتو

 لجػ االداركية والسخونة االنتباه وضائف بتحدضغ وثضق ارتباط ليا اليقطة العقمية أن
 تكدبو السخونة ان اليقطة الحىشية لمفخد (4604كسا أكجت أيزا  )وردة الدقا،  االفخاد.

 غضخ استبجال عمى والقجرة السعتادة األفعال ردود في والتأمل التفكضخ عمى في القجرة
 الفاعلية بزيادة أيضا يتسمونوبضئتو، و لمفخد تػافقا وأكثخ مالئسة بأفكار أكثخ السشاسب

 .الذاتية
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عجم التفاعل مع الخبخات الجاخمية في القجرة عمى التحميل والخبط  بشدبة إسيام  -
تقخيبا %( 3.2) عمى التحمضل والخبط والترخف بؽعي في القجرة، %( 2.0) قجرىا

بو  مسا يحتفع أشػل لسجة السذكمة أو العسل في بالتفكضخ يحتفع السبجع الفخد أن أؼ
وىػ ما يعكذ قجرة الفخد عمى عجم التفاعل مع  .االتجاه نفذ في العادؼ الفخد

وتطيخ قجرتو عمى تحمضل السػاقف داخل  الخبخات الجاخمية أثشاء انجماجو في العسل
فتحي جخوان ، ) و نتائج دراستيوىػ ما أشارت إلي .القاعة والخبط بضشيا مغ ججيج

( 4605،  سشارؼ  ىالة. وأيزا  اتفقت مع دراسة )(4662 اليػيجؼ،زيج  (، )4664
الجامعة،  شالب لجػ الشفدية السخونةو  العقمية اليقطةالتي أكجت عمى العالقة بضغ 

 الصالبضضغ السخشجيغمدتػػ  أنالتي أثبتت  (4607) الشذسي الخويمي ،  دراسةوأيزا  
 وأن ىشاك عالقة ارتباشية بضغ متػسصا مدتػػ  كان األنا اليقطة الحىشية ومخونة في

 .اليقطة الحىشية والسخونة
إسيام ضعيفة ندبيا في إضيار أبعاد اإلبجاع السيشي، ىي ندب شدب وتعتبخ ىحه ال -

ولع يكغ ألبعاد اليقطة الحىشية األخخػ أؼ دور أو إسيام في متغضخات اإلبجاع  
 ما يتصمب بخامج لتشسية اليقطة الحىشية لجػ معمسات الخوضة.وىػ  السيشي.

 ،(4604)نادية بكخ،  (،4604 ،وىػ ما يتفق مع نتائج دراسة كال  مغ ) اسساء نػرؼ   
Victor,& June, 2018))،  ،والتي أضيخت (،4607، )احسج الشػر، (4606) مخام عػدة 

( 4601،  هللا عبجاحالم  ودراسة ) .اإلبجاعفي  الحىشيةاليقطة بعاد بعس أثخ مباشخ مػجب لأ
 السيام انجاز في اقػػ  ورغبة أكثخ انتباىا يطيخون  عقميا   اليقطضغ االفخاد نوالتي أشارت إلى أ

وتتفق ىحه الشتيجة جدئيا  مع نتائج دراسات تشاولت متغضخات آخخػ  .ابجاعا أكثخ ويربحػن 
 الكفاءةو  العقمية اليقطة عمى العالقة بضغالتي أكجت ( 4606الذمػؼ  عميقخيبة مثل دراسة )

 الحكاءو الحىشية  اليقطة التي أكجت عمى العالقة بضغ (4607، فيرل الخبيع ، ودراسة )الحاتية
يقطة الحىشية في الزغط ل(، التي اكجت عمى دور اBrausch, 2011، ودراسة )االنفعالي
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 عبج دمحم، ايسان دراسة ) شارق و . الجامعات، والكفاءة الحاتية، واإلنجاز لجػ شالب األكاديسي
لجػ  االنفعالية االبتكاريةو  العقمية العالقة االرتباشية بضغ اليقطة التي أثبتت( 4606السجضج، 

والتي أشارت نتائجيا إلى  (Byrne, &  Thatchenkery, 2018)دراسة و شالب الجامعة. 
ووعيو في األنذصة  ومدتػػ اىتسامو . إبجاعية الفخدعمى  إيجابيلو تأثضخ أن تجريب الحىغ 

دراسة   وأخضخا  .الضػمية التي مغ السحتسل أن تؤثخ عمى الشتائج اإلبجاعية في البضئات التشطيسية

Hensley, 2020) صقل االبجاع مغ أجل التشسية السيشية السدتجامة ( والتي أكجت عمى أىسية
 مغ خالل تعديد اليقطة الحىشية لمفخد.

( التي Sergio, et al. 2018)مع نتائج دراسة جدئيا  وتختمف نتيجة ىحه الفخضية        
الترخف  –الػصف  –استكذفت العالقة بضغ العػامل الخسدة لميقطة الحىشية ) السالحطة 

عجم التفاعل مع الخبخات( مغ خالل تحمضل تأثضخ ىحه  –عجم الحكع عمى لخبخات  –بػعي 
شالب ا جامعي ا في كل مؤشخ مغ  55اإلبجاع باستخجام عضشة مكػنة مغ الحاالت الحىشية عمى 

وجػد تخابط معقج بضغ أبعاد اليقطة الحىشية داخل  يانتائجشخات األداء االبجاعي ، وأضيخت مؤ 
عسمية التفكضخ اإلبجاعي. وأن أبعاد اليقطة الحىشية تشبأت بالدمػك اإلبجاعي عمى حج سػاء 

 أثضخ مباشخ ليحه االبعاد عمى العسمية االبجاعية .وبذكل مشفخد ، مع وجػد ت
مغ أبعاد التجفق الشفدي في أبعاد اإلبجاع السيشي، فسغ الشتائج يتبضغ أن  أسيست بعزا   :ثالثاً 

فقجان الذعؽر ، التخكيد واالنجماج، االستستاع الحاتياإلسيام األقػػ والذائع كانت ألبعاد 
، بضشسا لع يديع بعج التغحية الخاجعة  ؼ السيارة والتحجيبالؽقت والؽعي بالحات ، والتؽازن بي

 في أؼ مغ أبعاد اإلبجاع  السيشي.
أن االستستاع الحاتي والتخكضد واالنجماج ىسا ما ومغ خالل ىحه الشتيجة يطيخ لمباحثة        

يطيخان اإلبجاع السيشي لسعمسات رياض األشفال مسا يعشي أن الجور األكبخ في ضيػر 
السيشي يشتج مغ الذعػر بالستعة الجاخمية أثشاء أداء العسل دون انتطار ألؼ محفد،  اإلبجاع
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وكحلظ االستغخاق التام في أداء السيسة السػكمة لمسعمسة ىػ ما يجعل السيسة يسكغ تأديتيا 
 بصالقة وتمقائية ، وىحيغ عشرخيغ أساسضضغ في اإلبجاع  السيشي لسعمسات رياض األشفال.

ن معمسات رياض االشفال يتصمب عسميغ مع االشفال الخغبة والحب ليحه وقج يخجع إلى أ
السيشة أوال ، حضث أنيا ميشة في غاية الحداسية فحبيا لسيشتيا وإيسانيا بخسالتيا ومجػ 

، التخكضد واالنجماجأىسية الجور السشػط بيا ىػ ما يجعميا تذعخ بددد ) االستستاع الحاتي 
( وبالتالي تطيخ إبجاعا  بالحات ، والتػازن بضغ السيارة والتحجؼفقجان الذعػر بالػقت والػعي 

مغ  Csikszentmihalyi, 2008)وىػ يتفق مع ما أشار إليو ) في تعامميا مع االشفال. 
أن االبجاع مكػن أصضل متزسغ في خبخة التجفق إذ يذضخ إلى خبخة التجفق اندانية إيجابية 

مية االنجماج التام في الحياة ومعانقتيا والتخحضب تتزسغ البيجة، والشذػة، واالبجاع، وعس
 بيا، باالضافة إلى االنتطام والشدكية في عسميات التفكضخ والفعل واالنفعال. 

دراسة )صباح الخفاعي، ومغ جية آخخػ فقج اتفقت نتيجة ىحا الفخض مع نتيجة        
د في االداء، واالحداس التي أضيخت نتائجيا إلى أن أبعاد التجفق الشفدي )التخكض (4606

بالتحكع واالنزباط( كستغضخات مدتقمة كل عمى حجة في نسػذج االنحجار الخصي الستعجد 
راسة ) أيسغ عمى الستغضخ التابع في التػافق الجراسي، دون باقي االبعاد. واتفقت مع د

 والخضا الشفدي عالقة بضغ التجفقالتي تػصمت نتائجيا إلى وجػد ( 4607سالمة، 
(، )جضيان سػيج، 4603رياض األشفال، ودراسات )عساد نريف ،  معمسات لجػ يفيالػض

( التي أكجت عمى ارتباط التجفق الشفدي باإلبجاع وجػدة األداء السيشي 4606مخوة سعادة ، 
 (06، 4601)دمحم أبػ حالوة،  دراسات كال  مغ  عميو توفاعمضتو . وىحا ما أكج

Husameddin, et al., 2015))، Mihelic, & Aleksic, 2017))، Yang, et al., 
 . اإلبجاعي التفكضخ وىػ أن التجفق الشفدي يشسي ( (2019

% تقخيبا( 26كانت أقرى ندب إسيام لمستغضخات السدتقمة في الستغضخ التابع حػالي ): رابعاً 
 46ة مسا يعشي أن ىشاك مغ الستغضخات غضخ متغضخات الجراسة الحالية يسكشيا أن تديع بشدب
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وىػ ما تػصي بو الجراسة الحالية لجراسة مثل ىحه الستغضخات % في أبعاد اإلبجاع  السيشي، 
 . لتعسيع الفائجة

 التوصيات 

 -إلى التػصيات اآلتية: ةفي ضػء نتائج الجراسة تػصمت الباحث

ضخورة اىتسام القائسضغ عمى بخامج التشسية السيشية لمسعمسضغ بتقجيع دورات تجريبية  -
 لتشسية التجفق الشفدي لسعمسات رياض االشفال.

االىتسام بتذجيع بسعمسات رياض االشفال مغ خالل تحدضغ نطخة السجتسع وتػعضتو  -
 بأىسية دور معمسة الخوضة.

 العسل عمى تغضضخ االتجاىات الدمبية لسعمسات رياض االشفال نحػ ميشتيغ. -
ى اليقطة الحىشية واالبجاع اعجاد حقائب تجريبية لتجريب معمسات رياض االشفال عم -

 السيشي.

 حبوث مكرتحة

 -تية:االالسقتخحات  ةفقج قجمت الباحثالجراسة استكساال  لمجػانب ذات العالقة بيحه 

 إعجاد بخامج لتشسية األبعاد الخسدة لميقطة الحىشية لجػ معمسات رياض االشفال. -
لجػ معمسات رياض اإلبجاع السيشي وأثخه عمى أبعاد التجفق الشفدي  لتشسية إعجاد بخامج -

 .االشفال 
 بجاع السيشي لجػ معمسات رياض األشفال.لتشسية اإلإعجاد بخامج  -
 .لجػ معمسة الخوضةبجاع السيشي ىا عمى اإلتأثضخ و  الزغػط السيشية -
دراسة تأثضخ متغضخات اخخػ غضخ متغضخات ىحه الجراسة عمى االبجاع السيشي لسعمسة  -

 رياض االشفال.
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 عجخاالسـ

 السخاجع العخبية:أواًل: 
 السدضخة دار عسان، ،4 ط .الخوضة لطفل الحخكية تاالسيار (: 4604)  شمبة محسػد ابتياج

 .والصباعة والتػزيع لمشذخ
(: الثقافة السؤسدية واإلبجاع اإلدارؼ في السؤسدة التخبػية األردنية. 4667إبخاليع أحسج عػاد )

السحؽر الثاني والتؽجيات واألساليب الحجيثة في السؤتسخ الجولي لمتشسية اإلدارية، 
 .23  -44، السسمكة العخبية الدعػدية، تطؽيخ أداء السشعسات

العاممضغ  االجتساعضضغ لألخرائضضغ السيشي اإلبجاع (: مقػمات4604عمي ) عبج السؤمغ أحالم
 لألخرائضضغ السرخية ،الجسعية االجتساعية الخجمة مجمةالذباب.  رعاية مجال في

 .246 -167، 2، ج34مرخ، ع االجتساعضضغ،
، 4مج، األستاذ مجمة . الجامعة شمبة لجػ الحىشية اليقطة (: 4601 ) عبجهللا ميجػ أحالم

 .144 -121، 463ع
مجمة الجراسات (: اإلبجاع السيشي لجػ االخرائئضغ االجتساعضضغ. 4661أحسج حدشي ابخاليع )

، 4الخجمة االجتساعية، جامعة حمػان، ع ، كمية االجتساعية والعمؽم االندانية
111- 123. 

 بسيارات ما كسشبئضغ السعخفي وراء ما والتفكضخ العقمية (: اليقطة4607أحسج يعقػب الشػر )
، كمية التخبية مجمة كميةجازان.  جامعة التخبية كمية شالب لجػ االستيعاب وراء

 . 365-334، 1، ع13التخبية، جامعة أسضػط، مج
 دراسة مضجانية : التشطيسى اإلبجاع فى الحىشية اليقطة أبعاد أثخ (: 4604) نػرؼ  شو أسساء

، 06، مجواإلدارية االقترادية العمؽم مجمة . بغجاد جامعة كميات مغ عجد فى
 .414 -464، 46ع
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 اتخاذ بسيارات كسشبئ الشفدي (: التجفق4603أبػالعال ) فػزؼ  لصفي، حشان فتحي أسساء
 في عخبية دراساتمجمة السشيا.  مجيخؼ السجارس بسحافطة مغ عضشة لجؼ القخار

 141 - 461، 46، رابصة التخبػيضغ العخب، عالشفذ وعمػ التخبية

السخحمة االعجادية.  شمبة لجػ التعمع باسالضب وعالقتيا العقمية يقطة(: ال4603أسسيان يػنذ )
 .التخبية ، كمية واسط ، جامعةمشذؽرة غيخ ماجدتيخ رسالة

 مكتبة  :خةىالقا .مرخ ،0. ط الشفدي التجفق مكياس  (: 4600) باضة  عبج الدسيع آمال
 .السرخية ػماألنج

 مجيخات اإلدارؼ لجػ اإلبجاع ميارات تشسية في التجريب (: دور4604الجسضل ) حسػدؼ أمل
 .005 -72، 26، كمية التخبية، سػريا، ع الفتح مجمةرياض األشفال. 

أبعاد التفكضخ اإليجابي و عالقتو بجػانب دافعية اإلنجاز عشج (: 4603أمل عبضج مرصفى )
كمية رياض  ،مجمة الطفؽلة والتخبية. معمسة الخوضة في ضػء متغضخ الخبخة

 114 -447، 44، ع5االشفال، جامعة االسكشجرية، مج

ليقطة العقمية فى التجريذ والتفاؤل األكاديسى لجػ معمسى السخحمة (: ا4607أمضخة دمحم بجر )
 264 -177، 005, ع16مج، جامعة بشيا، مجمة كمية التخبية .اإلبتجائية

 معمسات لجػ الػضيفي بالخضا وعالقتو الشفدي التجفق(: 4607أيسغ عبج العديد سالمة )
 كمية - الفضػم جامعة. الجيسػغخافية الستغضخات بعس ضػء في األشفال رياض
 .110 -417، 0، ج04، عوالشفدية التخبؽية لمعمؽم الفيؽم جامعة مجمة، التخبية

https://platform.almanhal.com/Reader/Article/77599
https://platform.almanhal.com/Reader/Article/77599
https://platform.almanhal.com/Reader/Article/77599
http://search.mandumah.com/Record/970642
http://search.mandumah.com/Record/970642
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0225&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0225&page=1&from=
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 لجػ والسخاشخة الغسػض بتحسل وعالقتة الشفدى التجفق(: 4603إيشاس محسػد غخيب )
، 1، ج043خ،  عاألزى، كمية التخبية، جامعة مجمة التخبية. القريع جامعة شالبات

474- 132. 
 السغخبي أحسج.د تخجسة . والعذخيؼ الحادي القخن  في اإلداري  اإلبجاع(: 4666جػبتا) بخافضغ 

 . القاىخة والتػزيع لمشذخ الفجخ ، القاىخة، دار
 غيخ رسالة ماجدتيخ  .الشفدي بالتجفق االنفعالي نااالتد  عالقة (: 4603عة )ربي الذيخ غب

 مػ موع الشفذ قدع واالجتساعية، اإلندانية مػ مالع يةمك  :ئخداالج ،ةمورق  ،مشذؽرة
 .ئخاالجد  .مخباح قاصجؼ جامعة ، التخبية

القخن  ميارات ضػء فى وتأىضميع السعمسضغ إعجاد (: تحجيات4605فيج السداعضج ) تخكي
 .7 -0، 35، ع06، سالتخبية مجمة عالػوالعذخيغ.  الحادػ

 .والتػزيع لمشذخ أسامة عسان، دار .اإلداري  اإلبجاع (: 4603) هللا أنيذ خضخ جسال
 الحياة بجػدة وعالقتو الشفدى التجفق(:  4606جضيان عمى سػيج، مخوة صالح سعادة )

 التأىل إشار فى السشػفية بجامعة التجريذ ىضئة أعزاء لجػ السيشى واألداء الػضيفية
عجد خاص،  ،11جامعة السشػفية، مج، مجمة كمية التخبية. األكاديسى واألعتساد

014- 060. 
 ضػء مرخ في في األشفال رياض لسعمسة السيشية (: التشسية4666إبخاليع ) سسضخ حدام

رياض  كمية التخبػية، العمػم قدع، غيخ مشذؽرة دكتؽراه رسالة الجولية، الخبخات بعس
 .القاىخة جامعة األشفال،

( : جػدة الحياة والتفكضخ اإلبتكارؼ اإلبجاعي 4606حداني مرصفى، تيجاني الصاىخ)
 . 454 -427، 10، ع5، مجمجمة العمؽم االجتساعيةلمسجرس . 

 كسؤشخات لألداء السعخفية والسدتػيات واإلنفعاالت السيارات (: قياس4601حدضغ غخيب )
العمػم  شمبة مغ لعضشة مضجانية دراسة  .االجتساعية العمػم لجػ شمبة الجراسي
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مخباح،  قاصجػ جامعة ،وتخبؽية نفدية دراسات مجمة .السدضمة بجامعة االجتساعية
 .075 -061، 00الجدائخ، ع

السيتا انفعالية لجى العادييؼ وذوي (: 4667)حدضغلضج رضػان الفخماوؼ، و حسجؼ عمي 
 ، دار الرفاء، عسان، االردن.0. طاالعاقة الحىشية

 و السيشي التػافق و الػججاني لمحكاء الشدبي (: اإلسيام4600عبجالفتاح السالحة ) حشان
 ،والتخبؽية الشفدية البحؽث الخوضة. مجمة بإدارة فرل التشبؤ في السعمسة ابتكارية

 .471 -410، 1، ع44السشػفية، مج جامعة التخبية، كمية
 لمذخرية الكبخػ  الخسدة بدسات وعالقتيا العقمية (: اليقطة4607جسضل األنرارػ ) خػلة

 التخبية، مجمة كميةالقخػ.  أم بجامعة االجتساعية الخجمة قدع الخخيجضغ لجػ الصمبة
 . 424-440، 4، ع13كمية التخبية، جامعة أسضػط، مج

 .ناشخون ومػزعػن  الفكخ دار عسان، .معاصخة إدارية اتجاىات(: 4604عسخ الحخيخؼ ) رافجة
. دمذق شمبة لجػ التأممي بالتفكضخ عالقتيا و العقمية ( : اليقطة4606الصػشػ) مػفق رانية

  .23 -00 ،2ع ،26 مج دمذق، جامعة التخبية، كمية ،البحث جامعة مجمة

 السعالجة السعخفية بسدتػيات وعالقتيا بالتحرضل السختبصة (: اإلنفعاالت4605ريع العيدى )
، مشذؽرة غيخ ماجدتيخ رسالة  .الخياض مجيشة في الثانػية السخحمة شالبات لجػ

 .الدعػدية العخبية السسمكة التخبية، كمية القريع، جامعة

 الكتاب دار ،0 ط . وتشسيتو ، واكتذافو ، ماىيتو اإلبجاع : ( 4662 ) اليػيجؼ زيج
 . الستحجة العخبية اإلمارات العضغ، الجامعي

 الزغط خفس في العقمية اليقطة عمى لمتجريب بخنامج (: فعالية4607جبخيل ) محدغ سامي
 مجمة دراساتاألردن.  في حكػمية جامعة شمبة لجػ نسط الحياة وتحدضغ الشفدي
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 -40، ممحق، 24العمسي، مج البحث ، عسادة األردنية ، الجامعةالتخبؽية العمؽم
56. 

شالب  يجركيا كسا لمسعمع اإلبجاعية الدمػكيات (: مدتػيات4603عبج الغشي ) دمحم سعاد
 جامعة مجمةالجيسػجخافية والشفدية.  الستغضخات بعس في الثانػؼ  األول الرف
 .66 –0، 4، ج2الفضػم، ع جامعة ، كمية التخبية ،والشفدية التخبؽية لمعمؽم الفيؽم

 السكتبات في السيشي اإلبجاع عمى اإلنتخنت تصبيقات (: أثخ4607جسعو ) عدت الدعضج
 لجسعية والعذخون  الخامذ السؤتسخ الدشؽي  عسل أوراق  :السجرسية السرجر

 مجتسعات مدتقبل : األشياء إنتخنت : العخبي فخع الخميج الستخررة السكتبات
 -000 العخبي،  الخميج فخع الستخررة السكتبات الستخابصة. جسعية اإلنتخنت

044. 
(: الحكاء الػججاني وعالقتو بالزغػط السيشية لجػ كل 4606سمػػ عبج الدالم عبج الغشي )

السؤتسخ الجولي الثاني التخبية الخاصة ومعمسات رياض االشفال.  مغ معمسي
)الدشؽي التاسع( لكمية رياض االطفال جامعة القاىخة )رياض االطفال في ضؽء 

 .404 -344 ثقافة الجؽدة(،
مجمة اإلبجاعي.  الدمػك إلى الػصػل سبل كأحج السيشية (: السضػل4600سسضخة ميدػن )
 .037 -036، 3، عالحكسة

 لجػ اإليجابى التفكضخ تشسية فى السيشة أخالقيات (: دور4606أحسج الدالمػني ) سيام
، الشفذ وعمػ التخبية في عخبية مجمة دراساتلمتعمع.  القابمضغ معمسات األشفال

 .137 -147، 74ع

 قضغاىالسخ  مغ عضشة لجػ االجتساعي قمالق و الشفدي التجفق (: 4606البياص) أحسج سضج
 ،عذخ الخامذ لسؤتسخ. ا)ضشيكيةمإك – سيكػمتخية سةادر ( االنتخنت مدتخجمي

 .047 -005، الذسذ عضغ جامعة اإلرشاد، مخكد
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الزغػط  خفس في العقمية اليقطة عمى قائع بخنامج (: فعالية4606التيامي ) يذ الدضج
 التخبية مجمةشيف التػحج.  إضصخاب ذوؼ  األشفال معمسي لجػ الخفالية وتحدضغ
 . 60-0، 42، ع والتأىضل اإلعاقة عمػم كمية، الخاصة

 الجاخمية لجػ العسل ببضئة وعالقتو اإلدارؼ  اإلبجاع واقع (: 4603صالح الجريبي) شخيفة
 ماجدتيخ غيخ رسالة الخحسغ. عبج بشت نػرة األمضخة بجامعة الشدائية الكيادات
 لمعمػم األمشية، العخبية نايف جامعة واإلدارية، االجتساعية العمػم كمية ،مشذؽرة
 .الخياض

 الجراسى لمتػافق كسشبئان الشفدى والتجقضق االيجابى التفكضخ(: 4606صباح قاسع الخفاعي )
، 47مج، جامعة بشيا، مجمة كمية التخبية. لمتخبية العالى الجبمػم شالبات لجػ

 .266 -150، 001ع
 السجال في االجتساعضضغ لألخرائضضغ السيشي اإلبجاع (: متصمبات4601صفاء عديد محسػد )

الخجمة  – اإلجتساعية لمخجمة والعذخون  الدادس الجولي العمسي السؤتسخ .الصبي
 .3437 -3067، 02. جامعة حمػان، جالعذؽائيات وتطؽيخ اإلجتساعية

 مجيشة في األجيدة الحكػمية في اإلدارؼ  اإلبجاع (: معػقات4663) هللا الشفيعي عبج هللا ضيف
 الخميج دراسات مجمةاستصالعية.  دراسة الدعػدية، العخبية بالسسمكة الخياض
 . 43 -06، 004، ع10مجالكػيت  جامعة ،العخبية والجديخة

 قخشبة لمشذخ دار الخياض، .اإلبجاع مبادئ (: 4606 شارق الدػيجان، ودمحم العجلػني )
 .والتػزيع

 العقمية واليقطة االنفعالية (: االبتكارية4606) السجضج عبج خمف دمحم، ايسان الجيغ نػر شارق 
 السدتػيات مختفعي ومشخفزي لجػ السعخفى لمسعمػمات التسثضل وعالقتيسا بكفاءة
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، كمية التخبية ، جامعة سػىاج، السجمة التخبؽيةالجامعة.  شالب مغ التحرضمية
 .356-342، 32ع

 أداء إدارة مدتػػ  تحدضغ عمى اإلدارؼ  اإلبجاع أثخ (: 4600شالل نرضخ، ونجع العداوؼ )
 اإلبجاع :بعشؽان لسمتقى الجوليا . األردنية التجارية البشػك في البذخية السػارد

 ،ودولية وطشية وتحميل تجارب دراسة الحجيثة السشعسات في التشعيسي والتغييخ
 الجدائخ. التيدضخ، وعمػم االقترادية العمػم،  البمضجة، كمية دحمب، سعج جامعة

بيسظ لمشذخ ، القاىخة . ولكؼ مبجعؽن  كمشا(: 4664)القخشي  حدغ الخحسغ تػفضق، لضمى عبج
 .والتػزيع

 رسالة ماجدتيخواثخه عمى االداء الػضيفي.  اإلبجاع   االدارؼ (: 4606)عبج الخحسغ دمحم جبخ
 كمية التجارة، الجامعة االسالمية، غدة. ،غيخ مشذؽرة

 : العقمية لميقطة الخسدة العػامل لسكياس العخبية (: الرػرة4602عبج الخقضب البحضخؼ )
والشػع.  الثقافة متغضخؼ  أثخ ضػء في الجامعة شالب مغ عمى عضشة مضجانية دراسة
 .044 -007، 17، عالشفدي اإلرشاد مجمة

 التفكضخ عمى وفق الشفدي التجفق (: 4604 شصب ) أسػد أنذ حضجر السػسػؼ،  العديد عبج
 جامعة،  لمعمؽم اإلندانية لمبشات التخبية كمية مجمة ، الجامعة شمبة لجػ اإليجابي

 . 74 – 27 ، 06، ع06، مجالعخاق  -الكػفة
فى ضػء أبعاد التسكضغ  الشفدى التشبؤ بالتجفق(: 4646عبج الشاصخ مػسى القخالة )

جامعة الحديؼ  مجمة. لجػ شمبة الرف الثانى الثانػػ فى محافطة الكخك الشفدى
 .467: 071 ،0, ع4مج , بؼ طالل لمبحؽث

 لجػ الستغضخات الجيسػجخافية ببعس وعالقتو االختبار قمق (:  4602القحصانى) صالح عبجهللا
 وعمػ التخبية فى دراسات عخبية مجمة . الدعػدية العخبية السسمكة فى الجامعة شمبة

 .420 -443،  1، ع27، مج  الشفذ

http://0810g5laq.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0397&page=1&from=
http://0810g5laq.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0397&page=1&from=
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السيشى  اإلبجاع ميارات مدتػػ  تشسية فى التعميسية الشسحجة (: دور4606الذسخؼ ) دمحم عبضج
 بعس في ضػء نطخىع وجية مغ الكػيت بجول االبتجائية السخحمة معمسى لجػ

 .675 -644، 4، 0، ج066، جامعة االزىخ، عمجمة التخبيةالستغضخات. 
 في لمسيارات اإلبجاعية الكيادية السخأة مسارسة درجة(: 4666) شايل البذابذة  عبضخ

 .حامج دار عسان، .عسميا
 الجشذ متغضخ ضػء في الجامعة شمبة لجػ الشفدي التجفق (: 4604)العبضجؼ إبخاليع عفخاء

: 075 ،بغجاد جامعة الخابع، العمسي السؤتسخ ،األستاذ مجمة  .راسيالج والتخرز
402. 

 .، االردن عسان ،الفكخ دار . االبتكار وإدارة اإلدارية الكيادة (:  4606سضج قشجيل ) عالء

 العمؽم مجمةالجامعة،  شمبة لجػ العقمية (: اليقطة4606عمي عبج الدالم السعسػرؼ )
 .043 -041، 1، ع43االندانية، مج لمعمػم ، كمية التخبيةاالندانية

 كمية شالب مغ عضشة لجػ الحاتية بالكفاءة وعالقتيا العقمية (: اليقطة4606الذمػؼ ) دمحم عمي
 .43-0 ، 07، عالتخبية فى العمسى البحث مجمةبالجوادمي.  التخبية

(: التفاؤل الستعمع واالبجاع االنفعالي وعالقتيسا بالتجفق 4603عساد عبج األمضخ نريف)
 ، كمية االداب، جامعة بغجاد.غيخ مشذؽرة رسالة دكتؽراةالشفدي. 

(: اإلبجاع السيشي لجػ معمسي السخحمة الثانػية وعالقتيا ببعس 4604فاشسة ابخاليع سعضج )
، كمية التخبية، جامعة الدػدان غيخ مشذؽرة ماجدتيخرسالة الستغضخات الجيسػغخافية. 

 لمعمػم والتكشػلػجيا. 
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 في خفس العقمية اليقطة فاعمية (: 4601 ) محسػد عمى أحسج الزبع، الخحسغ عبج فتحى
 الشفدى، ، اإلرشاد مجمة ، الجامعة شالب مغ عضشة لجػ الشفدى االكتئاب أعخاض

 .53 -0، ص ص 12ع
الفكخ  دار ،0 ط ، ومكؽناتو ومعايخه مفيؽمو اإلبجاع : ( 4664 ) جخوان الخحسغ عبج فتحي

 .األردن والشذخ، لمصباعة
ضػء  فى السعمسضغ لمصالب الالزمة السيشى (: معايضخ األداء4603مبخوك البحخاوؼ ) فتحي

. التخبية وعمػ الشفذ مجمة دراسات عخبية فيوالعذخيغ.  الحادػ القخن  ميارات
 .262 -213، ص ص 41ع

الضخمػك.  جامعة شمبة لجػ الحىشية باليقطة وعالقتو االنفعالي (: الحكاء4607فيرل الخبيع )
 .75 -57،  0ع ، 03مج ،التخبؽية العمؽم في األردنية السجمة

 الخجل" االكاديسى واليقطة اإلنجاز "الفخخ، النفعالي الشدبى اإلسيام (: 4605حدغ)  كسال
مرخ،  ،ببشيا التخبية كمية مجمة .ذاتيا   السشطع التعمع في إستخاتيجيات العقمية

 .064 -065، 067، ع46مج

(: التجفق الشفدي 4604ثخيا يػسف الشضغ، سمػػ دمحم عبج الباقي)ماججة عبج الدالم ، 
لمصالب السعمع لجػ عضشة مغ شالب كمية التخبية جامعة حمػان في ضػء بعس 

 -775، 2، ع44، مجواجتساعيةمجمة دراسات تخبؽية الستغضخات الجيسػجخافية. 
0644. 

 . الخياضي السجال في الشفدي التجفق فيشؽميشؽلؽجيا (: 4602) يػسف حدغ مججػ
 .والشذخ لمصباعة الػفاء دار، االسكشجرية

. االبجاع والتجريذ الرفي التفاعمي(: 4606مججؼ عديد ابخاليع ، والدضج دمحم الدايح )
 القاىخة، عالع الكتب.
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 ميارات في تحدضغ العقمية اليقطة لتشسية تجريبي بخنامج (: فعالية4606حساد )دمحم أحسج 
مجمة التعمع.  صعػبات ذوؼ  لجػ األشفال اإلنتباه صعػبات وخفس الحات تشطيع
 . 003 -21، 4، ع12، كمية التخبية، جامعة أسضػط، مجالتخبية كمية

 ، القاىخة. )واالبعاد والكياس السفيؽم( التجفق حالة(: 4601) حالوة ابػ الدعضج دمحم
 .العخبية الشفدية العمػم شبكة تااصجار 

مجمة  الجامعة، شالب لجػ الشفدية العػامل ببعس وعالقتو التجفق(: 4667)صجيقالدضج  دمحم
 .135: 101، 4، ج07ع،نفدية دراسات

ضػء  في األشفال رياض لسعمسات السيشية لمتشسية مقتخحة (: رؤية4605حدغ ) الشرخ دمحم
، 13، مرخ، عالجامعى التعميػ فى مجمة دراساتالسعاصخة.  االتجاىات بعس
262- 315. 

 الحات ومفيػم الشفدي التجفق في الشفدية لمدعادة التشبؤية (: القجرة4646) الرػافي ناصخ دمحم
 دراسة :عسان بدمصشة السزضبي والية مجارس في األساسي التاسع الرف شمبة لجػ

 العمسية االبحاث لشذخ السعخفة متعجدة الذاممة االلكتخونية السجمةية. مضجان
 .41 -0، 40، عوالتخبؽية

(: نحػ نسػذج متكامل النتقاء وإعجاد وتأىضل السعمع السبجع 4605الحميع مشدي ) عبج محسػد
 0السؤتسخ الجولي الثالث لكمية التخبية جامعة والستسضد مغ التسيضغ إلى التسكضغ. 

السعمػ وتشسيتة  إعجاد مدتقبل :بعشؽان العخب التخبؽييؼ رابطة معاكتؽبخ بالتعاون 
 .32 -13، 0مرخ، مج – العخبي الؽطؼ في

 ،4ط .والشجاح التسيد إلى طخيقغ واإلبجاعي االبتكاري  التفكيخ(: 4667)الشرخ أبػمجحت 
 .والشذخ لمتجريب العخبية القاىخة، السجسػعة
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بالسخحمة  الخياضيات لسعمسى مقتخح تجريبى بخنامج فعالية(: 4602سميسان األغا ) ىارون  مخاد
 في العمسي البحث مجمةغدة.  بقصاع لجييع اإلبجاعى التجريذ ميارات لتشسية الثانػية
 . 566 -450، 4، ج03، عالتخبية

 مجيخيات مػضفي لجػ التشطيسي باإلبجاع وعالقتيا الحىشية (: اليقطة4606مخام رسسي عػدة ) 
غيخ  رسالة ماجدتيخلحع.  وبضت الخسضل محافطتي في العالي والتعميعالتخبية 
 ، جامعة القجس، فمدصضغ.مشذؽرة

 التطؽيخ مجمةالسيشي.  اإلبجاع دائخة في تخبػؼ  مذخف (: تجخبة4600السصػع ) عمي مخيع
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