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الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصـالحا,  ببيـدم ملكـب, ا را بالسـمابا,            
الحمد هلل كما ينبغى لجالل بجهه بعظيم سلطانه  عدد خلقه برضـا  نفسـه  بةنـة 
ا علـى رشـرف الخلـي بسـيد المرسـليم بإمـام  عرشه بمداد كلماته  بصالة بسـالما

 آله ا طهار ببعد ....؛   بعلى صلى هللا عليه بسلمالمتقيم سيدنا محمد 

:" إن هلل فى األرض عباًدا اختصهم بقضاء صّلى هللا عليه وآله وسّلميقول الرسول         
حوووا ا السوواب ح وو هم فووى ال اوور وح ووم ال اوور إلوواهمذ بووم ا اسووون اوو  ع ابووه  ووو  ال يااوو  " 

هللا العظوويم  صدق رسول هللاذ إن الشكر اعتراًفا بالفضل بو س ال التزود بكوول خاوورذ وصوودق
ا بالفضوول لوو و  7إذ يقول : "} لئ  شكرتم ألزيوودم م ) إ إاوورا يم  ( صوودق هللا العظوويمذ واعترافووً

الفضوول اووا لووان لووى ىن ىاوول فووى بوو ا الهكووانذ واالووان لهوو ا العهوول الهتوا وو  ىن  وور  السووور 
لوال جهود بؤالء ال    اسحووومى اوو  فضوول علههووم وخووالك مصووحهم ال .اوور وال .اوور   ول وو  

صووّلى هللا عليووه  للهوواا الشووكر تفووي لوول ذل فضوول فضوولهذ  يقووول الح اووم الهصوو فى لاوو 
: " ا  لم يشكِر الساَب لم يشكِر هللاذ وا  لم يشكِر القلاوول لووم يشووكر ال .اوور "ذ لوو ا وآله وسّلم

ىتقوود  بمسووهى آيوواا الشووكر والتقوود ر والعرفووان إلووى ىسووتاذ  الفا وول والعووالم ال لاوول األسووتاذ 
جااعوو  اسهووا  –لليوو  الترةيوو   –ىسووتاذ الصووح  السف ووي   – أحمد عبد القادرأشرف الوودلتور   

ال   لم  دخر جهًدا فى تقديم  د العون لىذ وفووى إتهووا  بوو ا العهوول الهتوا وو ذ وةوودى يقوورى لووى 
ويقد  لي التوجاهاا والسصا ح ال د دة  واا ىل.ر سعادتي ىن ىلون واحًدا اه  تعلهوا العلم 

له دوا  الراى والتراى فهو م راب للعلوومذ ىشووكر  اوو  لوول ال ووى علووى اووا على  ديهذ وىسمل هللا 
وب سى ا  علهه وواته وجهد  وسع  صدر ذ وص ر  وىدعو ا  هللا ىن ي عل ب ا العهوول فووى 

 اازان ح ساته  و  ال ياا  
ر مى ىن ىتقوووود  بعظوووويم الشووووكر واتجوووولل والعرفووووان إلووووى ىسووووتاذ  الفا وووول                            لهووووا ي وووو 
اوودرب الصووح  السف ووي  فقوود ذاوو  سووهاحته وحسووو   –، عبددد الددرحمم أحمددد  ددماح الوودلتور  

ولراووه وذواووه الر يوو ، فهووو الوو ل و وو  البصووه  األولووى فووى ترتاووم البحوو  واراجعتووه حتووى 
خرج اه   الصورة، ولم تعله  اسه ال .ار، ف زا  هللا عسي خارًا، وزاد  علهًا وحلهًا وسهاح  

 تعه بالصح  والعا ي   على سهاحته، وا
وإمه لشرف ل ار وعظيم للبح  والباح  ىن  تفضل عالهان جلالن بق ووول اسحووى          

شوورف ال لوووب اووا   وود هم وا ووول اسااشوو  بوو ا العهوول الهتوا وو ذ لوو ا ىتقوود  ب ووالك الشووكر 



للي   –ىستاذ ور يس ا م الصح  السف ي   – عراقيصالح الديم والتقد ر لألستاذ الدلتور  
ِع الر يوو  والعلووم  الضزيوورذ والتوا ووِ  ال وومِّ والوو   تحهوول  –الترةيوو   لوو  جااعوو  اسهووا صوواحم ال  

عسوواء اوووراءة بووو ا البحوو ذ واراجعتوووه واسااشوووته وللباحوو  لووول الشووورف ىن  ووتعلم وي وووتفاد اووو  
عوول ذلوو  فووى ااووزان ح ووساته ف ووزا  صا م رىيه وغزير علهووه  سووا ًل الهووولى عووز وجوول ىن ي 
 هللا عسى خار ال زاءذ وىن يهتعه هللا بالصح  والعا ي    

لليوو   –ىستاذ علم مفووس ال فوول اله وواعد  -هند إ ماعيل إمبابيواألستاذة الدلتورة   
لتفضوول سوويادتها بق ووول اسااشوو  الرسووال  وتحهلهووا  -جااع  القووابرة  –الترةي  لل فول  الهبكرة 

وشرف ل اوور للباحوو  ىن ي ووتفاد اوو  علههووا، فلهووا اسووي خووالك الوودعاء بهوفووور اشق  ال فر 
 الصح  والعا ي  

ا اووو  اوووول هللا تعوووالى :   وال تنسددد  ا  }وفوووى اقوووا  العرفوووان بالفضووول وال هاووول وام لاوووً
( فإمه ي ام لووى ىن ىتقوود  بعظوويم  237إ البقرة : ) الفضَل بينك م إنَّ هللا بما تعمل ن بصير

االاتسووان ألسووات تى ال وورا  بق ووم الصووح  السف ووي  بكليوو  الترةيوو  جااعوو  اسهووا الشووكر واوفووور 
 على اا اداو  ا  عوٍن وا امدٍة صاداٍ  ودعم للباح  خلل اراحل البح  اله تلف   

ا إلوووى "         اوووتعهم هللا وإخووووتي  ووالووودتي والووودل إلوووى والحوووم لووول الحوووم تقووود ًرا وعرفاموووً
بهوفور العا ي ، وال ىجد ا  ال لهاا اا ىشكر به ر يق  درةي زوجتي الضالي  فلها ىبدل ب ا 

 وعلهووه ال.هووا  اواتووه علي    ب ل لم ال ل الصد ع إلىالعهل وىتقد  ب الك شكرل وتقد رل 
 علووي العزيووز، وصووديقي ،احهووود اهوورا   علووي  العزيووز صووديقي دراسووتي في وسامدمي الضزير
 يكتهوول ل ووي واله وواعدة العووون   وود لووي اوود  اوو  لوول إلووىو    هللا رحهووه عليووه ،ال ضوورل  رحاوود
  ا ن عليه بو اا على ويصبح العهل ب ا

وأخيًرا, هذا جهدى المت اضع بدديم أيدددر حضددراتكم, نمددا وددان مددم ت نيدد   نمددم هللا  
الشيطان, وأ أل هللا تعالى وحده, وماكان مم خطأ أو تقصير  أو نسيان  نمم نفسى ومم 

العظيم رب العددرا العظدديم أن معلاَمنددا مددا ينفع نددا, وأن ينفَعنددا بمددا علََّمنددا, و خددر  دع انددا أن 
 الحمد  هلل رب العالميم.

 .  ببركاته تعالى بالسالم عليكم برحمة هللا                                                  
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التنبؤ بالتف ق الدرا ي مم خالل القل  التنانسي، وتقدير 
 المرحلة المت  طة نى دولة الك يتالذات لدى طالب 

 علي عبدهللا خليفة دشتي  /الباحث

 

 المستخلص

 لد  ال اا وتقد ر التساف ي، بالقلع الدراسي التفوق  علا  على التعرف إلى الدراس  تهدف
 القلع خلل ا  الدراسي بالتفوق  التس ؤ إاكامي  ا  والتحقع ال وي ، دول  في الهتوس   الهرحل  طلب

 ا  عاس  على الدراس  وطبق  ال وي ، دول  في الهتوس   الهرحل  طلب لد  ال اا وتقد ر التساف ي
 واا  ؛اتفوااً  طالًبا( 106إ ا  اكوم  ال وي  دول  في الهتوس   الهرحل  بهدارب الفا قا  ال لب
 تقد ر وا ياب التساف ي القلع به ياببإعداد  الباح اا  و  ،االرتباطي الوصفي الهسها باست دا   الباح 
 ال لي  الدرج  اا  إحصا ي  دالل  ذاا اوجب  ارتباطي  علا  وجود: إلى الباح  توصل واد  ال اا
 ، (403**إ ارتباط بهعاال الدراسي التحصال لدرجاا ال لي  والدرج  يالتساف  القلع ا ياب ألبعاد
 والدرج  ال اا تقد ر ا ياب ألبعاد ال لي  الدرج  اا  إحصا ي  دالل  ذاا اوجب  ارتباطي  علا  ووجود
 خلل ا  الدراسي بالتفوق  التس ؤ ويهك  ؛ (638**إ ارتباط بهعاال الدراسي التحصال لدرجاا ال لي 
حا  ىن تقد ر ال اا  ال وي ، دول  في الهتوس   الهرحل  طلب لد  ال اا وتقد ر التساف ي القلع

( ا  العواال الهؤثرة على التفوق الدراسي لد  طلب الهرحل  الهتوس   في %7 40يف ر اا م  ته إ
( ا  العواال الهؤثرة على التفوق الدراسي %2 16دول  ال وي  وىن القلع التساف ي يف ر ا  م  ته إ

 لد  طلب الهرحل  الهتوس   في دول  ال وي   

Abstract                             
The study aims to identify the relationship between academic excellence, 

competitive anxiety, and the self-esteem for middle school students in Kuwait and 

verify the predictability of academic excellence through competitive anxiety and self-

esteem among middle school students in Kuwait. The study was applied to a sample 

of excellent middle school students in Kuwait which composed of (106) excellent 

students. The researcher used the descriptive Correlation method, and used 

competitive anxiety scale and self-esteem scale. The researcher found that: there was 

statistically significant positive correlation between the total degree of dimensions of 

competitive anxiety scale and the total degree of academic achievement scores with 

correlation (.403**), there was statistically significant positive correlation between 

the total degree of dimensions of self-esteem scale and the total degree of academic 

achievement scores with correlation (.638**), and it's possible to predict academic 

excellence through competitive anxiety and self-esteem for middle school students in 

Kuwait, as self-esteem explains about (40.7%) of factors affecting academic 

excellence for middle school students in Kuwait, and competitive anxiety explains 

about (16.2%) of factors affecting academic excellence for middle school students in 

Kuwait. 
 لجنة اإلشراف : 

   أ.د/ أشرف أحمد عبد القادر 

   ة ــــــد/ عبد الرحمن سماح



 

  

 

1 

   دخــــل إلـــى الدراســـــة م
 

    

ــــــــــــــــــة.مقدمـ*  ـــــــــــــ

ـمشكل*  ــ ـالدراس ةــــــ ــ  .ةــــ

ـره*  ــ  .ةـالدراـســـــ  دافـــــــ

ـرهمي*  ــ ـالدراس ةــــــ ــ  .ةــــــ

ـمصطلح*  ـ  ا,ــــ  .ةـالدراـسـ

ـــددمح*  ــ ـالدراسا, ــ ــ  .ةــــ

ــــــــــة  .* ردبا, الدراســـــــ

ـــــة  .* عينـــــة الدراســـــــــ

 .* ا ساليـــــــا اصحصاـيــــة

 

 

 

 
 



 

 

 
2 

 

 مدخـــل إلـــى الدراســــة  

 مقدمة : 

إن اله ته  ال ويتي ىحد اله تهعاا ال اعي  إلى الت ور والراوي، فهوو فوى ىاوس الحاجو   
إلى ادراا واوابم وطااواا ىاسا وه، واسوتضلل بو   ال ااواا واالعتسواء اهوا والعهول علوى الحود او  
بوووودر تلوووو  ال ااوووواا والهوابووووم والقوووودراا عوووو  طريووووع دراسوووو  وفهووووم خصا صووووهم وتحلالهووووا، وحوووول 

   باا بدربا وطرق علجها  اشكلتهم ودراس  ا

فلاووود ىن ملهووووس االحتياجووواا والهشووووكلا التعليهيوووو  والترةويووو  عسوووود الهتفووووق دراسووووًيا فووووى  
الهرحلووو  الهتوسووو   ادولووو  ال ويووو  لوووون بووو   الفئووو  بوووم ثوووروة اله تهووو  ووسوووال  ت وووور ، وحاووو  إن 
االبتها  بال الم الهتفوق دراسًيا ال يقتصر على توفار الرعاي  التعليهيو  والصوحي  لوه فح وم اول 

يهتد إلى االبتها  بش صاته والعهل على ت ويربا وتسهاتها ع ر التعرف على اا يعاميوه ي م ىن 
ا  اشكلا ش صي  واجتهاعي  وعقلي  وامفعالي  وسلولي  ا تلف ، فاتبهال وسوء الهعاال  التى 

)محمددد  تلقابووا الهتفوووق الدراسووي اوو  اعلهيووه اوود ت علووه شوود د الح اسووي ، سووري  اتحبوواط والقلووع 
  .]*[ (120،  2015ن، الختال

 طالم، لل ألسر بدف ول ل  الهدرس ، في طالم  ل ل بدفاً  الدراسي التفوق ي عد ل ل  
 العد د  عليه  ترتم  ال ل التفوق  إحراز في يمال ىمه الهؤلد  ا  اتدمياً  ا توا   لان اهها فال الم 

 سواء اتعددة ىبعاداً  َي ت م   هفإم اادل، وةعضها اجتهاعي وةعضها مف ي  بعضها الههازاا  ا 
 التفوق يعت ر  وله ا عليه، الهترتب  الستا ا حا   ا  ىو يه  الهؤثرة والعواال ىسبابه حا   ا 

  االجتهاعي  األم اق  ا  ط يعي تفاعل إطار  في التعليهي الس ع ىفرزبا ترةوي  ظابرة الدراسي
  وا   ،الهتفواون  ال لب  فئ  بي التعليهي الس ع  يفرزبا التي  االجتهاعي   الفئ   ب   اله تلف ،

  ااسها   يها تتضافر التي العواال ا  جهل  بسال  ىن  تضح والترةوي  االجتهاعي  الدراساا  خلل
( الهوروث  – ال لاء – الصح إ  الداخلي  العواال اسها الدراسي التفوق  ظابرة تحقع ل ي

  ىو  للها تتوفر حاسها العواال وب  (االجتهاعي الوسط – الهدرس  – األسرةإ ال ارجي  والعواال
لها ،  2011) ح ان عطاء هللا،  الهتفواا   ال لب  فئ  ا   يكون  ألن ترشحه فإمها  لل الم  ج 
152)    
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وعلووى الوورغم اوو  ىن التفوووق الدراسووي وال ووعي إليووه ي عوود خاصووي  إي اايوو  إال ىمووه اوود  توومثر  
ي عوول الهتفوووق دراسوويًا اضهووورًا  بال فووا ، والت لوو  لنتقووان، اهووااتبعوواا ومتووا ا االمضهوواب اله ووتهر 

وبووو  بحوو  دا هووًا عوو  التهاووز اله.ووالي اوو  خوولل اوو ل الهزيوود اوو  ال هوود للوصووول  ،استووا ا تفواووه
اد يكون ا  الصعم تح يقه على ىرض الواا ، ب ا السوع او  ال هوال يعود  للألداء األفضل، وال  

وخاصووو  الهتفوووواا   ثوووار مف وووي  وسووولولي   ي، يعووورض ال ووولب واؤشووورًا غاووور صوووح عوووااًل اايقوووًا،
 .(Petrerson, 2008) واجتهاعي  اد تؤثر على ىدا هم العلهي

ا  ال هاا الدافع  للفرد والضاغ    Level of Aspirationولها لان ا تو  ال هو   
التووى  دافبوو عليووه للوصووول إلووى ىبدافووه واسووتضلل طاااتووه، وىن و وو  ا ووتوياا ال هووو  ته.وول األ

 سبضوي الوصوول إلاهووا، فوإن بوو   اله وتوياا الهو وووع  الهسشوودة التووى  تووق الفوورد تم ازبوا تحفووز  
ال يكتفوووي  ل الوووم ال هوووو  بوووو الووو  ألبوووداف، فالاإلوووى ت ساووود لووول طاااتوووه وإاكامياتوووه لتحقاوووع تلووو  

ولهوو ا يعت وور ا ووتو  ال هووو  ىحوود الهتضاووراا ذاا التوومثار ، به وورد الس ووا  اوول ي ووعى إلووى التفوووق 
ال  اوور  يهووا يصوودر عوو  اتم ووان اوو  مشوواط، واوود يعووود ال .اوور اوو  إم ووازاا األفووراد وتقوود  األاووم 

لووى العوااوول األخوور  التووى والشووعوب  إلووى توووافر القوودر الهساسووم اوو  ا ووتو  ال هووو  بات وواف  إ
ت اعد على اتم از والتقد ، بو ا فضوًل عو  ىن ا وتو  ال هوو   ورتبط إي اايوًا بال فايو  اتمتاجيو  

 (.8 ، 1991، و خرون  )كمال د  قي

  ،فى حد ذاتها ال لب  علاها يحصل التي الدرجاا  ا هوعفلم يعد اله ته   سظر إلى 
  السهاي   في  تحول ال ل األار األخر ، الدرجاا  لاف  اا  الدرج  ب   اوا  إلى السظر ىصبح ال
 ذل  ىن ش  وال الدراسي، التحصال ا ال في اتقدا  بهرالز للفوز ال لب  على الضضط إلى

 (. 2 : 2004 ،حسيب  حسيب) التسافس الع عليه ي لع  القلع ا  موع يصاحبه
:  1999) بدر وإ ماعيل ،القادر عبد أشرفو ( 2000) زهران محمدواد اتفع لًل ا  

  التحصال  الع اا   اا  ىشكاله تعددا  اد  الدراسي   الفصول داخل ال لب  لد  القلع  ىن على( 15
(Achievement Anxiety) الدراسي   الهواال ىثساء اله تلف  القلع ىعراض  ظهور يعسي ال ل 

  ىو  اادة في التحصالي  ا توا   على خوفه متي   ال الم  امفعال ويكون  ،التعليهي  الهشكلا  ىو
 الهراحل ا تلل في ال لب  اا  امتشاربا  زداد  مف ي  ظابرة التحصال الع ويعد  ىخر ،
  الدراسي 

  ىو  الدراسي  الهواد  في ت ون  اد  الهساف   ألن التحصال الع ع   التساف ي القلع وي تلل 
  يكون  االاتحان دخول ألن ،االاتحان الع ع  ي تلل لها واالجتهاعي ، الترةوي  األمش   في

  ع   التساف ي القلع  تبا   لها ذاته، الفرد  ع  وطوعاً  اختياري  ت ون  فقد  الهساف   ىاا إجباريًا،
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 الصل إلى باالمتقال  ي هح ال ل األدمى الحد  إلى الوصول  ت لم  الس ا  ألن الس ا  الع
، فالهساف   إاا ىن ت ون ظابرة  الهتهاز واألداء القه   على فت ون  الهساف   ىاا األعلى الدراسي

  ؤدل إلى ارتفاع ارلزبم التساف ي اا  ال لب صحي  تدف  بال لب إلى زيادة اله هود ال   
وإاا ىن ت ون ظابرة ار ي  ا.ل اتحباط ىو اللاباالة اد تؤدل إلى م فاض ارلز ال الم 

محمد   حسيب ،Misra & Mckean, 2000) التساف ي ال    ؤثر على ا توا  الدراسي
 (. 2003،حسيب

ىاووا عوو  تقوود ر الوو اا  يعوورف بممووه : "التقاوويم العووا  لوود  الفوورد ل اتووه فووى لوول للاتهووا  
وخصا صها العقلي  واالجتهاعي  واالمفعالي  واألخلقي  وال  دي  ويسعكس بوو ا التقاوويم علووى 
ثقته ا اته وشعور  محوبووا وف رتووه عوو  اوود  ىبهاتهووا وجوودارتها وتواعاتووه اسهووا لهووا   وودو ذلوو  

 (. 5: 2011) المة بنت راشد بم  الم الحجرر، حياته   فى ا تلل اواال

وير  لوةر سها  ىن تقد ر ال اا يه.ل ا هوعوو  اوو  االت ابوواا والهعتقووداا التووى  
ي ووتدعاها الفوورد عسووداا  واجووه ا خووري ، وبووى تتضووه  اعتقداتووه وىف ووار   يهووا إذا لووان  تواوو  

)محمدددد أحمدددد ه علوووى اجتيازبوووا الس وووا  ىو الفشووول واووود  إدراخ الفووورد ل  وووراا الفشووول وادرتووو 
  : د ص(.  2007شاهيم، 

وىشووار روزم وورج ىن تقوود ر الوو اا بووو ات ابوواا الفوورد محووو مف ووه، بحاوو  ت ووون بوو    
االت اباا إاا سالب  ىو اوجب ، إذا لام  باتي اب فووإن الفوورد يشووعر بالر ووا عوو  ذاتووه ىاووا 

 (.18:  2012)ي نسي ت نسية، إذا لام  بال لم فإمه يشعر ارفض ذاته 
 وتقد ر  التساف ي القلع ا  لل ديه  ؤ  ىن يهك  ال ل الدور  تضح س ع اا خلل ا 

 التفوق، ذل  تحقاع  ىاا  لهم عا قاً  يكون  بمن  العكس ىو الدراسي للتفوق  ال لب  تحقاع في ال اا 
  وتقد ر  التساف ي القلع خلل ا  الدراسي بالتفوق  التس ؤ  إاكامي  الحالي  الدراس   تتساول ول ل 
  ال لب  لد  ال اا 

 :الدراسة مشكلة

التس ؤ بالتفوق الدراسي إلى تحد د الهتضاراا األل.ر تمثاًرافي تحقاع ال لب للتفوق  يحتاج 
واالستهرار فى الحفاظ على ذل  التفوق باعتباربا اؤشراا يهك  االعتهاد علاها فى اساء  

 تصوراا ع  إاكامي  تحقاع ال لب للتفوق الدراسي 

ضووورورة تحقاوووع التفووووق الدراسوووي فوووااتلخ ال الوووم لقووودراا تحصوووالي  ارتفعووو  ال يعسوووى بال
فضًل ع  تحقاع التفوق، حا  يحتاج لتحقاع التفوق العد د ا  الهقوااا السف ي  التى ي وم ىن 
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 تحلووى اهووا ال الووم، وحاوو  ىن التفوووق يشووار إلووى اواوول اتهاووز لل الووم عوو  زال ووه، فووإن للهوو  
م وزال ووه لا. وو  تفواووه التفوووق تحهوول فووى طياتهووا اتشووارة إلووى وجووود موووع اوو  التسووافس اووا  ال الوو 

 (.2011) ح ان عطا هللا، وتهاز  عسهم 

وبسا  ستاب ال الم العد د ا  الهشاعر التي تؤثر في ىدا ه  فالتسافس يعسي ىن بساخ ا   
 سافس ال الم على ارلز  وي عى للتفوق عليه، ول ل  يعد القلع التساف ي ىحد الهتضاراا التي  

ذ  ستاب ال الم الهتفوق في فصول الهتفواا  الع ا   يهك  ىن تؤثر على ىداء ال الم، إ
التسافس، وةالرغم ا  ىن التسافس يه.ل دافعًا للرتقاء باله تو ، فإمه يعد اصدرًا لقلع ال لب، 
فالتسافس ال  ت لم ا رد الس ا  ىو حتى الحصول على درجاا جادة وإمها ي م ىن  تفوق 

لضضوط السف ي  على ال الم، ويترتم علاها بعض  ال الم على ا خري ، بها يه.ل موعًا ا  ا
)محمد  ا ثار السف ي  وال لولي  حا  تؤثر على ىدا ه الدراسي والتى ت تلل ا  طالم إلى آخر 

   (2008نايد، 

  يهك   التي بالسفس ال.ق  عساصر ا   ا بااً  ا عسصرً  الهدرسي  ل فاءتهم  ال لب   تصورويعد 
   .(Winning, 2009) األلاديهي التفوق  لهم ت  م  ىن

  على  بحرصهم  رتبط حياتهم في القا ال وي   دول  في الهتوس   الهرحل  طلب  ويعامي
  على  ااسهم التسافس  س ال في التساف ي بالقلع  ي هى بها ال لب بؤالء ويعامي والتهاز، التفوق 
 إذ عال ذاا  تقد ر لد هم ال لب  بؤالء ىن الدراساا  ىث ت   واد والتفوق، الهتقدا  الهرالز إحراز
 ( 358 - 357 ،2007 ،شانعيأحمد ) ىشار فقد  ل واتهم، الهرتف  والتقد ر  بالسفس ال.ق  يهازبم

  إلى  الستي   تل  وترج  ال اا، وتقد ر الدراسي التفوق  اا  اوجب  دال  ارتباطي  علا  وجود  إلى
  زيادة ألن  اعه، ات االً  يكون  ااسها  الهدرسي األداء ع  اسفصلً  يكون  ال ال اا  تقد ر ىن

 إلى  ؤدل التحصال زيادة ىن لها األداء، على والقدرة بال فاءة الشعور زيادة إلى تؤدل التحصال
 ىن  إلى (2014، وزيد العارضي ،المطيرر  أحمد)ِىشار لها ا خري ، وتقد ر بال عادة اتح اب

  الصعوةاا   ت س ون  الهس فض  الدراسي التحصال ذول  ال وي   ادول  الهتوس   الهرحل  طلب 
  يقو   ذاته وتقد ر اسف ه ال الم  ثق  تؤديه ال ل الدور ىن إلى يشار ال ل األار وبو واله ئولياا 

  ىن إلى يشار وب ا له، ال ل ي  ا ثار وت سم  الهساف   الع إي ااياا  ا   االستفادة في ل ار ادور
   لل لب  الدراسي بالتفوق  التس ؤ  على ي اعد  ال ل الهاا  الهتضاراا  ىحد  بو ال اا  تقد ر

  وعد   الفشل ا  خوفا ا تهر والع دا م صراع في ال لب  بؤالء ي عل الدراسي التفوق 
 والقلع الدراسي التفوق : الدراس  اتضاراا  اا  العلا  دراس ل الباح   إت ه بسا وا  الس ا ،
  بالتفوق  التس ؤ يهك  وبل ال وي ، ادول  الهتوس   الهرحل  طلب  لد  ال اا  وتقد ر التساف ي
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 ؟ لد هم ال اا  وتقد ر التساف ي القلع خلل ا  الدراسي

 التساف ي القلع ا ابه  إاكامي   اعرف  في الدراس  اشكل  تتحدد  س ع اا على وةساء
  الدراسي بالتفوق  التس ؤ في ال وي   ادول  الهتوس   الهرحل  طلب  لد  ال اا  وتقد ر
 : التالية التساؤالت ني الدرا ة مشكلة صياغة ويمكم

  الهتوس    الهرحل  طلب  لد  التساف ي والقلع الدراسي التفوق  اا  ارتباطي  علا بساخ  بل .1
 ال وي ؟ دول  في

بل بساخ علا  ارتباطي  اا  التفوق الدراسي وتقد ر ال اا لد  طلب الهرحل  الهتوس     .2
 ادول  ال وي ؟ 

 الهرحل  طلب  لد  ال اا  وتقد ر التساف ي القلع  خلل ا  الدراسي بالتفوق  التس ؤ  يهك  بل .3
 الدراسي؟  بالتفوق  تس ًؤا  األل.ر؟ وىل العواال بي ال وي   دول  في الهتوس  

 :الدراسة رهداف

 : يلي فيما الدرا ة هذه أهداف تتحدد  
 الهرحل  طلب  لد  ال اا  وتقد ر التساف ي  بالقلع الدراسي التفوق  علا  على التعرف -1

  ال وي   دول  في الهتوس  
 لد  ال اا  وتقد ر التساف ي القلع خلل ا  الدراسي بالتفوق  التس ؤ إاكامي  ا  التحقع  -2

  ال وي   دول  في الهتوس   الهرحل  طلب 

 :  الدراسة رهمية

 : النظرية ا همية  -1

ع  التفوق الدراسي، والقلع التساف ي، وتقد ر ال اا، ا  حا  الهفهو ،  مظرل  إطار إعداد  -
والهظابر، واراحل السهو، والسظرياا الهف رة، والدور ال    لابه لل اسهم، والعلا  

 ااسهم  

إ اف  جد دة وال ه    السف ي   والهقا يس  االختباراا  اكتب  لىإ الحالي  الدراس  تضيف  -
   ال ويتي  ال ائ  على تقساسها  تم سوف التي ال اا  تقد ر و  التساف ي القلع ت يس

في حدود  ال ويتي  ال ائ  في ال اا وتقد ر التساف ي القلع علا  تساول   التي البحوث  مدرة -
  علم الباح  

 : التطبيقية ا همية  -2

  الصعوةاا  على لتضلم ل اترشادي  لل دااا  ارماااإعداد  في الحالي  الدراس  ا  االستفادة -
 اسها  للت فيف وذل  ال اا  وتقد ر التساف ي  بالقلع الهتعلق  واأللاديهي  واالجتهاعي  السف ي 
  واأللاديهي واالجتهاعي السف ي ال لب  ىداء ا تو   ورف 
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  بالتفوق  ال اا  وتقد ر التساف ي القلعذاا دالل  إحصا ي  اا   علا وجود  ع  ال شل -
  تقد ر تعزيز و  التساف ي القلعلعلج  ات صص  تعليهي  ارااا و   يهك ، و الدراسي
   التعليهي  العهلي  في اجادً  عا ًدا  تحقاع  تم خلله ا و  ،ال لب  لد  ال اا 

  القلع  ا  التعاال ليفي  في تدري ي  ارااا و   في الحالي  الدراس   استا ا االستعام  -
    التساف ي

 :الدراسة مصطلحا,

 (:  (Excellent Achievementالدراسي التفبق  -1

  بالس ب   اتقد  ترتام  على ال الم  حصول: "يعرف الباح  التفوق الدراسي إجرا يًا بممه
  2016 الدراسي العا  مهاي  في للفصلا  السها ي   االختباراا  ا هوع يظهر   اا خلل ا  لزال ه

- 2017  " 
 (: Competition Anxiety)  التنافسي القلي  -2

بممووه: التوووتر ا وول ىو ىثسوواء الهوااوول التساف ووي ، ويظهوور فووى يعوورف الباحوو  القلووع التساف ووي  
الدرجووو  التوووى يحصووول علاهوووا  ويعرنددد  إجراًيدددًا بأنددد :السوووواحي ال  وووهي ، والهعر يووو ، واالجتهاعيووو ، 

 : ىعد  الباح  ويت ون ا  األبعاد التالي  لال الم في ا ياب القلع التساف ي ال  

ويقصوود بووه االمزعوواج ىو الهووم بالس ووب  لووألداء وعوود  القوودرة علووى الترلاووز رنددي: البعددد المع -1
 وتشت  االمتبا  

ويقصوود بووه االستشووارة الف وواولوجي  ويتضووه  ىعووراض العصوو ي  والعوورق،  ي:مالبعددد الجسدد  -2
 واالرتعاش واتاعم الهعدة 

بوه ثقو  اتم وان فوى صوفاته وادراتوه وتقايهوه لألاوور، وإيهوان  ويقصود بدالنف:: الثقدة بعد  -3
بوووو البعووود اتي وووااي فوووى اواجهووو  عااووول اتم وووان بمبدافوووه واراراتوووه وةهقدراتوووه وإاكاماتوووه، و 

 القلع 

 Self Esteem):) الذا, تقدير  -3

 وات اباتوه عاداتوه خولل او  ل اتوه ال الوم  يضوعه تقاويم: بمموهيعرف الباح  تقد ر الو اا  
 وخصا صوووه مف وووه وإدراخ ل اتوووهافهواوووه  و ووو  فوووي وت ووواعد  إي اايووو ، ى  لامووو   سووول ي  ذاتوووه محوووو

: إجراًيًا بأن الباحث ويعرن   لديه، وال ائ  الح س  ومواحي والضعل القوة مقاط وتحد د  الش صي 
ال ل ىعد  الباح  ويت ون او  األبعواد  ال اا  تقد ر ا ياب في ال الم  علاها يحصل التي الدرج 

 التالي : 
ات ابوواا الفوورد الشوواال  إاوجبوو  ىو سووالب ( محووو مف ووه، وبوو ا بووو : والشخصددي الددذات تقدددير -1

ل اته على ىمه ذو قيهو  وىبهيو ؛ ااسهوا يعسوى يعسى ىن تقد ر ال اا الهرتف   تضه  رؤي  الفرد 
 تقد ر ال اا الهس فض عد  ر ا الفرد ع  ذاته، ىو رفض ال اا ىو احتقاربا 
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وبوو اعتقوداا األفوراد حوول اودراتهم علوى تحقاوع موواتا ارغوةو  اوو  : األكدادممي الدذات تقددير -2
، وتسظويم وىداء الههوا  خلل سلولياتهم، ىو فى ىن  د روا ات يف ويتحكهوا فى اواال التحدل

  ه  ا ال احدد ل ي  ؤدل بفاعلي  ىبداف احددة 
وبووو الههووارة التووى   وود ها ال فوول فووى التع اوور عوو  ذاتووه ل خووري ، : االجتمدداعي الددذات تقدددير -3

واتقبال علاهم، واالتصال اهم، والتواصل اعهم واشارلتهم فى األمش   االجتهاعي  اله تلف  
 االمشضال اهم وإااا  صداااا اعهم إلى جامم 

: وبي ليفي  تقود ر األسورة ىاسوا هم والتشواف اودراتهم واهاوزاتهم واوواب هم األ رر  الذات تقدير -4
 وتسهاتها وتوجيه ىاسا هم لتدعيم ب   القدراا والهوابم 

الصووورة التووي يكومهووا الشوو ك فووي عقلووه عوو  ج ووهه، وت ووون وبووو : تقدددير الددذات الجسددمي -5
 ح ي ي  ىو غار ح ي ي ، وبي تتمثر بالعواال السف ي  وال.قا ي  واالجتهاعي  

 الدراسة: محددا, 

 ا  ال لور  (106إ العاس  ىفراد  عدد   الغ:  بشرية محددات -
 اترتباطي  الوصفي الهسها است دا  تم :منهجية محددات -
 ادارب الهرحل  الهتوس   التابع  لوزارة الترةي  فى دول  ال وي   المحددات المكانية :  -
 (  2017-2016العا  الدراسي إالمحددات الزمانية :  -

 :ردبا, الدراسة
 التعوورف اهوودف الوو اا  تقوود ر وا يوواب التساف ووي، القلووع ا يوواب وت وووير ا سوواء الباحوو   اووا 

  ال وي   دول  في الهتوس   الهرحل  طلب  لد  وتقد ر ال اا  التساف ي القلع ا تو   على

 عينة الدراسة:

 علووى الدراسوو  عاسوو  واشووتهل   الدراسوو ، ا تهوو  اوو  اه.لوو  عاسوو  اوو  الدراسوو  عاسوو  ت وموو  
 ال ويو   دولو  فوي" الترةيو  لووزارة تابعو " الهتوس   الهرحل  ادارب طلب  ا  اتفوًاا طالباً ( 106إ

(، وامحوراف اايووارل اقوودار  37 2بهتوسووط عهور اقوودار  إ( عااووًا، 14-11إتراوحو  ىعهوواربم اوا  
 ( 876 0إ

 ا ساليا اصحصاـية:  

  ( spssتم تحلال ال ياماا باست دا  ارمااا الحزا  اتحصا ي  للعلو  اتجتهاعي  إ -1
اوووا  الباحووو  بعهووول اتجوووراءاا اتحصوووا ي  ا وووت دًاا اعااووول ارتبووواط اارسوووون، واعااووول ثبووواا  -2

 ىلفا، وتحلال اتمحدار ال  ي لرومباخ 
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 اإلطـــار النظري للدراســـة 
 

    

 الدراسي التفوق: األول المبحث
 الدراسي التفوق مفهوم . 1

 التعليمية المؤسسات في والتميز التفوق تحقيق أهمية.  2

 الدراسي التفوق قياس في عليها العتماد يمكن التي المؤشرات.  3

 الدراسي التفوق تحقيق في عليها العتماد يمكن التي الستراتيجيات.  4

 . النظريات المفسرة للتفوق الدراسي.5

 التنافسي القلق الثاني المبحث
  التنافسي القلق ظهور أسباب. 2 التنافسي القلق مفهوم . 1

  التنافسي القلق أشكال. 4 التنافسي القلق خصائص. 3

  التنافسي القلق قياس. 6 التنافسي للقلق المفسرة النظريات. 5

 التنافسي القلق على المترتبة اآلثار. 8 التنافسي القلق على المؤثرة العوامل. 7

 الذات تقدير الثالث المبحث
 الذات تقدير مفهوم .1

 الذات تقدير أهمية. 3 الذات تقدير . دور2

 الذات تقدير على المؤثرة العوامل .5 الذات تقدير أبعاد. 4

                                        المــنخفض الذات تقدير ذوي خصائص. 7  المرتفع الذات تقدير ذوي خصائص. 6

 الذات تقدير نظريات. 8

 تقدير الذات والتفوق الدراسيو التنافسي القلق بين العالقة: الرابع المبحث
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 اصطـــار النظـــري للدراســة  

  التفوق  ا   تملل وال ل ،الدراس  لهتضاراا  السظرل  اتطار الفصل ب ا في الباح    تساول
  تحقاع  وىبهي  الدراسي، التفوق  افهو   تساول حا   ال اا، وتقد ر التساف ي، والقلع الدراسي
 التفوق  قياب في  علاها االعتهاد  يهك  التي والهؤشراا  التعليهي ، الهؤس اا  في والتهاز التفوق 

  القلع  وافهو  الدراسي، التفوق  تحقاع  في علاها  االعتهاد  يهك  التي واالستراتي ياا  الدراسي،
  التساف ي،  القلع وىشكال التساف ي، القلع وخصا ك  التساف ي، القلع ظهور وىسباب  التساف ي،
  التساف ي، القلع على الهؤثرة والعواال التساف ي، القلع وقياب التساف ي، للقلع الهف رة والسظرياا 

  تقد ر  وىبهي  ال اا، تقد ر وىبداف ال اا  تقد ر وافهو  التساف ي، القلع على  الهترتب  وا ثار
  ذول  وخصا ك  ال اا، تقد ر على  الهؤثرة والعواال ال اا، وتق ل  ال اا  تقد ر وىبعاد  ال اا،
، ال اا  تقد ر مظرياا  وةعض  الهس فض، ال اا  تقد ر ذول  وخصا ك  الهرتف ، ال اا  تقد ر

 : يمتي  يها ذل  ويتضح والعلا  اا  القلع التساف ي والتفوق الدراسي وتقد ر ال اا 
 

   يالدراس التفوق  األول المبحث

  وا توياا  ال هو  حا   وا  القدراا  حا   ا  البعض  بعضهم  ع  األفراد  ي تلل
 ا  ادر ىاصى لتحقاع القدراا  تل  استضلل على وادرتهم ألمف هم يضعومها التي األبداف
    عا  بشكل  وحياتهم دراستهم في التفوق  وتحقاع اسها االستفادة

 م م  في اه.ل  العاا  العقلي  القدرة اح  است دا  على يقتصر الدراسى التفوق  يعد  ولم
  اظابر  تتضه  ىخر   ىداء احكاا  تشهل وإمها فح م، ال لاء اختباراا  ت ي ها لها ال لاء،
 في العالي واألداء والعضول  االجتهاعي السهو في التهاز ا.ل اتم امي السشاط ا  اتعددة

  ع ر  واضهومه التفوق  افهو  في ت وًرا بساخ إن لها والسف ي ، االجتهاعي  ال لولي  الههاراا 
   يه  ات ع   ال ل العشري  القرن  ا  ال.امي السصل في وا ًحا الت ور ذل  م د  حا   الزا ،

  ، عبد الرحمم األزرق ) الهتفواا  وغار الهتفواا  على الحكم في ىمهاطه وتسوع   التفوق  ا االا 
2012، 174  .) 
 ى حوا اد  التعليهي  بالسظم ال اص  والفاعلي  والتفوق، التساف ي ، ا   للً  ىن  يه ش   ال اها
 & Palhares) الدولي اله تو   على التعليم في علاها الترلاز  تم التي الهحوري  األبعاد  ا 

Torres, 2015, 278)   ال يادة ول ل  الهدرس  ادرة اد  الدراسي التفوق  يعكس اا وعادة 
 .  (Lorentz, 2009, 99) التعليم في اوحد  وىسلوب  صارا   ارااا  توفار على الهدرسي 
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 األدوار ا تو   على التحوالا  ا  العد د ظهرا  والعشري  الحادل القرن  اداي  وا 
 في البح   الهؤس اا تل  وةدىا  بهوج ها، العهل التسظيهي  ال ائاا  اعتادا  التي اله تلف 
  ىن  شممها ا  التي ال ابق  والههاراا  ال  راا  ا  واالستفادة وال ارجي ، الداخلي  الهصادر
  التهاز  عهلي  ىن الهسظهاا  تل  ىدرل   لها  التساف ي ، ال.قاف  ومشر التهاز  تحقاع على ت اعدبا
 ال اص  والتواعاا  للحتياجاا  خا ع  ا تهرة د ساايكي  بي ال ثاات   عهلي  لي    الهؤس ي
   تم  التي ال د دة والقواعد  القواما  وىيًضا التساف ي ، بال ائ  ال اص  الهت لباا  ول ل  بالعهلء،

 .  (Goleij & Noorbakhsh, 2014, 221) الهؤس اا  تل  في اها العهل
  عهلي   ىن ا  التملد  بو لل لب  الدراسي التفوق  تحقاع ا  الهدف فإن عاا  وةصورة

  الههسي  اتعداد  ا تو   على ذل  ىلان سواء وجه ىلهل على ته   اد  بال لب  ال اص  اتعداد 
 National Security) ال فاءة درجاا  ا  درج  ىعلى على عاال  او   لتوفار األلاديهي ى 

Studies Institute, 2015, 10).    ا وم   ب   في التعليهي  السظم  ىن االعتبار  في وةاألخ  
 وا  را   الدراسي ، بالهسابا لحق   التي الداا ف رة إلى إ اف  الضضوط، ا  العد د  تواجه

  للها  األاور تل  دفع   فقد  األلاديهي، التهاز تحقاع ىجل  ا  وةعضها الهدارب اا  الهساف  
 .  (Chiang, 2011, 6) ىل ر بشكل تفوًاا  تحقاع على ال لب 

  ا تلف   زاسي  بفتراا  ارا  والتي اله تلف  الهص لحاا  ا  العد د  بساخ ىن ت ا  بسا ا 
  واله تلفا   الهتهازي  األش اص  لهؤالء اله ته   تقد ر ا  تسب  والتي والس وغ التفوق  ع  تع ر
  اله تلف  األداء واحكاا  اقا يس  على تعتهد  اد  والتي

  :الدراسي التفوق مفهوم .1

 ا  العد د  إلى الت رق  ا  الاد  الدراسي التفوق  افهو  على التعرف ا  متهك  ل ي
  والتفوق  والابقري  الهو ب  بساخ حا   والتفوق،  التهاز ع  تع ر التي  اله تلف  الهص لحاا 

  البعض  لد  تتشابه اد  والتي القريب  الهص لحاا  ا  وغاربا

  افهو  إلى التوصل يصعم  التي الهص لحاا  ا  واحًدا الدراسي التفوق  اص لح  ويعت ر
 اله ال  ذل  في اها  التقد   تم التي التعريفاا  ل.رة  إلى األار واا  في يعز   اا وبو لها، احدد 

(Lamont, 2009, 3) ،   ال ابق   األداياا  في الواردة التعريفاا  ىارز استعراض  يهك  ول  
 : التالي السحو على الدراسي التفوق  اص لح بشمن

 ,Fatimah, Noor, & Mohamad)المقتي  عبد محمد و  ن ر  ناطيمة فقد عرف 

Abdul Mukti, 2005) )  الس ا  عهلي  ط يع  لوصل ا ت د  اص لح بممه الدراسي التفوق 
   ال لب  إلاها يصل التي
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  2006نادمة ب شالق )، ((Beckham 2005, 11" بيكهام"واد اتفع لل ا  
  اص لح  الدراسي التفوق  ىن إلى (Hassan et al., 2011, 1) و خريم ناحسو ، (511:

 تعتهد  اا عادة والتي تح يقها في ال لب   س ح  التي اتم ازاا  ا تو   إلى اتشارة في ي ت د  
 التي  والدرجاا  اله لوة ، بالواجباا  وااللتزا   اتقدااها، يقواون  التي والعروض االختباراا، على
   ، ىو تقد راا الهعلها  عليه ىو اتثسان اعاً السها ي  االختباراا  في علاها الحصول  تم

  التفوق الدراسي بو  ىن (27 ،2009) الديلمي ،    م القيسي الغفار عبد  ر  ااسها 
 في فوق  فها( %80إ بهعدل ال س  ومصل األول الفصل درجاا  اعدل على ال الم  حصول
 ,Lorentz) ل رنتز، وعرف ىيضًا ال س   ه  اها يكلل التي والهههاا  الههاراا  ا هوع 

  األلاديهي   بالهسابا  تعلع  يها ال لب  ىداء ا تو   على ىمه الدراسي التفوق   (16 ,2009
   الهدرسي  ال ائاا  في تقديهها  تم  التي األساسي 

 Akuh) أكي  ، (Brink &Benschop, 2011, 513)برينك وبينسك ب  يرى ااسها 
  تعريف يهك  ىمه (Rogaten& Moneta, 2016, 2) وم نيتا روجاتيم،  (38 ,2015

  واتدارة  التعليهي  بالهؤس   ال اص  األبداف اتحقاع االلتزا  اد   وء في الدراسي التفوق 
، وتحقاع عدد ا  اعا ار األداء الفا ع فى التعليم، وتحقاع اعدالا ت رج است.سا ي ،  الترةوي 

   والتقد  ال    س ح  يه الفرد فى تح يقه على ا تو  الهعارف، والههاراا، والسهو الش صي  

  ا   ىعلى ارتب   على ال الم  حصول ىمه على الدراسي التفوق  تعريف يهك  بسا وا 
  على  زال ه ا   ىعلى  درجاا  على  بحصوله  يقاب ال ل األلاديهي تفواه ب  م  ىارامه،

   له الهعلها  تقد راا  ىو الدراسي ، درجاته احصل  ىو الهقسس ، االختباراا 

، ويسووتا ش صووّي  تفاعًل لعّدة عواال عقلّي  وةائيووّ  واجتهاعيووّ  و اتاداعااسها اتاداع  
العهليووّ  ىو السظريووّ  فووي ىلٍّ اوو  اله وواالا  للهوااوول بحلووول جد وودة تووّم اات اربووا بوو ا التفاعوول

ز بوو   اله وواالا بووي واألصووال  وال يهوو  االجتهاعيووّ   الحداثوو  العلهيووّ  ىو الحياتيووّ ، واووا يهاووّ
 واوااوو  الهؤّثرة؛ فهي إحد  العهلّياا التي ت اعد اتم ان على اتح اب وإدراخ الهشكل ،

تهوودف  صّحتها، وإجراء تعد ل على الستا ا، لها ىّمهووا واختبار الّضعل، والبح  ع  الحلول
ًا عسوود ت  يقهووا، لهووا ىف ووار إلووى اات ووار تهكووّ  صوواح ها اوو   جد وودة افاوودة واق ولوو  اجتهاعيووّ

 صووفاا تضووّم ال لاوو ، به إلى ىف ووار جد وودة واسووتعهاالا غاوور املوفوو ، وىن يهتلوو  التوّصل

)طدددارق  ح اسوووّي  للهشوووكلا، وإعوووادة تعريوووف الهشوووكل  وإيضووواحهاوالهرومووو ، واتسوووهاب، وال
    (57:  2002  يدان، محمد العدل ني، 

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81_%D9%85%D8%B6%D8%AD%D9%83%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://mawdoo3.com/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9
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 إلووى ىن الش صووي  اتاداعيوو ، بووي حوواالا (Guilford,1986) وىشووار جلفووورد 

 وىمهوواط ل صووا ك الشوو ك اله وودع، وت توورجم علووى شووكل سوولوخ إاووداعي ا.وول: التوومليف،

اتاداع مهط حيوواة  ىن(Davis & Rimm) واتلتشافاا العلهي ، وير  ديفز ور واتختراع، 
الشوو ك اله وودع ال اووّد اوو   وسه  ش صي  تهّك  الفرد ا  إدراخ العالم  وعسوود التحوودث عوو 

  ىن متحدث ع  ثلث  جوامم ىساسي  ا  الش صي 

رااا ترةويو ، وطورق وبك ا فإن األطفال الهتفواا  عقليًا والهوبوةا  يحتاجون إلى توفار او  
تعليم خاص  تعهل على اواجه  احتياجاتهم وتتساسم ا  ادراتهم وابتهاااتهم واستعداداتهم، وللها 
ىاووووووور اوووووود يصووووووعم توفاربوووووووا فووووووى إطووووووار الهووووووسها الدراسوووووووي العوووووواد  وطوووووورق التعلوووووويم التقلاديووووووو  

(Pomortseva, 2014 : 149) 

ىن اصو لحاا التفووق والهو بو  غالبوًا  (Korucu & Alkan, 2012 : 4159)ويو لر  
ت ت د  بالتبادل لتعسى مفس الشئ تقريبًا ألمها ته.ل ادراا ال تسفصل ع  بعضوها الوبعض، حاو  
يهك  التعرف على األطفال الهتفواا  عقليًا إارتفعي ال لاء( فى  وء ارتفاع اوواب هم او  خولل 

 ر متاج تفاعل ا هوع  ا  العوااول ال اسيو  األداء الفعلى فى ا ال ىو ىل.ر، لها ىن الهو ب  تعت
 وال ائي   

ىن افهوو  التفووق  (Plucker & Callahan, 2014 : 395)واو  جهو  ىخور   ور   
والهو بووو  يعت ووور إمعكاسوووًا لوجهووو  مظووور الهت صصوووا  والبووواح.ا  فوووى اله وووال،  يهوووا  تعلوووع بقووودراا 

 ال فل وليفي  قياسها والضرض اسها  

 :التعليمية المؤسسات في لتميزوا التفوق تحقيق أهمية .2

 وفي االجتهاعي  األم اق ب ي  ا  ال  ياي  تفاعلته إطار في التعليهي الس ع زالاا
 لالت رب  الهتبا س  اله رجاا  ا  ل.اًرا لسا  يفرز االجتهاعي الهحيط ادخلا  ا  الدا م تفاعله

  األخارة  االجتهاعي  الظابرة وب   الدراسي والتفوق  ،الهدرسي العسلو  الدراسي، الت للو  ،الهدرسي
  فمصبح   الرسهي  االبتها   دا رة إلى امتقل   ثم ،الباح.ا  طرف ا   ابتها  او    ىصبح  
 واسابا،  ودراساا  ىبحاث  لها وخصص   العالم دول ا  ل.ار طرف ا  ح يقي ابتها  او  

  على  تعتهد  التي الراهي  رةوادارب خاص  تقو  ارعا تهم رعاي  اتهازة للستفادة اهم فى الحضا
 الهعلوااا وةسوخ  ال  يعي وال لاء االص ساعي، وال لاء الهعلوااا  وتدفع الهعر ي  القوة

  الترةي   إطاراا  ىاا  يصرخ األاريكي الترةي  وزير جعل اا وب ا واتمترم ، الهعلوااا  وشبكاا 
  وصساعتها  الهعرف  بابقري  م تقل ىن ىجل ا تعليهسا  في السظر إعادة بو  لزاسا اا إنإ ويقول
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 (. 160 ،2011 هللا، عطاء ح ان ( إهقدبال واج سا بو ب ا طرا قها  على والهيهس 

  الترةوي   بالهؤس اا  ال اص  األولوياا  ىارز ىحد  لل لب  الدراسي التفوق  ا مل  وتعت ر
 تم   األار ذل  فإن الدراسي، التفوق  تحقاع  هان  تم ول ي  سواء حد  على ال اااي  وال ائاا 

  ىل.ر  وتعلم تدريس اائ  خلع ىجل ا  األطراف  لاف  ا تو   على التعاون  تفعال ع  طريع
عد  اعتهاد ال لب على ىمف هم فقط ل ي   إلى  األار واا  في يعز   اا  وبو ،اوإاتاعً  فاعلي  

 Shaari, Yusoff, Ghazali, Osman)  تعلهوا، ول   االعتهاد على اتدارة الترةوي 
&Dzahir, 2014, 11)  . 

  السهو  تحقاع   هان  خللها ا  يهك   التي االستراتي ياا  ىحد  الهؤس ي التهاز  ويعت ر 
 & Dehaghani)  اها   الهرتب     التسظيهي   اله االا   لاف   ا تو    على  الهؤس اا   اداخل  والتقد 

Pourtaher, 2014, 142)، لاف   ت عى التي  الضاياا  ىارز ىحد  الهؤس ي التهاز ويعت ر  
  التهاز  في وجدا  التي األلاديهي  الهؤس اا  ذل  ا  ي ت.سى وال إلاها الوصول إلى الهؤس اا 

  على  ساعد  ال ل بالشكل بالعهلء، ال اص  الر ا تحقاع ول ل  اله تدا ، السهو لتحقاع وسال 
  واله امدة  الدعم على القا ه  التعلم اائاا  في الس ا  إلى والوصول الرةحي ، ا توياا  تعزيز

(Masouleh & Qourchian, 2015, 121)،   عهلياا  على الهؤس ي التهاز  رلز حا 
 .(Zad, Sekkeh&Asadi, 2013, 383) العهلء ور ا  التسظيهي الت وير

 في ل ارة بصورة علاها الترلاز  تم التي القضايا ىبم ىحد  الدراسي التفوق  ا مل  وتعت ر
  ىجل  ا  ال لب  إعداد  في علاها  االعتهاد  يهك  التي االستراتي ياا  لمحد  الهدرسي  ال ائاا 
 الههاراا،  ا  لد هم ال لب  ىن ا  والتملد  والعشري ،  الحادل بالقرن  ال اص   التحدياا  اواجه 

 Abbotsford)  العالهي  ال وق   تحدياا   ظل  في  للهساف     ؤبلهم  اا  العقلي   والقدراا   والهعارف،
School District, 2017, 3). 

 ,Marrewijk) ولينانم وبانابنان وتيمرس ووليم وويسمان ماري جك ويؤلد  

Wuisman, Cleyn, Timmers, Panapanaan, &Linnanen, 2004, 9)  ف رة  على  
" الهؤس ي التهاز" باسم يعرف لها الوصول إلى ت عى ا وم  ب   في التسظيهي  ال ائاا  لاف  ىن

 ذل  ىلان سواء والف ري  واالجتهاعي  والت اري  الهادي  اتاكاماا  تعظيم في ت هم آلي  باعتبار 
 ال ل بالشكل ال ارجاا ، اله ابها  ا  العد د  ا  التبادل ا تو   على ى  الداخلي اله تو   على

 الهوجودة لله ته  ح ي ي  وةائي  واجتهاعي  ااتصادي  قيه  وإ اف  ىبدافها، تحقاع ا  يهكسها 
    به

  على التسظيهي  ال ائاا  في الهؤس ي التهاز اسهوذج ال اص  األبداف  ىارز تحد د  ويهك 
 :  التالي السحو
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 الهوال تحد د  ىجل ا  ال اتي التقايم  بعهلياا  ال يا  خللها ا  يهك  ىداة  التهاز يعت ر ▪
 األداء اا  اا الف وة وفهم التهاز تحقاع خللها ا  يهك  التي  ال يفي  وفهم التسظيهي،

   الهتوا  واألداء الفعلي
  عسد  الههارساا  ىفضل على التعرف خللها  ا  يهك  التي ال رق  ىحد  ا.اب  التهاز يعد  ▪

    ىخر   بهسظهاا  ال اص  الت ارب  دراس 
    التسظيهي  لندارة عا  مظا   ىو  يكل توفار ▪

    التسظيهي  العهلي  في اله ابها  لاف  اا  الهوازم  ا  موًعا خلع ▪

   وال ارجي   الداخلي  االستراتي ياا  ا  بالعد د  االستعام  خلل ا  التعلم على  التحفاز ▪

    ت وير  إلى حاج  في التي التسظيهي  الهساطع تحد د  ▪

 لاف   اا  اشترل  حوار لض  خلع خللها  ا  يهك  التي ال رق  ىفضل على  التعرف ▪
 . (Abasi & Esmaeeli, 2012, 28) التسظيهي   ال ائ  في العاالا 

  ت ون  ل ي  التعليهي  والهؤس اا  التعليم في والتهاز التفوق  تحقاع ىبهي  تظهر بسا وا 
 يشكلوا ال    الصالحا   باألفراد  اله ته  تزويد  في اها إلاها الهساط باله ئولي   ال يا  على اادرة
   القوي  الهتحضرة اله تهعاا  ل ساء والواود  البشرل  الهال رىب

 :الدراسي التفوق قياس في عليها االعتماد يمكن التي المؤشرات .3

  وتسهي   لدعهه اللزا  واالستراتي ياا  بال رااا وإاداد  الهتفوق  بال الم  االبتها    تم ل ي
 ال لب  ا  غار  ع  وتهاز  وتصسيفه ال الم ب ا على التعرف لسا تتيح آلي  ا  الاد  اهاراته
   اله تلف  التقايم ىسالام  ا  العد د  ع ر وذل 

 ب ا  التشاف  ليفي   تحد د  ي م  الهتفوق  ال الم  ا  التعاال ليفي  في التف ار ا ل
   وتتم  ال لب  ا   غار  يفوق  بشكل والتحصال االستيعاب  على القدرة لديه  يكون  ال ل ال الم 
 ال ل الفعل رد  امتظار ثم التحدياا  ابعض  ال الم  اواجه  خلل ا   ب   االلتشاف  عهلي 
  لااس   ت ون  اد  التي ال اااا  تف ار على األسلوب  ويعهل ال بسي  اهاراته لفاءة اد  يعكس
   ارمااا  ىل ويعتهد  ىسرته ىفراد ىحد  اها يشعر ىو ش صًيا بو اها يشعر ىن دون  ال الم داخل
 ا  الهدرس  ا ل ا  الهتب  واألسلوب  اله  ول  اله هوداا  على الهتفوق  ال الم  اللتشاف  هدف
 اله تلف  التحدياا  تقديم على حريص  الهدرس  لام   إذا ،آخر بهعسى الهدف ب ا تحقاع ىجل

  ا   الهتفواا  ال لب  ا  ل ار عدد   تهك   ف وف التحدياا، ب   ت ا  الفعل رد  ترام  ثم  ل لاها
  بهل     تهت   الهعلها   ا  موعاً  بساخ ىن إلى  بات اف  خاص  ادراا  ا   به   تهتعون  اا التشاف
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  الوسا ل  إتباع طريع ع   وذل حد   على طالم  ل ل والضعل القوة مقاط  إدراخ ا  تهكسه خاص 
 (.35 ،2008 واالس،بيل ) التع ار  حري  وتش ي  االستقللي  ودعم اله تلف  التعليهي 

 ال لاء ع  ال شل ىصبح العلهي  اله االا  شتى في الحالي الها ل العلهي التقد   وا 
  ت يس  التي ال يكواتري  االختباراا  است دا  يعد  لم حا   اتعددة ىمش    على يعتهد  وتحد د 
  االختباراا  ألن ذل  ال لاء تحد د  في الر ي ي  األسالام  بي التحصال ىو اتاداع ىو ال لاء

 القدراا تحد د  صعوة  إلى بات اف  ب ا وال هد  الدواف  اعتباربا في تض  ال ال يكواتري 
 وىاداً  دا هاً  والشعور اتم ان في الشعور ا اطب  على تعتهد  ىمها وىيضاً  الت  اع وا   الواااي 
  شعورل  بو اا  اسها اتعددة وعواال اتضاراا  وراء   يكه  ال لاء ااسها اله.الي  إلى ويهال اتحاز
،  2011 الخ لي،هشام ) فعلي  واحكاا  اهارساا  إلى يحتاج ىمه ىل شعورل  ال  بو اا   واسها
85-86 .) 

 الس ع يفرزبا ترةوي  ظابرة الدراسي التفوق  ىن (165 ،2011) هللا عطاء ح ان  وير  
  ال ارجي  والعواال والوراث  الصح ، ا.ل الداخلي  العواال واسها اتعددة، عواال وله التعليهي،

  تهكسسا  التي الهقا يس  ا  جهل  له الدراسي والتفوق  االجتهاعي، والوسط واألسرة، الهدرس ، ا.ل
 : ا.ل قياسه ا 

   واأللاديهي الهدرسي االستعداد  ا ياب -
  الدراسي التحصال ا ياب -
   الش صي  اقا يس -

  االستعام  ىارزبا الدراسي للتفوق  الهؤشراا  ا  العد د  بساخ ىن  الباح.ا  ا  ال .ار وير  
  أونيل  - ويتزل" ويؤلد  .(NSERC staff, 2017, 12) لل لب  األلاديهي   بال  لا 
  بالتفوق  ال اص  التعريف ىن على Weitzel -O’Neill & Torres (2011, 73)" وت ري:
 وتوظيف السااد، التف ار في الهته.ل  األساسي  األبعاد  ا  عدد  على الترلاز  على  س ول  الدراسي
   األفراد  اها  تهت  التي ال د دة األف ار وتعزيز االستقصا ي ، الهفا يم

  االعتهاد  يهك  التي الهؤشراا  ا  حاوًيا اؤشًرا يعت ر ال ودة عسصر بمن القول ويهك 
 الهاا  الهؤشراا  اا  ا  يعت ر التهويل ىن إلى إ اف  ب ا الدراسي، التفوق  تحقاع في علاها
 ,Akuh) أكي     دراس  متا ا جامم  ا   عليه التملاد  تم ال ل األار وبو األار، ذل  على

  على  الترلاز دون  يكتهل ىن يهك  ال ىار  بو الدراسي التفوق  ىن على ىلدا  والي (2015
     التعليهي  بالعهلي  ال اص  والتهويل ال ودة عسصرل   تح ا 

 الهؤشراا  ا  العد د  بساخ ىن وبو  ىال األبهي  في غاي   ىار  إلى بسا  اتشارة وت در
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  ىارزبا  ا  لل لب  الدراسي بالتفوق  التس ؤ في علاها االعتهاد  يهك  التي العالهي ال اب  ذاا 
  اكوًما  يعت ر وال ل UN’s education index الهتحدة باألام ال اص  التعليم بهؤشر االستعام 

 يعتهد  وال ل Human Development Index (HDI) البشري  التسهي   اؤشر اكوماا  ا 
  تم  التي ال سواا  عدد  ىن م د  وبسا التعليهي ، الهراحل في اضاءبا تم التي ال سواا  عدد  على

 األخر الهؤشر ع  ىاا  التعليهي  ال ودة ا تو   ع  بمخر ىو بشكل تع ر التعليم في اضاءبا
  ال لب  لتقايم الدولي ال رمااا اختبار في ال لب  ادرجاا  خاص  فهو به االستعام  يهك  ال ل
 ا توياا  تحد د  على  رت ز وال ل االاتصادي ، والتسهي  التعاون  اسظه  اواس   إدارته  تم وال ل

  يهك   ال ل األخار  الهؤشر ىاا  الهشكلا  وحل والقراءة، الريا ياا، اادة في ال لب 
  إ اف  الهحلي  ال ياماا  ا  عدد  جه  على يعتهد  ال ل التعلم اسحسى اؤشر فهو به االستعام 

  اختبار  ا.ل الدولي  االختباراا  في ىداءبم له تو   وفًقا لل لب  الدولي  التصسيفاا  بعض  إلى
PISA, TIMSS and PIRLS اله تو   على التعليهي  السظم وتصسيف لترتام  مظا   لتوفار  

 والعلو  القراءة في لهعر ي ا الههاراا  قياب على التعلم اسحسى اختبار ويعتهد   الدولي
  ا تو   ع  ىاا  PISA, TIMSS & PIRLS ا.ل االختباراا  ا  عدد  باست دا  والريا ياا 
 .  (Lau, 2015, 12)  والت رج  الهعرف  اعدالا  تقد ر باست دا  فاتم الترةول  التحصال

 ال وامم  قياب على  تعتهد  ال الدراسي التفوق  اؤشراا  ىن على التملاد  بسا بال لر وجد ر
"فاطيه  مور واحهد ع د الهقتي   جامم  ا   إليه اتشارة ته   ال ل األار  وبو فقط، األلاديهي 

(Tatimah, Noor & Mohamad , Abdul Mukti, 2005, 1)" ىن  على ىلد  وال ل 
 الش صي ،  بالعلااا  ال اص  الههاراا  قياب خلل ا  ىيًضا تقد ر    تم الدراسي التفوق 

    الش صي  وال هاا  ال يادي ، والههاراا 

 بالعهل ارتبط ىار بو الدراسي التفوق  ىن على التملاد  إلى آخرون  باح.ون    بم  ااسها
  األلاديهي   ال ائاا  في  تم ال ل التعاومي العهل ىن االعتبار في األخ   ا  وة اص  فريع،  ه 
  الف رة  على وتملاًدا  .(Alshammari, 2015, 3) الفريع ارو  العهل على ل ار بشكل يعتهد 
  يعتهد  الدراسي التفوق  ىن على (Manohar, 2013, 337)" ااموبار"  ؤلد  ذلربا ال ااع
 ا  العد د  في الهشارل  على القدرة ول ل  وغاربم، األاران ا  العهل على ىساسي  وةصورة
    األفراد  على  وا ح آثر لها يكون   ىن شممها ا   التي اله تهاي  األمش  

   تم التي  العهلي  األمش   ا تو   تقايم  خلل ا  الدراسي التفوق  قياب  تم اا وعادة
 والههاراا  الت  يقي، بالتعلم ال اص  والهشروعاا  توفاربا،  تم التي ال دااا  وط يع  اها، ال يا 

  .(Asnicar & Salmon, 2015, 11) الفردي  ال يادي 

 في ال رق  ا  العد د  است دا  إلى (136-135 ،2007) وهبةمحمد  ويشار 
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 : التالي السحو على جاءا  والتي والهتفواا  الهوبوةا  التشاف

 وا رراا  اوبوةون  ىمهم   ر   ال     ترشيح ادرب ا  وي لم : المدر ة تقديرات -
  ترشيحهم

  ال ابقا   العااا  في فمل.ر %90 على ال الم  بحصول :الدرا ي التحصيل ني التف ق  -
  العلو  في فمل.ر

  العااا   في الريا ياا  في فمل.ر %90 على ال الم  بحصول :الرياضيات ني التف ق  -
   ال ابقا 

 ال وامم  على  رلز ال ل العقلي  القدراا  اختبار طريع ع  ويتم : العقلية القدرات اختبار -
  األبعاد  ا  ادرة لل وتت ون  واالستدالل والهكان والعدد اللض  وبي التف ار في الر ي ي 

  العرةي   الت ري ي  والدراساا  السظرياا  ا  العد د  عسها لشف   التي الفرعي  والهكوماا 
   جهاعي  ب ريق  االختبار ب ا  وي  ع واألجس ي 

 ل لاء ول لر الختبارلويتي   صورة إعداد  تم وبو :المعدل األطفال لذواء ووسلر اختبار -
   الصعوة  ا تو   واساسب  ال.قا ي  الهل ه  اعا ار على اساء الهعدل األطفال

  على ت اعد  التي العلهي  ال رق  ا  العد د  اسها (35 ،2008) واالسبيل  وي لر
 :وبي الهتفوق  ال الم  التشاف
  الهتفوق  لل الم  وال اص  العاا  ال صا ك  على تحتول  التي الضبط بقوا م االستعام  -

  وجودبا ا  للتحقع
  ال الم  ا تو   تقايم ىدواا  است دا   -
   ال هاعي  األعهال في ال لب  إشراخ -
       ابكرة س   ا  ال فل اهاراا  التشاف -
 :التالي النح  على الدرا ي التف ق  تقي: التي المؤشرات أهم إلى اإلشارة ممكم نإن  وعلي 

  األساسي   األبعاد  إحد  العاا  التحصالي  القدرة تعد  :األكادممي التحصيل اختبارات -
 ألارامه، بالس ب  التلها   اوا  األلاديهي التحصال اختباراا  تحدد  لها للهو ب  الهكوم 
   ه   يضعه وب ا( %90إ ع  األلاديهي   تحصاله م ب  زادا إذا  اوبوًةا يعد  فالتلها  
 إذ  التحصال اختباراا  ا   ا هوع وتضيفه  التحصال  في التلاا   ا ( %3إ ىفضل
  ا   التلاا   لد   اا ي يس ا خر والبعض  الهدرسي ، التحصال ادراا  بعضها ي يس

 وا   ال اص  الههاراا  بعض  ىو الترلاز، على ادرة ىو عاا  ادراا  ىو وخ راا  اعارف
 حصر   تم لها ،(483 ،2010 الرش در،بندر ) الهقسس  التحصالي  االختباراا  ىا.لتها
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 احددة استهاراا  وفع الهدارب طريع ع  الدراسي التحصال في الهتفواا  ال لب 
  التحصال  في  فمل.ر %90 م ب  على  الحاصلا  تشهل  بحا   الضرض  له ا ىعدا  واقسس  
 والريا ياا  والعلو  الد سي  الهواد  في فمل.ر  %95و  سابق   دراسي  فصول ألرةع  العا 

 طريع  ع  الهرشد   ا  ا هوع  العهلي  ب   ويتولى ىيًضا سابق   دراسي  فصول ألرةع 
 ا   وال ياماا  الهعلوااا  لاف  على والحصول الهدارب ازيارة يقواون  حا   الهرلز،
 (. 42  ،2010الل،زوريا ) الرسهي  وال  لا  ال شوف

 وال تاب   القراءة اهاراا  قياب إلى اله ياب ب ا ويهدف: الشامل التحصيل مقياس -
 الرشد  س  حتى سسواا  5 س  ا   العهري   للفئاا  ويصلح  الح ااي   والعهلياا  واتالء

 (. 483 ،2010 الرش در،بندر )

  وحتى  الهدرس  ا ل  اا األطفال  ساسم : المفح ص لدى الرياضية  العمليات مقياس -
 ( 484 ،2010 الرش در،در نب إ  االاتدا ي ال ادب الصل

 فردي  ىو جهاعي  لام   سواء: والذواء اإلبداع مجال ني العقلية والمقايي: االختبارات -
 الفردل، لل لاء ول لر واختبار االات ارل  التف ار واختبار العقلي  القدراا  اختبار وبم

  اتاداع  اقا يس  وتعد  .(43-42 ،2010الل، زوريا إ  الهتتابع  للهصفوفاا  راف  واختبار
 القدرة تحد د  في الهساسب  الهقا يس ا  ال اص  الهوابم  ىو اتاداعي التف ار ىو

 في  عالي  درج  على حصل إذا ا دعا  الهفحوص  يعد  حا   الهفحوص، لد  اتاداعي 
 (.484 ،2010 الرش در،بندر ) الهقا يس ب  

  ت  اع   تم حا  : واألكادممية العقلية واال تعدادات المهنية بالمي ل الخاصة المقايي: -
 اتداري   والههسي  العلهي  الهاول تحد د  خلله ا  يهك  وال ل الههسي  الهاول ا ياب
 العددي  القدرة ت يس والتي العقلي  القدراا  اختبار متا ا  است دا  يهك   لها ،والبح.ي 
 االات ارل  للتف ار تورامس اختبار  ول ل  الهكامي ، والقدرة االستداللي  والتف ار واللضوي 

  ا   يحتويه واا لل لاء ول لر ا ياب ىو اختبار ول ل  ،(والهروم  واألصال ، ال لا ،إ
 (. 43 ،2010 الل،زوريا )  والتصسيف االختبار عهلي   ىثساء ومظري  عهلي  جوامم 

  بندر ) الهدرسي  ال ائ  داخل لل لب  الهادامي  اتابعتهم خلل ا  :المعلميم تقديرات -
 (. 485 ،2010 الرش در،

 التشاف  وةالتالي  واهارستهم لتصرفاتهم واتابعتهم ىاسا هم  بهلحظ  : اآلباء مالحظات -
  األار  ولي يع ي  حا   ،(485 ،2010 الرش در، بندر ) ت ويربا  على والعهل ااولهم
 في  وجد  بها واقارمتها الحظاته  وء وفي ال لولي  ال هاا  تحد د  اا ه  استهارة
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 (.42 ،2010 الل،زوريا  إ ااسه   رشح  ىن ي ت ي  االستهارة
 اد   لهعرف  اتثرا ي  ال رااا تسفا   ىثساء ال لب  اتابع  خلل ا  ذل  ويتم  :التق يم -

  وتقويم  التس ؤ إاكامي  واد  وتصسيفه اختيار  في الدا  درج  واعرف  فشله ىو م احه
 (. 43 ،2010 الل،زوريا ) وفعالاتها اتثرا ي  ال رااا

  ا   األاران ترشح طريق   ىن  (18 ،2010) اللزوريا   ر   حا  : األقران ترشيح طريقة -
   لروا ىن التلاا   ا   ي لم  حا   عقلًيا  الفا قا   على التعرف في ت ت د   التي ال رق 
 فإمه  الصدد  ب ا في والضبط الدا  ا  اهك  ادر ىل ر ولضهان الفا قا ، زال هم ىسهاء
س ا  ا هوع   وء في الزاال على الح  م  تم بمن  سصح  يعرف لمن والهعا ار األ س 
  عليه  احددة خصا ك  ىو ىوصاف ام باق لهد  وفًقا الهوبوب  ىو الهتفوق  زااله ال فل
 :الزاال ب ا ىن ا.ل
   الهلحظ  واي يقظ •
  واالستيعاب  التعلم سري  •
  والهحل الدعاب  ارو    تهت  •
   وتصرفاته تف ار  في ا تقل •
  وإخلص  ب د  ويعهل ا.اار •
  جهد  وةمال ب رع   ليه  ولل  اا  س ز •
  للهشكلا  املوف  غار حلوالً  ي ر  •
  ال يال واس  •
  ب هول  والهعلوااا  اأِلشياء  ت لر •
   اتسوع  ابتهاااا  لديه •

 :  Sternbergنظرية  تيبرنبرج 
 تت ون مظريته ا  ثلث  ىبعاد وبي :  

والوو لاء بسووا  وورتبط بالهكومواا الداخليوو  للفوورد والهكووون عهليوو   الددذواء والعددالم الددداخلي للفددرد : -1
 اعلوااتي  ىساسي  تتملل ا  : 

وبى عهلياا عقلي  عليا ت ت د  اهواراا الت  ويط والتوجيوه وات واذ القوراراا ما وراء المك نات : 
 فى ىداء الهههاا وتسفا با  
 علم الهعارف الحد .   وبى عهلياا ت ت د  اللت اب وت مك نات المعرنة المكتسبة :
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والوو لاء بسووا  ت ووون اوو  الت يووف ال ائووي الهووادف إالت يووف اوو  الددذواء العددالم الخددارجي للفددرد : -2
ال ائ  الهحي  ( والتشكال ال ائي إتشكال ال ائ  اساء على ات لباته ال.قا ي  وال يه ( واختبار اائاا 

 العالم الح يقي الهرتب   بحياة الفرد إاختبار ال ائ  ال د ل (  
خلي وال وارجي للفورد والو لاء بسوا يقواب بهود  تووفر ال لاء وال  رة ىو العلا  اا  العالها  الدا-3

 الههارتا  التالاتا  : 
 القدرة على التعاال ا  الهها  ال د دة   -
 القدرة على اعال   الهعلوااا ذاتيًا  -

 ( : Gardnerنظرية الذواء المتعدد )جاردنر 
 حدد جاردمر فى ال داي  سبع  ىمواع ا  ال لاء وبي :  
 ته.ل في لتاب  الشعر  ال لاء اللفظي وي -
 ال لاء الهس قي : القدراا الهس  ي  والريا ي  العلهي    -

 ال لاء الهكامي : القدرة على تشكال مهوذج لعالم فراغي ا.ل الرسم والهسدس    -

 ال لاء الهوسيقي : القدراا الهوسي ي    -

الووووو لاء الحرلوووووي : القووووودرة علوووووى عهووووول است ووووواا باسوووووت دا  ال  وووووم لوووووااًل ا.ووووول الوووووراك  -
 والريا    

الوو لاء الش صوووي االجتهوواعي : القووودرة علوووى فهووم ا خوووري  وليفيووو  التعوواون اعهوووم والقووودرة  -
 على الحظ  الفروق اا  الساب خاص  التسااك فى طباعهم وللاهم ودافعاتهم  

قوودرة علوى تشوكال مهوووذج صوادق عو  الو اا واوودرة الفورد علوى فهووم الو لاء الش صوي الو اتي : ال -
 مف ه  

 :  Gulfordنظرية جيلف رد 
( ادرة اسفصل  صوسفها فوى ثلثو  ىبعواد 150صاحم مظري  ال ساء العقلى ويضم مهوذجه إ •

 بى : العهلياو  الهحتوياا  السواتا  
الى عودد القودراا و   تح  لل بعد او  بو   األبعواد عودد او  الفئواا وتوصول إلوى إجهو  •

 ادرة   150مواتا =  6اح وةاا ×  5عهلياا ×  5

عرف ال لاء على ىمه اال   اعلوااا وعرف الهعلوااا بممهوا ىل شوئ ي وت ي  اتم وان  •
 تهااز  فى ا ال إدراله  

مظريته فتح  آفاق واسع  لدراس  افهو  اتاداع وقياسه واراجع  الهفهو  الضاع للهو بو   •
 واتاداع  
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 :  Renzulliة رينزولي نظري
تت ون الهو ب  والتفوق ا  تفاعل إتقاط ( ثلث ا هوعاا ا  ال وهاا اتم وامي ، وبوى  

: ادراا عاا  فوق الهتوسط، ا توياا ارتفع  ا  االلتزا  بالههه  إالدافاي (، وا توياا ارتفع  
يهتل وون ىو لود هم القودرة علوى ت ووير ا  القدرة اتاداعي   والهوبوةون والهتفواون بم ىولئ  ال    

إن األطفال ال      ودون  ،ب   الترلاب  ا  ال هاا واست دااها فى ى  ا ال قيم لألداء اتم امي
تفاعًل ىو اذ   بهقودوربم ت ووير تفاعول اوا  اله هوعواا الو.لث  ت ل وون خودااا وفرصوًا ترةويو  

 لدارج  واسع  التسوع ال توفربا عادة ال رااا التعليهي  ا

وي ه  التعريف ال   اداه ريسزولي اا  بعض خصا ك التعريفواا ذاا التوجوه الترةوول  
 وتعريفاا ال هاا، ول سه  س و  على ىوجه اصور ىبهها : 

ت ابله لألطفال الهوبوةا  عقليًا ذول التحصال الهتدمي، وذل  افهو   هسًا فى اشتراطه  •
  والتفوووق، ااسهووا ىث توو  الدراسوواا وجووود ىطفووال الفاعليوو  ل وول اوو  الهكوموواا ال.لثوو  للهو بوو 

اوبوووةا  عقليووًا فووى ا تلوول اله ووتوياا الدراسووي  اهوو  توودمى ا ووتو  تحصووالهم الهدرسووي 
 (Rimm, 1986, Whitmore, 1980)متي   مقصان دافعاتهم للتعلم 

 نظرية نرانس  جاني  : 
وب للتهااز اوا  مهوذج مظرل ادر  (Gagne, 1985, 1993)اد  ال سدل فرام و جامايه  

فووى اقالتووه الهسشووورة فووى ا لوو  "ال فوول  1985الهو بوو  والتفوووق الوو   اوود  مهوذجووه ألول اوورة عووا  
وتوصوول الباحوو  بعوود اراجعتووه لهووا لتووم حووول  Gifted Child Quarterlyالهوبوووب الرةايوو " 

هووو  الهو وووع إلووى ىن بسوواخ اوو  الشوووابد والواووا   اووا   وورر السهوووذج الوو   طرحووه للتفريووع اووا  اف
الهو بوو  وافهووو  التفوووق وىعوواد جامايووه عوورض مهوذجووه بصووورة ىل.وور تفصوواًل وتسظيهووًا فووى فصووول 
تضووووهسه لتوووواب ارجعووووي حووووول ترةيوووو  الهوبوووووةا  حوووورر  وسووووابم  يووووه ال اتبووووان لوالم لووووو وديفووووس 

(Colangelo, 1991)  

  ع ربا  الهتفواا   ال لب  تهااز يهك  التي األسالام  ا  العد د  بسال  ىمه ت ا  بسا وا 
الش صى   التقايم وةا  واتاداع ال لاء واختباراا  السف ي  والهقا يس  االختباراا  اا  تتراو  والتي

للهعلها ، وةا  تقايم ال لب ذاتهم ألمف هم بات اف  إلى دور األبل فى االمتبا  إلى تفوق  
 م   ىاسا هم ب ا بات اف  إلى التحصال السها ى فى درجاا ال لب ىمف ه

 :الدراسي التفوق تحقيق في عليها االعتماد يمكن التي االستراتيجيات .4

 لد  الدراسي  التفوق  لتحقاع إتباعها يهك  التي االستراتي ياا  العد د  وجود  ا  الرغم على
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  التفوق  على الحفاظ  إلى تؤدل التي اله اعدة االستراتي ياا  ا  العد د  بساخ ىمه إال ال لب 
  تحقاع  إلى الوصول في العواال ب   ا  عاال  س ح  واد  ال لب  لد   وصقله تسهاته وعلى
 والهحافظ  التفوق  زيادة إلى ذل  ىد  عاال ا  ىل.ر تضافر إذا ول   ال الم، لد  التفوق 
   عليه

  ات اال   عهلي  الترةوي   العهلي  ىن إلى  (110-109 ،2011)  الم منيماجد  ىشار واد 
  الهتعلم  ت اعد  التالي  العهلي  الوسا ل ىن إال التعليهي ، وال ائ  والهتعلم الهعلم: ال.لث  بمطرافها

 :  لي  اا طريع ع  العهلي  حياته ىو الدراسي  حياته في سواء والس ا  التفوق  على
 الوا   وإع اء الفراغ، وىوااا  االجتهاعي  واألعهال واله الرة الدراس  اا  واته تسظيم .1

  وجهالها ارومقها الحياة لتحتفظ آخر على جامم  ي ضى ىن دون  جامم  ل ل ال افي
   ت اليفها وي ر

 بالهشكلا  والهعلها  ا باء  تزويد  طريع  ع  والهعلها  ا باء به الس  الهشارل  .2
 ا تعاس   العلا  ىصحاب  ا  حلها  اله الس ب   لتبادر األولوياا  وح م  الواااي 
   الهحلي اله ته  ا  اله تصا  ب  راا 

  الهعلها  ا  إشرا يه وتوجاهاا  طلاي  بههاراا  ال سوي  والهتاحل الهعارض  إااا  .3
 إاراز  ا  الت اري  والشرلاا  الي ر ىبل ا  األولي  لهواردبا احلي  وت رعاا 
 العالهي والتراث  والقواي الوطسي األا  ي د  بها الهعارض  ب   ا  العاا  األبداف
   واتم امي

 لل وارث  تعر ه حال في الهحلي اله ته  تصرف تح   الهدرس  إاكاماا  و   .4
 واتاليهي   وال ا في   العرقي  ال وارث  ىو والفيضاماا  وال رالا   الزالزل ا.ل ال  ياي  

  اؤات  إ واء ىاال  ىو اشافي ىو لهلجئ الهدارب تفتح بحا   الحروب، ا.ل

  الهتفواا   رعاي  ىسالام  ىارز ىن ،(183-182 ،2009) الكاني  عبدإ ماعيل  وير  
 : التالي السحو على جاءا 

 إمشاء  طريع ع   الت هي : وبم ىمواع ثلث  في ت هيعه يهك  وال ل :التجميع أ ل ب .1
 خاص   ادارب إمشاء طريع ع  الت هي  الهتفواا ،  ىو بالهوبوةا  خاص   فصول

   ال ز ي العهل طريع  ع   الت هي  األخار وفي بالهوبوةا ،

 يق عوا ىن الهتفواا  لل لب  ي هح  ال ل األسلوب  وبو: التعجيل أو اإل راع أ ل ب .2
 في األسلوب  ب ا إتباع تم واد  العادي ، ال رع  ا  ىل ر ب رع   الدراسي  الهرحل 
 الصفوف،  وت  ي  الهبكر، الق ول :لا تي وبم ىشكال ثلث   ات  اً  الهتحدة الوالياا 
  الواحدة الهرة في صفوف عدة و ضط
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 الهتفوق  ىو الهوبوب  للتلها   خ راا  توفار به ويقصد  :الم اهب لتنمية اإلثراء أ ل ب .3
 ارمااا ىمه ىل  ىل ر وات اع ىل.ر بعهع ول    ىارامه،  درسها التي الهقرراا  ادراس 
 ال لب  له تو   اساسًبا ويكون  إثرا ي، بشكل ال  راا  ا   ا هوع  تسظيم  تضه 
  وا  ىل ر، بكفاءة العقلي  واواب هم  اهاراتهم تسهي  على ي اعدبم اها ،العقلي

 في  واالم راط اله تلف ، الهفا يم اا   الرةط بي  اتثراء ب ا في ت اعد  التي األمش   
 جد دة، ىف ار تقديم على والتدريم  الهحتو ، خللها ا  يقد   والتي الساادة الهسااشاا 
   الهعقدة الهواال وفهم الهشكلا  حل ىسلوب  است دا  على والتدريم 

  ىو  الهتفواا  رعاي  في الهتبع  األسالام  ىبم ىن (49  ،2008) الطنطاور رمضان  وير  
 : بي  الهوبوةا 
 عهر   ىساب على الهوبوب  ىو الهتفوق  ال الم  ا ول يعسي  وب ا :المبكر القب ل .1

  س   إلى الهوبوب  ال فل يصل عسداا ىن ىل الزاسي، عهر  ىساب على وليس العقلي
 الهساسب   ال   ت  ى اد  يكون  االاتدا ي  بالهرحل   االلتحاق س  وبي سسواا  س  

 عهر   وليس  العقلي  عهر  ىساب على  إلحااه ي م  ول ا االاتدا ي ، بالهدرس  لللتحاق
 ال.اموي   للهرحل  الهتفوق  ال الم  وصول الهبكر الق ول على  ويترتم  الزاسي

  الهوبوةا   ال لب  ىن الدراساا  ااس   واد   ىارامه ع  ابكر عهر في وال اااي 
  ال  ىمه  ت ا   لها الههسي، ومهوبم دراستهم حا   ا   غاربم ا   تفوًاا  ىل.ر  يكومون 
 وىارامهم  اتسراع مظا  اعه اتب  ال    الهوبوةا  اا  إحصا ي  دالل  ذاا  فروق  توجد 

   واالجتهاعي الش صي توافقهم حا   ا  العاد ا 

 الهوبوب  لل فل ال ها  ىساب على األسلوب  ب ا يقو  حا   :الصف ف تخطي .2
 األسلوب  ب ا ازايا وا  الواحدة الدراسي  الهرحل  خلل واحد  دراسي صل ات  ي

 ب ا  "تاراان" ى د  واد  العقلي، تفواه ا   ساسم  بشكل ال فل ادراا  اتحدل ي هح ىمه
 التي  العاس   ىفراد  ا  %85 ىن الهوبوةا  على  دراسته ا   ت ا   حا   األسلوب 
 ال  وىمه دراستهم  اراحل خلل ا  األال على واحدة دراسي  سس  ت  وا اد  اختاربا
  ال لب  لهؤالء االمفعالي  الساحي  ا  سل ي  ىثار ىل توجد 

 الهتحدة الوالياا  في األسلوب  ب ا اتب  واد : ال احدة المرحلة ني الصف ف ضغط .3
 وحدوث  الصفوف لبعض  ال فل ت  ي ع   تس م اد  التي للصعوةاا  تفادًيا  األاريكي  

 بشكل  الدراسي  الهرحل  ي تازون  ال    بمارامه اورن  إذا التعليهي ، خ راته في ف وة
  ط يعي

 االستراتي ياا  ا  العد د  وجود  إلى ( 2015) الشخصعبد العزيز  دراس  خلص   واد 



 

 

 
25 

  السحو  على والهوبوةا   عقلًيا للهتفواا  الترةوي   ال رااا لتقديم الدول اعظم في ت ت د  اله تلف 
 :التالي
 الدرا ة غرنة إطار  ني والم ه بيم للمتف قيم الترب ية البرامج  تقدمم ا تراتيجيات  1

 :ذل  ويشهل :العادمة

  إتاح   ا   األطفال لهؤالء ال اص  األمش   بعض  تقديم  تم حا   :الكلي الدمج •
   ال هاعي التعاون  إطار في للهسااش  الضرف  في األطفال ل هي  الفرص 

 الضرف ا  والهوبوةا  الهتفواا  األطفال ت هي   تم حا   :العنق در التجميع •
 بفصل  وإلحااهم ىطفال ( 4-6إ  صضارة ا هوعاا  في وو عهم  اله تلف  الدراسي 

  إلى  بات اف  لهم خاص  ارااا تقديم ا  ،بالهدرس  العادي   الفصول ا  ىل.ر ىو
  اعلهون  األطفال اتعليم ويقو ( اللزا  التعد لا  إجراء بعد إ العادل الهسها دراس 

   ات صصون 

 :  وتشمل  العادمة المدر ة إطار ني البرامج تقدمم ا تراتيجيات .2

  صضارة  ا هوعاا  في األطفال ت هي   تم حا   :القدرة ح م  الهرن  الت هي  •
 واستعداداتهم،  ادراتهم وفع الدراسي الاو  ا  جزء خلل اعاس  او وعاا  لدراس 
  خلل  اله تلف  اله هوعاا  ا  عدد  في األطفال بؤالء يشترخ ىن يهك  وبك ا
  بؤالء  يشترخ ىن يهك   وبك ا واستعداداتهم، ادراتهم وفع  الدراسي الاو   ا   جزء

  األس وع  ىو الدراسي  الاو  خلل اله تلف  اله هوعاا  ا  عدد  في  األطفال
  بالهدرس  ا هزة  اصادر غرف  خلل ذل   تم  ىن ويهك  ،الدراسي

 حا   العادي ، بالهدرس  الحق   خاص  بفصول والهوبوةا  الهتفواا  إلحاق •
  يقو   لها للهسها، تعد لا  ا   لز  اا إجراء بعد  الدراسي  الهواد  اعظم  درسون 
   ات صصون  اعلهون  اعهم بالعهل

 : وتشمل العادمة المدر ة خارج  البرامج تقدمم ا تراتيجيات  .3

  األاال   بعض  في والهوبوةا  للهتفواا  تقديهها   تم التي الترةول  اتثراء ارااا  •
 في  ىل.ر ىو ارة ال رااا اه   األطفال التحاق  تم حا   الهدرس  خارج ال اص 
  اعهم  ويعهل ،الصيفي  الع ل  خلل ىو األس وع مهاي  ع ل  خلل ورةها األس وع
 ا   ،صفي  ال وىمش   اعدل  اسابا  ال رااا  ب   وتتضه  ات صصون، اعلهون 
  التدريس وطرق  ال رااا حا   ا   التعلم تفريد   على الترلاز

  األطفال  اا  اتصال اسواا  إمشاء ويتضه  :الهت صك  والتعليم التدريس •
 الهدرس ، خارج اله االا  ا تلل في  الهت صصا  وةعض  والهوبوةا  الهتفواا 

  ي اعد  األسلوب  وب ا واستعداداتهم، وادراتهم  األطفال رغباا  ا   تساسم  بها
  واختيار  األبداف صياغ  في  السفس، على واالعتهاد  االستقللي  على األطفال
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  بصورة  الحياة في طريقهم  وشع  ا تق لهم حول رؤي  ت وي  ثم وا   الت صك،
   ودا  ترلاًزا ىل.ر

  في  الهتفواا  األطفال و   ذل  ويتضه : التساف ي  واألمش    العلهي  اله ابقاا  •
  مهاي   حتىإ الدراس  ادة طوال ذل  وي تهر بالهدرس ، االلتحاق اداي  ا  فريع

  إ ا ي   ارااا لهم وتقد   ات صصا ، اعلها  بصحب   وذل  ،(ال.اموي  الهرحل 
  احتياجاتهم ا  تتساسم  وإثرا ي 

  في والتعاون  التضحي   اوجود  األاساء  شعور ىن إلى  (2010)  ملحة علي ات ىشار  واد 
  وا اعدة  اعاوم  على عاَا  واألسرة الوالد   فإقبال التفوق، تحقاع في عاال ىبم يعت ر األسرة
  تضحاتهم  ىن لها واترادة بالقوة( االا إ يشعر  حا   ااتحاماته وتحضار واجباته إم از في االا 
   يه   بع   اا ىل.ر وذل  لفرد  بمبهاته يشعر  اصلحته على حرًصا لهصالحهم وترلهم اواتهم
 األاساء حاجاا  بإشباع األسرة وقيا  الدراسي ، الستا ا ىفضل اتح يقه التحدل رف  في الرغب 

 ادراتهم وتسهي  اعلوااتهم  لتزويد حد .  ووسا ل ىدواا ا  الدراسي  ات لباتهم  ىغلم لتوفار اله تلف 
 لهم يضه  ال ل وااللتفاء بالر ا يشعربم وابتها   وع ل ح م ا  الهعسوي  حاجاتهم إلى إ اف  الف ري 
  ىفضل بشكل دراستهم  على الترلاز ا  ا ل  فاتهكسون  السف ي  الراح 

 
 

 دراسووي سووياق توووفار خوولل اوو  تح يقووه يهكوو  ىاوور بووو الدراسووي التفوووق  بوومن القووول ويهكوو 
 .  (Saunders,2013, 8) الس ا  على ال لب  ويش   والشهولي  باالستقرار  تهت 

 خلل ا   إال  تمتى ل  ىار بو لل لب  الدراسي التفوق  تحقاع ىن إلى بسا اتشارة وت در
  بمن  القول يهك  فإمه  ثم  وا  التعليهي ، ال ياس  في علاها الهسصوص  األبداف اتسفا   االبتها 
  ا   ل ار بابتها  تحظى  التي الهو وعاا  ا  واحًدا ى حى لل لب  الدراسي  التفوق  تعزيز
 ىو الهدراء، ىو الحكوا ، ا  لاموا سواء التعليهي  العهلي  في اله ابها  ا  العد د  جامم 

  وةالرغم   ىمف هم ال لب  ىو  الههساا ، الهرشد   ىو األاور،  ىولياء ىو  الهعلها ، ىو اتداريا ،
  ىن  إال لل لب؛ الدراسي التفوق  تح ا   في احوري  بمدوار ي ههون  اله ابها  لاف  ىن ا 

 ال امم  ب ا على تمثًرا ىل.ر والهعلها  الههساا   والهرشد   الهدارب، بهد رل  ال اص  الدور
(Akuh, 2015, 38) . 

  محو  الهوجه  الفعال  اتدارة  بمن القول يهك   فإمه عر ها ال ااع السظر وجه  ا   واتفاًاا
 ,Effiong) الدراسي التفوق  تحقاع في علاها االعتهاد  يهك  التي األسس ا  تعت ر الهدف

2015, 1) . 

  الدعم  خلل ا   إال  تح يقه يهك  ال ىار  بو الدراسي التفوق  بمن القول يهك   فإمه وعليه
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  ب    في  الهدرسي  ال ائاا  ىن  م د  حا.ها الههسي   التعليم  اائاا  جامم  ا   عليه الحصول  تم ال ل
  .(Ziegler, 2004, 8) للتعلم ا.الي  فرص  خلع  عاتقها  على  يق  الحال 

  ىعلى  وتحقاع الهدرسي  ال ائاا  في التهاز اهارساا  تعزيز  تم  ل ي بممه القول ويهك 
 عدد  ت سي على تعهل ىن الهدرسي  ال يادة على  سبضي فإمه بال لب، ال اص  األداء ا توياا 

  اسه ي  ىل.ر مها  على الهؤس ي التضاار عهلياا  إدارة خللها ا  يهك  التي الفعال  السهاذج ا 
 ,Goldberg & Cole, 2002) األار ذل  في احورل  لعسصر ال ودة ابادئ على باالعتهاد 

21) . 

   رورة على  التملاد  اس لع ا  بالهعلها   ال اص  الدور على التملاد  إلى إ اف  ب ا
   سبضي  ىخر جامم  وا  ،الدراسي التفوق  ا توياا  تح ا   على ت اعد  باستراتي ياا  استعامتهم

  .(Manohar, 2013, 336) الضرض  ذل  ل دا  جد دة استراتي ياا  ت وير علاهم

  يها ي تلفون  ال لب  ىن وبو ىال األبهي  ا  ل ار ادر على ىار إلى بسا اتشارة وت در
 ا  الهزيد  ا ل  سبضي فإمه ثم وا  اهم، ال اص  الدراسي التفوق  به توياا   تعلع  يها ااسهم
            بصورة  طالم  ل ل الدراسي التفوق  واعاال  اله دى ذل  على التملاد  ىجل ا  ال هد 
 .  (Zhao & Qiu, 2009, 339) ا تقل 

 عودد  علوى االعتهواد  خولل او  لل ولب  الدراسوي التفووق  تحقاوع يهك  ىمه إلى إ اف  ب ا 
 ,Martinez) .الدراسي الاو  امتهاء بعد  اها وال يا  فاها الهشارل   تم التي  واألمش    األمدي   ا 

2013, 6) 

  ووس ح التووي اتم ووازاا  ا ووتو   إلووى يشووار الدراسووي التفوووق  ىنوةاسووتعراض اووا سوو ع  ت ووا  
 اتقوودااها، يقواووون  التووي والعووروض  االختبوواراا، علووى تعتهوود  اووا عووادة والتووي تح يقهووا فووي ال وولب 
، ىو السها يووو  االختبووواراا  فوووي علاهوووا الحصوووول  وووتم التوووي والووودرجاا  اله لوةووو ، بالواجبووواا  وااللتوووزا 

 فوووي التفووووق ، و الهدرسووو  تقووود راا ويهكووو  قياسووويه بالعد ووود اووو  ال ووورق ا.ووول  تقووود راا الهعلهوووا  لهوووم،
لهوووا  وجووود العد ووود اووو  : العقليووو  القووودراا  ختبوووار، واالريا وووياا  فوووي التفووووق ، و الدراسوووي التحصوووال

 اتثووراء ىسوولوب و : التع اوول ىو اتسووراع ىسوولوب : الت هيوو  ىسوولوب األسووالام لرعايوو  الهتفووواا  ا.وول  
 التوي اله تلفو  واالسوتراتي ياا  اله تلفو  العوااول او  العد ود  ىبهيو  ت وا  بسوا او ، و الهوابوم  لتسهي 
ا يكووون  اوود  بعضووها والتووي الهدرسووي التفوووق  تحقاووع فووي علاهووا االعتهوواد   ووتم  األسوورة داخوول اوو  مابعووً

 الفئو  بو   ىاوور تي وار فوي التعليهيو  والهؤس و  الدولو  دور متي و  يكوون  اود  ا خور والبعض  مف ها
ا يكوووون  اووود  ا خووور والوووبعض  الدراسوووي، واتم ووواز التفووووق  علوووى وا ووواعدتها  مف وووه ال الوووم  اووو  مابعوووً

  التفوق  تحقاع في لرغ ته
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 :النظريات المفسرة للتف ق الدرا ي -5

 (:Walberg, 1981نظرية اإلنتاجية العلمية )أواًل: 

تعت ر مظري  وال ارج لنمتاجي  العلهي  ىحد السظرياا القلال  الهتعلق  بالتفوق الدراسي، حا  
الستوووا ا تشوووار السظريووو  إلوووى ىن ال صوووا ك السف وووي  لووود  ال ووولب وةائووواتهم السف وووي  توووؤثر علوووى 

الدراسي  في اله ال الهعرفي وال لولي، حا  حودد وال اورج بعوض الهتضاوراا األساسوي  التوي توؤثر 
بشوووكل ل اووور علوووى الستوووا ا الدراسوووي  والتفووووق األلووواديهي بهوووا فوووي ذلووو  اووودراا ال ووولب، والت وووارب 

وال ائ  الهسزلي    ال ابق  والدافاي  واله تو  السها ي واقدار وجودة العهلي  التعليهي  والهساخ الصفي
 ,Rugutt & Chemositوا هوعو  األاوران والتعورض لوسوا ل اتعول  خوارج ال ائو  الهدرسوي  إ

2005, P. 67 ) 

حاوو  حووددا السظريوو  ثلثوو  ا هوعوواا اوو  العوااوول الهووؤثرة علووى التفوووق الدراسووي لل وولب 
والتي توؤثر بشوكل ل اور  اساء على الههاراا الوجدامي  والهعر ي  وال لولي  ا  ىجل تح ا  التعليم

علووى األداء الدراسووي وبووي الهو بوو  إالقوودرة والتسهيوو  والدافايوو (، والتعلوويم إال يهوو  وال ووودة(، وال ائوو  
 & Farooq, Chaudhry, Shafiqإالهسوزل والفصوول الدراسووي واألاوران ووسووا ل اتعوول ( إ

Berhanu, 2011, P. 4 ) 

 (:Deci & Ryan, 1985نظرية تقرير المصير )ثانيًا: 

تقو  السظري  على الف رة بمن األش اص لد هم االحتياجواا الف واولوجي  الداخليو  الهتعلقو   
بال فوواءة واالسووتقللي  واالرتبوواط التووي تشووكل ىسوواب الدافايوو  ال اتيوو  وةسوواء الش صووي ، حاوو  تعت وور 

الجتهووواعي بووو   االحتياجووواا الف ووواولوجي  ذاا ىبهيووو  ل اووورة فوووي تعزيوووز السهوووو والت ااووول والت وووور ا
والرفا يوو  ال اتيوو ، وتقوود  بوو   السظريوو  القاعوودة التحفازيوو  ال اصوو  بووالتفوق لوود  األشوو اص، وبووي 
الدافاي  الداخلي  التي ت عل الش ك ىل.ر مشاطًا وتقريرًا لهصار  والشعور اتقود ر الو اا وال فواءة 

 ,Clevengerفوق إال اتي  والسهو الف اولوجي الصحي ال ل  زيد دافاي  الش ك محو تحقاع الت
2013, P.P. 12-13 ) 

 (:Atkinson and Raynor, 1978نظرية الدانعية للتف ق )ثالثاً: 

تقوووو  بووو   السظريووو  علوووى الف ووورة الهتعلقووو  بالعهليووواا الداخليووو ، وتشوووار إلوووى ىن الحاجووو  إلوووى 
التفوق وتحقاع اتم از الداخلي  بي التي تحرخ الدافاي  لد  األشو اص، لهوا ي وعى األشو اص 
إلووى تحقاووع التوووازن اووا  الس ووا  وت سووم الفشوول، لهووا تلعووم الوودواف  ال ارجيوو  دور بووا  فووي تحقاووع 
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وخاص  الحوافز ا.ول: التقود ر االجتهواعي والهكافولا الهاديو ، لهوا توجود اثسوا  او  الودواف  التفوق 
             لوووووود  الشوووووو ك فووووووي الظووووووروف التساف ووووووي  وبووووووي الدافايوووووو  لتحقاووووووع التفوووووووق والدافايوووووو  لت سووووووم 

 ( Clevenger, 2013, P. 14إالفشل 

 (:Bandura, 1986نظرية الكفاءة الذاتية )رابعًا: 

بوو   السظريوو  إلووى ىن ال فوواءة ال اتيوو  الهتصووورة لوود  األشوو اص الهتعلقوو  بووالتعلم بووي تشووار 
العااوول اله ووي ر الوو ل ي ووهم فووي تعزيووز الدافايوو  محووو الووتعلم، حاوو  ت وواعد ال فوواءة ال اتيوو  لوود  
ال ووولب فوووي تسهيووو  ا وووتو  الهشوووارل  وموعيووو  األمشووو   واالسوووتهراري  واالبتهوووا  والتفووووق الدراسوووي 

  (1إ(Maric & Sakac, 2014, P. 64إ

 (:Atkinson, 1950نظرية القيمة المت قعة )خامسًا: 

تشوار السظريوو  إلووى ىن التواو  الفووردل وال وويم بوي العوااوول األساسووي  التوي ت ووهم فووي تعزيووز  
الدافايوو  محووو الووتعلم، حاوو  ىمهووا توورتبط بشووكل ل اوور بالعوااوول الف وواولوجي  واالجتهاعيوو  وال.قا يوو ، 

فادة او  وتهاز ب   السظري  اا  الدواف  الداخلي  وال ارجي  التي تشبه ال يهو  الداخليو  وقيهو  االسوت
ىداء الههوا ، حاو  ىن الشوعور الووداخلي لود  ال ولب بمبهيو  العهوول يعوزز الهشوارل  بشوكل عهاووع 
واالسووتهراري  فووي ال يووا  بالههووا  لفتوورة ىطووول وةالتووالي تزيوود الدافايوو  محووو اتم وواز ويصووبح التفوووق 

  (2إ(Maric & Sakac, 2014, P. 64إالدراسي ىعلى 
 

 التنافسي القلق يالثان المبحث
 تف ار على  تؤثر والتي والسف ي  ال  هي   التضاراا  ا  العد د  الهرابق   ارحل   تصاحم 

 ارحل  سهاا  ىبم ا  ىن إلى (45 ،2009إ الشانعيناصر  يشار حا   وسلوله، ال الم 
   السظراء على  ال ي رة وحم  التساف ي  اظابربا وىبم االستقللي  تحقاع الهرابق 

  اها  يهر التي السهو لهرحل  اصاحم  شعور والتهاز الظهور حم  ىن  تضح بسا وا 
 ىل  في ىارامه على   رز ىن يحاول الهرحل  تل  في فال الم  الهتوس  ، الهرحل  في الشباب 
  تل   تشباع جاد  ا ال يع ي واحد  دراسي فصل في تواجدبم فإن وة ل  ي هعهم، مشاط ىو عهل

  وةالتالي  السف ي  الحال  تقلم  وبي الهرابق  ارحل  سهاا  ا  ىخر   سه  بساخ ىن إال الرغب ،
 

(1) Marić, M., & Sakač, M. (2014). Individual and social factors related to students' 

academic achievement and motivation for learning. Suvremena psihologija, 17(1), 

63-79. 

(2) Marić, M., & Sakač, M. (2014). Individual and social factors related to students' 

academic achievement and motivation for learning. Suvremena psihologija, 17(1), 

63-79. 
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  ىن  إلى  (24 ،2009) الطيار العن د فت لر اتسااض   اشاعر  اا  آخر إلى وا   ا  تتضار
   ال رفا  اا  الهفاجئ واالمتقال بالتهور  تت م  الهرابع امفعاالا 

 

 التساف ي  ارلز  تهدد  ىدا ه في اهاثل تقلم  الهرابع لد  السف ي التقلم  ب ا ع  ويستا
   بالتفوق  تح اسه ا تهر تهد د  وجود  ع   ماتا القلع ا  موع   وجد  ادور  وب ا ىارامه، اا 

 ىار إزاء عدا ي  اوال لت وي   اال ىمه على عاا  بصورة التساف ي  القلع  إلى ويسظر
 الهوال ذل  حم ايص اا وعادة الهوال، ذل   وء في إجراءاا  ات اذ   تم ثم وا  اعا ،
 ا ل ذروته إلى القلع ا  السوع ذل  يصل اا وعادة والعص ي ، والتوتر الضضط ا  اشاعر

 & Ahsan, Ruru) الهساف    امتهاء بعد  ف مة شدته  تس فض  ىن  لبس ال ثم الهساف  ،
Kumar, 2014, 30) . 

 به يشعر ال ل الشيء بو ال ول  القلع ىن إلى (169 ،2010) الخ ليهشام  ويشار
  التقد   إلى باالستهرار ويدفعسا واتمتاج العهل إلى ويدفعهم الاواي ، الحياة  في األش اص  جهي 

  متي    القلع ا   السوع اه ا اتم ان ويشعر با خري ، علاتسا وتعزيز اله ئولي  وتحهل واالرتقاء
  ال     األش اص  بعض  به  يشعر العصااي القلع ىاا  ىفعاله ع  وا ئولياته بحريته شعور 
  علااا  ت وي   في فشلهم  ب  م  العزل  إلى  يهالون  لها واله اطرة والتحرر التقد   ا   ي افون 
 (. Fear Of Nothing) اللشيء ا  وخوفهم  ا خري  ا  ما   

 ىحد   تب  ذل  في وبو اسه، الت لك  إلى الفرد  ات ا  إلى بالضرورة   ؤدل التوتر وب ا
  ىو  التفوق، ا   ازيد  ليحقع  الدراسي به توا   االرتفاع ات ا  في اله هود  زيادة إاا: ال ريقا 
  وحزن  إحباط اصدر ىمها إلى  إلاها والسظر التفوق  في رغ ته  ا   ت لك   ىن يحاول

  التس ؤ في  ال لب  اا  التساف ي القلع دراس  به تقو  ىن يهك  ال ل الدور  تضح بسا وا 
    حياتهم اراحل ا  الهاا  الهرحل  تل  في لل لب  الدراسي التفوق  اتحقاع

 :التنافسي القلق مفهوم .1

 ولها اها،  الشعور الفرد  يحم  ال التي هريح ال غار الهشاعر ىحد  بو  عا  بشكل القلع
   علاها التضلم  في وطريقته األحاسيس تل  على الفرد  فعل رد  على القلع ىثر  توال اتشارة س ع

  م رتازا  فا لر للفرد، سارة غار ىو  اريح   غار اشاعر ع  يع ر  عا  بشكل  فالقلع
 ,McNally, 2002)ومكناللي ( (Murtaza & Shirbhayye, 2016, 180 وشيربهار
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  ا   موعٍ  اوجود  تتهاز التي ال ارة غار الهشاعر  ا  ا هوع بو  عا   بشكل القلع ىن  (10
    اعا  حدث   ا ل والر ب  بال وف ا تهر شعور إلى إ اف  الضهوض 

  ىن ىو متا  ه، اعروف غار غااض  اوال ا  خوف ع  يع ر القلع ىن ذل  ا  ويتضح
  فإن وة ل  الهوال،  ىو الحدث  ب ا متي   سيحدث  اها بالقلع الفرد  ويشعر  اعروف  الستا ا تل 

  القلع افهو   فإن  وة ل  القلع، اصدر إلى   س م  ىل  إليه، يضاف لها  س م  القلع  اص لح
    الهساف   اوال ا  ال وف إلى  ت ه  التساف ي

 عدد  يصح ها حال  ىمه على  التساف ي القلع (Gittens, 2012, 25) جيتنز عرف وله ا
  في  ىعرا ها ىبم تته.ل والتي اله تلف ، التساف ي  الهواال في ال ل ي  الوجدامي  الهشاعر ا 

 الشعور  ىو التهد د، اصادر ا  اصدر اوجود  الشعور ع  السات   واالست.ارة والتوتر، ال وف،
  له ياب  وفًقا ىدا هم ا تو   تقايم إلى األفراد  يهال عسداا وة اص  اتخفاق  ىو الرفض  بإاكامي 
    ي ال هال

فووى مظريتووه للتحلاوول السف ووي ىن ادرسوو  التحلاوول السف ووي توورةط اووا   "نرويددد"ااسهووا يعوورف  
ال هووواز التساسووولي ىو القلوووع وخ وووراا الطفولووو  وخاصووو  عقووودة الحصوووى وعقووودة ال ووووف اووو  فقووودان 

فوى الشعور بال مم ال   "يحيط با لرغبو  ال س وي  ويشواطر  فوى ذلو  "رامو " إلوى عقودة الهوالد، إذ 
رىيه ىن علهي  الوالدة علهي  ااسي  بالس وب  لل فول، واود  سفصول ال فول عو  ىاوه ويتورخ عالهوًا للوه 

سواء عهليو  الووالدة، ىاوا ىا  وطهمماسو  ويودخل فوى عوالم الوئ بالضو   والضو واء فتو و  او ور ىث
االت ووا  التحلاوول ال د وود فارجوو  ىسووباب القلووع إلووى خ ووراا الطفولوو  فووى علاوو  ال فوول االجتهاعيوو  
 الوالدي ، حاو  لوان ال فول اعتهودًا لول االعتهواد علوى ال بوار فوى سود حاجاتوه، وىن تعورض ال فول
لنبهوووال والحراوووان وفقووودان الحوووم وغاربوووا اووو  العوااووول التوووى سوووت.ار الشوووعور بفقووودان األاووو  الووو   

   (73:  2001)حسان المالح، الطب النفسي والحياة،  ي افه، وةالتالي بالقلع

  األساب في  الساتا والتوتر الراح  بعد   شعور ىمه على التساف ي القلع  تعريف يهك  لها
 . (Azimirad & Jalilvand, 2012, 1095) ال ائ  ا  الهفرو   ةالهتزا د  الهت لباا  ا 

  تعريف  إلى الت رق  يهك  ل ل  (Anderson, 2015, 13) أندر  ن  يعرفه ااسها
  يصحم  اا وعادة  للفرد، تهد ًدا ته.ل  التساف ي  الهواال على  اا م توجه ىمه على التساف ي القلع
    والتوتر ال وف اشاعر ا  العد د  االست اب  تل 

  الفوري   الوجدامي  الحال  تل  ىمه على الريا ي اله ال في التساف ي القلع البعض  ويعرف
  اله تو   على األفعال ردود  ا   بعًضا  يصح ها  والتوتر  الر ب  ا  اشاعر  اوجود  تت م التي
 ,Saadan, Hooi, Ali & Jano) التساف ي  الهواال في تظهر اا عادةً  والتي يهال  
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2016, 33).   

 بهوال الفرد  لتواجد  متي   بالتوتر شعور ىمه على التساف ي القلع تعريف يهك  بسا ا 
  في االست.ارة  ا  موع إلى تؤدل والتي والر ب ،  وال وف الراح  بعد  شعور عسه ويستا تساف ي،
  ي هال   األعراض  بعض  عسها   ستا واد  العص ي ال هاز

 :التنافسي القلق ظهور أسباب. 2

  السف ي  ال امم  في تصم  السهاي  في  ىمها إال األسباب  ا  العد د  ع  التساف ي القلع  ستا
 ي شى ي عله اها لل الم  السف ي  الحال  على  لتؤثر بشكل األسباب  تل  تتفاعل حا   لل الم،

   الهساف   متي  
 :في تته.ل التي التساف ي القلع ىسباب  إلى (45 ،2015) الخ ليهشام  ويشار

  الوالد   اا  العلااا  ا  راب  وتشهل ال فول  في اشكلا  .1
  ال فول  في العاطفي والحراان ال ل ي ، الوالدي  الهعاال  ىسالام  .2
   وا خري  مف ه ت ا  الفرد  لد  الزا دة والح اسي  وال   ، واتحباط، ال وف، .3
  اله تلف  الصراعاا   د   الش صي  دفاعاا   عل .4

 التساف ي القلع ىن إلى (Ahsan et al., 2014, 30) و خريم أحسم يشار ول ل 
 ال هاز في حادة است.ارة يصاحبه لها واتخفاق، والتوتر، بالضضط، الفرد  شعور ا   ستا اا عادة

"  الهساف   ا ل اا الع" بهص لح االستعام  إلى األفراد  بعض   ل م اا وعادة اللإرادل، العص ي
    القلع ا  السوع ذل  إلى لنشارة

  الواااي  غار الهعتقداا  ا  عدد  وجود  ع   ستا  اد  التساف ي  القلع ىن  إلى إ اف  ب ا
  ا   ىال سيكون  به  ال اص  األداء ا تو   ىن ىو ساًئا، سيكون  ىداء  بمن  الفرد  اعتقاد  ع  السات   

 الف رة ا  واتفاًاا  (Mottaghi, Atarodi & Rohani, 2013, 69) الهتوا  اله تو  
  ا   تعريفه  تم عسداا  وة اص  الهساف   ا ل اا الع ىن الباح.ا  بعض   ر   اد  عر ها ال ااع
   تم  التي ال ل ي  التواعاا  ع  ماتً ا يكون  اا غالًبا ىمه م د  به ال اص  العقلي الهعرفي الهكون 
 ىن  في والتف ار والتوتر، الواااي ، غار والهعتقداا للفرد، ال اتي  التقايهاا   وء في ت ويسها
 .   (Kumar, 2016, 135) الهتوا  اله تو   ا  ىال سيكون  األداء

  ا   الهساف   اوال ع   ستا اا بو  له الر ي ي ال  م  التساف ي القلع  ىن  ت ا  بسا ا 
 ا  القلع ب ا  سشم واد  القلع، ا  السوع ب ا  ي  م  ال ل وبو ال الم، ف ر على تؤثر مف ي  آثار
 الهماول عكس ىو ساًئا يكون  سوف ىدا ه بمن الفرد  شعور طريع ع  وذل  مف ها الهساف   ا ل
  ىارامه ىداء ا  ىال ىو
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 : التالي  األسباب  إلى  رج  التساف ي القلع ىسباب  ىبم  إن القول يهك  عا  وةشكل
 :ا سرة في  التنشـة  رسلبا-ر

  ترةي   في ا باء  تبعه ال ل األسرة في التسشئ  ىسلوب  ىو الوالدي  التسشئ  ىسلوب  يه.ل
 لل الم  دافع  إاا حد   ذو سل  األسري  الترةي  فت ون  التساف ي، القلع  ىسباب  ىبم ىحد  ىاسا هم
   التفوق  تحقاع وةا   ااسه تحول التي الهعوااا  ىحد  ت ون   ىو التفوق  محو

ف .اًر ا  األاهاا ي ل   ا  ىطفاله  ا توياا عالي  ا  الس ا  ىثساء تدري هم على 
التض ي  وال عا  واتخراج والسو ، واالعتهاد على السفس، بصرف السظر ع  اد  ادرته 
وإاكامياته، وإذا فشل فى تل ي  تواعاتها تل م األ  إلى ىسلوب إا ار طفلها بممواع العقاب وتعار   

  2015)دنيا الربيعي، قارمته بضار  ا  الساجحا  اها ي  م له موًعا ا  القلع التساف ي بالفشل وا
 ،362 .) 

 :  العالية الطمبحا,  -ا

 ادراا ا  ىل ر ت ون  اد  عالي  طهوحاا  تحقاع ىاسا هم ا   ستظرون  ا باء ا  ل.ار
 بكارعبد الكريم  فا لر األاوي ، فاها يق  ىن يهك  التي األخ اء ىخ ر ا  وب ا ال الم 

  باتحباط،  يصاب  اد  االا  فإن جًدا عالي  األاوي  طهوحاا  ت ون  حا  ىمه (112 ،2010)
    وتل اتها اوال تها على  القدرة ي د  ال  ألمه

 ال هوحاا  تل  تحقاع محو دفعهم ىسلوب  ىن إال اهكس  األاوي  طهوحاا  ت ون  وىحياما
 اد وب ا ب يط، لان لو حتى إخفاق ىل ا  ال وف له وي  م  ال الم  على ًياإ ا  ًئاع  يه.ل
 يشعر  ال ل األار الدراسي، ا توا   على يحافظ ل ي  يه الهبالغ الحرص  إلى بال الم   دف 

  في  إخفاق ال الم  يعد  اا وبو ارلز  تراج   إلى تؤدل اد  التي الهساف    وجود  ا  بال وف
   والديه طهوحاا  تحقاع

  إم ان  ألل يهك  ال مهإ وحا   به، يشعر ىل ر ًيامف  ًئاع  لم اال  على يض  ادور  وب ا
  ا   فترة  في يحدث  ىن ال  يعي  ا  فإمه ع باا  ادون  واحدة وتارة على عهله ىو دراسته  في  ي ار

  ب ا  حيال ا باء فعل رد  لان فإذا اؤاتا، يكون  اا غالًبا اتم ان ا تو   في ب وط الفتراا 
 ىاا   ح اساته تزداد  وةالتالي ال الم  لد  وال وف القلع ا  ازيد  إلى فاؤدل سل ياً  الهوال
  الدراسي اله تو   في االم فاض  ا  ازيد  إلى  ؤدل اد  بها القلع ويزداد  الهساف   اواال

 (114)المرجع الساب  نفس ، 
 : التربية في  القسبة -جـ

  التعاال  في الشدة يعسي اله ئولي  تحهل على األاساء ترةي  ىن  ا باء بعض   تصور اد 
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 تل   على األاساء فعل رد  يكون  اا  وغالًبا ب يً ا، لان اهها اسهم يصدر اا لل على واحاس تهم
   الشد د  األسلوب  ذل  على التهرد  ىو وال داع ال  ب  بي الهعاال 

 ال الم ترلاز  سصم  حا   الدراسي، ىدا هم على األسالام  تل  تسعكس ىن ال  يعي وا 
  التح    وبو الر ي ي الهدف ع   بعد  وةالتالي والديه، ا  سالقيه ال ل العقاب  ت سم  على

 الشانعي ناصر    ؤلد  ول ل  ألارامه، بالس ب  العا  ترتابه في والتقد  الدراسي ىدا ه في اله تهر
 :   لي  اا ىاسا هم ترةي   في ا باء  راعي ىن ىبهي  على  (53 ،2009)

 ا باء يضعها  احددة اواعد  بساخ  ت ون  ىن   سبضي: واضحة ق اعد األبناء إعطاء .1
 الوا   مفس  في ول   علاها، اتصرار ا   والاد  ا لق ، بصف  األاساء  اها  لتز  ل ي
  اعهم  ارارتهم اسااش  في الرغب  لد هم تتوفر ىن على ىاسا هم آراء احترا  ا باء على
  العاداا  ب    واحترا  األاساء بالتزا  إال ذل   تمتى وال

  لهشاعر  ا باء ا ول  يعسي اا  وبو الص ر ا  الاد : األنعال ردود ني  المغاالة عدم .2
 القلع  ا باء  ستاب  اا وغالبا  را هم، الباب  وفتح إلاهم، االستهاع يعسي لها ىاسا هم
 لهم  الهرسوا  القواعد  ع  ال روج عسد  العقاب  إلى  ل ئون  فهم فل ل  ىاسا هم على

    تصرفاته على ي ي ر ىن على الفرص  الهرابع يع ي ال ل سه ا لوب  والعقاب 
 اسشاطاتهم  واالبتها  علاهم، ال ي رة وليس األاساء تش ي  ا  الاد : األبناء تشجيع  3

   اا اشكل  بساخ لام   إذا خاص  ابتها  توجيه ا   بمصداا هم  االبتها  وإظهار
 ا.ل  التافه  ىو الصضارة األاور إبهال ذل  يعسي :نقط الهامة األم ر ني التدقي   4

 لاف   على ا باء داع إذا ألمه( اها اله هو  بالحدود  االلتزا  ا  والهو   الهلبسإ
    ا باء عسد  بالتهرد  شعور ذل  ساولد  األاور

 لتح يقه،  الهرابع ي عى اا بو الهوي  وتحقاع االستقلل :ا تقالليتهم تشجيع  5
   صحيح بو اا لل إلى للتواصل لل  م  الفرص  اسحهم ي م  ول ل 

 : الةاـدة بالحماية   التدليل -د
  ال  ىمه إال - الق وة – ال ااع لألسلوب  عك ي ات ا  في ي ار لان وإن األسلوب  وب ا

  الدراسي ىدا ه على  وخاص  عا  بشكل االا  حياة على ال ل ي  تمثار   ا  ل.ارا عسها  ي تلل

 :  االجتماعية القيم-هـ
  ا   العد د  فهساخ الدراسي، التفوق  في الهؤثرة العواال ىحد  ال ا دة االجتهاعي   ال يم  ته.ل

  التي  ال يم  ا  ا هوع  بساخ ىخر   جه  وفي التحقاع، في ال هد  ا ل إلى الفرد  تدف  التي ال يم 
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 :  لي  يها الدراسي التفوق  في الهؤثرة االجتهاعي  ال يم  ىبم  ذلر ويهك  للشاب، اتحباط ت  م اد

 : االجتماعي التقدير -ب
  على ال الم  حصول في الدراسي التفوق  ل يه  ال الم  تصور على التفوق  تحقاع  توال

  التفوق  تقد ر قيه  سادا  فإذا وةالتالي به،  الهحي ا   األش اص  ا   االجتهاعي  التقد ر
 في دا ها يظل ىن على والحرص  الهساسم  ال هد  ل  ل لل الم  داف  يكون  ذل  فإن والهتفواا 

  الهقدا 

  االجتهاعي التق ل إلى يحتاج الهرابع ىن إلى  (101 ،2007)  قصيبات عاد  تشار وله ا
 ال لوخ اعرف  إلى  وجهه ا  يحتاج فهو ل ل  ومتي   وثقتهم، ا خري   احترا  إلى ويحتاج
   اله تلف  والهواال الهساسباا  في الهق ول

  واالحترا  التقد ر ب ا على للحصول والهتا  األارب  ال ريع لل الم  يه.ل التفوق  فإن وله ا
  ، خاص  وىن الدراس  في تل  الهرحل  العهري  ته.ل لل الم التفوق الدراسي واتم از االجتهاعي،

 ب ا ا.ل  خ م ورغم  دراسيا، اتفوق  ال الم  لان إذا آخر شيء ىل ا خرون   ت ابل اد  ول ل 
 الدراسي التفوق  ىن يعلم فهو علاها، اساء ويتصرف ح يق  تل  ىن  درخ ال الم  ىن إال ال لوخ
  - اعاس  حدود  في – سل ياته لام   ىيا ا خري   ا  االجتهاعي التقد ر على الحصول يعسي
    اتفواا  ليظل جهد  ا  ي ت ي  اا ا ل إلى ال الم  ي عى وله ا

 : االجتماعية العالقا, طبيعة  -ة

  ال بار ا   اله تهرة  الهتابع   وجود  على  ت اعد  التي  االجتهاعي   ال يم  ا   ا هوع   بساخ 
  ال هي   يه  هتم  اتهاسك  ا تهعاا  واتسلاي  العرةي  اله تهعاا  لام   فقد  الصضار، على

  األبل  سل   ولام   الهتابع ، إطار ا  ي رجوا ىن األاساء على الصعم  ا  ف ان بال هي ،
  األاساء  توجيه إاكامهم في لان حا   ل ارة سل   الفرد  على والهعارف وال اران ال واألاارب 
  بساخ  ىن (89 ،2009) الطيارالعن د  فت لر  القويم، بال لوخ التزااهم على والحرص  واتابعتهم

  في  اسهم تقصارا رىوا إذا غاربم  ىاساء  محو  به ؤولاتهم ال هي   إح اب وبي  جداً  اهه   قيه 
 م د  ب ا على وعلوة     رةي وال ال  رةي  والعم   رةي ال ار بساخ لان فقد  والد هم، غياب 

  شؤون  في التدخل إ ىسهو  عها يكفوا بمن  ال هي  لت الم  وبساخ بسا ا  تتعالى األصواا 
 (   ا خري 

 بحا   العا ، سلوله  سظم األوااا  لل في ال لوخ اه اال الم  التزا  ىن  يه ش  ال واها
 فاها  ت ود  التي اله تهعاا  في ىاا ال هي ، احترا  الت اب  على يحرص  لها بقواعد  التزاا  سشم
 لل لولياا  تعر ه يكون  ثم وا  القاود، ا   ال .ار ا  اتحررا الشاب   سشم والفردي  العزل  ثقاف 

   اسحرف سلوخ ا  التفوق  ال الم  يحقع  ىن تصور الصعم  وا  ىسهل، الهسحرف 
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 : المنافسة حا -ح
 ذاتها حد  في الهساف   ف رة ىن إال ال الم  على الهساف   تضعها اد  التي الضضوط رغم

  ، 2008)  نايدمحمد  ىشار فقد  ول ل التعلم والتحدل،  إلى وتدفعه ال الم  به  تحد  اا غالبا 
  الهساف    وةرو  للتعلم بالدافاي   تهازون  عا  بشكل األساسي التعليم طلب  ىن إلى (151

 واعسول  اادل تعزيز ا  الهرحل  ب   في ال الم   تلقا  اا إلى ذل  ويرج  الدراس ، في والتحدل
  التسافس  ىن على  علوة ىيضا، األبل جه   وا  ال فح م  الهعلم ا ل  ا  ليس الدراس  فترة طوال
  العلهي  ا توا   على لدلال الصل في األولى الترتا ي  الهرالز في يكون  ىن ىبهي  لل الم    رز

  اا   ىيضا وإمها فقط األولى الهرالز طلب  اا  التحدل  .ار ال التسافس فإن ول ل  الهتفوق،
  التفوق  طالم  لل يحاول حا   الترتام  في  والدميا الهتوس   الهرالز في  ي بعون  ال    ال لب 

  وبك ا آخر ترتا يا ارلزا  تقد  ىن  يحاول  ثم واحد  ترتا ي بهرلز ي بقه ال ل زااله على

  ا   ادراتهم تظهر  التي  للهساف   حم  لد هم ال     ال لب  إن القول  يهك  ذل  على وةساء
 ا  القلع بعض  امتااهم لو وحتى التساف ي، القلع لد هم يقل ا خري  بقدراا  اقارمتها خلل

    الصحيح  الستا ا لتحقاع الصحيح االت ا   في ال هد  ل  ل داف  يكون  القلع ب ا فإن التسافس

  في  ثق  ال الم  لد  يكون  ىن بشرط التقد  محو لل  لب  حافزاً  الهساف   ت ه.ل وة ل 
 ال لب  توجيه في والهدرس  األسرة دور يظهر وبسا باستهرار، اتقدا  ارالز يحقع ىن إاكامي 

  ع   ي فر ىن ي م  ال هد  ا ل ىن وتعليههم  التقد  ب ا تحقاع  ا  تهكسهم  التي ال لولياا  محو 
   السهاي  في التفوق  لهم يحقع  اا وبو -  ابطء لان  وإن حتى -  اله تهر التقد 

 :الطالب لدى الطموح مستوى -ط
 حا   ال الم، لد  التساف ي القلع تشكال في األساسي  األسباب  ىحد  ال هو  ا تو   يه.ل

  ايف  ال الم  لد  ىال الحرص  ب ا يكون  ااسها الهتقدا ، اكامته على ال هو  ال الم  يحرص 
 تشار  فرص  ا   له  تيح ىن يهك  واا اله تق ل ع  ال لب  اتصوراا  ارتبط ىار وبو ال هو ،
  ال هو   وا تو   اله تق ل الع اا  سالم  ارتباط وجود  إلى (183 ،2009) المشيخيغالب 

    ال هو  ا تو   ام فض  اله تق ل الع زاد  للها ىمه يعسي ال ل األار ال لب، لد 

 ال هد ل  ل حافزا يعد  ذل  فإن اله تق ل ع  إي ااي  تصوراا  لل لب  ىن الباح   وير  
 لديه ويزداد  التسافس إلى  ي عى ثم وا   تصور ، ال ل اله تق ل إلى للوصول  التفوق  إلى وال عي
   التفوق  على  الشد د  لحرصه مظرا الدافعي التساف ي بالقلع الشعور

  ثم وا  واتحباط القلع ا.ل مف ي  اشكلا  إلى تؤدل ال ل ي  التصوراا  فإن وةالعكس 
  ال  التي التساف ي  الهواال  ت سم  وي عله ال الم  لد  التساف ي   الرو  على  اتحباط ب ا  ؤثر



 

 

 
37 

  ىو  الهتقدا  الهرالز على الحصول اا  ال الم  لد  فرق  فل فاها اله  ول ال هد  ت تحع
  الدافعي التساف ي القلع لديه يقل  وةالتالي الهتمخرة،

 :التنافسي القلق خصائص -3

 اوجودة ت ون  ت اد  ر ب   وبي  التساف ي ، الهواال إزاء الر ب  ا   موع بو التساف ي  القلع
  به  يقو  ال ل الوا   ففي آخر، إلى ش ك  ا  ي تلل وات ابه  تمثار  اوة ىن إال إم ان، لل لد 

 وذل  جاد  إعداد  الهساف   لهوال ىمف هم  ىعدوا اد  ىمهم ا  التملد  إلى القلع اداف  األفراد  بعض 
  مف ي  ا  راب  في  القلع  ت  م  آخرون  فهساخ التسافس  اوال وىثساء ا ل  فعله علاهم  اا بهراجع  
  تح   ىو اتخفاق، ا  خوفا ال داي  ا  الهساف    في الدخول ع  التباعد  إلى  دفعهم اد  وف رل 
    ىارامه لهساف   اؤبل غار ىمه شعور 

 :  لالتالي وبي التساف ي للقلع خصا ك  عدة  تتضح ذل  خلل ا 
  السظر يهك  حا  : النسبي بالثبات تتمتعالتى  الشخصية الخصاًص ممالقل  التنانسي   (1)

  ىمه  لها الس  ي، باالستقرار تتهت  التي الش صي  ال صا ك  ىحد  ىمه على القلع إلى
  الباح.ا   بعض  يصفها اد  التي الهكت ب  ال لولي  التوجهاا  ىحد  ع  التع ار في ا ت د 
 Moradi, Ghorbani, Yazdanpanah, Tajeddin) الش صي  سهاا  ا  سه  بكومها

& Bahrami, 2015, 30)   

  وبو  ىطلاًا، ح يقتها على لي    التساف ي  للقلع الس  ي االستقرار ف رة ىن الباح   وير  
 ىن وذل  إطلاه، على صحيحا ليس الش صي  ال صا ك  ىحد  بكومه القول ىن إلى يشار اا

 ال الم ب  راا   تمثر ول ل  التسافس، واوالواتزامه  ال الم  بش صي   تمثر التساف ي القلع
 اد  ال تمثار ، في وال درجته في ال ثاا   ليس فهو وةالتالي اشااه  اواال خلل ا  الهكت ب 

  الهساف   في وير   تهااا،  اوافه ويتضار  التساف ي  ادرته ال الم  يكتشل ىن واحد  اوال  ع   ستا 
  للتهد د  اصدراً   رابا ىن ا  ً ادال اتع 

  ذروته  إلى يصل لومه التساف ي القلع يهاز اا  ىارز ىن  إلى إ اف   ب ا: الحدة متقلب  (2)
 الهوال في الدخول ا  تدري ًيا التباطؤ في   دى ىن  ل    ال ثم الهساف  ، ا ل فوري  بصورة

  ت  ع  التي ساع  وعشري  األرة  ادار على يحدث  الهساف   ا  السوع وب ا التساف ي،
 ا ل  اا الع" اص لح إطلق إلى الباح.ا   ا  ال .ار دف  اا وبو للهساف  ، االستعداد 
 ,Pineda-Espejel, López-Walle) القل  ا  السوع ذل  على" الهساف  

Rodríguez, Villanueva & Gurrola, 2013, 40)  . 

 اوال وا   خر فرد  ا   ت تلل التساف ي  الهواال ا  األفراد  تفاعل ىنوير  الباح  
  ىو االختبار دخول  ا  ر ب  ال الم   ستاب  فقد  مف ه، الهوال خلل  تضار  إمه ال ىخر، إلى

  ثم  ىارامه، على اتقد  ارلز تحقاع على لحرصه وذل  غاربا، ىو ريا ي  ىو علهي  اساف  



 

 

 
38 

 مفس آخر طالم    دى واد  االاتحان، ا  ر ب   ىي  م ىَ  اد  مف ه ي د  التساف ي  الهوال   دى عسداا
  يشابد  عسداا  رتب  االختبار   دى وحا  اتقد ، ارلز تحقاع على ادرته  ا  ثق  ولله االختبار
  ا   موع لديه ي  م  اها ابكر وا   في االختبار ال لب  ىحد   سهي ىو ترلاز حال  في زال ه

   ىدا ه على    ؤثر والقلع اال  راب 
  إاكامي   ذبسه في  ال الم  يض  ىن  يعسي القلع وجود  ف رة إن :الكفاءة بعدم شع ر  مصاحب   (3)

 ا   اساف   في للدخول جابزيته بعد  يشعر ال الم  ىن ىل التساف ي، الهوال في إخفااه
   ح يقي  غار الشعور ب ا -غالبا  يك  لم إن – يكون  اد و  زال ه

   يه  يشعر عقلي  استئ.ارل  مهوذج ا    ستا  اا عادة التساف ي  القلع  بمن  القول يهك  ول ل 
  ع   ىاا  اللإرادل العص ي ال هاز في شد دة است.ارة حدوث  إلى إ اف   ال فاءة بضعل الفرد 
 ادة ول ل  التوتر اد  ا تو   على اساءً  تحد دبا  تم اا عادة فهي بالقلع  ال اص  والهدة الحدة

 ,Eskandari, Dehghani, Monfared, Moosavi, Fard) السف ي  اله اطرة
Tahmasebi & Soleimani, 2013, 701)      

 طريع ع  وذل  بالهساف   ارتبط الع ىمه التساف ي للقلع الر ي ي  ال ه  ىن  ت ا  ثم وا 
  ثم  مها ًيا  تباطم حتى  ل    وال الهساف   اوال ا ل غالًبا يكون  عقلي استئ.ارل  لسهوذج االست اب 

  الهوال ازوال  زول

 : التنافسي القلق أشكال .4

 بعض  ت  م  امفعاالا  شكل في تظهر القلع فلثار  التساف ي، القلع ىشكال ا  العد د  بساخ
  وا    خر طالم  ا  شدتها في وت تلل ال الم، على تؤثر التي وال دمي   السف ي  اال  راباا 

  ال لب  على التساف ي الهوال تمثار شدة ح م   خر اوال

 الهعرفي الهظهر وبي  التساف ي  للهظابر  ر ي ي  ىشكال ثلث  بساخ بمن القول ويهك 
  رةاا  عدد  في زيادة اله.ال س ال علىإ يهال   هظهروال ،(ال اتي الش  اله.ال س ال علىإ

 اسهها لل استعراض  ويهك   (Anderson, 2015, 13) بالسفس ال.ق  وىخاًرا ،(والتعرق  القلم،
 : التالي  السحو على  تفصالي  بصورة

  ا   ا هوع  إلى يهال   هظهرال اص لح يشار :Somatic anxiety يمالجس مظهرال -
 التوتر في تته.ل اا عادة والتي الزا د، السشاط ىو االست.ارة ىوجه إزاء هي ال   األفعال ردود

 .  (Ramis, Viladrich, Sousa & Jannes, 2015, 174) العضلي
  بالتف ار  الهرتبط  القلع ا  السوع ذل  إلى يشار :Cognitive anxiety المعرني  مظهرال -

 Ramis, Viladrich, Sousa)  األداء  ا تو    تدمي  على  الهترتب   التبعاا   ا   القلع  ا.ل
& Jannes, 2015, 174) . 
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  على  اادًرا بممه الفرد  اعتقاد  إلى بالسفس ال.ق  تشار :Self-confidence بالنف: الثقة -
   ماجح  بصورة به يقو  اا إتقان على بقدرته اعتقاد  ول ل  إليه،  اله سدة بالهها  ال يا 
  ا   يهك  التي ال اص  ال لولياا  ىحد  تعت ر  بالسفس ال.ق  بمن  القول يهك  فإمه وعليه
 ,Hosseini, Samsami, Sabriyan) ماجح   بصورة الهتواع  الستا ا تحقاع خللها

Khah & Abasi, 2015, 120). ثق   وجود  بمن القول يهك  فإمه ىخر   بابارة ىو  
  ثم  وا  التساف ي،  هظهرال ا توياا  ام فاض  على دالل  تعت ر الهساف   وىثساء ا ل بالسفس
 .  (Stoeber & Otto, 2007, 2) الفا ع األداء على  اؤشر تعت ر فإمها

 التساف ي بالقلع  الهرتب    اله تلف  هظابر وال الصور ا  العد د  بساخ ىن   ت ا   بسا  ا 
 الهعر ي  والتضاراا  اؤات ، بصورة تحدث  التي والتضاراا  ي هال   األعراض  في تته.ل والتي

  وجود  ىخر   جه   وا  لنم از،  والدفاع األداء ا تو   في بالتف ار ترتبط اد  التي اله تلف 
  .التساف ي  والقلع بالسفس ال.ق   اا  عك ي   ارتباطيه علا 

 : التنافسي للقلق المفسرة النظريات .5

  التفاعل  ف رة ا  ىصوله استهد  اد  بممه القول يهكسسا فإمه التساف ي القلع ع  الحد    عسد 
 ,Khan & Aziz) الستا ا اتل  ال اص  األبهي  وةا  الستا ا بشمن التيق  عد  اا  اا الساشئ 

2015, 235) . 

 :   لي  يها التساف ي القلع ظابرة لتف ار ت را    التي السظرياا  ىارز استعراض  ويهك  

 :  (السلبك تعديل )  الحديثة  السلبكية  في  القلي .أ

  االست اب   ا  موع القلع ىن ال لوخ تعد ل لتيار اه.لً  يعت ر  ال ل" وول ي" يعرف
  التي  اله.اراا  ىن حا   الهزع  ، للست.ارة الش ك  است اب  ا  جامباً  تعد  التي األوتومواي 

 ال ل الهساسم  الوا   في ااتعاثه على القدرة ت ت م  ىن  يهك  ال ااع في القلع  ت  م  ال  لام  
  الههاثل   ال ائي  ال صا ك  ىن إلى بات اف  القلع، ت  م  ىخر   له.اراا  الش ك   يه   تعرض 
  الوا ح  القلع في  ذل  يظهر حا   للقلع، الفرد  است اب   على  تؤثر  اد  الوا ح   لله.اراا 
 الخ لي،هشام ) الهستشر القلع ا  الش ك  يعامي امه ىل س م، ادون  الش ك  على اله تهر
2015، 23.) 

 Unidimensional approach of anxiety بالقلي الخاصة البعد  رحادية النظرية  .ب

  ف رة على االت ا  ذل  رلز واد  الها ي، القرن  ا  ال.هاماساا  فترة في االت ا  ذل  ظهر
 & Cerin, Szabo, Hunt) عاارة لحال  القلع اا   واا مزع ، ىو ل ه  القلع  اا  اا التهااز 

Williams, 2000, 607).    ولقد خضع  مظرياا القلع إلى ت وراا افا يه  وتشضلالي
 تل   ىلدا ل ارة اس  ىن تم تقديم مظري  القلع ىحادي  البعد على  د لل ا   ورليس ودودوسون، و 
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  اله تو   ع  اتثارة ام فاض  فإن ثم وا  لنثارة، وارغوب  ا.الي ا تو   بساخ ىن على السظري 
 إ اف   ب ا األداء، في األا.ل اله تو   إلى الوصول في تدمي إلى  ؤدل ىن شممه ا  اله لوب 

 ا   العد د  وجود  إلى  ؤدل ىن شممه ا  اها  اله هو  الهعدالا  ع  اتثارة  اعدالا  زيادة ىن إلى
  اتضار  بي الحال  ب   في اتثارة بمن القول يهك  فإمه ىخر   بابارة ىو األداء، في  التسااض  ىوجه

   .(Moody, 2014, 8) واالست اب  اله.ار  اا  اا العلا   توسط

 حال  توجد  التي اتثارة ا  حال   ستا التساف ي ال لوخ ىن تقرر السظري  ىن  تضح وة ل 
  التساف ي،  الهوال في اتقد  ارلز تحراز ال افي اله هود  ا ل إلى ال الم  تدف  الحهاب ا 

 ال ل وبو اتثارة، ا  اعا  ا تو   في ت ون  ىن ي م  اله لوب ىثربا  الحال  تل  تستا ول ي
   اتثارة اا  التوازن  تحقاع  ا  ال الم  يهك 

 The Multidimensional Theory of التنافسي بالقلي الخاصة ا بعاد متعددة النظرية  .ج
Anxiety 

 خلل  ا  به ال يا  يهك  ىار بو التساف ي القلع ظابرة فهم ىن  الباح.ا  ا  ال .ار يعتقد 
  ثلث  على  االعتهاد  خلل ا   إليه  السظر يهك   ىمه م د  حا.ها األبعاد  اتعدد  مها  على االعتهاد 
 & Campos, Zagalaz) وال لولي والف اولوجي، الهعرفي، الهح  وبي ىساسي   احكاا 

Granados, 2015, 353).   على  د إاارتسز 1990ويرج  تاريخ ب   السظري  إلى عا  
  على  يعتهد  التساف ي  القلع بمن القا ل  الفر ي   على السظري  تل  وت تسد و يالى وةورتون(، 

  الهتبا س   ا ثار ا  عدد  لهها الهكوما  ا  لل ىن م د  حا   يهال   والهكون  الهعرفي الهكون 
 وال  راا التواعاا  ا هوع  ىمه على تعريفه يهك  الهعرفي الهكون  ىن م د  وبسا  األداء على

 في لها،  تعرض  ىن  وش  التي الهحتهل  اتخفاااا  وع  ادراته ع  الفرد  يكومها التي ال ل ي 
  على  اسها القلع خ راا  على الهترتب  الف اولوجي  ا ثار إلى يشار يهال   الهكون  ىن حا 
 التسفس، في و اع العضلا، وتوتر وال فقان، اللإرادي  اتست.اراا  في زيادة اله.ال س ال
  اكون  إلى إ اف  ب ا .(Mcnally, 2002, 11) الض.يان الحاالا  بعض  وفي الاد  ، وتعرق 
  ىساسي   اكوماا  ثلث  حددا  اد  السظري  تل   فإن عاا  وةصورة بالسفس، ال.ق  اكون  وبو ثال  
 :   لي لها استعرا ها يهك   والتي التساف ي للقلع

  بالقلع  ال اص  واالمفعالي  الف اولوجي   األبعاد  إلى ي هال   الهكون  يشار  :يمالجس المك ن  -
 سل ل  الهكون  ذل   تضه  حا   العضوي ، االست.ارة حاالا  ا  اباشرة بصورة ت رز والتي
  الوظا ل  في  االست.ارة ا  ارتف   ا تو   ع  ا هلها  في تع ر والتي ي ه ال   األعراض  ا 

 اا  وعادة  الهساف   ات لباا  ا  له لم  تلقا ي  بصورة إمتاجها  تم والتي الف اولوجي ،
    والتوتر العص ي  ا  حاالا  األعراض  تل  يصاحم 
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 التواعاا ع    ستا اا عادة وال ل للقلع، العقلي البعد  الهكون  ذل  يعكس :المعرني المك ن  -
   اها  تهت  التي القدراا  في ال.ق  ا توياا  ام فاض  ىو ذاته، ع  الفرد  يكومها  التي ال ل ي 

  على  ول   للقلع، اباشًرا قياًسا يعت ر ال الهكون  ذل  ىن على التملاد   سبضي :بالنف: الثقة -
 الهعرفي، بالقلع  الشعور إلى تؤدل اد  بالسفس  ال.ق  غياب  بمن  القول يهك   األخر ال امم 

 ال اص  الهعتقداا  إلى اتشارة في ا ت دًاا الحال  ب   في بالسفس ال.ق  ىن اعتبار على
-Pineda) به ال اص  ال ائ  وفي مف ه في التحكم على ادرته بهد   تعلع  يها بالفرد 

Espejel, López-Walle, Rodríguez, Villanueva & Gurrola, 2013, 40)       

 القلع اا   اا ارتباطيه علا  وجود  على ىلدا  اد  السظري  تل  ىن إلى بسا اتشارة وت در
  سل ي   ارتباطيه علا   وجود  على  السظري  تل  ىن  تملاد  إلى  إ اف  ب ا ي،هال   والقلع الهعرفي

 ,Pineda-Espejel, López-Walle) بالسفس ال.ق  وةا  الهعرفي القلع اا  اا
Rodríguez, Villanueva &Gurrola, 2013, 40).  لتل  وفًقا فإمه ىخر   بابارة ىو 

 إلى  ؤدل ىن شممها ا  الهعرفي هظهربال  ال اص  اله توياا  في تزا د  بساخ ىن م د  السظري 
 علا  وجود  على التملاد  إلى إ اف  ب ا ،(McVay, 2014, 3) األداء ا توياا  ام فاض 
  بصورة االمعكاب إلى  ؤدل شممه ا  ال ل األار القلع، وةا  بالسفس  ال.ق  اا  اا سل ي  ارتباطيه

 . (Rosario, 2011, 33)  األداء ا توياا  على  سل ي 

 Martens’ Model of Competitive Anxiety التنافسي  بالقلي الخاص مارتنة  نمبذج  .د

  اا  العلا  ط يع   فهم  ىجل ا   التساف ي  للقلع ا تف ارًيا مهوذجً   1975عا   اارتسز  اد 
  اكوماا  ىرةع  اا  اا ال ه  متاج بي الهساف   ىن على" اارتسز" ىلد  ولقد   واأللم القلع اا 

 ،(واالجتهاعي  الهادي  ال ائ  اله.ال س ال على إ الهو وعي  التساف ي  الهواال: وبي اتراب  
  واالست اباا  ،(بالهوال ال اص  والتقايم اتدراخ اله.ال س ال علىإ  ال اتي  التساف ي  والهواال

  عا   وفي  الستا ا وىخاًرا  ،(ال لولي  ىو السف ي   ىو  الف اولوجي   األفعال ردود  اله.ال س ال  علىإ
  القلع  ط يع  شر   ىجل  ا  التساف ي   بالعهلي  ال اص  مهوذجه باست دا  اارتسز اا (  1977إ

  بمن  االعتقاد  محو التوجه اله.ال س ال علىإ  القلع سه  ىن اارتسز ااتر  حا   التساف ي،
 الفرد  است اب  على ال ي رة في بال وف شعوًرا   دى ثم وا  تهد ًدا ته.ل  التساف ي  بالهواال
  في  تتوسط والتي بالتهد د، ال اص  الهعتقداا  على التمثار شممه ا  الشعور ب ا وا.ل ،(للهوال

  است.ارته   تم ال ل التوتر وةا ( بال وف الهدرخ الشعورإ االست اب  اا  اا العلا  الحال  ب  
  بمن  القول يهك  فإمه السهوذج ل ل  ووفًقا  اللإرادل العص ي ال هاز جامم  ا  تلقا ي  بصورة
  است اب   إصدار إلى  ؤدل للتهد د  احتهل اصدر يكون  ىن  الههك  ا   باأللم ال اص  التوا 
    (Thompson, 2006, 7-8) القلع
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 General Adaptation Syndrome Theory العام التكيف متالةمة  نظرية .ه

 األفعال اردود  ال اص  ال  يع  وصل ىجل ا  السظري  اتل  االستعام   تم اا عادة
  األساب  في السظري   اه   التقد  تم ولقد  الضضوط،  اواجه  ىثساء الهد  واصارة  طويل  ي هال  
 & Hans Selye Athan  يلي هانز   دعي ال ل األسترالاا  األطباء ىحد  ا ل ا 

Sampson, 2013, 3))،  ىمه  على اؤلًدا(  1956إ عا  في السظري  اه   سالي تقد  ولقد  
 حدث  ىو اوال لوجود  التسبه  بو  له يحدث  اا ىول فإن  ضط لهوال الفرد   تعرض  عسداا

 الهراوماا  إفراز ا ئولي  ال ظري  والضدة العص ي ال هاز ا  لل ذل  بعد   تولى ثم  اغط،
  ثم  ومورادريسالا ، األدريسالا ، ال ورتازول، براون  ا.ل فوري  بصورة طاا  تولاد  ع  اله ئول 

                                                         الت يف استراتي ياا  ا   بالعد د  االستعام  فاها  تم ىخر   ارحل  ذل  بعد  تمتي

 ,Richardson) الفرد  اها يشعر التي اتجهاد  حال  تعكس فهي ال.ال.  الهرحل  ىاا
2014, 6)   . 

 وصل في اله ت دا  الهتلزا  تل   ىمها على العا  الت يف اتلزا  تعريف ويهك 
  اله تهر،  والتوتر للضضط التعرض  ا  طويل  فترة بعد  ال  م ع  الصادرة األفعال ردود  إجهالي

  ع  الصادرة الت يفي   باالست اباا  ال اص  ال اوليهياء  اراجع  بعد " سالي" إليه  توصل اا  وبو
 والتف اراا  العا ، الت يف اتلزا  ا ار على التمثار شممها ا  التي اله تلف  والعواال الفرد،

  الشومن ذل  في الهوراوماا  به ت هم التي الهحورل  الدور على  والتملاد  للهتلزا ، السظري 
(Jackson, 2014, 25).  ردود  اها تهر اراحل ثلث  بساخ ىن على السظري  تل  ىلدا  ولقد 

 : التالي السحو على  استعرا ها يهك  الهراحل وب   الضضوط، إزاء بالفرد  ال اص  األفعال
 األولى المرحلة (التنبيهي الفعل رد مرحلة Alarm Reaction:) الهرحل  تل  تعت ر 

  محو  فورل  فعل رد  به.اب  تعت ر والتي العا ، الت يف اتلزا  في األولى الهرحل  بي
 الهروب  ىو الهكافح   ىشكال ا  لشكل االست اب   ب   األفراد  يظهر  حا   الضضوط،

    ال دمي بالسشاط لل يا  االستعداد  ىو ال ابزي  و   ات اذ  على الفرد  ت اعد  والتي
 الثانية المرحلة (المقاومة  حالة State of Resistance:)  ب   م هي  ىن يهك 

 الهرحل  ب   في ال  م ىن م د  حا   الهقاوا  ارحل  ا  ادالً " الت يف بهرحل " الهرحل 
    به يهر ال ل الضضط اوال ا  الت يف في   دى
 الثالثة المرحلة (اإلجهاد مرحلة Stage of Exhaustion:) الهرحل  ب   تت م 

 االم فاض  في للضضط ال  م اقاوا  ت دى لها الوا ، ا   لفترة الضضط باستهرار
 وادرة  الهساعي، ال هاز ىن يعسي اا وبو ال ري ، االمهيار في ت دى اد  ىو التدري ي،

 .   (Athan & Sampson, 2013, 3) االم فاض  في ىخ ا  الهقاوا  على ال  م



 

 

 
43 

 اختلف   اد  لام   وإن التساف ي القلع تساول   التي ال ابق  السظرياا  اعظم ىن ويت ا  ب ا 
  حا   واالست اب  اله.ار حول عا  اوجه ف رتها  تدور ىمها إال التساف ي القلع تف ار في ااسها  يها
 حدوث  عليه  ترتم  اها الهساف   اوال ت ا   اتم ان يحفز ال ل اله.ار يعت ر التساف ي القلع ىن

  التساف ي  الهوال ا ل الفرد  لها  تعرض  والتي وال يكولوجي  الف اولوجي  التضاراا  ا  العد د 
   آم اخ  الفرد   ت  با التي الدفاعي  واالستراتي ياا  وىثسا ه،

 :التنافسي القلق قياس .6

 اللز  ا  ف ان الدراس  في العهد  حد .  ظابرة تعد  التساف ي القلع ظابرة ألن ومظًرا
   اله تلف   ىبعادبا ع ر الظابرة ت يس والتي  الظابرة تل   ت يس التي الهقا يس ا  العد د  ت وير

 التساف ي  القلع ا توياا  قياب في علاها االعتهاد  يهك  التي الهقا يس ا  العد د  ظهرا 
"  التساف ي  القلع سه " ا ياب الهقا يس تل  ىارز اا  ا  ولان األفراد، اسه يعامي ال ل

Competitive State Anxiety Inventory (CSAI-2) اارتسز و يالي  " به تقد  وال ل
 الهساف اا، ىثساء  القلع ا توياا  لتقد ر لمداة  به االستعام  تم وال ل(  1990إ عا  في" وةورتون 
 قياب في واله ت د  الهعرفي التساف ي القلع  وبي ىساسي  ىبعاد  ثلث  اله ياب ذل  ويتضه 

 األفعال ردود قياب في واله ت د  يهال    التساف ي والقلع ال ل ي ، بالستا ا ال اص  التوا 
  تشار  والتي الهساف اا  ىثساء الهؤات  بالسفس ال.ق  وىخاًرا الهساف  ، ت  ع التي الفترة في ي هال  
 افردة( 27إ ا  اله ياب ذل  ويت ون   الفرد  يهتل ها التي والقدراا  ال اا  في االعتقاد  إلى

 ,Ivanović)(  للًيا اوافع غار جز ًيا، اوافع غار جز ًيا، اواال للًيا، اوافعإ اا  اا تراوح  
Milosavljević & Ivanović, 2015, 37)  . 

  ا   يهك  التي  الفعال   األدواا  ا  بعدد  االستعام    رورة على التملاد  إلى  إ اف  ب ا
  ا   القلم  مبضاا  واعدل الهراوماا  ا تو   ا.ل  اله تلف  الف اولوجي  التضاراا  قياب  خللها
  ى   األفراد  ا تو   على ذل  ىلان سواء الهساف    ت  ع التي القلع له توياا  ال اد  الفهم ىجل
 إليه ىشارا  اا إلى إ اف  ب ا .(Radzi, Yusof & Zakaria, 2013, 1198) الفرق 
  ىن  على ىلدا  والتي Hanton, Evans & Neil (2003) ونيل وإمفانز  هانت ن  دراس  متا ا 

  الهساسم  الدعم  توفار على ت اعد  الش صي  العواال ا  با  عاال اوصفها السف ي   الصلب 
  القلع  قياب في  حاول  لهتضار اها  االستعام  يهك  ثم وا   اله تلف ، التساف ي  الهواال في للفرد 

    التساف ي

  بمبعادبا تهتم والتي التساف ي القلع ظابرة ت يس التي الهقا يس ىبم ظهرا  بسا ا 
 ب ا  التساف ي، القلع ت يس التي الهقا يس ىبم لمحد  بالسفس ال.ق  وةعد  والهعر ي ، ي هال  

  التي  ي هال   التضاراا  ت يس  التي األخر   األدواا  ا  بالعد د  االستعام   رورة إلى  بات اف 
  الهساف   وإثساء وةعد  ا ل تحدث 
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 :التنافسي القلق على المؤثرة العوامل .7

 إلى السظر  سبضي ىمه على Athan & Sampson (2013, 2) و امبس ن  أثان  ؤلد 
  القلع  حال  ىن م د  حا.ها مف ه، الوا   في  State وحال   Trait سه  باعتبار   التساف ي القلع
  الحي   ال ا ساا  تستاب  التي الحاالا  ا  حال  ىو عاارة عاطفي  حال  باعتباربا تصوربا يهك 
  لومه  الحال  تل   يهاز  اا ىارز  بمن القول ويهك  .ألخر وا   ا  شدتها في  ت تلل والتي

 لها اللإرادل، العص ي لل هاز واالست.ارة وال وف التوتر ا  حاالا  بظهور وارتب   ش صي 
  والهواال اللحظاا  اتضار تتضار ىن  يهك  امفعالي  است اب  لومها الحال  تل  يهاز اا  ىارز ىن
 يه.ل  ال ل بالشكل  بالفرد  ال اص  الش صي   ت لل ىمه فس د  ل ه  القلع ع  الحد    عسد  ىاا

  يه.ل  ىصبح حوله ا  العالم بمن الشعور في   دى الحال  ب   في الفرد  ىن م د  حا   ا  راًبا
 الههاراا  ا تو   ىبهها التساف ي القلع على الهؤثرة العواال ا  عدد  وبساخ  عليه وتهد ًدا خ ًرا
  األمش    في للست.ارة  العا  واله تو   اها،  تهت  التي ال  راا  وط يع  الفرد، اها  تهت  التي

   .(Kar, 2013, 368; Sahu, 2016, 10) الاواي 
 :  التالي السحو على  التساف ي القلع على الهؤثرة العواال ىارز تحد د   ويهك 

 الهضهي، ال هاز ا  راباا  بي  :Physical Complaint يةمالجس الشكاوى  ❖
   والت.اؤب  واالبتزاز،

 إلى الوصول عد  ىو ال  ارة، ا  ال وف بو :Fear of Failure الفشل مم الخ ف ❖
   ىخ اء ارت اب  ىو الهتوا ، اله تو  

 ال ابزي ،  ا توياا  تدمي بو  :Feeling of Inadequacy المالًمة  بعدم الشع ر ❖
    صحيح  غار  ىاور ثه   بساخ  بمن والشعور والههاراا، القدراا  ا تو   وام فاض 

  غار  ظروف ووجود  ال ائ، بالحظ الشعور بو :Loss of Control التحكم نقدان ❖
   بالعهل  ال يا  ت هح جادة

 ىو  للضش لستي   بالفرد  تلحع التي والقلع التوتر اشاعر بو :Guilt بالذنب الشع ر ❖
 .  (Athan & Sampson, 2013, 4) اا ش ك  إ  اء احاولته

 والتي ي  هال   ال وامم  في تته.ل التساف ي  القلع على تؤثر التي العواال نىوير  الباح  
  التي السف ي  العواال بعض  إلى بات اف   الفرد، به يهر ال ل لل  راب  ر يً ا اظهًرا تشكل
  التساف ي الهوال في بالضعل  والشعور بالسفس وال.ق  الدافاي  ا تو   تدمي في تته.ل

 :التنافسي القلق على المترتبة اآلثار .8

 الفرد ىداء على  تؤثر  التي ال ل ي   الهشاعر  ا  العد د  ظهور إلى   ؤدل التساف ي  القلع إن
  ي  هال   اال  راباا  ا  وغاربا الفرد  إم از   عل إلى تؤدل اد  والتي  التساف ي، الهوال في

   األخر  
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 العد د ابتها  احور في األداء على التساف ي بالقلع ال اص  الهترتم  األثر او وعمال 
  يه.ل  ال ل بو التساف ي القلع ىن على الدراساا  ا  العد د  ىلدا  ىن بعد  وة اص  الباح.ا ، ا 
 على  سل ًيا تمثاًرا ويؤثر واست.ارة  ور ب ، خوف، اشاعر يصاح ها سل ي  وجدامي  حال  ذاته حد  في

 & Cottyn, Clercq, Pannier, Crombez) اللع ا  ا  وة اص  األداء ا توياا 
Lenoir, 2006, 157)   

 شعور اله.ال س ال على ىارزبا التساف ي القلع على الهترتب  ال ل ي  ا ثار ا  العد د وبساخ
   (Cooper, 2010, 13-14) والف اولوجي   السف ي  الهشكلا  ا  وغار  باتمهاخ الفرد 

  وبو  باألداء، ال اص  اله توياا  على  التمثار شممه ا   التساف ي القلع  ىن إلى إ اف  ب ا
  Kjormo & Halvari (2002) وهالفارر  كج رم  جامم  ا  إليه اتشارة ته   ال ل األار
 األداء ا تو   وةا   بالسفس ال.ق  اا   اا العلا  تتوسط  التساف ي القلع سه  ىن على ىلد  وال ل

     بالفرد  ال اص 

  ىسباب  ا   ر ي ًيا س ًبا يعت ر التساف ي القلع ىن م د  فإمسا  الريا ي اله تو   وعلى
              ا تو   إلى الوصول فإن  ثم  وا  الريا اا ،  بمداء ال اص  ال فاءة  ا تو   ام فاض 
  القلع  في التحكم على القدرة خلل ا  إال يمتي  ل   السفس في والتحكم  الهرغوب، الدافاي 
                في التحكم اله.ال  س ال علىإ السف ي  الههاراا  ا تو   تح ا  خلل ا  التساف ي

 .    (Hussein, Masoud & Zohreh, 2015, 5)( االمفعاالا 

بو حال  يصح ها عدد ا  الهشاعر الوجدامي    التساف ي القلعوةاستقراء اها س ع  ت ا  ىن 
ال ل ي  في الهواال التساف ي  اله تلف ، والتي تته.ل ىبم ىعرا ها في ال وف، والتوتر، واالست.ارة  

 ا  د العد  إلىالقلع التساف ي   ؤدللها  السات   ع  الشعور اوجود اصدر ا  اصادر التهد د، 
  وتدمي  بالسفس، ال.ق  وال  اتم از اتدمي شعور  اسها الفرد  ىداء على تؤثر التي ال ل ي  الهشاعر
 إفراز زيادة في  الهه.ل  األخر   الف اولوجي  الهظابر ا  العد د  إلى بات اف  األداء، ا تو  
  ويرج  ىسباب ظهور  األخر   الف اولوجي  الهظابر ا  وغاربا القلم   رةاا  وزيادة العرق 

التدلال ، و الق وة في الترةي ، و ال هوحاا العالي ، و ىسلوب التسشئ  في األسرةالقلع التساف ي إلى 
، لها يعد  تهت  بال.باا الس  يال  خصا ك القلع التساف ي  وا  حم الهساف  ، و والحهاي  الزا دة
ىشكال القلع التساف ي الهظهر   وا  يصاحبه شعور بعد  ال فاءةو  ،اتقلم الحدةالقلع التساف ي 

  وا  السظرياا التي ف را القلع التساف ي، السظري   ال.ق  بالسفسو  ،الهظهر الهعرفيو  ،ال  هي
، ومهوذج  1990اتعددة األبعاد ال اص  بالقلع التساف ي على  د اارتسز و يالي وةورتون عا  

التي ىثرا على القلع التساف ي،    وا  ىبم العواال 1975اارتسز ال اص بالقلع التساف ي عا  
 الشكاول ال  هي ، وال وف ا  الفشل، والشعور بعد  الهل ه   
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 الذات تقدير الثالث المبحث

 اله لوااا، جهي  على وفضله تقويم  ىفضل وفي صورة ىح   في اتم ان هللا خلع لقد  
  تعهار  وفي وا تهعه  مف ه اساء في استضللها يح   حتى واتدراخ والفهم  التهااز اازة وو به 
  وليامه  وروحه مف ه وارآة  اتم ان اوا  بي التي ال اا  ولعل ال ون، في  العهران  مشر وفي الحياة
  بالعساي   اله تصا  والدارسا  الباح.ا  جامم  ا  تساولها تم ل ل  اتم ان، في اا ىبم بي

  ومها ها اسا ها طرا ع اعرف  وألبهي  اكامتها ل  ر والدراس  والرعاي 

  تتضه  التعقاد، غاي  في ا تهرة تسهوي  وعهلي  ت ويسي  ظابرة  اتم امي  والش صي 
  تستظم  وال ل بالفرد  ال اص  اتطار وبي واالجتهاعي ، والسف ي  الهادي  وةائته الفرد  اا  التفاعل

 واعتقداا  ىف ار ا  الت به واا اها، ار  التي خ رته وخلص  والعقلي  ال  هي  ط يعته  يه
  اله تلف   ال ائي  اله.اراا  اواجه  في ااسها  يها تتفاعل والتي اقصودة، وغار اقصودة بصورة
   اعا  اوال في التفاعل ب ا اها ار التي الفريدة ال يفي  على تدل خاص   است اباا  إلى اؤدي 

 (301 ،2011األمير، عبدنصر )

  افهو   ىشكال ا  لشكل ذاته ع   وتصوراته الفرد  بهدرلاا  السفس علهاء ابتها  إن
   تصل  ىمه البعض   ر   حا   ال اا، تقد ر وبو لل اا، آخر افهو  على  التملاد  إلى ىد  ال اا،
  للاتها في ل اته الفرد  لدل العا   التقايم بو ال اا  فتقد ر ال اا، بهفهو   اباشًرا اتصاالً 

  وشعور   مف ه في ثقته  على ذل  ويسعكس واألخلقي ، واالمفعالي   واالجتهاعي   العقلي   وخصا صها
 ( 418 ،2014 علي، ناء )  محوبا

 تساولو  إذ  ال بعاسياا، وىوا ل ال تاسياا  ىواخر في ال اا  تقد ر افهو  امتشر ولقد 
  و    ىن إلى األار تعد  ال األخر ، السف ي  ال هاا  وةا  ااسه ورة وا بالدراس  الباح.ون 

 افهو  ال اا  وتقد ر   السظري  ا تو   إلى تراى التي والفروض  الحقا ع ا  بعًضا العلهاء بعض 
 ال اا  افهو   ه   سدرج  اهم عسصر وبو  األفراد  لد   اتفاوت  ادرجاا  اوجود  األبعاد  اتعدد 

  ىمف هم محو إي ااي   ات اباا  لألفراد  يكون  فعسداا ولفاءته،  ب يهته الفرد  إح اب  اد   ويعكس
  تقد ر  يكون  ىمف هم محو سل ي   ات اباا  لد هم يكون  وعسداا ارتفًعا، لد هم ال اا  تقد ر  يكون 
   اسف ه وإدرالها الفرد  لحال  العا  التقايم  بو  ال اا  تقد ر فإن ىخر   وةابارة اس فضا، لد هم ال اا 

 (  297 ، 2011 األمير، عبدنصر )

 يشعر عسداا وا ح  وتت لى ىظافر  معواه اس   الفرد  يحتاجها حاج  للتقد ر الحاج  إن
  ، بش صاته واالعتزاز  اسف ه ال.ق  الفرد  يك م  اها اعا ، عهل إم از عسد  للهد  بحاج  بممه
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 ال اا وتقد ر  ا.هرته اتح اب سو   للس ا   دف  شيء فل والتفوق  الس ا  على ب ا  ي اعد 
  ، ا خري  ا  والتفاعل األداء على ويؤثر الفرد، حيا  جوامم  جهي  على العهاع األثر بو

 ( 185 ،2015 الشيخ،نضل و  ،العزيز عبدأممم )  عا  بشكل السف ي  الصح  على  وةالتالي

 :الذات تقدير مفهوم .1
  الصورة  على اساء لل لوخ الهوجه  العواال ا  ال اا  compusoftافهو  تقد ر  يعد 

   تصوربا  لها ل اته الفرد  وصل في ال اا  افهو  تقد ر ويسعكس مف ه، اتم ان فاها يفهم التي
  ا خري   ا  االجتهاعي  التفاعل خلل ا   الفرد  يه.لها والتي  ا خرون   تصوربا ولها بو

 ال اا  تقد ر اص لح ويدل  يكون  ىن  ود  ال ل للش ك  اله.الي  الصورة تحدد  التي والتصوراا 
  حا   العاا ، ل صا صه  تقد ر   واد  وإي ااياا  سل ياا  ا   فاها  بها لسف ه  الفرد  تق ل  اد   على

 وال وامم  االجتهاعي  وال وامم  الش صي  ال وامم  حا   ا  جوام ها ل ل شااًل  تقايًها  تضه 
وناء  ) لسف ه تق ًل  ىال لان ل اته الفرد  تقد ر  ام فض  وللها الههسي ، ال وامم  وىخاراً  الترةوي 

 . (456 ،2014 اآلل  ي،

 في  ب رع  اكام  وىخ   ال ه اسياا  ىواخر في الظهور في ال اا  تقد ر اص لح ادى ولقد 
 ال ااإ افهو  ا.ل ال اا، مظري  في األخر   الهص لحاا  ب امم  والعلهاء الباح.ا  لتاباا 
  يشار  ال ل( ال اا  تقد رإ افهو  ظهر ثم( ال اا  تق لإ وافهو  ( اله.الي  ال اا إ وافهو ( الواااي 
  ىصبح  ال تاسياا  ىواخر واس    ولفا ته ب دارته وشعور  ل اته الهرء تقد ر ح   إلى  ىساسي  ادرج 

  وتفرغ  والباح.ا  ال  تاب  اا  واست داًاا شاوًعا ال اا  افهو  جوامم  ىل.ر( ال اا  تقد رإ اص لح
 . (24  ،2006 المط ع،محمد ) األخر   السف ي  بالهتضاراا  علاته لبح   اسهم ل ار عدد 

  اللتاسي  األصل ا  اشتقااه تم ىمه  الحظ  يهكسه ال اا  تقد ر اص لح ألصل والهتمال
  تقديس  ىو ال اا  تواار  ىو  تب ال وبو" Reverence For Self" اتم لازي   باللض  تعسي والتي
 . (Deshpande & Chhabriya, 2013, 311) ال اا 

  اتشارة  ويهك  السف اا  الباح.ا  جامم  ا  وتبا س   ال اا تقد ر  تعريفاا  تعددا ولقد 
 : التالي السحو على التعريفاا  ب   ا  بعض  إلى

 ال ل واالت ا  الشاال التقايم بممه ((MacDonald, 2006, 2 ماكدونالد يعرفه حا  
  يشار  ال اا  تقد ر  ىن ((Breton, 2007, 22 بريت ن   ر   حا   في  ذاته ت ا   الفرد  يكومه 
   وقيهتها بمبهاتها وإح اسه ل اته الفرد  إدراخ واا  إلى
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  يضعها  التي  ال يه   تل  بي " بممه ال اا  تقد ر  (21 ،2006) العل انبشير  ويعرف
  واألخلقي ،  واالجتهاعي  والعقلي  ال  هي  الساحي  ا  ال لي  ال صا ك  تشهل والتي لسف ه الفرد 
 "  ال صا ك  تل  يهل  ىمه الفرد  اعتقاد  خلل  ا   سب  التقايم وب ا

 الفرد شعور تفاعل متاج"  بممه ال اا  تقد ر (242 ،2007) الحل بثينة  تعرف لها
  عد   ىو الر ا إلى  ؤدل اها  وااالياا  ادراا  ا   يهل  عها وف رته با خري ، علااته  بهكامته،
 " ال اا  ع  الر ا

   تضه   شاال  افترا ي افهو " بممه ال اا  تقد ر (7 ،2007) الزعبيما يم  ويعرف
 اعتقداا  إلى بات اف  ومف ي  ج هي  خصا ك  ع  تع ر والتي الفرد لد  والهشاعر األف ار

  علاها  يحصل التي الدرج  فهو وإجرا ًيا وطهوحاته، ال ابق  وخ راته واساعاته صحيح   وقيه  الفرد 
 " ال اا  تقد ر ا ياب على الفرد 

 الفرد يضعه ال ل التقد ر" بممه ال اا  تقد ر (11 ،2009) الصاعدرهيفاء  وتعرف
 يشهل وال ل اله ت د ، اله ياب عباراا  إلاها تشار لها سلوله ب صا ك  ويتصل لسف ه

 ال وامم -ال  هي   ال وامم  -ال ل ي   ال وامم  -األلاديهي   ال وامم : التالي  ال وامم 
  بالدرج   ا توا   ويتحدد  اسف ه وثقته الش صي  ذاته ع  وجوامم  االمفعالي  ال وامم  -االجتهاعي 

 "  اله ت د  اله ياب في علاها  يحصل التي

  وامفعالي   اعر ي  ىبعاًدا يشهل ال اا  تقد ر افهو  ىن (3 ،2011) طاط رناهد  وير  
 :وسلولي 
  فاها   رغم  التي وال اا  الحالي   ذاته اا  اا الفرق  ادل ويعي يف ر  الفرد  ألن  اعرفي فهو •

   يكون  ىن  ريد  وليف
   رغم  التي وال اا  الحالي  ذاته اا   الفرق  ب ا ت ا  يشعر ليف   يه االمفعالي العسصر •

  واشكلتها الحياة تحدياا  اواجه  على ادرته واد  فاها
 للفرد العلسي وال لوخ اللفظي التع ار طريع ع   ل خري   يظهر ال لولي العسصر ىاا •

 في    دى حا   حياته، في  األولى اللحظ  اس   الفرد  لد  ال اا تقد ر   افهو  ويت ون 
   به  والهحي ا  وا خري  مف ه  ع  الهعلوااا  ت هي 

  العقلي   لقدراته الفرد  تقايم اد " بممه ال اا  تقد ر (20 ، 2012) عثمان صابريم ويعرف
  تق له  واد  الهحي  ،  ال ائ   ا   الت  ها  التي وخ راته ا اته، وثقته وىبدافه وال  هي  والهعر ي 

 سلولياته،  توجيه في اًعا ت هم التي ل اته  ا خري  تقد ر إلى بات اف  للسفس، االجتهاعي 
 "  مف ه  إلى مظرته  وتعهاع
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 ل اته الفرد  يصل عا  تقايم بو بممه (254 ،2013) النجارعالء الديم  يعرفه لها
  إاكاماته  لحدود  الفرد  اعرف  ول ل  وسل ياتها، إي ااياتها ويتضه  وقيهتها  بمبهاتها  تعلع  يها

   اسف ه  وثقته عسها ور ا 

 الفرد  ا   تقايم ع   عبارة"  بممه ال اا  تقد ر (404 ،2013) شعبانحمدر  ويعرف
 اقارًما ذاته الحترا   تدعو  إي ااياا  ا   تضهسه  بها التقايم اه ا الته   محو اسه سعي في ل اته
 الوا  في ا خري  اا  شممه ا  تقلل ال  سل ياا  ا  التقايم ب ا  تضهسه ورةها با خري  مف ه
 " اسها للت لك   يه ي عى ال ل

 اها وألبهاته  ل يهته الفرد  تقد ر" بممه ال اا  تقد ر (13 ،2014) مكيشادر  ويعرف
 شعوًرا ت  م  التي ال  راا  وت سم  السفس واحترا  واتم از الف ر اشاعر  لتولاد  دافًعا يشكل

  على  سعكس ذل  فإن ال اا  وتقد ر احترا  ا  اوي  ااعدة ال الم  لد   يكون  وعسداا بالسقك،
  تهازبم وتقد ر واشاعربم آرا هم وتق ل لهم  االستهاع في رغب  لديه فتتولد  ا خري  ا  علاته

 "  عسه واختلفهم

 ال اا تقد ر  (408 ،2014) السيدومنى  السعيدو ماح  شريف نادمة ا  لل ويعرف
  ىو  العا  اله تو   على ل اته الفرد  اعتقاد  اد  ويتضه   وةسف ه  لسف ه الفرد  يضعه تقايم " بممه 

  واحترااه  وىبهاته  الش صي  ولفاءته ادراته، حا   للش صي  احددة ب وامم   رتبط ال ل السوعي
 " ال اا  تقد ر ا ياب على علاها يحصل التي بالدرج  ويقاب ل اته،

 وتحد د  مف ه محو الفرد  ات ا  " بممه ال اا  تقد ر  (419 ،2014) علي  ناء  ويعرف
  باالختلف  والشعور بالحهاي  والشعور األاور إدارة على القدرة ول ل  لديه والضعل القوة جوامم 

 القدر ويتضه  الساجح  الت ارب  ا  العد د  حدوث  بعد   تولد  ال ل الشعور ب ا وال صوصي ،
  متا  ها، وتحهل الهشكلا  حل واهارة وال لولي   الهعر ي  االجتهاعي  الههاراا  است دا  على
 " ال اا  تقد ر  ا ياب على إجاباته خلل ا  اله ام  علاها يحصل  التي الدرج  عليه وتدل

  بو  ال اا  تقد ر ىن(Eremie & Chikweru, 2015, 1)  وشك يرو إيرمي وير  
  جهي   ليشهل يهتد  ال غاربا دون  عهري  بفئ  ي تك  ال وبو ل اته، الفرد  تقايم وا هل حصال 
  ا   ا هوع  على إجاباتهم  ويتضه  ال  ، لبار  األفراد  إلى األطفال  ا   اداي  العهري  الشرا ح 

  اا  بويتي؟، بي  اا الحياة؟، في وىبهاتي قيهتي  اا ىما؟، ا : ا.ل ال ااس ، الف ري  الت اؤالا 
 الفرد  تقايم حول تدور اعر ي  عهلي  ال اا  تقد ر ىن القول يهك  ثم  وا  تح يقه؟، ىريد  ال ل

  العاا  وادراته واعارفه واعتقداته وقيهه تاكامياته
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  وجدامي   عهلي " بممه ال اا تقد ر (12 ،2016)  ليمانيجميلة و  هدارزينب  يعرف
  واشاعر  وقيم، اعتقداا  ا  مف ه، فاها  سظر  التي الصورة ي يم  ىن ال الم  ي ت ي  خللها  ا 

  وشعور   وجدارته بمبهاته، وإح اسه ا ولها، عد  ىو ل اته، ا وله تتضه   وات اباا، وىف ار
  اله ت د   اله ياب على ال الم  ي  لها التي بالدرج  ويقاب  االجتهاعي  الهواال في بال فاءة

  الدراس  ب   في

بي ال يفي  التي  ر  اها الهرء مف ه واثقًا ا    (249، 2018مامليسي )   امانيعرف 
اوا  اراودًا الشعور اتي ااي في خلد  ت ا  مف ه را يًا ادور  اؤاسًا بقدراته استسائًا اسف ه عها  يه  

 ال  الن واتزدراء 

  سا ر ع  اتم ان اها  تهاز التي  ال اصي " بممه يعرف ال اا  تقد ر فإن وعليه
  على  ويتعرف وىصسافها صوربا بشتى ادراته  درخ خللها ا  والتي عدا ،  يها اله لوااا 
 الر ا  اس وب  في احورياً  دوًرا  لعم  وال ل اله تلف   واألحاسيس  الهشاعر اعهم ويتبادل ا خري  

 "  عسها  الر ا عد  ىو ال اا  ع 

 :الذات تقدير دور. 2
  ال     الساب إن حا   اتم ان، مفس  رفع  في  ت لى ال اا تقد ر  ا  األسهى الهدف إن

 ااتلخ إلى ي هحون  بؤالء ىمف هم ع  صورة ىفضل تقديم في ويرغ ون  بممف هم  هتهون 
  درج   بمدا هم    لضوا ىن في ويرغ ون  فاها والتحكم  علاها  ال ي رة  ي ت يعون  سليه   ش صي  
   ريدبا  التي ال ائ   ي تار ىن اتم ان باست اع  إذ  يكون، اا ىفضل على ذواتهم ويحققوا ال هال
  ىبداف  وت ه    رغ ها التي والههس  اكوماته بكل وال ا   والرفاق والهدرسا  األصدااء اختيار ا.ل

 ب ا وت ور مهو في الوالدي  الرعاي  وموع األسرة به تقو  ال ل الدور خلل ا  ال اا  تقد ر
   االجتهاعي  التسشئ  وىسالام  وطرق  ال ائ  بالهؤثراا  ل ار حد  إلى وتمثر  األاساء لد  الهفهو 

 ( 459 ،2014  اآلل  ي،وناء )

  مظا   داخل تمثاًرا وىل.ربا الدواف  ىبم  ا  ال اا  تقد ر ىن العلهاء ا  العد د  اعت ر  ولقد 
  اعاسه  ىمواع إلى اتم ان ويوجه يحرخ ال اا  تقد ر إلى الداف  ىن مقول فعسداا الفرد، عسد  الدافاي 

  الدور وىبهي  ب يه   يشعر  ىن  إلى  هدف سلوله في اتم ان ىن ا ل  مقصد  فسح  ال لوخ، ا 
   ود  فإمه اسها  ستهي وعسداا حياته، في اها يقو  ا تلف  ىدوار اسا فل ل حياته في به يقو  ال ل
  لقى  ىن ويود  ثامًيا بالدور واا م ً ىوال إم ان امه ذاته حد  في يشعر  اا اها قيااه في بمن يشعر ىن

  قيه   ذا به يقو  ال ل العهل ذل  بمن يشعر ىن ويود  عهل، ا  به يقو  لها اس ا  ويشعر تقد ًرا
 (21 ،2006 العل ان،بشير   إاعسى وذا
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  ، الساشئ  في تح يقه على الحد .  ال ائ  تحرص  ترةوًيا بدفا ال اا  تقد ر افهو  ويعد 
  على للش صي  ىساسي  دعاا  وبي مف ها على ال اا  تصدر  ال ل الحالم بو ال اا  وتقد ر
  التقد ر  فسوع ذل  ا  ىل.ر ال ال لولي ومشاطها الوجدامي وليامها الهعرفي رصادبا ا تو  
  فشلها ىو وم احها واراراتها واختياراتها وا تق لها  حا ربا على  ؤثر لل اا  سل ًيا ىو إي ااًيا

 (69 ،2015 مهداد،الزبير )

  علا   على فاؤثر الش صي   جوامم  ا تلل على سلًبا الهس فض  ال اا  يؤثر تقد رو 
 الهحرخ وبي ال.ق  يفتقدون  ال ل ي الهس فض  التقد ر ىصحاب  إن حا   با خري  الش ك 
 دا رة  إلى  ؤدل بالفشل الدا م فاتح اب علااته ىو عهله في سواء الفرد   س ح لي األساسي

  حتى  إي ااي وااعي ذاا  تقد ر وةساء ل ربا طريع ع  إال اسها ال روج الفرد  ي ت ي  ال فشل
  حتى  مف ه ع  إي ااي تقد ر لت وي  الحاج  ىشد  في بو فالهرابع ل ل  األاا ، إلى بحياته  دف 
 ( 539 ،2014 أحمد، ناء )  ا تقر  بشكل  حياته اهارس  يهكسه

 ىفعال  اردود  ال يا  إاكامي  للفرد  فاتيح إي ااًيا ال اا تقد ر افهو  لان إذافي حا  
  الحياة  صعوةاا  اواجه  على  القدرة ال اا  يهسح  اا وب ا وال عادة بالتوافع والشعور اساسب 

 الهدرسي وم احها ىدا ها تح ا  على واحفزة فاعل  عاال  الهتواع  غار واألحداث  واألزااا 
 إلى ذل  ف اؤدل سل ًيا لان إذا ىاا طهوحها، ودرج  السف ي وتوافقها  با خري  وعلاتها
  األش اص  ا   تواصلها يعاع اها بالهعاماة، والشعور بالسفس ال.ق  وفقدان بالدومي  اتح اب
  تقد ر  في سوء ىو  خلل ىل فإن   السف ي  صحتها  على سلبا ويؤثر واألحداث  الواا   ا   وت يفها 
  صحته  وعلى غاربا ىو الهدرس  في ال الم  ىداء على سلًبا التمثار شممه  ا  ولفاءاتها ال اا 

 ( 69 ،2015 مهداد،الزبير  )  السف ي 

 ة تقدير الذات : يأهم-3

 اس   اعه  سشم إم ان لل في طب  وبو تقد ر، مظرة مف ه إلى  سظر ىن يحم  فرد  ىل إن
  ا خري ،  ا  التقد ر لتلقي حبه اعها  زداد  حا   اله تلف  خ راته ازدياد  ا  اعه ويسهو الصضر
 ال فل أن( 34 ،2007) أمزيانزبيدة  فت لر ش صاته، وةتهاز ا اته  اتح اب إلى وحاجته

 ا االا  في ويسشط  يعهل التقد ر اه ا ليحظى  حوله اه  التقد ر إلى حاجته تزداد  مهى للها
  ويحظى  األمظار إليه  لف   حا   السظا  وفي الهدرسي السشاط ىوجه وفي الدراس  في ل.ارة

  الهرغوب  االجتهاعي بالتقد ر
 والهوفع الساجح ىدا ه تعزيز في األبهي   في غاي  دورا ل اته اتي ااي  الفرد  تقد ر ويلعم 

Sardar & Abdul Kadir, 2012, 147).) اشاعر ت وير يعسي  اتي ااي ال اا  وتقد ر  
  ا خري ،  ا  اتق ل بممه  ويشعر  لها، واحترااه مف ه بمبهي  الفرد  يشعر حا   ال اا  محو إي ااي 
  ؤدل حا  في  ،(18 ،2005 اإلنة، جالل ) الفشل  عسد   س ى  ىو  يمب فل  بال فاءة ويشعر
 الهواد  تعاطي: ا.ل ال  ر ل لولياا  تعر ه احتهالي  إلى الهس فض  ىو ال ل ي ل اته الفرد  تقد ر



 

 

 
52 

  والتف ار  ال  رة، ال س ي   ال لولياا  وراء واالم راف  وغاربا، والحشيش، لال حول، اله درة
  على الوزن  لزيادة  والتعرض  ال  م وإبهال  ارة، غ ا ي  مظم وإتباع االمتحار، في والهحاول 

 ،( (Muhamad, Sattari & Abadi, 2013, 74  يه ابالغ محو

  حياة في  با  ادور يقو  ال اا  تقد ر ىن إلى (2 ،2009) المعشي محمد  يشار ول ل 
 وا  ا خري ، ا  سلوله في تسعكس لش صاته ىو لسف ه اتم ان مظرة ىن وذل  اتم ان،
  اتي ااي   السظرة ىن حا   اعها،  تعايش التي االجتهاعي  ال ائ  ىو إليه  ستهي ال ل اله ته 

  ىو  له تهعه  ارا  عسصرا يكون  ىن يهك  وال للحياة واس لع اتعاون  ش ك  ت عله للش صي 
  وت .ر اجتهاعي غار ش ك  ت عله لسف ه ىو لش صاته سل ي  مظرة اتم ان مظرة ىاا ل ائته،
   اسعزال فردا ويكون  اشالله

  فهو  بالر ا،  والشعور السف ي التوازن  لتحقاع ىساسي شرط لل اا اتي ااي  التقد ر ويعد 
  والهحب   لساشئتسا مهسحها  التي ال يه  على ويدل عباد ، تعالى هللا اها خك  التي ال راا   ترجم
 لل  إلى تقودبم ىن يهك  التي اله اراا  لهم وم ا  ال  ل لهم مف ح وة ل   علاهم م بضها التي
  ا ته  ل ساء وا تعد   بكرااته  تهتعون  لمفراد  اسهم ا تهعهم  ستظر  اا ولل وم ا  خار

 (   71 ، 2015 ،مهدادالزبير إ  والتعاون  وال لم واألا  ال فاءة

  ومظرتهم  ا اتهم إح اسهم تسهي   ت لم  ال لب  ش صي  اساء فإن الهس لع ب ا وا 
  است.هار  ىن إلى (117 ،2007" )العال عبدتحية  شارت حا   واحترا ، تقد ر مظرة ألمف هم
  قيم ا  مدي  في  بكراا  والحياة الايش بإاكامي   ي هح واتاكامياا  القدراا  وتوظيف ال اااا 
  وةقدرته  ا اته، إيهاًما ىل.ر يكون  ىن الفرد  ا   ت لم  ال ل األار وبو  وتحوالتها ال.ال.  األلفي  
 ىن وذل  خلق، إم ازل  عهل خلل ا   ذاته يحقع  ىن في اسه رغب  الحواجز ل ر على

 ال ل بو اله دع السهو واله ته  لل اا  تتيح التي بي خلا  إي ااي  ا  به تتهت  بها الش صي 
   طاا  ا  ا لته لها ادربا حع ويع اها ذاته يقدر

 :الذات تقدير أبعاد. 4

 الهعرفي، وال امم  ال اتي، تق ل وبي  الفرعي  األبعاد  ا  عدد  الهفهو  ذل  تح    سدرج
 :  التالي السحو على تعريفها   يهك  والتي ال لولي وال امم  الوجدامي، وال امم 

  الذا, ل ــتقب .أ

 إزاء اتي ااي  االت اباا  ا  بعدد  التهت  على القدرة ىمها على ال اا  تق ل تعريف يهك 
 & ,Xu, Rodriguez, Zhang) اها   تهت   التي الحالي  ال  راا  وإزاء بالفرد، ال اص  ال اا 

Liu, 2014, )بالقدراا  واالعتراف التقد ر ىمها  على ال اا  تق ل تعريف إلى الت رق  يهك  لها  
 بالحدود  اتلها  ول ل  تح يقها، في  م ح التي اتم ازاا  وا تو   بالفرد، ال اص  الش صي 
  ذلربا  ال ااع التعريفاا  وتتفع .(Shojaee, 2014, 16) الش صي  القدراا  اتل  ال اص 
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 ,Vazi, Ruiter, Borne, Dumont, Martin& Reddy, 2011) إليه ىشار اا ا 
 إزاء الفرد  يكومها التي اتي ااي  االت اباا  ا هوع  ىمه على ال اا  تق ل عرف حا   (162
   به ارا  التي ال ابق  الحياة خ راا  وإزاء ذاته،

   المعرفي  اــالجان .ب

  ىمه  على  الهعرفي لل امم  تعريفه في (Dobrican, 2009, 39) دوبر يان يشار 
  يضم  لها القرار، ات اذ  عهلياا  في اها االستعام   تم  التي  الهعر ي  والعواال األف ار ا هوع 

 والظروف األحداث  في  اته.ل  ال ارجي   الحياة إزاء بالفرد  ال اص  الهعتقداا  جامم  ذل 
 ,Liaquat) لياك ات به تقد  اا ا  جز ًيا  ذلر  ال ااع التعريف ويتفع  اله تلف  وال ياماا 

  األحكا  إصدار في  اله ت د  ال امم  ذل  ىمه على الهعرفي ال امم  عرف حا   (14 ,2012
  ىمه  على  الهعرفي لل امم  اتعريف  (Lind, 2011, 13) ليند تقد  ااسها   اله تلف  والقراراا 

    ا خري  جامم   ا  تقديهها   تم التي األخلقي  الح ا بفهم اله تك  ال امم  ذل 
  السلبكي اــالجان .ج

  التي  ال لولياا  ا  ا هوع  ىمه على ال لولي ال امم (Lee, 2012, 8)  لي يعرف
 ىو  ال حولي ، الهشروةاا  تساول ىو اعا ، غ ا ي مظا  إتباع ا.ل الفرد  في الحظتها يهك 

   اله درة  العقااار تعاطي ىو ال دمي ، األمش   ىو التدخا ،

   البجداني اــالجان .د

 ال اتي  واالست اباا  االمفعاالا، تتضه   التي  الهعقدة ال وامم  ىحد  الوجدامي  ال امم  يعد 
  والتي  الوجدامي  ال  راا  ت وي  في ت هم التي األاور ا  وغاربا والهشاعر والعواطل، بالفرد، ال اص 
 . (Lehman, 2006, 13) األخر   والعهلي  الف ري  ال وامم  ع   تهازبا

 : الذات تقدير على المؤثرة العوامل. 4

 وال ارجي ، الداخلي  العواال ا  لل اتمثار  الفرد  لد  ال اا  تقد ر ا تو    تشكل
  حياتسا  في الههها  واألش اص  ا باء تمثار : إا.ل( ال ائي  العواال بيإ ال ارجي  فالعواال

  فإن  واتاداع للم لق اله ال للفرد  تهائ ال ائ  لام   فإذا( والزالء واألصدااء لالهعلها ،
  ال  بحا   الفرد  ىاا   العوا ع  تض  الهحي    ال ائ  لام   إذا وإاا  زداد، سوف  ل اته تقد ر 

               تقد ر   يقل عسد    طهوحاته  تحقاع ي ت ي   وال واستعداداته ادراته  ي تضل  ىن ي ت ي 
  ال اتي   ىف ار  على ( اسف ه الفرد  يكومها التي وبيإ الداخلي  العواال تشتهل حا  في ل اته،

 الصاعدر،هيفاء )  الفا دة له يحقع بها ي تضلها التي والفرص  الش صي  وإم ازاته وت لعاته 
2009، 65) 

  الباح.ون  عدد  ولقد  ل اته، الهرء تقد ر في احورًيا  دوًرا تلعم  التي العواال ا  العد د  وبساخ
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  "  رمينيإممان و ( 71 ،2015) مهدادالزبير  ىورد  فلقد  اسها العد د  الصدد  اه ا واله تصون 
 :اسها وذلر ل اته الهرء تقد ر على الهؤثرة العواال جوامم  ا   جامم  (203 ،2010)

 ي تشعر  ىن ي م  بال صوص  والهرابق  ال فول  ارحلتي ففي :سمالج إلى النظرة  1
  فتح ا    تقويم وىح   صورة ىجهل في ا لوق  ىمه ىم.ى، ىو لان ذلراً  الفرد  الهرء
 وتحقاع  اها واعتزاز  ل اته الفرد ا ول وشرط ال اتي الر ا  ىساب مال    صورة
  والوجدامي السف ي التوازن 

 له  اتاح   ال ياراا  لل ىن الساشئ ي تشعر ىن ي م : واإلنجاز المهارات إلى النظرة  2
 اللزا  بالههاراا  وزود  ال ون، له س ر اد  فاهلل ىحلاه، ويحقع بإم از  لارتقي

  اهاراته  تسهي  يهك  بحا   الضروري  الههاراا  على  توفر  ىمه ويدرخ الست.هاربا
 ا   لسوز على تحتول  الفرد  ف اا   ال ااس  اهاراته ع  ذاته في والبح   البارزة

   وي وربا يعرفها  ىن يكفي والقدراا  الههاراا 
 ألمف سا تقويهاتسا  ت ون  لها وتقد ر   ذاته ع  اتم ان  افهو   في: اآلخريم تق يم  3

 ال اا  تقويم وىن استوع سابا التي الهرجاي  ال هاع  تقويهاا  ا  اا حد  إلى  اشتق 
 ال     بو للفرد  بالس ب  الههها  األش اص  إن  لسا، ا خري  لتقويم اتقد راتسا اتمثر

  عهيًقا ىثًرا  ترلون 
  شعور   وا  ل اته الفرد  تقد ر ا  ترف  الس ا   خ رة  إن : والفشل النجاح خبرات  4

 والحصول لل اا  عال تقد ر اساء ىجل ا  الس ا  إلى حاج  بساخ إن بمبهاته،
 على  باعً.ا ىاًرا لس احه ا خري  إدراخ في  ر   الفرد  وىن ال هاع   ا ول على

 تقد ر  في ي ههان الس ا  وتوا  الس ا  إن  للس ا  داف  ذاته بحد  والس ا  ال عادة،
 الفشل  ىاا الس ا ، ا  ازيد  إلى تؤدل طرًاا ال الم  ي ل  ىن وفي لل اا  إي ااي
 الداف   لون  حال  في والسيها  سل ي ت يف إلى ىحياًما يقود  ال ل اتحباط إلى فاؤدل
  واوًيا  باااَ  الفرد  لد  الهحيط

 فالفرد  ا خري ، ات اباا  تمثار اسها ال اا  تقد ر على الهؤثرة العواال ا  العد د  وبساخ
   تضار حا   وال سس ال   تمثار  جامم  إلى له ا خري  وصل خلل ا  ذاته ع   افهواه ي تهد 
  التفاعل  وموع األسرة وخصا ك  ط يع  ىن جامم  إلى ال   تقد  ا  ال اا  تقد ر افهو 

  إن  تسفاها ىو ال اا  ع   سلهي  ف رة تعزز السا    االجتهاعي  والعلااا  داخلها االجتهاعي
  ع   التقاعد  خ رة  اسها عد دة عواال بساخ ىن لها وال سس، لل   وفًقا ي تلل ال اا  تقد ر افهو 
  ىل.ر  العاالون  اله سون  ىن الدراس  ىث ت   حا   ل اته اله   تقد ر على  تؤثر  ىمها حا   العهل
 (625  ،2008 المقص د، عبد أماني )  الهتقاعدون  باله سون   اقارم  ألمف هم  تقد را
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 إن: ال اا  لتقد ر الهوافي   االختلفاا اسها  ل اته  الهرء تقد ر على الهؤثرة  العواال ا و 
  وادراتهم إاكاماتهم ىن اعتبار على تواجههم التي الهواال اتضار  تضار  ل واتهم األفراد  تقد ر

 ذواتهم  تقد ر ب صوص  ته.لتهم في تؤثر ت تلل؛ والت ارب  للهو وعاا، وتصوراتهم وإدرالاتهم
  في  اس فض  وةدرجاا  با خري ، الش صي   علااته في  ل ارة ادرج  ذاته الفرد  يقدر فقد  ول ل ،
  لنم از  ال ا ي  القدراا  ويهل   اؤبل ىمه رغم عهله ىداء في  ىو ال لاء  تت لم  التي الهواال

   (231 ، 2014، السالم عبدطيبة )

  ىن  الههك  ا  التي العواال ا  ىن (186 ،2015) الشيخنضل و  العزيز عبد أممم  وير  
  في بال فاي   الشعور  عد  بال مم، الشعور ال اا، احتقارإ ل اته الهرء تقد ر على بال لم  تؤثر

  ا   التي العواال ااسها  ،(ال اا  على واالم فاء واالم هاش التشاؤ  بالضرة ، الشعور األعهال،
  القدرة  ال اتي ، ال فاي  االمدااج، سرع إ الفرد  لد  ال اا  تقد ر  ا تو   رف  في ت هم ىن الههك 

 على القدرة التفاؤل، السف ي، للضضط عر   ىال بالحياة، والر ا ال عادة التحدل، اواجه  على
 (  إمتاجي  واألل.ر والتحكم ال ي رة

 :المرتفع الذات تقدير ذوي خصائص. 5

  اها ومتصرف ومتحدث  الب سا اها مرتدل التي ال ريق  على ال اا تقد ر ا تو    سعكس
  دخل ال الهرتف  ال اا  تقد ر ىن (11 ،2005) ريزنروروبرت  مالهيرانجي   ورد    لر وبسا

  ىش اص  ىمسا مظ  ىو ا خري ، ا  وىسهى ىفضل ىمسا معتقد  ظلها في التي الهشاعر إطار   ه 
 ال اا  تقد ر ا تو   فارتفاع القصور، جوامم  ا  جامم  ىل ىو عام  ىدمى اهم ليس ا.الاون 
  االستعلء  األحوال ا  حال بمل  يعسي  ال ل سه اها، واالعتزاز ال اا  ع   بالر ا الشعور  تضه 

  ىسهى  ىمف هم يعت رون  ال ال اا  تقد ر ا   عال به تو    تهتعون  فال    بال اا، االغترار ىو
 : فهم ا خري ، ا  وىعلى

   حياتهم ع   ا ئولون -2     بالحياة جد رون -1
   جاد  بشكل  اتحباطاا  ا   تعاالون -4     بممف هم  واثقون -3
   بالح م  ت هون -6  شرط ىو ااد  دون  ىمف هم يق لون -5
  وامب اطاون  اجتهاعاون -8   التح   وراء دا ها ي عون -7
   اح وة  اضااراا  الت اذ  استعداد  على-10   ىمف هم ا  بال ل   يشعرون -9
   طاب  واجتهاعي  ش صي  بعلااا   تهتعون -11
   ذاتيا اوجهون -13    واح وةون  اح ون -12

  وا ترخون  باد ون  ل واتهم عال اتقد ر  تهتعون  ال    األفراد  ىن م د  عاا  وةصف  
 األفراد  بؤالء إن ىمف هم، ع  والتع ار ىبدافهم على والترلاز الحز  على  ادرة ولد هم وإي اااون،

  دا م  بح   حال  وفي وريا ي ، صحيح   ىج ا  وىصحاب  واتعاوما ، اجتهاعاا   دا ها يكومون 
 الحصول ىجل ا  ىمف هم  هل ون  ال وبم وىدا هم، سلولهم لتح ا  جد دة وىسالام  طرق  ع 
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  ، 2006) ليندنفيلدجيل  ا تقل بشكل التصرف على عالي  بقدرة ويتهازون  ا خري ، ر ا  على
 إلى  ؤدل ىن شممه  ا  ال اا  تقد ر ا  ارتفع   به توياا  التهت  فإن س ع لها واست هاالً  (.2

  ا خري   ا  ىو  ال اا  ا  السقد  في ال ساءة ال رق  واست دا  بالسفس، وال.ق   الهبادرة، رو  تح ا 
(Ezeokana, Obi-Nwosu & Okoye, 2014, 952) 

 :المنخفض الذات تقدير ذوي خصائص. 6

  لها،  ارتف  تقد ر لد هم وا  لل اا اتدن  تقد ر لد هم ال    األفراد  اا  تهاز ىن ال هل ا 
  مالهي رانجي "  ورد  اا الهس فض  ال اا  تقد ر  ذول  األفراد  اها  تصل  التي ال هاا  وا 
 :التالي السحو على (13 ،2005) "ريزنرروبرت و 

   خ ولون -2      الهضاارة يح ون  ال-1
  اترددون -4   والتحدياا  الهساف   ا  ي افون -3
  ال اا  ا ول إلى يفتقرون -6       ساخرون -5
   بالح م   ت هون  ال-8   بالحم   جد ري  غار  بممهم  يشعرون -7
   اتشا هون -10    الهبادرة  رو  إلى يفتقرون -9

 جوامم  على ا خري   لواون -12    طهوحاتهم  تدمي-11
   الش صي  اصوربم           

  وعدواماا   واتوتري  وسل اا  خا فا  مصبح فإمسا ل اتسا، تقد رما ا تو    تدمى وعسداا 
  ل اراً  اً تمثار   ؤثر ال ل األار إمه الحال ، وال  بالع ز ومشعر اتحه ا ، وغار حاسها  وغار
  ليندنفيلد جيل  با خري   وعلاتسا عهلسا على سائ تمثار له سيكون  لها بال عادة، شعورما على

 لد هم ال    األش اص  ىن (48 ،2010) محمد الم    لر اتصل سياق وفي (.2 ،2006)
  ويعامون  ارتف  ذاا  تقد ر لد هم  ال     ا  ىل.ر امفعالي   اشالل ا  يعامون  اس فض  ذاا  تقد ر
  بممف هم، ال.ق   عل ا  ىيًضا يعامون  ىمهم لها ال يكوسوااتي ، واألعراض  واألرق  القلع ا 

 ذل ، تحقاع حاولوا إذا الس ا  تحقاع ي ت يعون  وال واحدودة،  ايف  ىبداًفا ألمف هم  ويصسعون 
  ارفو ا   يكوموا ألن القاالي  ولد هم ارتبكا  يكومون  فإمهم االجتهاعي  التفاعلا  إطار وفى

  الشد دة والقاالي  واله ا رة االجتهاعي للتمثار الشد دة الح اسي  اسها سل ي   ذاتي  افا يم ولد هم
   لناساع

 :الذات تقدير نظريات. 7

 بشكل  الفرد  سلوخ على وىثر  ومهو ، مشمته،: حا   ا  ال اا  تقد ر تساول   مظرياا  توجد 
  على  يقو   ال ل الهتضار إثباا  في واسه ه صاح ها بات اباا  السظرياا  تل  وت تلل عا ،

 :  لي اا السظرياا  ب   وا  ،(21 ،2003 الضيدان،الحميدر ) دراسته
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 م(1965) روزنبرج نظرية. أ
  ابتم  واد  ال اا، تقد ر وةح   ادراس  ابتهوا ال    السفس علهاء ىوا ل ا  روزنبرج يعد 

 ال اا  صورة ت ور  د سااياا  دراس  على خاص  بشكل ورلز ل واتهم، الهرابقا  اتقايم" روزم رج"
  على  وعهل ل اته، الفرد  تقد ر في األسرة  به  تقو   ال ل بالدور وابتم الهرابق ، ارحل   في اتي ااي 
  االجتهاعي  ال لوخ وىسالام  األسرة إطار في  ت ون  ال ل ال اا تقد ر  اا  العلا  تو يح
  سلباً  ذاته محو الفرد  ات اباا  به.اب " روزم رج" اسظور ا  ال اا  تقد ر يعد  ب ا وعلى  ا تق ل

  وتقد ر  احترا   بهشاعر يصاحم  لل اا  إي ااي تقد ر ات وي   اتي ااي االت ا  ويرتبط إي ابًا، ىو
  تقد ر   ولد  ال ل ي  االت ا  ىن حا  في ش صه، في والضعل القوة لسقاط وإدراله ل اته، الفرد 

  وادراته  شممه ا  والتقلال ل اته الفرد  وتقد ر احترا  ا تو   تدمى يصاحبه لل اا  اس فض 
 (EMİL, 2003, 23)  وإاكامياته

 ( 1959نظرية تقدير الذات لروجرز )ب.
 ت لم دعَها في شكل إتقد ر   ر  روجرز ىن ا  مهو افهو  ال اا وت ور ، فإمه 

إي ااي(، ل ا  سصح روجرز بضرورة اعاال  ال فل ب ريق  ديهقراطي ، ولش ك ا تقل وجد ر  
بالتقد ر، يحع له تقد ر خ رته ب ريقته ال اص ، وىن يقو  باختياراته ا  خلل عهلياا التقايم 

 (  30،  2015 مية بم عيسى، إ ل اته لكا   عضول 

 م( 1976)  ميث و بر نظرية. ج
 واألداء الش صي، بالر ا دال محو على  رتبط ال اا  تقد ر ىن" سها   لوةر"  ر  

 ال اا تقد ر ىن  ر   حا   ال اا، تقد ر حول األبعاد  اتعدد  مهوذجاً " سها   لوةر" ويقد   الفعال
  تقد ر  ىن يعسي بها  ذاته، ا  علاها  ويواصل ذاته حول الفرد  ي ريها التي التقايم عهلياا  متاج بو

  ىو  والق ول باالستح ان سواء ذاته  محو الفرد  ات ا  ع   يع ر" سها   لوةر " اسظور ا  ال اا 
  ا   واالحترا  للتقد ر  واستحقااه ادراته، في القرد  اعتقاد  واا  ويعكس ماحي ،  ا  والرفض  باتم ار
  ا   عسه التع ار  تم وال دارة باالستحقاق ش صي حكم ال اا  تقد ر  يعد  ب ا وعلى  ىخر ، ماحي 
 حاوي  عواال ىرةع  سها   لوةر حدد  واد  ذاته، ت ا   الفرد  ويحهلها يكومها التي االت اباا  خلل
  ا    تضهسه  بها  ذاته ت ا   الفرد  يكسه  ال ل االحترا  اقدار: بي الفرد، لدل ال اا  تقد ر لتحد د 
  في يحققها  التي والهكام  الفرد  م ا   وتاريخ حياته، في الههها   األفراد  ا  وابتها  وعساي   ا ول

  التي  وال ريق  وطهوحاته، ل يهه وفقا ويعدلها خ راته الفرد  اها  يعالا التي وال ريق  اله ته ،
 (EMİL, 2003, 26). التقايم على الفرد  اها ي ت ام 
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 م( 1969. نظرية زيلر )د
الواا  االجتهاعي، وير  ىن تقد ر ال اا  سهو ويت ور الض  فترض زيلز ىن تقد ر ي

ال اا، اا بو إال ال ساء االجتهاعي وبو  سظر لتقد ر ال اا ا  زاوي  مظري  اله ال في 
الش صي ، ويؤلد ىن تقايم ال اا ال يحدث في اعظم الحاالا، إال في اتطار الهرجعي 

  ماحي  وادرة الفرد االجتهاعي  وتقد ر ال اا طبًقا لزيلر افهو   رةط اا  ت اال الش صي  ا
على ىن ي ت ام له تلل اله.اراا التي  تعرض لها ا  ماحي  ىخر ، ول ل  فإمه افترض ىن 
الش صي  التي تتهت  ادرج  عالي  ا  الت اال، تحظى ادرج  عالي  ا  تقد ر ال اا وب ا 

 مية   يهإ ي اعدبا في تمدي  وظا فها ادرج  عالي  ا  ال فاءة في الوسط االجتهاعي ال ل توجد 
 ( 29،  2015بم عيسى، 

وةاستقراء اا س ع  ت ا  ىن تقد ر ال اا ا  ىبم الدواف  وىل.ربا تمثاًرا داخل مظا   
الدافاي  عسد الفرد، ويلعم تقد ر الفرد اتي ااي ل اته دورا غاي  في األبهي  في تعزيز ىدا ه  

  محو ال اا حا  يشعر  الساجح، حا  ىن تقد ر ال اا اتي ااي يعسي ت وير اشاعر إي ااي
الفرد بمبهي  مف ه واحترااه لها، ويشعر بممه اتق ل ا  ا خري ، في حا   ؤدل تقد ر الفرد ل اته 
ال ل ي ىو الهس فض إلى احتهالي  تعر ه ل لولياا ال  ر ا.ل: تعاطي الهواد اله درة 

والتف ار والهحاول  في  لال حول، والحشيش، وغاربا، واالم راف وراء ال لولياا ال س ي  ال  رة،
االمتحار  وا  ىبعاد تقد ر ال اا تق وول ال اا، وال امووم الهعرفي، وال امووم ال لولي، وال امووم 
الوجدامي  وا  العواال الهؤثرة على تقد ر ال اا السظرة إلى ال  م، السظرة إلى الههاراا 

 خصا ك ذول تقد ر ال اا الهرتف   واتم از، وتقويم ا خري ، وخ راا الس ا  والفشل  وا  ىبم
ىمهم جد رون بالحياة، وا ئولون ع  حياتهم، ويتعاالون ا  اتحباطاا بشكل جاد، ويق لون  
ىمف هم دون ااد ىو شرط  وا  ىبم خصا ك ذول تقد ر ال اا الهس فض ىمهم ال يح ون  

طهوحاتهم   وا  ىبم السظرياا  الهضاارة، وخ ولون، وي افون ا  الهساف   والتحدياا، وتدمي 
الهف رة لتقد ر ال اا مظري  روزم رج، ومظري  لوةر سها ، ومظري  زيلر، ومظري  ال اا ل ارل 

  روجرز
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 التنافسي   القلق  بين العالقة:  الرابع المبحث

 التفوق الدراسي و  وتقدير الذات 

اض السف وووي  يعووود القلوووع الهوووادة ال وووا  التوووى تتشوووكل اسوووه جهيووو  اال ووو راباا واألاووور  
والعقلي ، وذل  حال لومه فا ع الشدة ىو ا رف االم فوواض، ىاووا القلووع الهتوسووط فهووو القلووع 

بو العلا  الههاووزة للوجووود اتم ووامي، وةووالسظر إلووى السظريوواا الهف وورة  لال ال ول الدافعي 
للقلع  لحظ الباح  ىن القلع ا  الهسظور الفرويدل بووو لووم العصوواب واحووور ،  وور  ىدلوور 

Adler عوواث القلووع، تىن اشوواعر الدوميوو  والسضووال اوو  ىجوول التفوووق بهووا اله ووئوالن عوو  اا
ال رد فعوول لل يوواالا التووى ترجوو  إلووى الشووعور لووع اووابو إقىن ال Yungااسهووا  و ووح  وووما 

 (. 2004حسيب، محمد )حسيب ال هعي 

اووو   وىن القلوووع بوووو حالووو  اووو  التح وووس الووو اتي  ووودرلها اتم وووان علوووى شوووكل شوووعور 
حالووو  ىشوووبه اوووا ت وووون  يالضووواع وعووود  االرتيوووا  اووو  تواووو  حووودوث الضووورر ىو ال ووووء، وبووو 

والفووارق الوحاوود  الهصوواحب  لهووا، بحالوو  ال وووف،وفووى امفعوواالا ال  ووم  ب  يعتهووا الشووعوري ،
وا ووحًا بالس ووب  لل ووا ل، ااسهااصوودر القلووع غاوور وا ووح  ااسههووا  ىن اصوودر ال وووف يكووون 

وا ووح غاوور  سوو م واعلووو  بالس ووب  للوو   يعاميووه، فقوود يشووعر اتم ووان بووالقلع ف وومة واوو  دون 
دافووو  ىساسوووي يقووو   عفويوووًا، وإمهوووا بوووو حصوووال ىن بووو ا الشوووعور ا عوووًا، ال  تووووفر فوووى الوووسفس 

  (.39: 2009)العن د الطيار، استي ته اتم ان ىسار القلع بشكل غار إرادل وغار واع 

واوو  الهعلووو  ىن تقوود رما لوو واتسا  تضاوور فووى الهوااوول اله تلفوو  لتضاوور افهواسووا لوو واتسا 
الش صوووي  فوووى الهوااووول اله تلفووو  ىيضوووًا، فقووود يقووودر الفووورد مف وووه ادرجووو  ل اووورة فوووى علااتوووه 

مف ه ادرج  اس فض  فى الهواال التى تت لم ذلاء وتف اوورًا، ويقوودر مف ووه  خبا خري  ويدر 
ادرجوو  اتوسوو   فووى ىداء عهلووه، واههووا لووان األاوور فووإن السوواب يحوواولون فووى لوول الهوااوول 

ي وول وا ب وورق توودعيم تقووود ر  بصوورف السظوور عوو  ال يهوو  اله د يوو  التوووى اوودروبا ألمف ووهم ىن
صابًا فى بعووض األحيووان حاوو  ىن حوافزمووا وآراءمووا عوو  الوااوو   تحقاع ذل ال اا واد يكون 

تووؤدل إلووى موووع اوو  الصووراع  يهووا ااسههووا اهووا  هوودد تقوود ر الوو اا، وي وودو ىمووه ال سوو ال إلووى 
ال روج إلى ب ا الصراع ادون عد  إشووباع ىو الواوووع فووى خ ووم ىو اتصوواب  بالضوورر وت ووون 

هكوو  القووول الضوو  التحلاوول السف ووي ىن تهد وود تقوود ر الستي وو  بووى القلووع والشووعور بووال وف، وي
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الهتصوارع ، وال توجود طريقو  ال اا بو تهد د لل اا التى تحاول إحداث توازن اووا  الحاجوواا 
احاولوو  واايوو  مف ووها اوو  القلووع الوو   سهل  للت لك ا  الصوراع ول و  لول اوا تفعلوه الو اا بوو 

  (.39: 2007)عم : خليل البياتي، يحدثه الصراع 

 : العالقة بيم القلي بتقدير الذا,:ربالا 

ا  التعاريف ال اصوو  التووى تتهتوو  بالداوو  والشووهولي  التعريووف الوو   يقوورر بوومن القلووع  
بو "ىحد االمفعاالا الهاا  وال    سظر إليه على ىساب ىمه ا  ىبووم الظوووابر السف ووي  التووى 
تووؤثر علووى األداء، وىن بوو ا التووم ر اوود يكووون إي اايووًا  وودفعهم إلووى اوو ل الهزيوود اوو  ال هوود ىو 

 (. 60 – 50 : 2011)عم :ب رنان مصطفى، ق األداء بصورة سل ي  تعو 

هي ، واال وو راباا  وو فإن القلع بو القاسم الهشووترخ فووى جهيوو  اال وو راباا السف   
السف ي  واالختلالا العقلي  واالمحرافاا ال لولي  وعلى مفس الهسحى يعرف بممه القلووع بووو 

 (79:  1997عيددد، )محمدددوغاوور سووول لوود  اتم ووان  الهحرخ األساسي ل وول سوولوخ سووول 
ويهك  اتشارة إلى ىن القلع على ىمه ارلم امفعالي ا  ال وف اله تهر دون ا.ار ظووابر 

تهد وود اتواوو  ىو ات اوول  اصووحوب بووالتوتر واالم بوواض ويتضووه  ال وووف الهصوواحم للقلووع
إغاووور اوجوووود ط يايوووًا ىو اباشووورة( ل يوووان الفووورد ال  وووهي ىو السف وووي ويعووووق األداء الفعلوووي 

د بصف  عاا ، ويووؤثرعلى الفوورد فووى ىشووكال ا تلفوو  اسهووا الهوورض وىحوول  اليقظوو  وسلوخ الفر 
 (. 486-485:  2005)حامد زهران، واألحل  الهزع   وال ااوب، والتهرد والعدوان 

وىن تقووود ر الووو اا به.ابووو  تقاوووويم عوووا  لقووودراا الفووورد  سقلووووه إلوووى ا خوووري  باألسووووالام  
التع اري  اله تلف ، وتتضح ىيضًا ىبهي  العواال ال ائي  والعواال الش صي  فى ت وي  تقد ر 
الوو اا ارتفووو  ىو اووس فض لووود  الفوورد، وىبهيووو  القلووع فوووى ت وووي  تقووود ر ذاا ارتفوو  لهووو  ال 

ه درجووو  ال هووو  اووو  االسوووتقرار السف وووي وي وووت ي  اشوووارل  ا خوووري  يعوووامي اووو  القلوووع ولديووو 
واتقبووال علوواهم والتعااوول اعهووم، ىاووا اوو  يعووامي اوو  القلووع والتوووتر السف ووي الشوود د فإمووه اوول 
شكلديه افهو  سل ي ع  ذاته وةالتووالي يعووامي اوو  التقوود ر الهووس فض للوو اا، لوو ل  م وود ىن 

اوول، فقوود يقوودر الشوو ك ذاتووه اوودرجاا اتفاوتوو  تقوود ر الشوو ك ل اتووه  تضاوور بوواختلف الهوا
ما يم )ح م الهوال ال    تعرض له حتى ال يكون عر ه للقلع والصراع وتهد د ال اا 

  (.2007الزعبي، 
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ويتواووو  ىن األفوووراد القلقوووون يكوووون تقاووويههم ال ووول ي فوووى اوااووول التفاعووول الش صوووي  
ه ووووم وتف اووووربم بهووووا يف وووور الت اليوووو  ىو الح ي يوووو ، ويووووسعكس ذلوووو  عوووو  طريقوووو  تف اووووربم بممف

ا خرون عسهم، فال  راا ال ز ي  والهواال التى يهرون اها فى ىثساء احاولتهم الت يف اوو  
ال ائ  الهحي   ال  توال ىثربا عسد ا رد االس اباا الدفاعي  وردود األفعاال ل اصوو  اهووم، 

خالدددد )محوووو ذواتهوووم اووول  تعووودا  لتعهووويم ال  وووراا االمفعاليووو  اتدراليووو  ال ووول ي  ىو اتي اايووو  
 ( 462:  2011الصالحي، عبد هللا الحم رر، و 

إلووى التعوورف علووى ىبعوواد القلووع الهس ئوو   (2014بندددر الشددريف )واد توصل  دراسوو   
بالتحصال الدراسووي لوود  طلبوو  جااعوو  طابوو ، واهووا توصوول  إليووه الدراسوو  عوود  وجووود فووروق 

جتهوواعي، صووعوة  التواصوول والتع اوور، اا  ال لور واتماث فى ىبعاد القلع إالع التفاعل، اال
 ددعاد ال وف ا  اواجه  ا خري ،  عل ال.ق  بالسفس، و سم اتحراج(، وتوصل  دراس  

إلووى علاوو  تقوود ر الوو اا بووالقلع لوود  ال لبوو  حاوو  توصوول  الدراسوو  إلووى  (2014العدداني )
 وجود علا  سالب  دال  إحصا يًا اا  تقد ر ال اا والقلع لد  ال لب   

ا  تعلووع بووالقلع لوود  ال وولب داخوول الفصووول الدراسووي ، فقوود تعووددا ىشووكاله اووا و يهوو  
ال   يعسي ظهووور ىعووراض القلووع اله تلفوو   Achievement Anxietyاا  الع التحصال 

إزاء بعوووض الهوااووول الدراسوووي  ىو الهشوووكلا التعليهيووو  ويكوووون امفعووواال ل الوووم متي ووو  خوفوووه 
على ا توا  التحصالي فى اادة ىو ىخر ، ويعوود ظووابرة مف ووي   ووزداد امتشوواربا اووا  ال وولب 

 1999إ ماعيل بدر، )أشرف عبد القادر، و فى ا تلل الهراحل التعليهي ، لها في دراس  
ىو يكوووون القلوووع متي ووو  دراسووو  بعوووض الهوووواد الدراسوووي  ىو فروعهوووا ا.ووول : الوووع  (،2001: 

الريا ووياا ىو الووع اللضوواا، ولوو ل  الووع االاتحووان الوو    ستوواب ال الووم وخوفووه  يهووا  تعلووع 
بإاكامي  مقله إلى الصل األعلى ا  عداه، والهتمال له   األشكال ا  القلع ب د اعظهها 

لوووع بال الوووم ذاتوووه، ىاوووا القلوووع الووو   تتصووود  لوووه الدراسووو  لهووو   األشوووكال اووو  القلوووع ي ووود  تع
اعظهها  تعلع بال الم ذاته، ىاا القلع ال   تتصد  له لووه الدراسوو  الحاليوو  فهووو شووكل اوو  
ىشكال القلع ي  ر  ال الم حاسهووا يشووترخ فووى بعووض الهوااوول التساف ووي، ويع وور عوو  حوورص 
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واساف ووويه وخوفوووه اووو  الفشووول والتووودمي وبوووو اوووا يعووورف بوووالقلع ال الوووم التهاوووز علوووى ىاراموووه 
 (. 2001،  عيد المن ني، 1996)إبراهيم  معق ب،  التساف ي اا  ال لب 

ا : العالقة بيم التفبق الدراسي بالقلي التنافسي:   ثانيا

والهتفوووق ال ي ووم ىن يقتصوور علووى توووفار الرعايوو   ىن االبتهووا  بال الووم الهوبوووب 
صحي  له، وتي ار فرص الايش فح م، ال ي م ىن يهتد إلى ىل.ر ا  ذل ؛ التعليهي  وال

إلى االبتها  بش صاته والعهل على ت ويربا وتسهاتها؛ فاالستفادة بهعرف  سهاا الش صي  
بى التى ت اعد الفرد على ىن  سظر إلى إم ازاته ا  م ا  ىو فشل فى  وء اووا لديووه اوو  

رة على تحقاع ىبدافه، واا  رجو  ا  متا ا، وا  بسووا ادراا، واا    له ا  جهد، وا  ا.اا
ئوووو  ال ائوووو  والهسوووواخ الترةووووول والسف ووووي اهتو  يهكوووو  ا وووواعدة الهووووتعلم علووووى اسووووتضلل ادراتووووه،

 الهل ها  لتحقاع التوافع الش صي للفرد وزيادة الداف  لنم از لديه  

لوجيووووو  ويتوفوووووع ا وووووتو  توافوووووع الفووووورد ادرجووووو  ل اووووورة علوووووى إشوووووباع حاجاتوووووه الفازيو  
وال تهاعي  والسف ي ، وتبعًا ل ل  تتوال سعادة الفرد وتوافقه ال ووليم علووى اوود  لفايوو  الوو اا 

)ليلدددى الخدددرينج، فوووى إشوووباع دوافعهوووا بهوووا  تفوووع والوااووو ، واوووا  تواعوووه اله تهووو  اووو  الفووورد 
2001 .) 

ويعرف التحصال الدراسي بممه "اقدار الهعرف  ىو الههارة التى يكت وو ها الفوورد مت يوو   
التووودريم وال  وووراا ال وووابق " ويعرفوووه جووواال  بمموووه "ا وووتو  احووودد اووو  اتم ووواز ىو اراعووو  فوووى 

)عبددد الددرحمم العيسدد ر العهوول الهدرسووي يقوواب اوو  ا وول الهعلهووا  ىو باالختبوواراا الهقووررة 
ي فإن التحصال الدراسي ىحد الهحكوواا الهااوو  فووى التعوورف علووى وةالتال (2006و خرون، 

 ال لب الهتفواا  عقليًا على اعتبار ىن التحصال اظهر ىساسي للسشاط العقلي  

وي تلل التلاا  فى إدراخ العواال الهت  ب  فى م وواحهم ىو فشوولهم وذلوو  الخووتلف  
 للوو اا يعووزو م احووه إلووى عوااوول افهواووًا إي اايوواً  افهووو  الوو اا لوود هم، فالتلهاوو  الوو   يحهوول

داخليوو  إالقوودرة وال هوود( ويعووزو وفشووله إلووى عوااوول خارجيوو  إالحووظ وصووعوة  الهههوو (، ااسهووا 
لديوووه افهوووو  سووول ي للووو اا يعوووزو فشوووله لعوااووول داخليووو  ويعوووزو م احوووه لعوااووول  التلهاووو  الووو  

م وواحهم ىو  اوو  الفر ووي  القا لوو  بوومن األفووراد  وودرلون ىسووباب خارجيوو ، وي وودو ىن بوو ا  تفووع
 ( 1998)عم : أشرف عبد القادر، فشلهم ب ريق  تت ع ا  تقد ربم ل واتهم 
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وتظهر دافاي  اتم وواز بضوورض تحقاووع الوو اا، فووى اله وواالا التووى يكووون الفوورد فاهووا  
اا يكون ا  حا  ال رع  والدا  واتتقان، وبو فى س ال ذلوو   ت اوور األعهووال  على ىفضل

هوووا الت  ووويط الهساسوووم، ويتووومثر فوووى ىدا هوووا، ويوووتهك  اووو  التوووى  ووودرخ م احوووه فاهوووا ويضووو  ل
التضلوووم علوووى اعظوووم اوووا  واجهوووه اووو  ع بووواا حتوووى  ستهوووي اسهوووا، ويهكووو  ىن تسهوووو دافايووو  
اتم از لد  ال لب متي   عوااوول اسهووا : دور األسوورة، وجهاعوو  الرفوواق، والهدرسوو ، وال وويم 

 فى سلوخ ال لب العووا ، وتحووويلهمال ا دة فى اله ته ، وب   التسهي  ت تلز  إحداث تضاارًا 
اووو  ط يعوووتهم غاووور الهادفووو  إلوووى ط يعووو  بادفووو  واثقووو  تتهاوووز باله.ووواارة والحاويووو  والهضووواارة  

 (. 116:  1995)إ ماعيل بدر، 

والهتمال ل صا ك ارتف  دافاي  اتم از  لحظ ىن حظه ا  القلووع التساف ووي يقوو   
، فووالفرد ي  وور القلووع Drive Anxietyفى اله تو  الهتوسووط، الوو    وورتبط بووالقلع الوودافعي 

الهرتفووو  فوووى اوااووول الوووتعلم واألداء، اهوووا  دفعوووه إلوووى الوووتعلم اووو  ىجووول ت فووويض بووو ا القلوووع 
تووورض ىمصوووار بووو   السظريووو  ىن االسوووت.ارة الشووود دة تحووودث والوصوووول إلوووى حالووو  االتزان،ويف

لألفوووراد الووو    ترتفووو  لووود هم درجووو  القلوووع إزاء اوااووول التقاووويم، واووو  ثوووم يكوووون ال ووولوخ غاووور 
استظهًا واألداء اعااًا، فى حا  ىن االست.ارة الهس فض  تحدث لألفووراد الوو    تووس فض لوود هم 

الضوو  التحصووال  –ل اشووكلا بهووا  ستهووي درج  القلع، اها  ترتم عليه عد  اعاموواتهم اوو  ى
غرا ز الهوا والعد ، وتعد الهساف   ا  دواف  اتم از القويوو  التووى تووؤثر فووى إلى  –السف ي 

ا تو  ال هو  لد  الفرد، فقد  تسافس الفرد ا  ذاته إذا و وو  لسف ووه ىبوودافًا ا ووردة احوواواًل 
 ا لاموو  الهساف وو  اوو  األاووران اوو  الوغها، واد  تسافس ا  ىارامه ويحاول التفوق علاهم، ولهوو 

 (. 60:  1988)أميمة وامل، ىبم دواف  اتم از التى يحرلها ا تو  ال هو  

ىن ارتفوووواع ا ووووتو  القلووووع  (2004حسدددديب حسدددديب )واوووود ىو ووووح  دراسوووو  متووووا ا  
التساف وووي لووود  ارتفعوووي ا وووتو  دافايووو  اتم ووواز ذول ال هوووو  الهرتفووو ، وام فووواض ا وووتو  

اس فضووي ا ووتو  دافايوو  اتم وواز ذول ال هووو  الهووس فض، ىاووا القلووع القلووع التساف ووي لوود  
التساف ووي الهتوسووط فاتهتوو  بووه ارتفعوووا ا ووتو  دافايوو  اتم وواز ذول ال هووو  الهووس فض، ىاووا 

وسووط، تالقلع التساف ي الهتوسط فاتهتوو  بووه ارتفعوووا ا ووتو  دافايوو  اتم وواز ذول ال هووو  اله
 ووابق  التووى اسووتعام  اهووا الدراسوو  الحاليوو ، ويف ووربا وبوو   الستي وو  تتفووع ومتووا ا الدراسوواا ال

الباح  فووى  وووء العلاوو  ال رديوو  اووا  القلووع التساف ووي وا ووتو  ال هووو  حاوو  ىن لووًل اوو  
القلع التساف ي وال هو  على اتصل   دى اوو  ا ووهحلل الظووابرة ىخوو ًا فووى السهووو واالرتفوواع 

لهر ووى للظووابرة، ىاووا اله ووتو  إلى ىعلى ا تو  اهك ، لادل طرفي الهتصل علووى الوجووه ا
الهتوسووط  يع وور عوو  اله ووتو  ال ووول، وةووالسظر إلووى الفصووول الدراسووي   لحووظ ىن ال وولب 
ذو  ال هو  الهعتدل يضعون ىبدافًا واااي  ألمف ووهم تتساسووم اوو  اوودراتهم الحقايوو ، وي ووعون 
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ل    دفعهم وجدي ، فالهساف   ا  طباعهم والقلع التساف ي ا لتحقاع ب   األبداف فى بدوء
 لتقديم ىل ر ا تو  ا  اتم از وتحقاع طهوحاتهم بو القلع التساف ي ال ول 

 التفوق  اا  اا علا  ثه  بساخ ىن لسا يظهرت اءل الباح  عها  س ع اا على وةساء
   تحقع  ىن يهك  ال ىار بو الدراسي التفوق  ىن م د  حا.ها ؛تساف يال والقلع ال اا  وتقد ر الدراسي

  ي هح  ال ل بالشكل ال اتي  التقد ر ا تو   على  عالي   ادرج    تهت   الش ك  لان  ىن حال  في إال
 درج  على التملاد  إلى إ اف  ب ا األلاديهي ، ال وامم  في التهاز تحقاع على بقدرته بالشعور له
  على  يكون  ىن على ي اعد  ال ل بالشكل الدراسي القلع ا  اعقول به تو   الفرد   تهت  ىن

 .األلاديهي  التحدياا  لاف  لهواجه  تا  استعداد 
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 الدراســـا, السابقــــة   

 

 :العربية الدراسات: أوالا 
( بعنبام "النمبذج البناـي لعالقة  2018دراسة محمد مصطفى بهالة حسنيم ) .1

حالة قلي المنافسة بكل مم اضطراا ا رق برنماط االستثارة الفاـقة لدى طالا  
ا("الجامعة  ا/ ركاديميا  المبهببيم )رياضيا

بدف  الدراس  إلى ال شل ع  وجود علا  اا  االست.ارة الفا ق  والقلع التساف ي لعاس    
( طالبًا ب ااع  الهل  خالد، واست د  الباح.ان  170الدراس ، وواشتهل  عاس  الدراس  على إ

ها للدرارس ، واستعاما به ياب  الهسها الوصفي االرتباطي ال   ي، والهسها الوصفي الهقارن لهس
حال  الع الهساف  ، وا ياب ا  راب القلع، وا ياب ىمهاط االست.ارة لمدواا للدراس ، واد 
توصل الباح.ان للعد د ا  الستا ا ىبهها وجود تمثار س  ي اباشر اوجم دال إحصا يًا للست.ارة  

باشر اوجم دال إحصا يًا للست.ارة  السفس حرلي  الفا ق  على اللع الهساف  ، وجود تمثار س  ي ا
الح ي  الفا ق  على اللع الهساف  ، وجود تمثار س  ي اباشر اوجم دال إحصا يًا للست.ارة  
العقلي  الفا ق  على اللع الهساف  ، وجود تمثار س  ي اباشر اوجم دال إحصا يًا للست.ارة  

 االمفعالي  الفا ق  على اللع الهساف    

  بعالقته  الذا, تقدير " بعنبام( 2016) حسم يبسف السنبسي الطيا دراسة .2

 ."السبدام جامعة التربية كلية طالا مم  عينة لدى بالقلي

 طلب  ا   عاس  لد   بالقلع وعلاته ال اا  تقد ر ا تو   على التعرف إلى الدراس  بدف  
 ال اا تقد ر اا   ارتباطي  علا  وجود  ع  ال شل طريع ع  وذل  ال ودان، جااع  الترةي  للي 

  وطالب   طالباً ( 2367إ ا  الدراس  ا ته  ت ون  واد  الترةي ، للي  وطالباا  طلب  لد  والقلع
  عاس   واشتهل   ال رطو ، اوالي  والت سولوجيا للعلو  ال ودان ب ااع  الترةي  للي  طلب  ا 

  واستعان  للدراس ، لهسها االرتباطي الوصفي الهسها الباح   واست د  ،(305إ على الدراس 
(  50إ ا  الهكون  الصريح القلع وا ياب  عبارة،( 25إ ا   الهكون  ال اا  تقد ر بم  به ياسا 

 لد  ال اا  تقد ر ا تو   إن :ىبهها الستا ا ا  للعد د  الباح   توصل واد للدارس ، لمدواا  عبارة
  الترةي   للي  وطالباا  طلب  لد  القلع ا تو   وإن اتوسط، الترةي  للي   وطالباا  طلب 

  للي  وطالباا  طلب  لد  والقلع ال اا  تقد ر  اا   عك ي   ارتباطيه  علا   وجود  وعد  اس فض،
   والت سولوجيا للعلو  ال ودان جااع  -الترةي  

 الذا, تقدير" بعنبام( 2015) الشايا الساسي بمحمد الحاج؛ قدبري دراسة .3
  تالميذ  لدى الدراسي التحصيل بمستبى  بعالقته( بالعاـلي بالمدرسي الرفاقي)

   ."المتبسط التعليم

  التعليم  ا  الرابع  ال س  تلاا   لد  ال اا  تقد ر ا تو   ع  ال شل إلى الدراس  بدف  
  والتحصال  والعا لي والهدرسي والرفااي ال لي ال اا  تقد ر اا  العلا  وتحد د  الهتوسط،
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  تلاا   ا  تلها  ( 100إ على الدراس  عاس   واشتهل   الهتوسط، التعليم تلاا   لد  األلاديهي
  لهسها  التحلالي الوصفي الهسها  الباح   واست د  عشوا ي ، ب ريق  اختياربم  تم الهتوسط التعليم

  لمداة  ىبعاد  ثلث  ل ياب عبارة( 30إ ا  اله ياب وت ون  ال اا  تقد ر به ياب  واستعان للدراس ،
  تقد ر  اا  إي ااي  ارتباطيه علا  وجود  :ىبهها الستا ا ا  للعد د  الباح   توصل واد  للدارس ،

  اا   ارتباطيه علا  ووجود  اتوسط، الرابع  ال س  تلاا   لد  األلاديهي والتحصال الرفااي ال اا 
 علا  ووجود  اتوسط، الرابع  ال س  تلاا   لد  األلاديهي والتحصال الهدرسي ال اا  تقد ر

  اتوسط الرابع  ال س  تلاا   لد   األلاديهي والتحصال العا لي ال اا  تقد ر  اا  ارتباطيه
 بعنبام( 2014) العارضي محمد فالح بةيد المطيري؛ مرةبق رحمد دراسة .4

 المرحلة طالا  لدى  الدراسي بالتفبق بعالقته  بالالعقالني  العقالني التفكير"
 ."الكبي, بدبلة المتبسطة

 الدراسي بالتفوق  علاته و اللعقلمي و العقلمي التف ار على التعرف إلى الدراس  بدف  
  اا   العلا  ط يع  ع  ال شل طريع ع  وذل  ال وي ، ادول  الهتوس   الهرحل  طلب  لد 

  على  الدراس  عاس  واشتهل   واللعقلمي، العقلمي التف ار وا تو   الدراسي التحصال ا تو  
  األف ار  به ياب واستعان للدراس ، لهسها التحلالي  الوصفي الهسها الباح   واست د  طالبًا،( 68إ

  الستا ا  ا  للعد د  الباح   توصل واد  للدارس ، لمداة  ف رة ( 13إ ا  الهكون  واللعقلمي  العقلمي  
 ذول إ الدراس  عاس  ىفراد  است اب  درجاا  اتوسط اا  إحصا ي  دالل  ذاا فروق  وجود  :ىبهها

 الش صي ال هال ااتضاء لهتضار تعزل ( الهس فض  التحصال وذول  الهرتف ،  الدراسي التحصال
  اتوسط  اا  إحصا ي   دالل  ذاا  فروق  ووجود الهرتف ، الدراسي التحصال ذول  ال لب  لصالح
( الهس فض  التحصال وذول  الهرتف ، الدراسي التحصال ذول إ الدراس  عاس  ىفراد  است اب  درجاا 
 الهس فض، الدراسي التحصال ذول  ال لب  لصالح واله ئولياا  الصعوةاا  ت سم  لهتضار تعزل 

  ا تو   في العاس   ىفرد  است اب   درجاا  اتوسط  اا   إحصا ي   دالل   ذاا  فروق   وجد  وال
   اللعقلمي والتف ار العقلمي التف ار وا تو   الدراسي التحصال

( بعنبام "تقدير الذا, لدى طلبة  2013دراسة رةهار الجببري بصباح العبيدي ) .5
 المرحلة اصعدادية"

بدف  الدراس  إلى التعرف على ا تو  تقد ر ال اا لد  عاس  الدراس ، وال شل ع  وجود  
   فروق ذاا دالل  إحصا ي  اا  اتوسط درجاا عاس  الدراس  في ا تو  تقد ر ال اا تعز 

لهتضاراا الدراس ، واد ت ون ا ته  الدراس  ا  طلب  الصل الراب  اتعدادل في اد س  ت ري   
( ادرس ، واشتهل  عاس  الدراس  على  33( طالبًا وطالب  اوزعا  على إ 1301والبالغ عددبم إ

( طالبًا وطالب ، واست د  الباح.ان الهسها الوصفي التحلالي لهسها للدراس ، واستعاما  88إ
 ياب تقد ر ال اا الهكون ا  لمداة للدراس ، واد توصل الباح.ان للعد د ا  الستا ا ىبهها  به
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ارتفاع ا تو  تقد ر ال اا لد  عاس  الدراس ، ووجود فروق ذاا دالل  إحصا ي  اا  اتوسط  
 . درجاا عاس  الدراس  في ا تو  تقد ر ال اا تعز  لهتضار ال سس لصالح ال لور

( بعنبام "عالقة تقدير الذا, بالدافعية لإلنجاة لدى  2012صارة )دراسة حمري  .6
 تالمذة الثانبية"

بدف  الدراس  إلى التعرف على علا  تقد ر ال اا بالدافاي  لنم از لد  تلا ة ال.اموي ، 
وال شل ع  وجود فروق ذاا دالل  إحصا ي  اا  اتوسط درجاا عاس  الدراس  على ا ياب  

(  377ب الدفاعي  لنم از تعز  لهتضار ال سس، واشتهل  عاس  الدراس  على إتقد ر ال اا وا يا
افردة ا  ثامويتا  األولى اوبران، وال.امي  اتيارا، واست دا  الباح.  الهسها الوصفي التحلالي  

( اسدًا اوزعا  على ىرةع  ىبعاد 54لهسها للدراس ، واستعام  به ياب تقد ر ال اا الهكون ا  إ 
قد ر ال اا العا ، وتقد ر ال اا االجتهاعي، وتقدل ال اا األسرل، وتقد ر ال اا فرعي  بي ت

( اسدًا لمدواا 25الهدرسي، بات اف  إلى ا ياب ال  ب، وا ياب الداف  لنم از الهكون ا  إ 
للدراس ، واد توصل  الباح.  للعد د ا  الستا ا ىبهها: وجود علا  ارتباطيه إي ااي  اا  اتوسط  

عاس  الدراس  على ا ياب تقد ر ال اا ودرجاتهم على ا ياب الداف  لنم از، ووجود درجاا 
فروق ذاا دالل  إحصا ي  اا  اتوسط درجاا عاس  الدراس  على ا ياب تقد ر ال اا تعز  
لهتضار ال سس لصالح ال لور، ووجود فروق ذاا دالل  إحصا ي  اا  اتوسط درجاا عاس   

 لنم از تعز  لهتضار ال سس لصالح ال لور الدراس  في ا ياب الداف  

  بعالقته  المستقبل  قلي" بعنبام( 2012) العتيبي مسلم عبا ممدبح دراسة .7
 ."الطاـف بمحافظة الثانبية المرحلة طالا لدى الذا, بتقدير لإلنجاة بالدافع

 لد  ال اا  وتقد ر لنم از  بالداف  وعلاته اله تق ل الع ع   ال شل إلى الدراس  بدف  
 دالل  ذاا  فروق  وجود  ع  ال شل طريع ع  وذل  ال ا ل، بهحافظ  ال.اموي  الهرحل  طلب 

  على  الدراس  عاس  واشتهل   القلع، ا ياب على الدراس  عاس  ىفراد  درجاا  اتوسط اا  إحصا ي 
 واست د   ال ا ل، بهحافظ  ال.اموي  الهرحل  صفوف ا  عشوا ياً  توزيعهم تم طالباً ( 800إ

 الع  ا ياب ا   الهكوم  باالستبام  واستعان للدراس ، لهسها التحلالي الوصفي الهسها الباح  
 الباح   توصل واد   للدارس  لمداة  ال اا  تقد ر وا ياب اتم از، دافاي  وا ياب اله تق ل،

 في  العاس  ىفرد  درجاا  اتوس اا  اا  إحصا ي  دالل  ذاا  فروق  وجود  :ىبهها الستا ا ا  للعد د 
  اا  دال  سالب  علا  وتوجد  األعلى، الصل ات ا  في( ال لي  والدرج  األبعاد إ اله تق ل الع
 الت صك، لهتضار تعزل  له ال لي  والدرج  لنم از الداف  ىبعاد  وةعض  بمبعاد  اله تق ل الع

  ال اا  تقد ر ىبعاد  وةعض  بمبعاد  اله تق ل الع اا   دال  سالب  علا  وتوجد 
 المعاملة رساليا" بعنبام( 2008) بةنه القادر عبد هللا عبد بن, سلبى دراسة .8

 ."الدراسي بالتفبق بعالقتها البالدية
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 وذل  الدراسي، بالتفوق  وعلاتها الوالدي  الهعاال  ىسالام  ع  ال شل إلى الدراس  بدف  
 التوافع وارتفعاا  اس فضاا  اا  إحصا ي  دالل  ذاا فروق  وجود  ع  ال شل طريع ع 

  ال.اموي   الهرحل  طالباا  في الدراس  ا ته  ويته.ل الوالدي ، الهعاال  ىسالام  في الدراسي
  الصل طالباا  اا  ا  طالب ( 250إ على الدراس  عاس   واشتهل   الهسورة، الهد س   في  الحكواي 

  للدراس ،  لهسها التحلالي الوصفي الهسها الباح   واست د  الهسورة، بالهد س  ال.امول  ال.امي 
 توصل واد  للدارس ، لمدواا  الدراسي التوافع وا ياب الوالدي ، الهعاال  ىسالام  به ياب واستعان
  ا   لأل اا  إحصا ي  دالل  ذاا  ارتباطيه علا  توجد  ال:ىبهها الستا ا ا  للعد د  الباح  

  إحصا ي  دالل  ذاا  فروق  وجود  الدراسي، والتفوق  لأل  الحم  سحم  وىسلوب  العقااي األسلوب 
  اس فضاا  لصالح لأل  الحم  وسحم  العقاب  وىسلوةي الدراسي التفوق  وارتفعاا  اس فضاا  اا 

  الدراسي  التفوق  وارتفعاا  اس فضاا  اا  إحصا ي  دالل  ذاا  فروق  وجود  الدراسي، التوافع
  الدراسي التوافع ارتفعاا  لصالح لأل  واترشاد  التوجيه وىسلوب 

 الدراسي  بالتأخر التفبق" بعنبام( 2007) خير رحمد محمد السيد دراسة .9
 . "القضارف جامعة طالا لدى الذا, بتقدير باالكتـاا بالقلي بعالقتهما

  وااللتئاب  بالقلع وعلاتهها الدراسي والتمخر التفوق  على  التعرف  إلى الدراس  بدف  
 دالل  ذاا  فروق  وجود  ع  ال شل طريع ع  وذل  القضارف، جااع  طلب  لد  ال اا  وتقد ر

 ال اا  وتقد ر وااللتئاب  القلع ا  لل في  الدراس  عاس  ىفراد  درجاا  اتوس اا  اا  إحصا ي 
  والهتمخري   الهتفواا  ا ( 527إ على الدراس  عاس   واشتهل   والت صك، ال ك  لهتضار تعزل 
  الوصفي  الهسها الباح   واست د  عشوا ي ، ب ريق  اختياربم  وتم  وطالباا  طلب  ا  دراسياً 

  لللتئاب،  اي  وا ياب تا لور، ل اما   الصريح القلع به ياب واستعان للدراس ، لهسها التحلالي
 :ىبهها الستا ا ا  للعد د  الباح   توصل واد للدارس ، لمدواا  سها   ل وةر ال اا  تقد ر وا ياب

  والهتمخري   الهتفواا  إ العاس  ىفراد  درجاا  اتوس اا  اا  إحصا ي  دالل  ذاا  فروق  وجود 
 دالل  ذاا فروق  وجود  وعد  دراسيًا، الهتمخري   لصالح وااللتئاب  القلع ا ياب على(دراسياً 

 تعزل  ال اا  وتقد ر  وااللتئاب  القلع ا ياب في العاس  ىفراد  درجاا  اتوس اا  اا  إحصا ي 
 في العاس  ىفراد  درجاا  اتوس اا  اا  إحصا ي   دالل  ذاا فروق  وجود  وعد  ال ك ، لهتضار
   الت صك  لهتضار تعزل  ال اا  وتقد ر االلتئاب  ا ياب
 بقلي ا سرية التنشـة عالقة" بعنبام( 2006) الطرابنه صالح صفا  دراسة .10

 التربية مديريا, في ا ساسي التاسع الصف تالميذ عند الدراسي بالتفبق االمتحام

 .   "الكرك محافظة في بالتعليم

 الدراسي بالتفوق  االاتحان الع و األسري   التسشئ  علا  على التعرف إلى الدراس  بدف  
  ع   وذل  ال رخ، احافظ   في التعليم و الترةي   اد رياا  في األساسي التاس  الصل تلاا   عسد 
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 الدراس  عاس  ىفراد  درجاا  اتوس اا  اا  إحصا ي  دالل  ذاا فروق  وجود  ع  ال شل طريع
 الصل تلاا   ا  الدراس  ا ته  ويته.ل الدراسي، والتفوق  االجتهاعي  التسشئ  ا  لل في

  اد ري  لل في وطالب  طالباً ( 441إ على الدراس  عاس  واشتهل   ،(4409إ عددبا البالغ التاس 
  واستعان  للدراس ، لهسها التحلالي الوصفي الهسها الباح   واست د  والتعليم،  الترةي  اد رياا  ا 

  ا  للعد د  الباح   توصل واد  للدارس ، لمداة  االاتحان  الع ا ياب االجتهاعي ،  التسشئ  به ياب
  األاور ىولياء اتابع  خلل ا  الدراسي التفوق  في ىساسي دور األسري  للتسشئ  أن :ىبهها الستا ا
 بعض  اا  إي ااي  علا  ووجود  الواجباا، حل على وتش يعهم الدروب إعداد   تم حا   ألاسا هم
 الصل تلاا   لد  الدراسي التفوق  وةا ( والتق ل الديهقراطي إ ا.ل األسري  التسشئ  ىسالام 
 التفوق  وةا ( واأل  األب إ يهارسها التي الت لط  ألسالام  سالب  علا  ووجود  األساسي، التاس 

   الدراسي والتفوق  االاتحان الع اا   ىيضا سالب  علا  ووجود   الدراسي
  بيم  تفاعلية كدالة التنافسي القلي" بعنبام( 2004) حسيا محمد حسيا دراسة .11

 "الثانبية المرحلة طالا لدى الطمبح بمستبى اصنجاة بدافعية الجنس

  اتم از  ودافاي  ال سس  اا   تفاعلي   لدال  التساف ي القلع ع   ال شل إلى الدراس  بدف  
 ذاا فروق  وجود  ع  ال شل طريع ع  وذل  ال.اموي ، الهرحل  طلب  لد  ال هو  وا تو  

  ال لب  اا  التساف ي  القلع ا تو   في الدراس   عاس  ىفرد  درجاا  اتوسط  اا  إحصا ي  دالل 
  ال.امول،  ال.امي بالصل وطالب  طالباً ( 642إ على الدراس  عاس  واشتهل   ال.اموي ، الهرحل  لد 

  ا   الهكوم  باالستبام   واستعان للدراس ، لهسها التحلالي الوصفي الهسها الباح   واست د 
 توصل  واد  للدارس ، لمداة  ال هو  ا تو   ا ياب اتم از، دافاي   ا ياب التساف ي، القلع ا ياب 
  والهس فض  الهرتف  به توييه الهر ي التساف ي القلع امتشار :ىبهها الستا ا ا  للعد د  الباح  

  عسه  يع ر ال ل ال ول  التساف ي بالقلع اتماث  تتهت  ااسها ،(ال لورإ ال.اموي   الهرحل  طلب  لد 
 في الدراس  عاس  ىفراد  درجاا  اتوسط اا  إحصا ي  دالل  ذاا فروق  ووجود  الهتوسط، اله تو  
 اا  إحصا ي  دالل  ذاا  فروق  وجود  وعد   ال لور، لصالح الهرتف  التساف ي القلع ا تو  
  في  واتماث  ال لور  اا  الهس فض  اتم از دافاي  ا تو   في الدراس  عاس   ىفراد  درجاا  اتوسط
   الهتوسط التساف ي القلع ا تو  

 بعالقاته  الدراسي التحصيل" بعنبام ( 2003) العنةي مبارك  عبيد فريح دراسة .12

 بدبلة الثانبية المرحلة طالا مم عينة لدى االمتحام بقلي المرضية بالمخابف

 "الكبي,

 واله اوف جه ، ا  الدراسي التحصال اا  العلا  ع  ال شل إلى الدراس  بدف  
  ا   وطالب   طالباً ( 584إ  على الدراس  عاس   واشتهل   ىخر ، جه  ا   االاتحان  والع الهر ي 
 للدراس ، لهسها التحلالي اله حي الهسها الباح   واست د  ال وي ، ادول  ال.اموي  الهرحل 
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 واد للدارس ، لمدواا  الدراسي  والتحصال االاتحان، الع وا ياب  اله اوف، ا ح بقا ه  واستعان
 الدراسي الهعدل اا  إحصا ي  ودال  سل ي   علا  وجود :ىبهها الستا ا  ا  للعد د  الباح   توصل

 والع الدراسي الهعدل اا  إحصا ي  ودال  سل ي  علا  ووجود  اتماث، عاس  داخل واله اوف
  الهقا يس  اا   إحصا ي   ودال  إي ااي   ارتباطيه  علا  ووجود  اتماث، عاس   داخل االاتحان
   االاتحان لقلع ال لي  والدرج  لله اوف الفرعي 

  بعالقته الذا, تقدير" بعنبام( 2002) عابد رحمد بم ةيد  بم سمير دراسة .13
 "جدة بمحافظة المتبسطة المرحلة طالا مم عينة لدى النفسية بالبحدة

 ا  عاس  لد  السف ي  بالوحدة علاته و ال اا  تقد ر ع  ال شل إلى الدراس  بدف  
  الهرحل   ا  طالم ( 380إ على  الدراس  عاس   واشتهل   جدة، بهحافظ  الهتوس   الهرحل  طلب 

  واستعان  للدراس ، لهسها التحلالي الوصفي الهسها الباح   واست د  جدة، بهحافظ  الهتوس  
 للدارس ، لمداة  السف ي  بالوحدة اتح اب  وا ياب  ال اا، تقد ر ا ياب ا  الهكوم  باالستبام  

  اا   إحصا ي  دالل  ذاا  سالب  ارتباطيه علا   وجود :ىبهها الستا ا ا  للعد د  الباح   توصل واد 
  اتح اب  ا ياب على ودرجاتهم ال اا تقد ر ا ياب على الدراس  عاس  ىفراد  درجاا  اتوس اا 

  الدراس  عاس  ىفراد  درجاا  اتوس اا  اا  إحصا ي  دالل  ذاا فروق  توجد  الو  السف ي ، بالوحدة
  اا   إحصا ي  دالل  ذاا  فروق  توجد  وال ال كسي ،  الهس ق  لهتضار تعزل  ال اا  تقد ر ا ياب على

  لهتضار  تعزل  السف ي   بالوحدة اتح اب ا ياب  على الدراس  عاس   ىفراد  درجاا  اتوس اا 
   الدراسي  الصفوف

ا   :األجنبية  الدراسات: ثانيا

 ميةالت: "بعنبام( Rogaten & Moneta, 2016" )بمبنيتا ربجاتم" دراسة .1

 ."للطالا الدراسية بالمحصلة التعليم رساليا بيم الديناميكية العالقة: ا كاديمي

Academic excellence: The dynamic relationship between approaches 

to studying and learning gain. 

  ت ون  واد   والتعلم للتعليم الهكت ب  األسالام  اا  العلا  بح   إلى الدراس  ب   بدف  
  الدراس  عاس  واشتهل   الهتحدة، بالههل   ال ااعي التعليم مظا  داخل ال لب  ا  الدراس  ا ته 
  االرتباطي  الهسها الباح   واست د  لسدن، ب ااع  األخارة ال س  في جااعي طالم  504 على
 إلى الدراس  توصل   واد  االرو، الهعالا ا  ال.ال   السهوذج باست دا  االستبام  على القا م
  تتسبم ىن يهكسها األلاديهي ، باتم ازاا  ترتبط التي التعليم ىسالام  ىن: ىبهها الستا ا ا  العد د 
   لل لب  األلاديهي والتفوق  التعليهي  اله تول  في بالتقد 

 الذاتي  المفهبم: "بعنبام( Hassan & Jami, 2016) بجامي حسم دراسة .2

 ".التخرج في الراغبيم الطالا بيم ا كاديمي باصنجاة الذا,، تقدير ا كاديمي،
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 Academic Self-Concept, Self-Esteem, and Academic Achievement 

among Truant and Punctual Students.  " 
  األلاديهي،  ال اا  افهو  في الهدرس  ع  التضام  دور دراس  إلى الدراس  ب   بدف   
 وال لب التضام  الهعتاد   ال لب  اا  الهقارم  خلل ا  الدراسي والتحصال ال اا، وتقد ر
  واشتهل   بال تان، ادول  ال لب  ا   الدراس  ا ته  ت ون  واد   الحضور على يحرصون  ال   
  100و الهدرس  ع  التضام  اعتاد  طالم  100  هسهم ا  طالم  200 عدد  على الدراس  عاس 
  اا   ىعهاربم تراوح   آباد، بإسل  روال سدل بهدارب الحضور على يحرصون  ال    ا  طالم 
  ا ياب  باست دا  االستبام  على القا م اقارن  ارتباطي الهسها الباح   واست د  سس ، 18 إلى 12

  الستا ا ا  العد د  إلى الدراس  توصل   واد   ال اا  تقد ر وا ياب  األلاديهي،  ال اتي الهفهو 
  ىعلي  األلاديهي  احصلتهم لام   بالحضور،  لتزاون  ال    ال لب  ىن الستا ا ىظهرا : ىبهها
  افهو   اا  ارتباطيه علا  وتوجد  الهدرس ، ع  التضام  تعهدوا ال    ال لب  ا  الحوظ بشكل
   تعهدوا  ال    لل لب  سواء عا ، بشكل لل لب  الش صي ال اا  وتقد ر األلاديهي ال اا 

  الغياب  تعهدوا  ال    ىو الحضور

 بالقلي  ية،سالح الجماهير بيم العالقة: "بعنبام( Wright, 2016" )راي," دراسة .3

 ". الثانبية المدارس في السلة كرة العبي لدي با دا ، التنافسي،

The relationship between live crowds, competitive anxiety, and 

performance for high school basketball players 

 التساف ي  والقلع الحي  ال هابار اا   العلا  اا  العلا  بح   إلى الدراس  ب   بدف   
  ال لب  ا  الدراس  ا ته   ت ون  واد   ال.اموي  الهدارب في الريا اا   لدل األداء ومتا ا 

  عاس   واشتهل   األاريكي ، الهتحدة بالوالياا  ال.اموي  الهدارب ا  ال.اموي   بالهرحل  الريا اا 
  طلب  وا  واتماث، ال لور ا  ال ل ، لرة  الع ي ا  ال.اموي  بالهرحل  طالم  25 على الدراس 
  ات  اب،  الهحصور للدراس  الهحدود  ال ضرافي للهوا  ومظراً  األخارة، ال س  وطلب  األولي  ال س 
  تابع  ادرس  ىحدابها ثامويتا ، ادرستا  ا  طالم  25 ا  الهكوم  الدراس  عاس  امتقاء تم فقد 

  االستبام   على القا م ،االرتباطي الت ري ي الهسها الباح   واست د  خاص ، واألخر   العا  للتعليم
 ال  دلالبعد  ا توياا  ل ياب ( SAS-2إ الريا ي  القلع  ا ياب است دا  وتم اله حي ،
  ت رة   في بالهشارل  طالم  لل اا  الستي  ، ولتقايم الت رة ، في الهشارل  العاس  لدل والسف ي
 إلى الدراس  توصل  واد   ىخرل  ارة جههور وةدون  ارة جهابارل  تواجد  ا  مقاط ثلث  إحراز
  جهاباري   حشود  وجود  حال  في ازداد  القلع عواال ا  عاال لل ىن: ىبهها الستا ا ا  العد د 

 دالل   ذو فراا ىظهر الترلاز امق اع فقط ول   جههور، وجود  عد  حال   ا  بالهقارم  بالهلعم،
  لان  الفرق  ول   الحشد، دون  بالحال  اقارم  الحشد  حال   في األداء متا ا وازدادا  إحصا ي ،

  واوجهاً  اي راً  لان الحشد  ىثار  ال ل القلع ىن إلى الزيادة تشار ذل ، وا  إحصا يا، دال غار
  األداء زيادة محو

( بعنبام: "الحبكمة Palhares & Torres, 2015دراسة "بالهاريس بتبريس" ) .4
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بالتفبق الدراسي: التمثيال, المتعلقة بالطالا المتميةيم في الجاـةة المدرسية 

 السنبية الخاصة بالتفبق"
School governance and academic excellence: Representations of 

outstanding students in the annual prize for excellence 
ز الدراسي لد  طلب الهدارب التعرف على العلا  اا  التهاإلى بدف  ب   الدراس  

ال.اموي  والعواال الهتسوع  الهته.ل  في ال ائ  الهدرسي  واألسري  واالجتهاعي   واد ت ون ا ته   
الدراس  ا  ال لب الهتفواا  في الهدارب ال.اموي  شهال ال رتضال، واشتهل  عاس  الدراس  على  

ل، واست د  الباح  اسها دراس  الحال  طالم اتفوق ا  ادرس  ثاموي  واحدة شهال ال رتضا 176
فقرة، والهلحظاا الهادامي  لألمش     60السوعي القا م االستبام  اله حي  االل ترومي  الهكوم  ا  
وجود تمثار إي ااي اباشر للعواال ىبهها: الهدرسي   واد توصل  الدراس  إلى العد د ا  الستا ا 

رة التسظيهي  والترةوي  والهساخ الصفي الترةول الهساسم الهدرسي  الهته.ل  في استراتي ياا اتدا
وىمهاط ال يادة وتسظيم ال ائ  الهدرسي  على التفوق الدراسي لد  طلب الهدارب ال.اموي ، تشهل  
العواال االجتهاعي  واألسري  التي تعزز التفوق الدراسي لدل طلب الهدارب ال.اموي  ال هاا  

شارل  في األمش   اله تهاي  اللادرسي  وال لفياا ال.قا ي   الف ري  وال ائ  األسري  واله
 واالجتهاعي  األسري   

 ا كاديمي النجاحب الذا,، تقدير: "بعنبام( Winning, 2009" )بيننج" دراسة. 5

 . "المرتفع االجتماعي االقتصادي البضع ذب بالطالا المهاجريم، الحضرية، للمناطي

Self Esteem and Academic Success for Urban, Migrant, and High 

Socioeconomic Students.  

 اتقد ر الهتعلق  ال لب  لدل االبتها  ا االا  بي اا اعرف  إلى  الدراس  ب   بدف  
  ا   الدراس  ا ته   ت ون  واد   لل لب  األلاديهي الس ا  على تمثار ىل ر لها والتي ال اا،
  الدراس   عاس  واشتهل    األاريكي  الهتحدة الوالياا  في ال.اموي  بالهدارب ال.اموي  الهرحل  طلب 
  3و  الههاجري ، ال لب  ا  3و ااتصادي ، اجتهاعي  طبق  إلي  ستهون  اسهم 3 طلب، 9 على
  ثاموي   ادارب ثلث  ا  اشارلا  الدراس  واست دا   لل  ر، الهعر ا  الحضريا  ال لب  ا 
 وتساول   الش صي ، الهقاال  على القا م السوعي الهسها الباح   واست د  ىوريضون، والي  في

  االجتهاعي،  والق ول الهدرسي ، ال فاءة: ال اا  اتقد ر  تعلع  يها ابتها  ا االا  6 الهقاالا 
 العد د  إلى الدراس  توصل   واد   وال لوخ ال دمي، والهظهر الريا ي ، وال فاءة األاران، وا هوع 

  بالسفس ال.ق  عساصر ا  با   عسصر بو الهدرسي  ل فاءتهم ال لب  تصور  إن : ىبهها الستا ا ا 
  إي اًبا  ىو  سلًبا تؤثر ىن يهك  الهعلها  ا  والعلااا  األلاديهي،  التفوق  لهم ت  م  ىن يهك  التي
 لد هم ال    اتماث، والسيها ال لب، ىن وي دو لل لب، األلاديهي والتفوق  ال اا  تقد ر على
  ىن  حا  في عا ،  بشكل الهدرس  في يكافحون  ال اا، تقد ر الم فاض  الهؤشراا  ا  عدد 
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 الهدرس   ا  ىفضل ىداء إلى يهالون  ال اا  لتقد ر العالي  الهؤشراا  ا  عدد  لد هم ال    التلاا  
  تفواه  على بمارامه  وعلااته االجتهاعي لق وله ال الم  تصور  ؤثر ىن ويهك  عا ، بشكل

  على   ؤثر ال اا  تقد ر  في الريا ي   ال فاءة وعساصر ال دمي  الهظهر ىن    دو وال األلاديهي،
   ىلاديهًيا التفوق  على ال الم  ادرة

  القلي  على العقلية التدخال, آثار : "بعنبام( Kramar, 2008" ) كرامار" دراسة. 11

 ":الكليا, لطالا الرياضي با دا  اصجهاد، مقابمة التنافسي،

The effects of mental interventions on competitive anxiety, stress 

resistance, cardiovascular activity and sport performance of college 

athletes. 

 ال لب  ا  العقلي التدريم  ت  يقاا  تسفا   في التحقاع إلى الدراس  ب   بدف  
  التدريم  ارمااا آثار دراس  بو الت ري ي ، الدراس  ب   ا  الضرض  ولان بال لياا، الريا اا 

 َت ّون  واد   اتجهاد  واقاوا   للريا اا ، التساف ي والقلع الت يف على ىسااي  ثهامي  لهدة العقلي
 الدراس   عاس  واشتهل   الهتحدة، الوالياا  في بال ااعاا  الريا اا  ال لب  ا  الدراس  ا ته 
  للعاس  ادمي  اختباراا  إجراء وتم القد ، لرة  لاب  يهارسون  ريا ي جااعي طالم ( 65إ على

  الريا ي  التساف ي القلع  اختبار باست دا  الت ري ي الهسها الباح   واست د  الهشارل ،
 للتضلم  اله حي  واتستبام   ،(CSAI-2إ التساف ي  القلع حال   ا ياب وةاست دا  ،(SCATإ

  الستا ا  ا  العد د  إلى الدراس  توصل   واد (  RESTQ-Sportإ الريا اا  عسد  الضضم  علي
  مشاط  تح ا  حا   ا  الريا اا  على إي ااي   تمثاراا  ال بسي التدريم  ارمااا خلع: ىبهها
  ال هاز  على العقلي   التدخلا  ىثرا  ليف وتقايم  اله ابقاا، وةعد  ا ل  الداوي  واألوعي   القلم 

  ا   الهساف   بعد  واا الهساف   ا ل اا اراحل في ال ااعاا  للريا اا  الف اولوجي السف ي
  الريا ي   السف ي  التدخلا  له   اتي ااي  التمثاراا  على الستا ا ىلدا  لها  القد ، لرة ا ابقاا 

  السف ي   الفعل ردود  ىشكال  ا  شكًل  يعت ر التساف ي  بالقلع الشعور ىن لها الريا اا ،  على
 اللإرادل العص ي ال هاز على  تؤثر  التي واتثارة، والقلع، باتجهاد، الهرتب   األبعاد  اتعددة

   الريا ي  اله ابقاا  وىثساء ا ل الريا اا  لدل
 

 :السابقة الدراسات على تعقيب: ثالثاا 

: ا.ل فاها الهؤثرة والعواال ىبعادبا، او ح  الدراس  اتضاراا  ال ابق  الدراساا  تساول   -
  الهؤثرة العواال ىحد  باعتباربا الوالدي  الهعاال  ىسالام  تساول   التي( 2008إ  وزم  دراس 

  باعتبار   التساف ي  القلع إلى( 2004إ ح ام  دراس  ىشارا  حا  في الدراسي، التفوق  في
 تساول  التي( عااد إ ودراس  ال هو ، وا تو   اتم از ودافاي  ال سس اا  تفاعلي  دال 
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 & Rogaten)واوماتا  روجاتا   دراس   رلزا   ااسها  السف ي ،  بالوحدة  وعلاته  ال اا   تقد ر
Moneta, 2016)، ودراس  والتعلم، للتعليم الهكت ب  األسالام  اا  العلا  بح.   التي 

  اله تلف   العواال دراس  تساول   التي  ،(Jayanthi et all, 2014إ وآخرون  جايام.ي
    األلاديهي التفوق  على  تؤثر التي

 ا.ل  والقلع ال اا  تقد ر اا  اوجب  ارتباطي   علا  وجود  إلى الدراساا  بعض  ىشارا  -
  ،(2011إ دبابش  ودراس  ،(2012إ  العتا ي ودراس  ،(2016إ  وح ا  ال سوسي دراس 
 ( 2002إ  عياد  ودراس 

  والتفوق  ال اا  تقد ر اا  اوجب  ارتباطي  علا  وجود  إلى الدراساا  بعض  ىشارا  ااسها -
 الوباب  وع د  سعودل ودراس ( 2014إ والعارض  اله ارل  ىحهد  دراس  :ا.ل الدراسي

 (  2013إ

 والتفوق  القلع اا  اوجب  ارتباطي  علا  وجود  إلى ىخر   دراساا  ىشارا  حا  في -
 ( 2003إ  العسزل  ودراس ( 2006إ ال راوم  دراس : ا.ل الدراسي

 ىفادا  اد  ىمها إال الحالي  الدراس  اتضاراا  ىبعاد  بعض  تساول   اد  الدراساا  تل  ىن ورغم
  ات ا   تو ح متا ا  ا  عسه ىسفرا  اا خلل ا  الدراس  فروض  تحد د  في الباح   الستا ا تل 

   الهتضاراا  اا  الهحتهل  العلا 
ا   :الدراسة فروض: رابعا

 التساف ي  والقلع الدراسي التفوق  اا   اوجب  حصا ي إ دالل  ذاا  ارتباطي  علا  توجد  .1
  ال وي   دول  في الهتوس   الهرحل  طلب  لد 

 ال اا  وتقد ر الدراسي التفوق  اا  اوجب  حصا ي إ دالل  ذاا  ارتباطي  علا  توجد  .2
  ال وي   دول  في الهتوس   الهرحل  طلب  لد 

 طلب  لد  ال اا  وتقد ر  التساف ي، القلع خلل ا   الدراسي بالتفوق  التس ؤ  يهك  .3
 الدراسي  بالتفوق  تس ًؤا األل.ر العواالىل  ال وي   دول  في  الهتوس   الهرحل 
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 إجـــراءات الدراســـــة  
 

    

 ةــــــــــــــالدراس جـــــــــــــمنه: أوالا 

ا نيثا  ةــــــالدراس عــــــــــــــــمجتم: ا

ا ثالث  ةــــــالدراس ةــــــــــــــــــعين: ا

ا رابع  ةــالدراس ةــــــعين صـــخصائ: ا

ا خامس  ةـــــــــــــــــــــالدراس أدوات: ا

ا ادسا س  ةـــــــاإلحصائي بــــــاألسالي: ا

 ةـالخطوات اإلجرائية للدراس سابعاا:

 

 
 

 
 



 

 

  
77 

  
 إجــرا ا, الدراســة  

 

 طلب بعض  لد  التساف ي القلع ا تو   على التعرف إلى الحالي  الدراس  بدف  
 إذا عها وال شل لد هم، ال اا  تقد ر ا تو   على والتعرف ال وي ، دول  في الهتوس   الهرحل 

  في  الهتوس   الهرحل  طلب  لد  التساف ي والقلع الدراسي التفوق  اا  ارتباطي  علا  بساخ لان
 لد  ال اا  وتقد ر  الدراسي التفوق  اا  اوجب   ارتباطي   علا  وجود  ع  وال شل ال وي ، دول 

  ال وي   دول  في الهتوس   الهرحل  طلب 

  ا بًقا  اها اا  التي الهادامي  البح   تجراءاا  وصًفا الفصل ب ا في الباح   ويتساول
  وعاس  الدراس ، وا ته  الدراس ، في الهتب   الهسها تحد د  وتتضه  الدراس ، ىبداف لتحقاع
  في  اله ت دا  اتحصا ي  والهعال   وثباتها، صداها ا  والتحقع الدراس ، وىدواا  الدراس ،
   الستا ا تحلال

  :الدراسة منهج: أوالا 

االرتباطي ال ل  الوصفي الهسها باست دا  الباح   اا   الدراس ؛ ىبداف تحقاع  ىجل ا 
  ال افي  التحلال تحلالها إلى  بات اف  وت وي ها؛ وتصسيفها والحقا ع ال ياماا  جه   على  ي تك 
  ىل.ر  ىو اثسا  اا  العلا  درج  ، وةح  الدراس او وع حول بالستا ا لل روج الهتعهع الدااع

 االرتباط  اعاال ذل  فى وت ت د  ال هي  الهتضاراا  ا 

ا ث  :الدراسة مجتمع: انيا
 الهتوس    الهرحل  بهدارب الفا قا  ال لب  ا  عاس  على  الحالي الدراس  ا ته  اشتهل

  ال وي   دول  في

ا   :الدراسة عينة: ثالثا
  على  الدراس   عاس  واشتهل   الدراس ، ا ته  ا  اه.ل  عاس  ا  الدراس  عاس  ت وم  

 ال وي ، دول  في" الترةي  لوزارة تابع  " الهتوس   الهرحل  ادارب طلب  ا  اتفوًاا طالباً ( 106إ
  اقدار  اايارل  وامحراف  37 2 اقدار  بهتوسط عاًاا، ( 14 - 11إ ا   ىعهاربم  تراو   وال   

0 876   

ا   :الدراسة عينة خصائص: رابعا

 العهر - ال سسإ للهتضاراا  اوفقً  الدراس  عاس   ألفراد  الهئوي  والس م  الت راراا  ح اب  تم
 ( الدراسي الصل -
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 :الجنس حسا العينة رفراد تبةيع -أ

 للجن: ونقا العينة أنراد ت زيع( 1) جدول

 المئ ية  النسبة التكرار الجن: م

% 0 100 106 ذلر 1  
% 0 100 106 اله هوع  

  ذلور العاس  ىفراد  جهي  ىن( 1إ ال دول ا   تضح 

 : العمر حسا العينة رفراد تبةيع -ب

 للعمر  ونقا العينة أنراد ت زيع( 2) جدول

 المئ ية  النسبة التكرار العمر م

1 11 18 17 0 %  
2 12 41 38 7 %  
3 13 37 34 9 %  
4 14 10 9 4 %  

 % 0 100 106 المجم ع
 عاًاا،( 11إ عهربم العاس  ىفراد  ا ( %0 17إ م ب  ىن( 2إ رام ال دول ا   تضح

  العاس   ىفراد  ا  ( %9 34إ  م ب  ااسها  عاًاا،( 12إ  عهربم العاس   ىفراد  ا ( %7 38إ م ب  ااسها
   عاًاا(  14إ عهربم العاس  ىفراد  ا ( %4 9إ  وم ب  عاًاا،(  13إ  عهربم

 

 :الدرا ي الصف حسب العينة أنراد ت زيع - ج
 الدرا ي للصف ونقا العينة أنراد ت زيع( 3) جدول

 المئ ية النسبة التكرار الدرا ي الصف م

%7 21 23 ال ادب 1  
%3 44 47 ال اب  2  
%0 34 36 ال.اا  3  

%0 100 106 المجم ع  

 الدراسي  بالصل  التحقا  العاس  ىفراد  ا ( %3 44إ م ب  ىن( 3إ رام ال دول ا   تضح
  م ب   ىاا ال.اا ، الدراسي بالصل التحقا  العاس  ىفراد  ا ( %0 34إ م ب  ااسها ال اب ،

  ال ادب الدراسي بالصل  التحقا  العاس  ىفراد  ا ( %7 21إ
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ا   :الدراسة أدوات: خامسا

  اا  الدراس ،  بهو وع الهتعلق  ال ابق  والدراساا  الترةول، األدب  على االطلع تم
  ا تو   على التعرف اهدف ال اا  تقد ر وا ياب  التساف ي، القلع ا ياب وت وير ا ساء الباح  
  تقد ر  ا تو   على والتعرف ال وي ، دول  في الهتوس   الهرحل  طلب  لد  التساف ي القلع
  اا   ارتباطي  علا  وجود  ع   وال شل ال وي ،  دول  في الهتوس   الهرحل  طلب  لد  ال اا 
 ع   وال شل ال وي ، دول  في الهتوس   الهرحل  طلب  لد  التساف ي والقلع الدراسي التفوق 
 دول  في الهتوس   الهرحل  طلب  لد  ال اا  وتقد ر الدراسي، التفوق  اا  ارتباطي  علا  وجود 

  ال وي  

 ت اؤالا  ع  لنجاب  العاس  افرداا  ا  اللزا  الهعلوااا  على الحصول س ال وفي
  البح   لدعم اله لوة  ال ياماا  ل ه  ىساساتا  لمداتا  اله ياسا  على  الباح   اعتهد  الدراس ،
  ىبدافها وتحقاع ت اؤالتها على  لنجاب  الت  يقي بال امم  السظرل 

 حدا إلى اوافع اوافع، غار بشدة، اوافع غار إ  ال هاسي  ليكرا  طريق   است دا   تم ولقد 
  في  الهتوس   الهرحل  طلب  لد  التساف ي القلع ا تو   على للتعرف( بشدة اوافع اوافع، اا،
 دول  في الهتوس   الهرحل  طلب  لد  ال اا  تقد ر ا تو   على والتعرف ال وي ، دول 

 طلب  لد  التساف ي  والقلع الدراسي التفوق  اا  ارتباطي  علا  وجود  ع  وال شل ال وي ،
 الدراسي، التفوق  اا  ارتباطي  علا  وجود  ع  وال شل ال وي ، دول  في الهتوس   الهرحل 
  ال وي   دول  في الهتوس   الهرحل  طلب  لد  ال اا  وتقد ر

 :التنانسي  القل  مقياس( 1)

 السن  دي الطيدب درا ة :ا.ول التالي  بالدراساا  الهوجودة الهقا يس على الباح   ىطل  
لوود  عاسوو  اوو  طوولب لليوو  القلدد  التنانسددي( مقيدداس ) التووى اسووت دا   (2016) حسددم ي  ددف
والتوووي  ،(2015) داود علدددي ونسددديمة القعددددان  ما ددديم ندددراس ودرا دددة جااعووو  ال وووودانالترةيوو  

لود  عاسو  او  طلبو  الصوفا  التاسو  والعاشور األساسوي او   )مقياس القل  التنانسي(است دا  
والتوووى اسووت دا  اقوووا يس  ،(2004) حسدديب محمدددد حسدديب درا دددةو ذول ا وو راب التصوورف  

ا ياب دافاي  اتم واز لود  طولب -2لد  طلب الهرحل  ال.اموي ،  مقياس القل  التنانسي-1إ
" رايدددت" ودرا دددة ا يووواب ا وووتو  ال هوووو  لووود  طووولب الهرحلووو  ال.امويووو (،-3الهرحلووو  ال.امويووو ، 

(Wrght, 2016)، عسود الع وي لورة ال ول  فوي  (مقيداس القلد  التنانسديوالتوى اسوت دا  إ
والتووى  ،(Kramar, 2008" )كرامددار" درا ددةوىيضووًا  ،الهوودارب ال.امويوو   ب ااعوو  لووااال(

لهقاواو  اتجهواد، والسشواط القل وي الوعوا ي واألداء الريا وي  )مقياس القل  التنانسدي(اسوت دا  
  للريا اا  ب ااع  مورث سستر، وادل اري كوا، ىريزوما
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 الصول  ذاا  األخور   الدراسواا  واقوا يس ىدواا  بعوض  علوى االطولع خولل ا  ول ل  
البعود  واسهوا التساف وي، القلوع ل يواب األبعواد  ا هوعو  الباح   واست لك  الحالي، البح   بهو وع
 األبعاد  تل  ت يس التي الهفرداا  بصياغ  الباح   واا  بالسفس  ال.ق ةعد و  الهعرفي البعد و  ال  هي

 علووم ىسووات ة ال ووادة علووى( والابوواراا  األبعوواد إ الصووورة بوو   فووي الهقووا يس بعوورض  الباحوو   اووا  ثووم
  السها ي  صورته في اله ياب است راج تم ثم وا  علاها للتحكيم السف ي  والصح  السفس

  ( 1990)  لمارتينيز( CSAI-2)  التنانسي القل  حالة مقياس على االطالع تم كما 
Martinez:   إ التساف ي  القلع ا ياب  طر  حاCSAI-2 )في  الباح    د  علي األساب في  

 األداة ( CSAI-2إ التساف ي القلع ا ياب لان ولقد  ،(1990إ عا  في اارتاساز السفس علم
  االعتهاد  تم  ىن واس   األخاري ،  العقد    خلل الهساف    الع  ا ال في الباح.ا   لهعظم األساسي 

  اتدرالي  القلع إلى بات اف   بالسفس  ال.ق   ي يس ال ل ،CSAI-2 التساف ي  القلع  ا ياب على
 ل ل ، ومتي     التساف ي القلع حاالا  لتقايم صالح  وىداة  اوثوًاا ص   به.اب  اعتبار  تم ي،هوال  

  اله تلف   الظوابر ا  ا هوع  في للتحقاع العالم ىمحاء جهي  في CSAI-2 است دا  تم
 ( Raudsepp & Kais, 2008, P. 85إ  التساف ي بالقلع الهرتب  

  بال.ق   وجد رة الصالح  األدواا  ىل.ر  ا  واحدة ىمه على CSAI-2 ا ياب إلى ويسظر
  ،(اسهها ل ل اسود  ت ع  إ ر ي ي   ىبعاد  ثلث   ا   اله ياب  ب ا ويت ون  القلع، ا توياا  لتقايم 
 ,Coelho, Vasconcelos-Raposo & Mahl, 2010إ الف اولوجي التسشيط  شدة ت ّيم والتي

P. 454 ) 

 ا ياب  ىن إلى( Raudsepp & Kais, 2008إ  ولايس راودسام  ا  لل ىشار واد 
  ع   األفراد  لد   التساف ي القلع ا تو   ل ياب إحصا ي   ىداة  بو( CSAI-2إ التساف ي  القلع
 : وبي ىبعاد  ثلث  طريع

ويقصد به االمزعاج ىو الهم بالس ب  لألداء وعد  القدرة على الترلاز  :المعرنيالبعد  -1
 وتشت  االمتبا   

ويقصد به االستشارة الف اولوجي  ويتضه  ىعراض العص ي  والتوتر  ي:مالبعد الجس -2
 واتاعم الهعدة 

 بو البعد اتي ااي فى اواجه  عاال القلع  بعد ثقة بالنف: : -3
  داا ع  عشر إلى خهس ا  يقرب  اا التساف ي للقلع CSAI-2 ا ياب اختبار وي تضرق 

  يحتول ، و الهساف   ا   ساع   ا  ىل.ر ا ل  تقلادل بشكل ىخ   ويتم يكتهل حتى  الهتوسط في
: ال  هيالبعد ( ى: إللقلع األبعاد  الهتعددة ال  يع  تعكس اقا يس ثلث  على CSAI-2 ا ياب
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بالسفس   ال.ق بعد ( جإ القلع، عسصر ا  القلع: الهعرفيالبعد ( ب إ القلع، ا  ف اولوجي عسصر
  ادار  على الباح.ون  ا  العد د  ىدرخ واد ، القلع ا  الههارة لفاءة لهكّون  ذاتي  اسظور ا 

  عسد  ال س ا  اا   الههه  االختلفاا  تهااز في افاد  باعتبار   CSAI-2 ا ياب ىبهي   ال سواا 
 .Armbrecht, 2011, Pإ  ال  هي  البعد و   بالسفس   وال.ق   الهعرفيالبعد    اا   العلا   على  الترلاز

44 ) 

 )ملح  رقم( األولية ص رت   ني المقياس وصف

 :وبها ر ي اا  ا ها  على األولي  صورته  في اله ياب احتو   لقد  

 الصل  -العهر - ال سس: إوبي العاس  ألفراد  األولي  ال ياماا  على ويشتهل :األول القسم
 ( الدراسي

(  30إ  ا  األولي  م  ته في اله ياب ت ون  واد  اله ياب، ىبعاد  على ويشتهل: الثاني القسم
  : بم  ر ي ي  ىبعاد  ثلث   على اوزع  عبارة

  عباراا ( 10إ ا  ويت ّون  "الجسمي البعد": األول البعد -

  عباراا ( 10إ ا  ويت ّون  "المعرني  البعد" :الثاني البعد -

  عباراا (  10إ  ا  ويت ّون " بالنف: الثقة بعد" :الثالث البعد -

 :األداة دقـــص

 :الظاهرر  الصدق (1

  ا   ا هوع  على األولي  صورته في وعر ه عباراته، وةساء  اله ياب إعداد  ا  االمتهاء بعد 
  عباراته  ا  عبارة لل ارتباط اد  ا  للتملد وذل  ؛(الترةي  للياا  ىسات ةال ادة الهحكها  إ

  والءاتها والعلهي   اللضوي  صياغتها وسلا  عبارة لل و و  واد  إليه، تستهي ال ل بالب عد 
  ىو  بات اف  ىو بالح ف وذل  تح اسها طرق  وااترا  ىجله، ا  و ع   ال ل الهدف لتحقاع
  اها  ىوصى التي التعد لا  بعهل  الباح   اا ، اساسًبا  رومه  اها ورد  اا غار ىو الصياغ   إعادة

تتزا د مبضاا ال ي ا ل ادء ( 1رام إ اا التالي :الابار  التعد ل على بعض  تم حا   الهحكهون،
، ورام  الريا ي  الهساف   في ىدا ي على  ؤثر  مف ي اتوتر ىشعر( 3اله ابقاا الريا ي ، ورام إ 

  الهساف اا  في عص ًيا( ىلون 5إالريا ي ، ورام الهساف   ىثساء التسفس في  اع ا  ىعامي( 4إ
  ا   ىعامي( 9، ورامإالريا ي  الهساف اا  وىثساء ا ل شد د  بصداع ىشعر( 8، ورام إالعلهي 
  ىثساء  اا خ ر حدوث  ىتوا ( 14إورام ، الريا ي  الهساف   في التعم  وسرع  والضعل اترباق
 التي والقدراا  الههاراا  ألن الهساف اا  في  سمخ ر بممسي ىعتقد ( 20ورام إ ، الريا ي  الهساف  
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  يش عسي ( 22، ورام إالعلهي  اله ابقاا  في ىشترخ( 21، ورام إللس ا  تؤبلسي ال ىاتل ها ال
ورام  ، الريا ي  الهساف اا  في اشترالي  عسد  ىفت ر ( 26ورام إ، الريا ي التسافس على ىبلي

  عسد  ارتفع وادراتي  اهاراتي( 29ورام إ، ا الريا ي الهساف ا في وتفواي  اس احي ىسعد ( 28إ
  الباح   اا  ثم ( ىتبابي بفوزل في اله ابقاا،31رام إ الابارة   ح ف، ااسها الهساف   إجراء

 الصدق لح اب  الدراس  ا ته  ا  است لعي  ا د ي  عاس  على لي  ع اله ياب عباراا  اترتام 
  بي  ىبعاد  ل.لث  ا صص   عبارة(30إ على السها ي  صورته في اله ياب ىشتهل  حا   وال.باا،

  الهحكها ؛  بعض  ااتراحاا   وء وفي، "بالسفس ال.ق  "ةعد و " الهعرفيالبعد "و" يهال  البعد "
   يها  وذل  اله ياب، في الاباراا  بعض  صياغ   إعادة  تم  حا   اله ياب، صياغ   الباح   ىعاد 
 بعد  السها ي شكله  في اله ياب ىصبح وله ا الهحكها ، ال ادة ا ( %80إ ا  ىل.ر عليه اتفع
  ر ي ي  ىبعاد  ثلث  على اق ه   عبارة(  30إ  ا  اكّون  الظابرل  صداه ا  التملد 

 :لألداة الداخلي االتساق صدق (2
 :المقياس ألبعاد الداخلي االتساق صدق (أ

 عددبا الغ التي االست لعي  العاس  الست اباا  وفًقا الداخلي االت اق صدق ح اب  تم
  تستهي  ال ل للبعد  ال لي   والدرج  عبارة لل درجاا  اا  اارسون  ارتباط  اعاال بح اب  فرد ( 30إ

 :التالي ال دول متا  ها  و ح لها اله ياب ىبعاد  ا  الابارة إليه
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 ( 4) جدول

  الذر للبعد الكلية والدرجة عبارة ول درجات بيم بير  ن  ارتباط معامالت 
 المقياس أبعاد مم العبارة إلي  تنتمي

 "التنانسي القل " مقياس

 "الجسمي"البعد 

 معامل العبارة رقم
 معامل العبارة رقم االرتباط

 معامل العبارة رقم االرتباط
 االرتباط

1  *0 527 5  **0 512  9 664 ** 

2  **0 632  6  **0 607  10 585 ** 

3  **0 628  7  **0 706    

4  **0 601  8  **0 585    

 "المعرني البعد"

11  **0 607  15  **0 655  19 563 ** 

12  *0 234  16  **0 585  20 524 ** 

13  **0 543  17  **0 535    

14  **0 553  18  **0 452    

 " بعد الثقة بالنف:"

21  **0 573  25  **0 611  29 562 ** 

22  **0 533  26  **0 532  30 480 ** 

23  **0 688  27  **0 488    

24  **0 390  28  **0 408    

 (05 0إ الدالل  ا تو   عسد إحصا ياً  دالاعاال ارتباط * 
 (01 0إ الدالل  ا تو   عسد إحصا ًيا دالاعاال ارتباط ** 

  تستهي  ال ل للبعد  ال لي  بالدرج  الاباراا  ارتباط اعاالا  ىن( 4إ رام جدول ا   ت ا 
  وا تو  ( 01 0إ  دالل  ا تو   عسد  إحصا ًيا دال  جهيعها جاءا  اله ياب ىبعاد  ا  الابارة إليه

" ال  هي البعد " في تراوح   حا   عالي  قيم  االرتباط اعاالا  قيم جهي  وجاءا  ،(05 0إ دالل 
  اا   االرتباط اعاالا  تراوح   فقد   "الهعرفيالبعد "فى  ىاا ،(706 0**    - 512 0إ **  اا 

إ**   اا  االرتباط اعاالا  تراوح  " بالسفس ال.ق بعد " وىخاراً  ، (655 0**  - 234 0إ * 
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  لاباراا  الداخلي االت اق صدق ا  عالي  درج  توافر على  دل اها ،( 688 0**  - 390 0
   اله ياب ىبعاد 

 :المقياس ألبعاد العام البناًي الصدق (ب

  اا   االرتباط  اعاالا  إي اد  خلل ا   اله ياب ألبعاد  ال سا ي الصدق ا  التحقع تم
 :التالي ال دول متا  ه ويو ح لله ياب، ال لي واله هوع بعد  ل ل ال لي  الدرج 

 ( 5) جدول
 المقياس  ألبعاد الكلية والدرجة بعد لكل الكلية الدرجة بيم االرتباط معامالت

 االرتباط معامل البعد م
   886** "يمالجس البعد" 1
   705** "المعرني البعد" 2
   198* "بالنف: بعد الثقة" 3

 ( 01 0إ الدالل  ا تو   عسد   إحصا ًيا دال اعاال ارتباط **
 (05 0إ الدالل  ا تو   عسد  إحصا ًيا دالاعاال ارتباط * 

 لله ياب  ال لي  بالدرج  اله ياب ألبعاد  االرتباط اعاالا  قيم ىن( 5إ ال دول ا    ت ا 
  إحصا ًيا  دال  جهيعها ولام  ( 886 0**  - 198 0إ*  اا  تراوح   حا   ارتفع ، ب يم  جاءا 
  ا   عالي  درج  توافر على  دل اها ؛ (05 0إ دالل  وا تو   ،( 01 0إ دالل  ا تو   عسد 

  اله ياب ألبعاد  ال سا ي الصدق
 ج( ثبات المقياس: 

 تم ح اب ثباا اله ياب باست دا :         
 طريقة معامل ألفا ورونباخ: 

حال  خاص  ا  اامون لودر وريتشارد سون، واد ااترحه  αيعت ر اعاال ىلفا لرومباخ        
، ويه.ل اعاال ىلفا اتوسط الهعاالا السات   ع  ت ز    1976، وموفاخ ولويس 1951لرومباخ 

ارمااا   -بسا  –(، واست د  176: 2003اله ياب إلى ىجزاء ب رق ا تلف  إسعد ع د الرحه ، 
SPSS) ) يه  اعاال ىلفا لله ياب ا  خلل ح اب قيه  ىلفا ل ل بعد ا  األبعاد لها تم  لح اب ق

 ح اب اعاال ىلفا لله ياب لكل لها بو او ح بال دول ا تى:  
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 ( 6) جدول
 المقياس ألبعاد ورونباخ  ألفا ثبات معامالت

 عدد األبعاد م
 العبارات

 ألفا معامل
 كرونباخ

   804 10 "الجسمي البعد" 1
   704 10 "المعرني البعد" 2
   705 10 "بالنف: الثقة عد"ب 3

   744 30 المجم ع

  عالي ،  ب يم جاءا  اله ياب ألبعاد  ال.باا  اعاالا  قيم ىن( 6إ رام ال دول ا   تضح
  اعاال  قيه  وةلض   ( 804-  705إ اا  اله ياب ألبعاد  ال.باا  اعاالا  قيم تراوح   حا  
  صلحي   إلى ال.باا  اعاالا  ا  ال يم ب   وتشار ؛( 744إ اله ياب ألبعاد  ال لي ال.باا 

   اها والوثوق  متا  ه  على االعتهاد  وإاكامي  للت  اع اله ياب

 :النهائية بصورته المقياس

 :ر ي اا  ا ها  على  السها ي  صورته  في اله ياب احتو   لقد 
 الصل  -العهر - ال سسإ وبي العاس  ألفراد  األولي  ال ياماا  على ويشتهل :األول القسم

 ( الدراسي
(  30إ  ا  السها ي  م  ته في اله ياب ت ون  واد  اله ياب ىبعاد  على ويشتهل: الثاني القسم

  : بم  ر ي ي  ىبعاد  ثلث   على اوزع  عبارة
  عباراا ( 10إ ا  ويت ّون  "الجسمي البعد": األول البعد -
  عباراا ( 10إ ا  ويت ّون  "المعرني  البعد" :الثاني البعد -
  عباراا (  10إ  ا  ويت ّون " بالنف: الثقة بعد" :الثالث البعد -

( 4إ والدرج  بشدة، اوافع للست اب ( 5إ الدرج  يع ي بحا   االست اب  درج  تحد د  تم
  غار  للست اب ( 2إ والدرج  اا، حد  إلى اوافع للست اب ( 3إ والدرج  اوافع، للست اب 

( وىل ر  1حا  لام  ىال درج  في لل عبارة إ بشدة، اوافع غار للست اب ( 1إ والدرج  اوافع،
  ويتم  (30( والعدد األدمى بو إ150( ولان العدد األعلى لدرجاا اله ياب بو إ5درج  بي إ

 : لي اا  على  اساء احور ىو عبارة  ل ل االست اب  درج  تحد د 
 ( جداً   ايف  إ است اب  درج  ته.ل  80 1  ا  ىال إلى 1 ا  -
 (   ايف إ است اب  درج  ته.ل 60 2 ا  ىال إلى 80 1 ا  -
 ( اتوس  إ است اب  درج  ته.ل 40 3 ا  ىال إلى 60 2 ا  -
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 ( ل ارةإ است اب  درج  ته.ل 20 4 ا  ىال إلى 40 3 ا  -
 ( ل ارةجداً إ است اب  درج  ته.ل  5 ا  ىال إلى 20 4 ا  -

 :الذا, تقدير  مقياس (  2)
 

 درا ددة :ا.وول ال ووابق  الدراسوواا  اوو  بالعد وود  اله ووت دا  الهقووا يس علووى الباحوو   ىطلوو  
لود  عاسو  او  )مقياس تقدير الذات(  التى است دا   ،(2016) حسم ي  ف السن  ي الطيب

 داود علددددي ونسدددديمة القعدددددان  ما دددديم نددددراس درا ددددةو  ،طووولب لليوووو  الترةيوووو  جااعوووو  ال ووووودان
لود  عاسو  او  طلبو  الصوفا  التاسو  والعاشور )مقياس تقدير الذات( والتي است دا   ،(2015)

 الشددددايب السا ددددي ومحمددددد الحدددداج  قدددددورر  ودرا ددددة ،األساسوووي اووو  ذول ا ووو راب التصووورف
وعلاتوووه به ووتو  التحصوووال الدراسوووي لووود  )مقيددداس تقددددير الدددذات( والتووى اسوووت دا   ،(2015)

والتوى  (chen & Wei, 2011) وور ودرا دة تشديم تلااو  التعلويم الهتوسوط بوال زا ر، 
لل ووولب الحضوووريا  والههووواجري  ب ااعووو  جوووورج  تقددددير الدددذات(ل روزنبدددر )مقيددداس اسوووت دا  

لود   الدذات()مقياس تقدير  والتى است دا   (Winning,2009)  ويننج ودرا ةفولس، 
 طلب الهدارب ال.اموي  التا وامي  وتمثار العسل الهدرسي عليه 

 البح   بهو وع الصل  ذاا  األخر   الدراساا  واقا يس ىدواا واطل  ىيضًا على 
 وبي: ال اا  تقد ر ل ياب األبعاد  ا هوع  الباح   واست لك  الحالي،

إاوجبوو  ىو سووالب ( محووو مف ووه، وبوو ا ات ابوواا الفوورد الشوواال  بووو : والشخصددي الددذات تقدددير -1
يعسى ىن تقد ر ال اا الهرتف   تضه  رؤي  الفرد ل اته على ىمه ذو قيهو  وىبهيو ؛ ااسهوا يعسوى 

 تقد ر ال اا الهس فض عد  ر ا الفرد ع  ذاته، ىو رفض ال اا ىو احتقاربا 
واتا ارغوةو  اوو  وبوو اعتقوداا األفوراد حوول اودراتهم علوى تحقاوع مو : األكدادممي الدذات تقددير -2

خلل سلولياتهم، ىو فى ىن  د روا ات يف ويتحكهوا فى اواال التحدل، وتسظويم وىداء الههوا  
  ه  ا ال احدد ل ي  ؤدل بفاعلي  ىبداف احددة 

وبووو الههووارة التووى   وود ها ال فوول فووى التع اوور عوو  ذاتووه ل خووري ، : االجتمدداعي الددذات تقدددير -3
والتواصل اعهم واشارلتهم فى األمش   االجتهاعي  اله تلف    واتقبال علاهم، واالتصال اهم،

 إلى جامم االمشضال اهم وإااا  صداااا اعهم 
: وبي ليفي  تقود ر األسورة ىاسوا هم والتشواف اودراتهم واهاوزاتهم واوواب هم األ رر  الذات تقدير -4

 وتسهاتها وتوجيه ىاسا هم لتدعيم ب   القدراا والهوابم 
الصووورة التووي يكومهووا الشوو ك فووي عقلووه عوو  ج ووهه، وت ووون وبووو : الددذات الجسددميتقدددير  -5

 اوجب  ىو سالب ، ح ي ي  ىو غار ح ي ي ، وبي تتمثر بالعواال السف ي  وال.قا ي  واالجتهاعي  
 

  الهقا يس  بعرض  الباح   اا  ثم األبعاد، تل  ت يس التي الهفرداا  بصياغ  الباح   واا 
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  للتحكيم  السف ي  والصح  السفس علم ىسات ة ال ادة على( والاباراا  األبعاد إ الصورة ب   في
  تدوير  ثم األخر، البعض  وتعد ل الاباراا  بعض  وح ف التعد لا، ا  بالعد د  وال يا  علاها،

  للت  اع  السها ي   الصورة إلى لتصل وال.باا  بالصدق عشوا ي  عاس  على ت  يقه  ثم  اله ياب،
   السها ي  صورته في اله ياب است راج تم  ثم وا  الدراس ، عاس  على

 : األولية ص رت   ني المقياس وصف
 :ر ي اا  ا ها  على  السها ي  صورته  في اله ياب احتو   لقد 

  الصل - العهر - ال سسإ وبي العاس  ألفراد  األولي  ال ياماا  على  ويشتهل :األول القسم
 (الدراسي
( 50إ ا   األولي   م  ته في اله ياب ت ون  واد  اله ياب ىبعاد  على ويشتهل: الثاني القسم
  : بي  ر ي ي  ىبعاد  خه    على اوزع  عبارة
   عبارة( 11إ ا  ويت ون  "الشخصي الذات تقدير": األول البعد -
   عبارة( 11إ ا  ويت ّون  "األكادممي الذات تقدير" :الثاني البعد -
  عباراا ( 9إ  ا  ويت ّون " االجتماعي الذات تقدير" :الثالث البعد -
   عباراا ( 10إ ا  ويت ّون  "األ رر  الذات تقدير" :الرابع البعد -
  عباراا (  9إ  ا  ويت ّون " الجسمي الذات تقدير: "الخام: البعد -

 : ا داة دقــص

 :الظاهرر  الصدق (1
  ا هوع   على األولي  صورته في وعر ه عباراته، وةساء اله ياب إعداد  ا  االمتهاء بعد 

  لل  ارتباط اد  ا  للتملد  وذل  ؛( إالحع  رام(الترةي  للياا  ىسات ةال ادة الهحكها  إ ا 
  اللضوي   صياغتها وسلا  عبارة لل و و  واد  إليه، تستهي ال ل بالب عد  عباراته ا  عبارة

 بالح ف  وذل  تح اسها  طرق  وااترا  ىجله، ا  و ع   ال ل الهدف لتحقاع والءاتهاوالعلهي  
اا الابار  حا  تم التعد ل على  اساسًبا  رومه اها ورد  اا غار  ىو الصياغ  إعادة ىو  بات اف  ىو

  ورام  اسف ي، الصاب  اهااي ىم ز( 7إ  ورام حياتي، في ل.ارة ىشياء تعله  ( 6إ رام التالي :
  ىاي ( 37إ ورام وا ئولي ، باحترا  يعاالمي وىاي ىاي( 35إ ورام يح ومسي، وىاي ىاي ( 33إ

 لألاارب  تفواي يظهرون  وىاي ىاي( 38إ ورام تصرفات ، في ما ا ىم  لي يقولون  وىاي
 وىاي ىاي( 41إ رامو  اي، وسعاد   اله الرة على ش عوميي وىاي ىاي( 40إ  ورام وال اران،
  الب ي ( 50إ رام  الابارة   ح ف ااسها  تفواي، على  حرًصا الهدرس  في  اتابعتي على  يحرصون 
  حا   اله ياب، صياغ  الباح   ىعاد  الهحكها  بعض  ااتراحاا   وء وفي ج هي، ا  تتساسم 

  ا ( %80إ ا  ىل.ر  عليه  اتفع  يها وذل  اله ياب  في الاباراا  بعض  صياغ   وإعادة ح ف تم 
  اكّون  الظابرل  صداه ا  التملد  بعد  السها ي شكله في اله ياب ىصبح وة ل  الهحكهون، ال ادة



 

 

  
88 

   ر ي ي  ىبعاد  خه   على   اق ه  عبارة( 49إ ا 

 :لألداة الداخلي االتساق صدق (2
 :المقياس ألبعاد الداخلي االتساق صدق (أ

 عددبا الغ التي االست لعي  العاس  الست اباا  وفًقا الداخلي االت اق صدق ح اب  تم
 والدرج  عبارة( 49إ الو ا  عبارة لل درجاا  اا  اارسون  ارتباط اعاال بح اب  افردة( 30إ

( 7-4إ رام جدول متا  ها  و ح  لها اله ياب،  ىبعاد  ا  الابارة إليه  تستهي ال ل للب عد  ال لي 
                                    :التالي

 (7) جدول                                             
  إلي  تنتمي الذر للب عد الكلية والدرجة عبارة ول درجات بيم بير  ن  ارتباط معامالت

 المقياس أبعاد مم العبارة
 "الذات تقدير" مقياس

 " الشخصي الذات تقدير: "األول البعد
1   **0 051  5   **0 527  9 320 ** 
2   **0 574  6   **0 362  10 304 ** 
3   **0 456  7   **0 422  11 302 ** 
4   **0 430  8  **0 444    

 " األكادممي الذات تقدير: "الثاني البعد
12   **0 442  16 473 ** 20 608 ** 
13  **0 494  17 396 ** 21 604 ** 
14   **0 615  18 502 ** 22 262 ** 
15   **0 349   19 482 **   

 " االجتماعي الذات تقدير: "الثالث البعد
23   **0 779  26   **0 736  29 379 ** 
24   **0 569  27   **0 632  30 505 ** 
25   **0 681  28   **0 583  31 223 * 

 "األ رر  الذات تقدير: "الرابع البعد
32   **0 595  36   **0 512  40 551 * 
33   **0 459  37   **0 577  41 485 * 
34   **0 612  38   **0 508    
35   **0 613  39   **0 738    

 "الجسمي الذات تقدير: "الخام: البعد
42   **0 625  45   **0 647  48 584 ** 
43   **0 033  46   **0 500  49 669 ** 
44   **0 651  47  *0 221    

 (  01 0إ الدالل  ا تو   عسد   إحصا ًيا دال اعاال ارتباط **
 ( 05 0إ الدالل  ا تو   عسد  إحصا ًيا دالاعاال ارتباط * 

 ال ل للب عد  ال لي  بالدرج  الاباراا  ارتباط اعاالا  ىن ؛(7-4إ رام جدول ا   ت ا 
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(  01 0إ دالل  ا تو   عسد  إحصا ًيا دال  ت هيعها  جاء اله ياب ىبعاد  ا  الابارة إليه تستهي
  البعد  في تراوح   حا   عالي ، قيم االرتباط  اعاالا  قيم ت هي   وجاء ،(05 0إ  دالل  وا تو  

 ال اا  تقد ر"  ال.امي البعد  ىاا ، (574**-   302**إ اا " الش صي ال اا  تقد ر" األول
 اعاالا  تراوح   لها  ، (615**-  262**إ اا  االرتباط اعاالا  تراوح   فقد " األلاديهي
  لها  ، (779**-  223*إ اا " االجتهاعي ال اا  تقد ر"  ال.ال   بالبعد   تعلع اا  في االرتباط 
- 459**إ اا  " األسرل  ال اا  تقد ر" الراب  بالبعد   تعلع  يها االرتباط  اعاالا  تراوح  

  اا   االرتباط اعاالا  تراوح  " ال  هي ال اا  تقد ر" ال ااس البعد  وىخاًرا ، (738**
 ىبعاد  لاباراا  الداخلي االت اق صدق ا  عالي  درج  توافر على  دل اها ، (669**- 221*إ

   اله ياب

 :المقياس ألبعاد العام البناًي الصدق (ب

  اا   االرتباط  اعاالا  إي اد  خلل ا   اله ياب ألبعاد  ال سا ي الصدق ا  التحقع تم
 :التالي ال دول متا  ه ويو ح لله ياب، ال لي واله هوع ب عد  ل ل ال لي  الدرج 

 ( 8) جدول

 المقياس  ألبعاد الكلية والدرجة بعد لكل الكلية الدرجة بيم االرتباط معامالت

 البعد م
  معامل
 االرتباط 

 736 0**   " الشخصي الذات تقدير: "األول البعد 1
 795 0**   " األكادممي الذات تقدير: "الثاني البعد 2
 738 0**   " االجتماعي الذات تقدير: "الثالث البعد 3
 777 0**   "األ رر  الذات تقدير: "الرابع البعد 4
 663 0**   "الجسمي الذات تقدير: "الخام: البعد 5

 ( 01 0إ الدالل  ا تو   عسد   إحصا ياً  دالاعاال ارتباط ** 
 لله ياب  ال لي  بالدرج  اله ياب ألبعاد  االرتباط اعاالا  قيم ىن ؛(8إ ال دول ا   ت ا 

 عسد  إحصا ًيا دال  جهيعها ولام   ، (795- 663**إ اا  تراوح   حا   ارتفع ، ب يم جاءا 
   اله ياب ألبعاد   ال سا ي الصدق ا   عالي  درج  توافر على  دل  اها ؛(01 0إ دالل  ا تو  

 
 ج( ثبات المقياس: 

 تم ح اب ثباا اله ياب باست دا :         
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 طريقة معامل ألفا ورونباخ: 
حال  خاص  ا  اامون لودر وريتشارد سون، واد ااترحه  αيعت ر اعاال ىلفا لرومباخ        

، ويه.ل اعاال ىلفا اتوسط الهعاالا السات   ع   1976، وموفاخ ولويس 1951لرومباخ 
  -بسا  –(، واست د  176: 2003ت ز   اله ياب إلى ىجزاء ب رق ا تلف  إسعد ع د الرحه ، 

ل ح اب قيه  ىلفا ل ل بعد ا   لح اب قيه  اعاال ىلفا لله ياب ا  خل  SPSSارمااا 
 األبعاد لها تم ح اب اعاال ىلفا لله ياب لكل لها بو او ح بال دول ا تى:  

( 9) جدول  

 المقياس ألبعاد ورونباخ  ألفا ثبات معامالت

 عدد األبعاد م
 العبارات

 ألفا معامل
 كرونباخ

 502 0 11 "الشخصي الذات تقدير: "األول البعد 1
 619 0 11 "األكادممي الذات تقدير: "الثاني البعد 2
 694 0 9 "االجتماعي الذات تقدير: "الثالث البعد 3
 726 0 10 "األ رر  الذات تقدير: "الرابع البعد 4
 664 0 8 " الجسمي الذات تقدير: "الخام: البعد 5

 863 0 49 المجم ع

  عالي ،  ب يم جاءا  اله ياب ألبعاد  ال.باا  اعاالا  قيم ىن ؛(9إ رام ال دول ا   تضح
 اعاال قيه  وةلض   ، (726- 502إ اا  اله ياب ألبعاد  ال.باا  اعاالا  قيم تراوح   حا  
 صلحي   إلى ال.باا  اعاالا  ا  ال يم  ب   وتشار ؛ (863إ اله ياب ألبعاد  ال لي ال.باا 

   اها والوثوق  متا  ه  على االعتهاد  وإاكامي  للت  اع اله ياب

 )ملح  رقم(  :النهاًية ص رت   ني المقياس وصف
 :ر ي اا  ا ها  على  السها ي  صورته  في اله ياب احتو   لقد 

  الصل  - العهر - ال سس: إوبي العاس   ألفراد  األولي   ال ياماا  على  ويشتهل :األول القسم
 ( الدراسي

(  49إ  ا  السها ي  م  ته في اله ياب ت ون  واد  اله ياب ىبعاد  على ويشتهل: الثاني القسم
  : بي  ر ي ي  ىبعاد  خه    على اوزع  عبارة

   عبارة( 11إ ا  ويت ّون  "الشخصي الذات تقدير": األول البعد -
   عبارة( 11إ ا  ويت ّون  "األكادممي الذات تقدير" :الثاني البعد -
  عباراا ( 9إ  ا  ويت ّون " االجتماعي الذات تقدير" :الثالث البعد -
   عباراا ( 10إ ا  ويت ّون  "األ رر  الذات تقدير" :الرابع البعد -
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  عباراا (  8إ  ا  ويت ّون " الجسمي الذات تقدير: "الخام: البعد -

 طريقة التصحيح 
( 4إ والدرج  بشدة، اوافع للست اب ( 5إ الدرج  يع ي بحا   االست اب  درج  تحد د  تم
  غار  للست اب ( 2إ والدرج  اا، حًدا إلى اوافع للست اب ( 3إ والدرج  اوافع، للست اب 

حا  ىن الحد األدمى الست اباا لل عبارة   بشدة، اوافع غار للست اب ( 1إ والدرج  اوافع،
  ويتم  (49( والحد األدمى إ245( ويكون ا هوع درجاا اله ياب إ5( والحد األعلى بو إ1إ

 : لي اا  على  اساء احور ىو عبارة  ل ل االست اب  درج  تحد د 
 ( جداً   ايف  إ است اب  درج  ته.ل  80 1  ا  ىال إلى 1 ا  -
 (   ايف إ است اب  درج  ته.ل 60 2 ا  ىال إلى 80 1 ا  -
 ( اتوس  إ است اب  درج  ته.ل 40 3 ا  ىال إلى 60 2 ا  -
 ( ل ارةإ است اب  درج  ته.ل 20 4 ا  ىال إلى 40 3 ا  -
 ( ل ارةجداً إ است اب  درج  ته.ل  5 ا  ىال إلى 20 4 ا  -

ا  :اإلحصائية األساليب: سابعا  
 باست دا  ال ياماا  تحلال تم تح يقها، إلى  سعى التي واألبداف البح   ط يع   على  اساء 

  لألسالام  وفقاً  الستا ا واست راج( SPSSإ االجتهاعي  للعلو  اتحصا ي   الحزا  ارمااا
 : التالي  اتحصا ي 

 ات ا   الدراس  ىفراد  است اباا  ولح اب  الدراس ، ىفراد  لوصل الهئوي  والس م  الت رار -1
  الدراس  ىداة  تتضهسها  التي الاباراا 

  الدراس  ىفراد  است اباا  لترتام  الح ااي  الهتوس اا  -2
  الدراس  ألداة  الداخلي االت اق صدق ا  للتملد  اارسون  ارتباط اعاال -3
  الدراس  ىداة  ثباا  ل ياب( ىلفالرومباخإ ثباا  اعاال -4
   وة عد  عبارة لل على للست اباا  الح ااي الهتوسط لوصل وذل : الهد  اعادل  -5

 إجراءات التطبي 
   الدراس  عاس  ىفراد  على اله ياسا  ات  اع ح  االب اا  -
 حدة، على طالم  ل ل ال ا  الدرجاا  واست لص  الهقا يس اتصحيح الباح   اا  -

  جدول في وس لها
   ا ت دًاا اتحصا ي  اتجراءاا  بعهل الباح   اا  -

   اارسون   ارتباط اعاال -1
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  ىلفا لرومباخ ثباا  اعاال -2
   ال  ي االمحدار تحلال -3
  ال ااس الفصل في ستعرض  التي الستا ا إلى وتوصل

 الخطوات اإلجرائية للدراسة

بالتفوق  اا  الباح  اتحد د الهشكل  التي تواجهه وبي إاكامي  التس ؤ تحديد المشكلة:  -
  وإدراخ الدراسي ا  خلل القلع التساف ي، وتقد ر ال اا لد  طلب الهرحل  الهتوس 

 العلا  ااسهم  
حا  اا  اتحد د ال ياماا والهعلوااا اللزا  لفهم   قام الباحث بتنظيم خطة العمل: -

الهته.ل في الهسها   سلوب الهساسم الهشكل  ااد الدراس ، وا  ثم ات   الباح  األ
 لهعال   الهشكل  وتساولها بالدراس    الوصفي االرتباطي

اا  الباح  ب ه  الهعلوااا وال ياماا ع  الظابرة احل الدراس ، ا  جمع البيانات:  -
  د ا  األداياا واألطاريح والدورياا ال ابق  التي تساول  او وعاا الدراس  العد 

تم تف ار ال ياماا واست لص الستا ا، لها تم تحلالها وتسظيهها   تحليل البيانات: -
    spssباست دا  ارمااا الرزا  اتحصا ي 

تم السظر إلى اد  اصداقي   ا وتسظيهه اا بعد تحلال ال يامالتخطيط للعمل المستقبلي:   -
بات اف  إلى اشارل  الستا ا ا   الستا ا، واد  التحقع ا  صدق فروض الدراس ،

ىصحاب الهصالح الهشترل   
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 نتائـــــج البحـــث ومناقشتهــــا  
 

   
 

 .أوالا: عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

ا: توصي  .ةـــــــات الدراســــــــــــــثانيا

 .ةـــــــــــــات المقترحــــــثالثا: الدراس
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 نتاـج الدراسة بمناقشتها 

 اله وت دا  اتحصوا ي  واألسوالام  وىدواا  عاسو  ال وااع ال وزء فوي الباح   عرض  ىن بعد   
 دراسو ال فوروض  علوى دراسو ال عاس  ىفراد  است اباا  عرض  الفصل ب ا في  تم سوف ،دراس ال في

 ويستهوي الهاداميو ، دراسو ال متوا ا ال وك  وتقوديم وتحلالهوا الستا ا إلى وصوالً  إحصا يًا، واعال تها
  الهقترح  دراساا وال التوصياا  اتقديم

 : عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:أوالا 

 الدراسي التفوق  اا  اوجب  ارتباطي  علا  توجد " ويسك على ىمه :الفرض األول متا ا  -1
  ب    لستا ا وللوصول"  ال وي   دول  في الهتوس   الهرحل  طلب  لد  التساف ي والقلع

 ىبعاد  على الدراس  عاس  ىفراد  است اباا  اا  اارسون  ارتباط اعاال إي اد  تم فقد  الفر ي 
   و ح  التالي وال دول الدراسي، التحصال لدرجاا  ال لي  والدرج  التساف ي القلع ا ياب

 :ذل 

 ( 10) جدول
  الكلية والدرجة التنانسي  القل  مقياس أبعاد بيم بير  ن  ارتباط معامل

 الدرا ي التحصيل لدرجات

 التنانسي القل  مقياس أبعاد
 الدرا ي التحصيل لدرجات الكلية الدرجة

مت  ط 
 القل 

مت  ط 
 التحصيل

 االرتباط معامل

 2.58 "الجسمي البعد"
93.20 

 **0.304 
 0.109 2.58 "المعرني البعد"

 0.352**  3.77 "بالنف: "بعد الثقة
 0.403**  2.98 الكلية الدرجة

 01 0  ا تو   ع  إحصا ًيا دال االرتباطاعاال **

 : يلي ما إلى( 10) الجدول نتاًج تشير
  ال لي   والدرج  ،"ال  هي البعد " اا  إحصا ي   دالل  ذاا  اوجب  ارتباطي  علا  توجد  •

 لد   ال  هيالبعد  زاد  للها ىمه ىل ؛ (304**إ ارتباط بهعاال الدراسي التحصال لدرجاا 
   الدراسي التحصال درجاا ارتفع   للها ال لب 

  حا   الدراسي؛ التحصال لدرجاا  ال لي  والدرج " الهعرفي البعد " اا   ارتباطيه علا  توجد  ال •
    إحصا ياً  دال  غار  ادرج  االرتباط اعاال جاء
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 ال لي   والدرج " بالسفس ال.ق بعد " اا   إحصا ي  دالل  ذاا  اوجب  ارتباطي  علا  توجد  •
  بالسفس  ال.ق  درج  زادا  للها ىمه ىل ؛ (352**إ ارتباط بهعاال الدراسي التحصال لدرجاا 

   الدراسي التحصال درجاا  ارتفع   للها ال لب  لد 

 القلع  ا ياب ألبعاد  ال لي  الدرج  اا   إحصا ي  دالل  ذاا  اوجب  ارتباطي  علا  توجد  •
  للها  ىمه ىل ؛ (403**إ ارتباط  بهعاال الدراسي التحصال لدرجاا  ال لي  والدرج  التساف ي

   الدراسي التحصال درجاا  ارتفع   للها ال لب  لد  التساف ي القلع درج  زادا 

 توصل  التي( 2006إ ال راومه  صالح صفاء دراس  متي   ا  جز اً  الستي   تل  وت تلل
  الدراسي والتفوق  االاتحان الع اا  ىيًضا سالب  علا  وجود   إلى

" لرااار"ودراس   (wright, 2016" إرا   " دراس  متا ا ا  جز ًيا الستي   تل  وتتفع
  األداء زيادة محو  واوجًها اي ًرا لان التساف ي القلع ىن إلى اتوصلت التيو  (Kramar, 2008إ

 توصل   التي( 2007إ خار ىحهد  احهد  ال اد  دراس  متي   ا   جز ًيا الستي   تل  وتتفع
  والهتمخري   الهتفواا إ العاس   ىفراد  درجاا  اتوس اا  اا   إحصا ي   دالل  ذاا  فروق  وجود  إلى

    دراسًيا الهتمخري  لصالح وااللتئاب  القلع ا ياب على( دراسًيا

  ا  وجود موع ا  ( 169 ،2010إ  ال وليبشا  إليه ويهك  تف ر ذل  في  وء اا ىشار 
 العهل إلى ويدفعهم الاواي ، الحياة في األش اص  جهي  به يشعر ال ل الشيء بوو  ال ول  القلع

  با خري ، علاتسا وتعزيز اله ئولي  وتحهل واالرتقاء التقد  إلى باالستهرار  ويدفعسا واتمتاج
   ىفعاله ع  وا ئولياته بحريته  شعور  متي   القلع ا  السوع اه ا  اتم ان ويشعر

 ال.ق   ا  موع وجود  إلى ىد  واألاران األسرة ا  الهقد  الدعم واد  رج  ذل  إلى ىن
  إي ااي   طاا  إلى  التساف ي بالهوال ال اص  القلع  تحول فإمه وةالتالي؛ ال لب  لد  بالسفس

  التعلم  محو إي ااي  ات اباا  وااتلخ اله تلف ، الهشكلا  اواجه  على  ت اعدبم  ال لب  لد 
 ؤدل إلى إح اب ىيضا و  ،ا خري  وثق  الهسشود  اله تو   على الحفاظ ىجل ا  ىفضل بشكل

ال الم ب يهته وةسف ه اا  األش اص ا خري ، وي عل الهوال التساف ي بالس ب  لل الم ا ااًل  
ولعل ىبم ىسباب زيادة ال.ق  بالسفس   رز  يه ادراته واهاراته وي عى لتحقاع م احه  يهإي اايًا   

  خلل  ا  لل الم  الدراسي  التفوق  في ىساسي دورفهي لها  األسري  تسشئ  اللد  ال الم بي 
واألعهال   الواجباا، حل على وتش يعهم الدروب إعداد   تم حا   ألاسا هم األاور ىولياء اتابع 

 الاواي ، وزيادة ثقتهم بممف هم في اواجه  اتاعم الحياة 

" ال  هيالبعد " اا رجاع العلا  اترتباطي  الهوجب  ذاا الدالل  اتحصا ي  إلها يهك  
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 ارتفع   للها ال لب  لد  ال  هيالبعد  زاد  للها ىمهإلى  الدراسي التحصال ال لي  والدرج 
 ال الم  تعرُّض  عسه  ستا اد   ذاته حد  في  التساف ي الهوال ىن ىل الدراسي، التحصال درجاا 
  لد   إي ااي داف  إلى تتحول ىن ي هك  التساف ي  للهوال الهصاحب  ال ل ي  الهظابر ا  للعد د 

 التضلم  في الرغب  زادا  الضضوط ب   زادا  ف لها وتوابعها، ال لولياا  ب   على للتضلم  ال لب 
   التفوق  في والرغب  التحصال زيادة إلى  ؤدل ال ل األار لها التابع  ال ل ي  ا ثار وعلى علاها

 لدرجاا  ال لي  والدرج " الهعرفي البعد " اا  ارتباطي  علا ااسها اد  رج  عد  وجود 
استعداد ا  ع للهوال التساف ي   على يكون ، إلى ىن ال الم فى ب   الحال  الدراسي التحصال 

  حصل  اد  يكون  ورةها   يه، سيشارخ ال ل السشاط ىو العلهي  بالهادة ا بق  دراي  حا  يكون له
 اد  اله تلف  ا  العواال ا  العد د  تحكهه التحصال ىن إلى ا ل، ا   عالي  درجاا  على  يه

  لي    بصورة ال بسي  الساحي  على  القلع تمثار  يكون  فقد  مف ه، ال الم  ىو األسرة  ىو بال ائ  تتعلع
 ا  وي عد  ،فقط التساف ي الهوال في ي تهر ال دا ها الًقا يكون  ال الحال  ب   في والقلع دا ه ،

  ا توا   على تؤثر  ال التي  والسضوج السف ي ، الصح  وات لباا  وال وي ، الهحهودة االمفعاالا 
    والتحصالي العلهي

 وجود إلى توصل   التي( 2003إ العسزل  فريح دراس  ا  جز ياً  الستي   تل   تللوت
   اتماث  عاس  داخل االاتحان والع الدراسي الهعدل اا  إحصا ي   ودال  سل ي  علا 

التي توصل  إلى  (Berger, 2012" )بيرجرلها تتفع تل  الستي   جزيئا ا  دراس  
 ا   لل وىن ،االختباراا  في والقلع الهعرفي الضعل مقاط اا  اوي  علا   وجود  ا  التملد  عد 

  ا   يعامون  ال    األفراد  اا  ل ارة اختلفاا  حددا  اليقا ، وعد  القلع ا  راب  اقا يس
  است دااها  تم  التي الهقا يس ىن إلى يشار اها االختباراا، في القلع ارتفاع  ىو القلع  ام فاض 

  ال لب  لدل القلع ىعراض  ادا  تحدد 

التي توصل  إلى وجود  (Rice, 2008" إرايس"  دراس واتفق  تل  الستي   جز يا ا   
 ولام  ، األبعاد  اتعدد  القلع ا ياب باست دا  ال لب  لدل القلع ا توياا  في ل ار ام فاض 

 ىسباب عدة بساخ ذل ؛ وا   والهعلها  ال لب  تصسيف في إحصا ي  دالل  ذاا  فروق  بساخ
  اا   وجدا  عهوًاا  اتوس    إلى اس فض  ارتباطاا  وجود  ب  م  يكون  اد  ب ا ىمه اسها  احتهل 
   العاطفي  والحال  والهرابقا  األطفال سلوخ  تقايم  عسد   الهحللا  ا تلل

 

ويهك  تف ار وجود علا  ارتباطي  إي ااي  ذاا دالل  إحصا ي  اا  بعد"ال.ق  بالسفس" 
بالسفس ت هم في ت وي  ات اباا إي ااي  لد    والدرج  ال لي  للتحصال الدراسي إلى ىن ال.ق 
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ال لب للتحصال الدراسي بات اف  إلى زيادة دافعاتهم للتحصال حتى ال تهتز ثقتهم بممف هم ل ا 
 فإمه للها زادا ثقتهم بممف هم زاد ا تو  تحصالهم الدراسي 

 & Kjormo وبالفارل  ل وراوإليه ويهك  تف ار ب   الستي   في  وء اا ىشار 
Halvari (2002) بالسفس  ال.ق  اا   اا العلا  تتوسط التساف ي القلع سه  ىن على ىلد  وال ل  

     بالفرد  ال اص  األداء ا تو   وةا 

 الدراسي التفوق  اا  اوجب  ارتباطي  علا  توجد  "ينص على أن : نتاًج الفرض الثاني و  -2
  الفر ي  ب   لستا ا  وللوصول" ال وي   دول  في  الهتوس   الهرحل  طلب  لد  ال اا  وتقد ر

  تقد ر ا ياب ىبعاد  على الدراس  عاس  ىفراد  است اباا  اا  اارسون  ارتباط اعاال إي اد  تم فقد 
 :ذل   و ح التالي وال دول الدراسي، التحصال لدرجاا  ال لي  والدرج  ال اا 

 ( 11) جدول
  الكلية والدرجة الذات تقدير مقياس أبعاد بيم بير  ن  ارتباط معامل

 الدرا ي التحصيل لدرجات
 الدرا ي التحصيل لدرجات الكلية الدرجة الذات تقدير مقياس أبعاد

مت  ط 
 تقدير الذات

مت  ط 
 التحصيل

 االرتباط معامل

 3.79 "الشخصي الذات تقدير" األول لبعدا

93.20 

 **0.519 
 0.434**  3.73 "األكادممي الذات تقدير" الثاني البعد
 0.469**  3.88 "االجتماعي الذات تقدير" الثالث البعد

 0.530**  4.29 "األ رر  الذات تقدير" الرابع البعد
 0.426**  3.04 "الجسمي الذات تقدير" الخام: البعد

 0.638**  3.77 الكلية الدرجة

 01 0 ا تو   عسد  إحصا ًيا دال االرتباطاعاال **

 :   لي اا إلى( 11إ ال دول متا ا  تشار
"  الش صي ال اا تقد ر" األول البعد  اا  إحصا ي  دالل  ذاا اوجب   ارتباطيه علا  توجد  •

 ارتفع   للها ىمه ىل ؛( 519**إ ارتباط بهعاال الدراسي التحصال لدرجاا  ال لي  والدرج 
   الدراسي التحصال درجاا  ارتفع   للها الش صي ال اا  تقد ر درج 

  ، "األلاديهي ال اا  تقد ر"  ال.امي البعد  اا  إحصا ي  دالل  ذاا  اوجب   ارتباطي  علا  توجد  •
 ارتفع   للها ىمه ىل ؛( 434**إ ارتباط بهعاال الدراسي التحصال لدرجاا  ال لي  والدرج 
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   الدراسي التحصال درجاا  ارتفع   للها األلاديهي  ال اا  تقد ر درج 

 ، "االجتهاعي ال اا  تقد ر" ال.ال   البعد  اا  إحصا ي  دالل  ذاا  اوجب   ارتباطي  علا  توجد  •
 زادا  للها ىمه ىل ؛ (469**إ ارتباط بهعاال الدراسي التحصال لدرجاا  ال لي  والدرج 
   الدراسي التحصال درجاا  ارتفع   للها االجتهاعي ال اا  تقد ر درج 

"  األسرل  ال اا  تقد ر" الراب  البعد  اا   إحصا ي  دالل  ذاا  اوجب  ارتباطي  علا  توجد  •
 زادا  للها ىمه ىل ؛( 530**إ ارتباط بهعاال الدراسي التحصال لدرجاا  ال لي  والدرج 
  الدراسي التحصال درجاا  ارتفع   للها األسرل  ال اا  تقد ر درج 

 ،"ال  هي ال اا  تقد ر" ال ااس البعد  اا  إحصا ي  دالل  ذاا  اوجب   ارتباطي  علا  توجد  •
 زادا  للها ىمه ىل ؛( 426**إ ارتباط بهعاال الدراسي التحصال لدرجاا  ال لي  والدرج 
  الدراسي التحصال درجاا  ارتفع   للها ال  هي ال اا  تقد ر درج 

  تقد ر " ا ياب ألبعاد  ال لي  الدرج  اا   إحصا ي  دالل  ذاا  اوجب  ارتباطي  علا  توجد  •
 للها  ىمه ىل ؛( 638**إ ارتباط بهعاال الدراسي التحصال لدرجاا  ال لي  والدرج  ،"ال اا 
   الدراسي التحصال درجاا  ارتفع   للها ال لب  لد  ال اا  تقد ر  ا تو   ارتف 

  والهعلها   األبل ا  ال الم   ساله ال ل والتش ي  التقد ر ىن؛ إلىاد  رج   ب ا ولعل
 في ال الم  رغب  إلى  ؤدل ال ل األار محوبا، اتي ااي واالت ا  بالسفس ال.ق  التقد ر ب ا  دعم
 والتحصال،  االست لار وزيادة التفوق  زيادة على  يعهل له، وتقد ربم ا خري   ثق  احل يكون  ىن

  ال الم  لتش ي  إي ااًيا عااًل  يشكل التحصالي اله تو   في واالرتفاع التفوق  ب ا ىن ىيًضا وم د 
 لًل  طردي  علا  الدراسي والتحصال ال اا  تقد ر اا  فالعلا  به، الهحي ا  ا ل ا  وتعزيز 
   ا خر في  ؤثر اسهها

التي توصل  إلى ىن   (Winning, 2009دراس  ويسسا" إ متي  وتتفع تل  الدراس  ا  
التلاا  ال    لد هم عدد ا  الهؤشراا العالي  لتقد ر ال اا يهالون إلى ىداء ىفضل ا  الهدرس  

 بشكل عا   
 تقد ر" ولاأل البعد  اا  إحصا ي  دالل  ذاا  اوجب  ارتباطي  علا  وجود  اد  رج و 

 تقد ر  درج  ارتفع   للها ىمه ىل الدراسي، التحصال لدرجاا  ال لي  والدرج  ،"ش صيال ال اا
، حا   ؤدل ارتفاع تقد ر ال اا الدراسي التحصال درجاا  ارتفع   للها ش صيال ال اا 

وسايه ليكون ىفضل اّها بو عليه؛ ع  طريع تح ا     ا هود الش صي لل الم إلى ت ور 
شهل ب ا ادراته وإاكامياته واؤبلته، ويكون ذل  بهعرف  مقاط القوة في ش صاته وت ويربا، وي
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الت وير القدراا العقلّي ، واهاراا التواصل ا  ا خري ، وتح ا  القدرة على ال ي رة على  
لت وير ال اا ىبهّي   ، و السفس والهشاعر وردود األفعال، وإل ااها اهاراٍا عد دًة وسلولًا إي ااياً 

له تو ، ولّلها  ل ارة سواًء للفرد ىو لله ته ، وت تلل ىبهّاته ا  ش ك  خر في الدرج  ىو ا
   زاد اتم ان ا  ت وير  لسف ه عل ارلز  في اله ته  وىصبح ىفضل

التي ىشراا   (459 ،2014إ ا لوسيوفاء ويهك  تف ار ذل  في  وء اا ىشارا إليه 
  هتهون  ال    الساب إن حا   اتم ان، مفس  رفع  في  ت لى ال اا  تقد ر  ا  األسهى الهدف إن

  سليه   ش صي  ااتلخ إلى ي هحون  بؤالء ىمف هم ع  صورة ىفضل تقديم في ويرغ ون  بممف هم
  ذواتهم  ويحققوا ال هال درج  بمدا هم   لضوا ىن  في ويرغ ون  فاها  والتحكم  علاها  ال ي رة ي ت يعون 

    يكون  اا ىفضل على

التي توصل   (2012إ العتا ي ا لم و  عوض  اهدو وتتفع تل  الستي   ا  متي   دراس  
إلى وجود علا  ارتباطي  اوجب  اا  طلب الهرحل  ال.اموي  اا  اتوسط درجاا ا ياب دافاي   

 اتم از وا ياب تقد ر ال اا 

 ,Hassan & Jamiدراس  ح   وجااي إ متي  جز ًيا ا  لها اتفق  تل  الستي   

التي ىظهرا ىن ال لب ال     لتزاون بالحضور، لام  احصلتهم األلاديهي  ىعلي   (2016
بشكل الحوظ ا  ال لب ال    تعهدوا التضام ع  الهدرس ، وتوجد علا  ارتباطي  اا  افهو   
ال اا األلاديهي وتقد ر ال اا الش صي لل لب بشكل عا ، سواء لل لب ال     تعهدوا  

 دوا الغياب الحضور ىو ال    تعه

  ال.امي البعد  اا  إحصا ي  دالل  ذاا  اوجب  ارتباطي  علا  وجود ااسها يهك  ارجاع 
إلى ىن تفوق ال الم وارتفاع   الدراسي التحصال لدرجاا  ال لي  والدرج  ،"األلاديهي ال اا  تقد ر"

  ارتفاع  إلى ذل   ؤدل حا   جد د  بو اا لل تعلم في ورغ ته بال عادةتحصاله  ؤد  إلى شعور  
  وتسهاتها اكامته على الحفاظ يحاول ي عله ال ل األار واعلهيه، زال ه اا  ال الم  اكام 

  التفوق  ىجل ا  واالجتهاد  التحصال في باالستهرار

التي   (2013إ  الوباب  ع د  وداليا سعودل؛ احهد  دراس وتتفع تل  الستي   ا  متي   
ل لب  والبعدل الق لي  ال ياسا   درجاا  اتوسط  اا علا  ارتباطي  اوجب   وجود توصل  إلى 

 هي والتحصال الدراسي  األلادي ال اا  تقد ر ا ياب علىذول الع ز الهتعلم 

التي   (2015إ الشا م  واحهد  الحاج؛ ادورل  دراس  متي   ا  الستي   تل  لها اتفق  
  لد   األلاديهي والتحصال الرفااي ال اا  تقد ر اا  إي ااي  ارتباطي  علا  وجود توصل  إلى 
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   اتوسط الرابع  ال س  تلاا  
 تقد ر" ال.ال   البعد  اا  إحصا ي  دالل  ذاا  اوجب  ارتباطي  علا ويهك  ارجاع وجود 

 الدافاي  في باًااإلى ان الهعززاا االي ااي  تلعم دورا  الدراسي والتحصال" االجتهاعي ال اا 
  واألعلى  به والهحي ا   ا خري  لد  واحترااه بهكامته ال الم  يشعر فعسداا والتحصال، للتفوق 

  زيادة  على والعهل  ل اته تقد ر  إلى  ؤدل ب ا فإن ال سي  والهرحل  العلهي  الهكام  في اسه
    ال افي باالحترا   جد ًرا يكون  حتى تحصاله

، التي توصل  إلى وجود (2011إ دبابش على  دراس وتتفع تل  الستي   جز يا ا  متي   
علا  ارتباطي  إي ااي  اا  الت فيف ا  القلع االجتهاعي وزيادة فاعلي  تقد ر ال اا لد  طلب 

 الهرحل  ال.اموي   

التي   (Thompson, 2010" إطوا ون " دراس لها اتفق  تل  الستي   ا  متي   
توصل  إلى وجود علا  ارتباطي  إي ااي  اا  التوجه األخلاي وقياب تقد ر ال اا لد  طلب 

  التساف ي   القدرة تعزيز في مشط اشارخ به.اب   تعت ر الهدرس الهرحل  ال.اموي ، واد استستا إن 
  وت مثر  لل لب، األخلقي   التسهي  عهلي  في باااً  دوراً  تلعم  لها لل لب، والهادي  االجتهاعي 

  ال لب   يحتاج التعلم، ا ته  في السزاب  إلي الفرد  يفتقر وعسداا سلولهم،  علي وا ح بشكل
  وىارامهم،  ألمف هم، والهساف  الت اليف اا  الفعال   الهوازم  في ترشادبم الهؤس اا  إلى السظر إلى

   السزاب  فقدان علي  الهترتب  العواام  وفهم واله ته ،

ااسها  رج  الباح  وجود علا  ارتباطي  اوجب  ذاا دالل  إحصا ي  اا  البعد الراب   
  تقد ر  درج  زادا  للها ىمه ىل، الدراسي التحصال  لدرجاا  ال لي  والدرج " األسرل  ال اا  تقد ر"

األسرة لها دور ل ار في إشعار ، حا  ىن الدراسي التحصال جاا در  ارتفع   للها األسرل  ال اا 
وتحهل اله ئولي ، وتعزيز ال لولياا   ال الم باالحترا  والتقد ر وإع ا ه موعًا ا  االستقللي 

شعورًا بممه ماجح وي عله  .ع في مف ه وا  حوله،   م اتي ااي  لديه؛ األار ال ل يع ي ال ال
 ويصبح ىل.ر حاوي  وا  ثم يشعر اتقد ر عالي ل اته   

  الشا م  ال اسي واحهد  الحاج؛ ادورل  دراس  متي   ا جز يا  الستي   تل وتتفع  
  والتحصال  عا ليال ال اا  تقد ر اا  إي ااي  ارتباطي  علا  وجود  التي توصل  إلى (2015إ

   اتوسط الرابع  ال س   تلاا    لد  األلاديهي
 

 توجد الالتي توصل  إلى ىمه  (2008إ وزمه سلو   دراس تل  الستي   ا   لها اختلف  
 لأل  الحم  سحم  وىسلوب  العقااي األسلوب  ا  لأل اا  إحصا ي  دالل  ذاا  ارتباطيه  علا 
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  الدراسي والتفوق 

  ااسال البعد  اا  إحصا ي  دالل  ذاا  اوجب  ارتباطي  علا ااسها يهك  ارجاع وجود 
في الهرحل  إلى ىن ال الم  الدراسي التحصال لدرجاا  ال لي  والدرج  ،"  هيال ال اا  تقد ر"

الهتوس   يهر بعدة اراحل ج هي  اتضارة ت تلل اس  اداي  الصفوف األولى فتتشكل لديه صورة   
ال اا األولى التي تدعم مقك الفرد اسف ه حا  ت هح له باتمدااج ا  طلب ىل ر اسه سسًا،  
إلى ىن يصل في الصفوف األخارة في الهرحل  الهتوس  ، حا  تظهر لديه الصفاا ال  هي  
إالتضاراا الداخلي ( في فترة ال لوغ التي ت اعد  في تضاار ات اباته حول مف ه وذاته، وعليه ىن  

 ل ب   التضاراا، وة عله  .ع اسف ه وا  حوله ويصبح ىل.ر مضوجًا، وةالتالي ارتفاع   تق 
 تحصاله األلاديهي في الهدرس  

التي توصل   (Winning, 2009" إ ويسسا" دراس   متي   ا  جز ًيا الستي   تل  وت تلل
 ال الم  ادرة على  ؤثرال ت ال اا  تقد ر  في  الريا ي  ال فاءة وعساصر ال دمي  الهظهر  ىنإلى 
   ىلاديهًيا التفوق  على

"يهك  التس ؤ بالتفوق الدراسي ا  خلل القلع  : نتاًج الفرض الثالث وينص على أن  -3
التساف ي وتقد ر ال اا لد  طلب الهرحل  الهتوس   في دول  ال وي "، والعواال األل.ر  

است دا  ىسلوب االمحدار  تس ًؤا بالتفوق الدراسي  وللوصول لستا ا ب   الفر ي ، فقد تم 
 ال  ي وذل  على السحو التالي:

 لخطي ( نتاًج اختبار نم ذج االنحدار ا12جدول )

 R R² F الدرا ي التف ق  مع المتغير
 a 0.407 71.323 0.638 الذات تقدير

 403a 0.162 20.161 0 التنانسي القل 

لتقد ر ال اا  ( 407إ والتي ت اول  2R ال ااع وا  خلل قيه  (12إ ا  ال دول
 ( للقلع التساف ي  تضح لسا ا تي: 162إو

( ا  العواال الهؤثرة على التفوق الدراسي لد  %7 40إن تقد ر ال اا يف ر اا م  ته إ -
 طلب الهرحل  الهتوس   في دول  ال وي  والس ب  الباقي  تعود لعواال ىخر   

( ا  العواال الهؤثرة على التفوق الدراسي %2 16م  ته إىن القلع التساف ي يف ر ا   -
 لد  طلب الهرحل  الهتوس   في دول  ال وي  والس ب  الباقي  تعود لعواال ىخر  

ا ل   تضح ىن تقد ر ال اا ا  العواال األل.ر تس ؤ بالتفوق الدراسي، حا  جاءا  -
للقلع التساف ي لد  ( %2 16( في اقاال إ%7 40م  ته في الهرتب  األولى اس ب  إ 
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 طلب الهرحل  الهتوس   في دول  ال وي  

إن مهوذج االمحدار ال ل تم اساء  للتس ؤ بمسلوب التفوق الدراسي إاتضار تاب ( ا  خلل  -
 تقد ر ال اا، والقلل التساف ي إاتضار ات تقل( وبو مهوذج صالح للتس ؤ  

.ل: الدافاي  لنم از، وال لاء، اد تس ئ العد د ا  العواال األخر  بالتفوق الدراسي ا -
 والهاول واالت اباا  

(  2007إ خار  ىحهد  احهد  ال اد  وبساخ شبه اختلف اا  الدراس  الحالي  ومتي   دراس 
  الهتفواا  إ العاس  ىفراد  درجاا  اتوس اا  اا  إحصا ي  دالل  ذاا  فروق  وجود  إلى توصل   التي

   دراسًيا الهتمخري  لصالح وااللتئاب  القلع ا ياب على (دراسًيا والهتمخري 

  التي( 2012إ  العتا ي ا لم عوض  اهدو  دراس وت تلل تل  الستي   جز ًيا ا  
    لنم از الداف  ىبعاد  وةعض  بمبعاد  اله تق ل الع اا  دال  سالب علا   وجود  إلى توصل  

 ,Rogaten & Moneta" إواوماتا  روجات "  دراس   متي    ا   جز ًيا  الستي    تل   وت تلل

  ىن  يهكسها  األلاديهي ، باتم ازاا  ترتبط التي  التعليم ىسالام  ىن إلى الدراس  توصل   واد ( 2016
  لل لب  األلاديهي والتفوق  التعليهي اله تول  في بالتقد   تتسبم

التي توصل   (Winning, 2009" إ ويسسا" دراس   متي   ا  جز ًيا الستي   تل  وت تلل
 ال الم  ادرة على  ؤثرال ت ال اا  تقد ر  في  الريا ي  ال فاءة وعساصر ال دمي  الهظهر  ىنإلى 
   ىلاديهًيا التفوق  على

 :الدراسة توصيات: نيااثا

 :باآلتي الدرا ة ت صي 
 التي الصحيح   األسالام  ا باء إل اب  اهدف األسري  اترشادي  ال رااا و    رورة -

  على  الهؤثرة  ال ائ  واظابر   العسل ع    بعدبم ال ل ال اا  تقد ر تسهي  إلى تؤدل
  لألاساء السف ي  الصح 

 ال اا تقد ر ا توياا  ع  بال شل  هتهوا ىن التعليهي   العهلي  على القا ها  على ي م  -
   اله تلف  التعليهي  الهراحل في ال لب  لد 

 
 تقد ر اس فضي لل لب  والتوجاهي  اترشادي  ال رااا او   التعليهي  اتداراا  ابتها  -

  ال اا  تقد ر به تو   االرتقاء في له اعدتهم ال اا 
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 اا  خلل ا  التعليم، عهلي  في ىبهي  ا  له لها ال اا  تقد ر  محو االبتها  توجيه -
  محو است اباته  بو ات اباا  بو ىبداف تحد د  في  او و  ويؤثر  لسف ه،  الفرد  يصسعه

   مف ه  ومحو ا خري ،
 ف رة ا   التشت   ىو التوتر  وعد  رحم، بصدر الهساف   ف رة اتق ل ال لب  توعي  -

 لل دااا  ارمااا إمشاء  الهحاول  شرف  يكفي اتخفاق، عسد  الحزن  وعد  الهساف  ،
  الهتعلق   واأللاديهي  واالجتهاعي ، السف ي ، الصعوةاا  على التضلم  يكفل اترشادي 

  السف ي  ال لب  ىداء ا تو   ورف  اسها للت فيف وذل  ال اا، وتقد ر التساف ي بالقلع
   واأللاديهي واالجتهاعي

  ال لب  لد  ال اا  تقد ر تدري ي  لرف   ارااا و   -
 ال لب به ي تهت  ار  اساخ خلع ىجل ا  والترفاهي ، الريا ي   باألمش   االبتها  -

   والقلع التوتر ع  بعاًدا
 ىبدافهم تحد د  في وا اعدتهم  زال هم، ا   الشريف   الهساف   على ألاسا هم  ا باء تش ي  -

  الهساف   في ال دء ا ل
 ىل ا   الر ب  ىو ال وف وعد  ال لب، مفوب في  بالسفس ال.ق  بضرب قيا  الهعلها  -

   واجههم تحدل ىل ىو اساف  
 اا ىفضل تقديم  على  تش يعهم  ىجل ا  الهعسول  والدعم لل لب  والحوافز الهكافلا  تقديم -

 .اسهم اله لوة  األبداف وتحقاع لد هم

ا   : المقترحة الدراسات: ثالثا

  بال وي  ىخر   اهسي  وا تهعاا واساطع اائاا في الههاثل  الدراساا ا  الهزيد إجراء -
 خلل ا  الدراسي التفوق  على التعرف إلى تهدف التي الدراساا  ا  الهزيد  إجراء -

  والتولادي  االلتئاب  ا.ل ىخر   اتضاراا 
إجراء دراساا ا تق لي  ع  فاعلي  است دا  ارااا إرشادي  في تسهي  تقد ر ال اا لد   -

 طلب الهرحل  ال.اموي   
إجراء دراساا ا تق لي  حول العلا  اا  القلع التساف ي ودافاي  اتم از لد  طلب  -

 الهرحل  ال.اموي  ادول  ال وي  
دراساا ا تق لي  القلع التساف ي وعلاته بالهتضاراا الديهوغرا ي  لد  طلب   ءإجرا -

الهرحل  ال.اموي  
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 المراجــــع  

 :العربية المراجعأوالا : 

(  علا  ا تو  ال هو  بالتفوق الدراسي لد  طلب الهرحل  1991إارا يم حاد ج ر  إ  1
 ال.اموي  العاا ، رسال  ااج تار غار اسشورة، جااع  الزاازيع  

(  الع الريا وياا لود  التلااو  وعلاتوه اوبعض الهتضاوراا 1996إارا يم احهد يعقوب إ  2
، 9وث الترةويووو ، جااعووو  ا ووور، العووودد الش صوووي  والسف وووي  والهعر يووو ، ا لووو  ارلوووز البحووو 

   5ال س  

  ا   عاس   لد  الهتضاراا  ابعض  وعلاته  ال اا  تقد ر(  "2007  إ احهد شافعي ىحهد   3
  ع  الزاازيع، جااع   ،اآلداب ولية مجلة". البحري  بههل   دراسيا  الهتفواا   الهرابقا 

 370  -333( 43إ

التف ار العقلمي واللعقلمي  "(  2014إ  العار ي ارزوق اله ارل ؛ وزيد احهد  ىحهد   4
  – ، عالم الترةي "وعلاته بالتفوق الدراسي لد  طلب الهرحل  الهتوس   ادول  ال وي  

 62-15(، 48اصر: إ

( تقد ر ال اا لد  طلب  الهرحل  2013ىزبار  وسل ج ورل؛ صبا  ارشود الع ادل إ  5
   303-256(، 5إ2اتعدادي ، ا ل  جااع  ت ري  للعلو ، 

  ع   دراساا  األطفال لد  الهو ب  تسهي (  " 2009إ  ال افي الفتا  ع د  ع د  إسهاعال  6
 .للسشر ال.قا ي  الدار: القابرة ،"والهوبوةي  الهو ب 

  دراسي  إستراتي ي  فاعلي (  "2001  إادر إارا يم وإسهاعال ىحهد ع دالقادر ؛ ىشرف  7
 جااع : اصر ،النفسي اإلرشاد مجلة ،"ال ااع  طلب  لد  التحصال الع على للتضلم 
   14:  ع شهس، عا 

(  التس وووؤ بقلوووع التحصوووال اووو  خووولل بعوووض 1999ىشووورف ع ووود القوووادر، إسوووهاعال اووودر إ  8
العواال الهرتب   بعاداا االست لار لد  عاس  او  طولب الهورحلتا  ال.امويو  وال ااايو ، 

   64-9، ص ص 39ا ل  للي  الترةي  ا سها، اله لد العاشر، العدد 

  رعاي  ادور الهودعا  اله سا  لد  ال اا  تقد ر(  "2008  إالهقصود  سعاد ع د  ىاامي  9
 الفرد خدا  اسظور ا  اقتر  وتصور  ال  ياي  اائتهم في اله يها  واله سا  اله سا 
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 - االنسانية  والعل م االجتماعية الخدمة ني درا ات مجلة ،"ال اا  تقد ر لتح ا 
 .651-619 ،(24إ 2 اصر،

(  التع وووور االجتهوووواعي لهووووا تدرلووووه فئوووواا اوووو  الشووووباب 1988ىايهوووو  اصوووو فى لااوووول إ  10
الهصووورل فوووى اله وووتوياا االجتهاعيووو  واالاتصوووادي  اله تلفووو ، وعلاتوووه بكووول اووو  ا وووتو  

 ال هو  والقلع، رسال  دلتورا ، للي  ال ساا، جااع  عا  شهس 

  طلب   ا  عاس  لد  ال اا  وتقد ر اتمترم   إداان(  "2010  إاص في سرااسي إيهان  11
  2 اصر، -شهس  عا  جااع  ال ساا  للي  -اآلداب ني العلمي  البحث  مجلة ،"ال ااع 

 .230  -197 ،(11إ

  طلب   لد  ال اا  تقد ر(  "2015  إالشيخ الهولى وفضل العزيز ؛ احهد ع د  ىيه   12
 جااع   -ا داب  للي  - داب مجلة  ،"الش صي  ب هاا  وعلاته ال رطو  جااع 

 .196 -181  ،(34إ ال ودان، -ال رطو 

 ولية مجلة ،"ال ي رة بهرلز وعلاته ال اا  تقد ر(  "2007  إاسصور الحلو ا.اس   13
 .261  -236 ،(79إ العراق، -بضداد  جااع  اآلداب،

  اقارم   دراس : ال اا  اتقد ر وعلاته الحياة ع  الر ا(  "2006  إىحهد العلوان بشار  14
 رسال   ،"األردن في حرلًيا للهعااا  الريا ي للسشاط الههارسا   وغار الههارسا  اا 

 .الهاشهي  األردمي  الههل   األردمي ، ال ااع  العليا، الدراساا  للي  اسشورة، غار  دلتورا  

 ،"والتفوق  الهو ب  دعم في اتعل  وسا ل دور(  "2010  إىحهد الرشودل ا  اسدر  15
  ارعاي   تتحقع ىحلاسا -والهتفواا  الهوبوةا  لرعاي   ال اب  العرةي العلهي الهؤتهر
 .األردن- عهان:   ولاو 29-28 ا  الفترة في  الهسعقد  الهوبوةا ، ىاسا سا

(  بعض ىبعاد القلع االجتهاعي الهس ئ  بالتحصال 2014اسدر ا  ع د هللا الشريف إ  16
، العدد 3الدولي  الترةوي  الهت صص ، اله لد الدراسي لد  طلب  جااع  طاب ، اله ل  

9  
(  الوووع الهساف ووو  الريا وووي  وعلاتوووه ادافايووو  اتم ووواز 2011اورموووان شوووريف اصووو فى إ  17

الريا ووي، لوود  الع ووي الريا وو  ال ااايوو  فووى ال زا وور، األلاديهيوو  للدراسوواا االجتهاعيوو  
 ( 60-50واتم امي ، ص ص 
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 .والتوزي  للسشر الفاروق  دار: القابرة   الهتفواا  لل لب  التدريس(  "2008  إاال واالب  18

 في جد دة اراءة" الفا ع اتم از واضي  ال اا  تقد ر(  "2007  إالعال احهد ع د  تحي   19
  ا م ،"والهماول الواا  اا   ال اص  الترةي "األول العلهي الهؤتهر ،"اله دع سيكولوجي 

 ( 2007   ولاو 16 -  15إ الفترة في اسها جااع  الترةي ،   للي  السف ي  الصح 

  اله تق لي   بالسظرة وعلاتها وال الب  الهوجب  الوجداماا (  "2005  إعلي اتم  جلل  20
  للي   اسشورة، غار ااج تار رسال  ،"الهوبوةا  ال اص  االحتياجاا  ذول  األطفال لد 

 .طس ا جااع  الترةي ،

  365:  و  بعد   وًاا اسف   ثقت  اا : ال اا  تقد ر دستور(  "2006  إجال لاسدمفالد   21
 الههل    ،"ال اا  وتقد ر  ال.ق  ا ال في  الهتحدة الههل   في 1 رام  ال  ارة ا   تلهيًحا 
 .جرير اكتب : ال عودي  العرةي 

، القابرة، عوالم 6(  علم مفس السهو ال فول  والهرابق ، ط2005حااد ع د ال ل  زبران إ  22
 ال تم  

، دار 2ل م السف ي والحياة، ال تاب األول، ط( : ا2001ح ان الهالح إ  23
 اتشراااا، داشع 

(  "فاعلي  العلج العقلمي االمفعالي ال لولي في خفض 2003ح ام احهد ح ام  إ  24
القلع لد  الهرابقا  ذول اتعاا  ال هاي "، رسال  دلتورا ، اصر: جااع  اسها:   ا تو   

 للي  الترةي   

(  "القلع التساف ي لدال  تفاعلي  اا  ال سس ودافاي   2004إ ح ام احهد ح ام    25
 -اتم از وا تو  ال هو  لد  طلب الهرحل  ال.اموي "، الهؤتهر ال سول الحادل عشر 

 .دي ه ر 27إلى  25اصر: الفترة ا   -الشباب ا  ىجل ا تق ل ىفضل 

ورعا تها"، الهرلز القواي (  "الهو ب  افهواها، التشافها، 2004ح ام احهد ح ام  إ  26
 للاتحاماا التقويم الترةول، القابرة  

 ذول  ا   عاس   لد  ال اا  اتقد ر وعلاته  ال اتي التسظيم(  "2013  إ سعد شابان حهدل  27
 .442 -399 ،(52إ اصر، - طس ا جااع  - التربية ولية مجلة ،"البصري  اتعاا 
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بالدافاي  لنم از لد  تلا ة ال.اموي ، رسال  ( علا  تقد ر ال اا 2012حهرل صارة  إ   28
 ااج تار غار اسشورة،للي  العلو  االجتهاعي ، جااع  وبران  

  طلب   لد  العدوامي بال لوخ وعلاته ال اا  تقد ر(  "2003  إاحهد الضادان الحهادل  29
 ا،العلي الدراساا  للي  اسشورة، غار ااج تار  رسال  ،"الرياض  بهد س  الهتوس   الهرحل 
 .األاسي  للعلو   العرةي  مايف  ىلاديهي 

 اواجه  بمسالام  وعلاتها السف ي  الصلب (  "2012  إاحهد العاادلي ا  خالد   30
  بهد س   والعاد ا  دراسًيا الهتفواا  ال.اموي  الهرحل  طلب  ا  عاس  لد  السف ي  الضضوط

 الههل  : القر   ى   جااع   الترةي ،  للي   اسشورة، غار ااج تار رسال  ،"الهكرا  اك 
 .ال عودي  العرةي 

ال اا لد  طلب  الدراساا (  تقد ر 2011خالد ع د هللا الحهورل، ع د هللا الصالحي إ  31
، العدد 19، اله لد االجتهاعي  في جااع  القصيم في  وء بعض العواال الهؤثرة  يه

 (، ا لا ال ااع  اتسلاي   1إ

(  العلا  اا  ا تو  القلع وتقد ر ال اا لد  عاس  ا   2007خلال إارا يم ال ياتي إ   32
الهداسا  الهتعاطا  للهؤثراا العقلي  اقارم  بضار الهداسا ، رسال  دلتورا ، للي   

 الدراساا العليا، ال ااع  األردمي   

كاساتها على  (  ىسالام التسشئ  االجتهاعي  ال اطئ  وإمع2015دميا جلال الرةيعي إ  .33
  11اتعداد االجتهاعي لل فل العرااي دراس  اادامي  في احافظ  ديالي  ا ل  الفتح، 

   383  -353(، 62إ

  اساء  إعادة: ال اا  تقد ر تعزيز"(  2005إ  ريزمر دالاو روةرا  ت ا  االهي ؛ رام ي   34
 .جرير  اكتب : ال عودي  العرةي   الههل   ،"ال د دة األلفي  في للس ا  مف    وتسظيم

 وىسالام  رعا تهم ىسالام  الهوبوةون (  " 2008  إالحهاد ال س اول  ع د  راضان  35
 .ال.قاف   دار: عهان ،"تدري هم
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  اترشادي   وحاجاته بهشكلته للهرابع ال اا  تقد ر علا (  "2007  إزةادة ىازيان  36
 ا داب للي  اسشورة، غار ااج تار رسال  ،"ال سس اتضار  وء في اقارم  دراس "

 .ال زا ر  باتس ، ل ضر، الحاج جااع  اتم امي ، والعلو 

  وزارة  -اإل المي  ال عي مجلة ،"ال اا لتقد ر الترةوي  األبهي (  "2015  إالزةار اهداد   37
 .71  -68 ،(602إ 52 ال وي ، -اتسلاي   والشئون  األوااف

: القابرة عقلًيا، الفا قا  تعليم  في الحد .  الت سولوجيا(  2010  إيحاى الل  ا  زلريا  38
 .ال تم  عالم

  ال هو   به تو   وعلاته ال اا  تقد ر (  " 2016  إجهال  سليهامي ىوالد بدار ؛ زيسم   39
  الحكمة  مجلة ،"الهتضاراا  بعض   وء في بضرداي  ال ااع  طلب  ا  عاس  لد 

  -8 ، (8إ ال زا ر، -والتوزي  للسشر الحكه  لسوز اؤس   - والنفسية الترب ية للدرا ات
24. 

 ابعض  علاتهها في ال اا  وتقد ر السف ي األا (  "2010  إماجح احهد  سالم  40
 ا داب، للي  اسشورة، غار ااج تار رسال  ،"ال ااعي الشباب  لد  التعص ي  االت اباا 

 .الزاازيع جااع 

( : فاعلي  ارمااا إرشاد جهعى فى تسهي   2011ساله  اس  راشد ا  سالم الح رل إ  41
تقد ر ال اا لد  الهعااا  بصريًا فى سل س  عهان، رسال  ااج تار غار اسشورة، للي   

 ا داب والعلو ، ا م الترةي  والدراساا اتم امي ، عهان  

تعزيز تقد ر ال اا إاقارم  اا   ( الهعلم وإثارة الدافاي  ا2018سااان علي ااالي ي إ  42
الف ر الترةول اتسلاي والدراساا الترةوي  الهعاصرة(، ا ل   الفسون واألدب وعلو   

   256-243(، 56اتم امياا واالجتهاع، للي  اتااراا للعلو  الترةوي  اداي، إ

 ،("رةوي والت والسف ي  االجتهاعي  األبعاد إ الدراسي التفوق (  "2011  إهللا سحوان ع اء  43
 167 -152( 8إ  ع ال زا ر، والتوزي ، للسشر الحكه  لسوز  اؤس   ،الحكمة مجلة

(  علا  تقد ر ال اا بالقلع االجتهاعي لد  طلب  ال س  األولى 2014سعاد العامي إ  44
 إم لازل، رسال  ااج تار، للي  العلو  اتم امي  واالجتهاعي ، جااع  ااصدل ارةا   
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  اصراته  دار ،"والهرابق  ال فول  - السهو مفس علم"(  2007  إاصاباا باشم  سعاد   45
  لل تاب 

(  الووع الريا ووياا لوود  تلااوو  الهرحلوو  األساسووي  وةعووض 2001سووعاد جوواار الهسوووفي إ  46
الهتضاووراا الهرتب وو  بووه، واسووتراتي ي  اقترحوو  لت فيفووه، ا لوو  البحوووث السف ووي  والترةويوو ، 

 العدد األول، ال س  ال ادس  عشر  

 الدراسي، ق بالتفو  وعلاتها الوالدي  الهعاال  ىسالام (  2008  إهللا وزم  ع د  سلو    47
  العرةي   الههل  : طاب  جااع  العليا،  الدراساا  عهادة اسشورة، غار ااج تار رسال 

 .ال عودي 

  رسال  ص رة الجسم وعالقتها بتقدير الذات لدى المراه (  2015سهي  ا  عي ى  إ  48
ااج تار غار اسشورة، ا م علم السفس، للي  العلو  اتم امي  واالجتهاعي ، جااع  

 خيضر ب كرة، ال زا ر احهد 

تقد ر ال اا وعلاته بالوحدة السف ي  لد  عاس  ا  "(  2002إ  سهار ا  زيد عااد   49
  الترةي ،  للي  اسشورة، غار ااج تار رسال  ،"طلب الهرحل  الهتوس   بهحافظ  جدة

 .ال عودي  العرةي  الههل  : القر   ى  جااع 

 ال اا تقد ر ا  بكل وعلاته الحياة  ع  الر ا(  "2014  إ الفتا  علي ع د  سساء  50
 4 اصر، -األزبر جااع  -الترةي   ،"اله سا  لد  للش صي  ال  ر   ال ه   والعواال

 .469 -409 ،(161إ

 لهدخل اتي ااي التف ار لتسهي  إرشادل ارمااا فاعلي (  "2014  إفراج ىحهد  سساء  51
  ني  العلمي البحث مجلة  ،"الهرابقا  ا  ا هوع  لد  ال اا  تقد ر ا تو   لتح ا 
 .548 -537  ،(15إ  2 اصر، - التربية

 وتقد ر وااللتئاب  بالقلع وعلاتهها الدراسي والتمخر التفوق "    (7200إ احهد خار  ال اد   52
 جااع  الترةي ، للي   اسشورة، غار دلتورا   سال  ، ر"القضارف جااع  طلب  لد  ال اا 

  ال ودان: والت سولوجيا للعلو  ال ودان
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 الهرحل  ل لب  العدوامي بال لوخ وعلاته ال اا  تقد ر(  "2014  إ شريف اكي شادل  53
 ،"جدة بهد س  األبلي  الهدارب في العليا الصفوف طلب  لد  وصفي  دراس : االاتدا ي 

 .ال ودان اتسلاي ، دراان ى  جااع  ا داب، للي  اسشورة، غار ااج تار رسال 

 لد  الوالدل والترتام  ال اا  اتقد ر وعلاته االستقواء(  2012إ  ع.هان عارف صااري   54
  عهان  جااع  والسف ي ، الترةوي  العلو  للي  اسشورة، غار ااج تار رسال  ال لب ،
 .الهاشهي  األردمي  الههل   العرةي ،

االاتحان بالتفوق  علا  التسشئ  األسري  والع "(  2006إ  ل راومها صفاء صالح  55
الدراسي عسد تلاا  الصل التاس  األساسي في اد رياا الترةي  والتعليم في احافظ  

 : األردن  اؤت  جااع  العليا، الدراساا  عهادةر اسشورة،  غا  ااج تار سال ، ر "ال رخ

( : احهد ىلر  العدلومي ، ابادئ اتاداع ، شرل  اتاداع ال لي ي  2002طارق سويدان إ  56
  2.هار والتدريم، ال وي ، طللست

تقد ر ال اا وعلاته بالقلع لد  عاس  ا  طلب "(  2016إ  ال ام ال سوسي ح    57
جااع  ال ودان للعلو  والت سولوجيا   - مجلة العل م الترب ية، " للي  الترةي  جااع  ال ودان

 .33  -20(، 1إ 17ال ودان:  -

 في والهدرسا  للهدرساا  والسوعي  ال هي  اتصلحي (  "2014  إال ل  طاب  ع د   58
 .244 -223 ،(25إ الهضرب، -  التربية عالم مجلة ،"ال اا  اتقد ر علا 

  الت ااع  اا  الهفا يم إشكالي  واتاداع، والهو ب  التفوق (  "2012  إالرحه  األزرق  ع د   59
  الهوبوةا   لرعاي  التاس  العرةي العلهي الهؤتهر إلى اقدا  ورا  ،"واالختلف
 .األردن: سا ر 11-10 ا  الفترة  في الهسعقد  واعدة، إم ازاا  ا دع شباب  والهتفواا ،

العقليوووو  وعلاتهووووا (  القوووودراا 2006ع وووود الوووورحه  الاي ووووول، احهوووود ال وووواد الووووزع لول إ  60
ال دليوووو  بالتحصووووال العلهووووي، ا لوووو  ادرسوووو  الوطسيوووو  ال اصوووو ، اسشوووووراا وزارة الترةيوووو  

 والتعليم، سل س  عهان 

    القابرة الهصري ، األم لو اكتب  ،"الوبم ا  ااود  القلع(  " 2002  إإارا يم ال تار ع د   61
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  والهوبوةا   عقلًيا ا الهتفوا على التعرف ىسالام (  "2015  إال اد الش ك  العزيز ع د   62
 للهوبوةا   ال.امي الدولي الهؤتهر ،("اقتر  ارماااإ االات اري  ادراتهم وتسهي  ورعا تهم

  الترةي   ا م تسظيم اله ت ري ، لرعاي   وطسي  إستراتي ي  محو شعار تح   والهتفواا 
 آل راشد  ا  حهدان جا زة ارعاي  الهتحدة العرةي  اتااراا  جااع  الترةي  للي  ال اص ،

  العرةي   اتااراا : اا و 21-19 ا   الفترة في الهسعقد  الهتهاز التعليهي  لألداء اكتو 
 .الهتحدة

 الح ي  اتدراخ (  "2009  إح   الدليهي سوس   ال بار ال ي ي ؛  ع د  الضفار ع د   63
  البح ث مجلة ،"اتعدادي  الهدارب في دراسًيا والهتمخري  الهتفواا  ال لب  لد  الحرلي
 .66-21 ،(22إ ،والنفسية الترب ية

 للسشر ال ل  دار ،"موجهه؟ وليف مفههه ليف - الهرابع(  " 2010  إال ريم بكار ع د   64
   القابرة والترجه ، والتوزي 

 ال لاء ا  لل اا  للعلا  ال سا ي السهوذج(  "2013  إال عاد الس ار الد   علء  65
 لد  السف ي  باألا  بالشعور التس ؤ في االجتهاعي  واله امدة ال اا  وتقد ر الوجدامي

 .285-251 ص  ،(94إ ،ببنها التربية ولية مجلة ،"ال ااع  طلب 

  الهرابع  لد  الدراسي بالتفوق  وعلاته  األسرل  الهساخ(  "2010  إعلاواا الح   66
  غار  ااج تار رسال  ،"وزو وتازل  ال ويرة وال تي ا.اموياا  اادامي  دراس  الهتهدرب
 .ال زا ر: وزو  تازل  جااع  اتم امي ، والعلو  ا داب  للي  اسشورة،

 دار ، "ماجح لزواج ومعد  الهرابع م  م  ليف(  " 2009  إاحهد ال يار اس   العسود   67
  الرياض  والتوزي ، للسشر الحضارة

 ال اا فاعلي  ا  بكل وعلاته اله تق ل  الع(  "2009  إاحهد الهشي ي ا  غالم   68
  للي   اسشورة،  غار دلتورا   رسال  ،"ال ا ل جااع  طلب  ا  عاس  لد  ال هو  وا تو  
   الهكرا  اك  القر ، ى  جااع  الترةي ،
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التحصال الدراسي وعلااته باله اوف الهر ي  والع "(  2003إ  فريح عويد العسزل   69
مجلة درا ات الخليج ، "ال وي  االاتحان لد  عاس  ا  طلب الهرحل  ال.اموي  ادول  

   221-171(، 111ال وي : إ - والجزيرة العربية

 والهدرسي  الرفاايإ ال اا  تقد ر" ( 5201إ  ال اسي الشا م  احهد  ؛ لحاج،ا ادورل   70
 العل م جلةم، "الهتوسط التعليم تلاا   لد  الدراسي التحصال به تو   وعلاته( والعا لي

   195  -183 ،(18: إال زا ر -  واالجتماعية  اإلنسانية
(  علا  ا تو  ال هو  بالتفوق  1991لهال احهد دسواي، فاروق ع د الفتا  عليم إ   71

، للي   ر الة ماجستير غير منش رةالدراسي، لد  طلب الهرحل  ال.اموي  العاا ، 
 الترةي ، جااع  الزاازيع  

فع السف ي اوا  الهتفواواا وغاور الهتفواواا (  الفروق فى ىبعاد التوا2001لالى ال ريسا إ  72
اوو  طالبوواا الهرحلوو  الهتوسوو  ، رسووال  ااج ووتار غاوور اسشووورة، جااعوو  ال لوويا العرةووي، 

 الهساا ، اهل   البحري   

  55 اتسل ، بدلا ل   ،"الدراسي  الحياة في التفوق (  "2011  إ ىحهد الهواسي ااجد   73
 .113-109 ،(10إ

   للسشر صفاء دار: عهان لل فل، االجتهاعي  التسشئ (  2001  إاحهد الشساول   74

 دراس : األاساء لد  ال اا  تقد ر في ال لق تمثار(  "2006  إ هللا اله وع ع د  ا  احهد   75
  الترةي   رسال  ،"الرياض  اد س  في ال.امول  األول الصل طلب  ا  عاس  على ا حي 
 .69  -11 ،(27إ ال عودي ، العرةي   الههل   -السفس  وعلم

 لد  الش صي  اتقد ر وعلاتها االجتهاعي   التسشئ (  "2009  إالهعشي علي ا  احهد   76
  للي   اسشورة،  غار دلتورا   رسال  ،"جازان بهسق  ال امحا  وغار  ال امحا  ا  عاس 

 .الهكرا  اك  القر ، ى  جااع  الترةي ،

 الع  ا   للتعاال اصفر إرشادل ارمااا  فاعلي   اد (  "2000  إحااد زبران احهد   77
 ، "ال اااي  والهسااش  الفاد و شرا ط ا  الهود والا  اراءة بمسلوب  االاتحان والع الدراس 
  1:ج ،24: ع شهس،  عا  جااع :  اصر ،التربية ولية مجلة
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(  "التعلم ب ريقتي التعاون والتسافس وىثربها على  2008احهد خلال سليهان فا د  إ  78
ال لب  في اادة الريا ياا في الصفا  ال ااس األساسي واألول ثامول تحصال 

وات اباتهم محو لل ا  ال ريقتا "، رسال  ااج تار غار اسشورة، للي  الدراساا العليا، 
 جااع  الس ا  الوطسي  اساالس، فل  ا   

 ا خ را ورعا تهم  التشافهم ىسالام  والهتفواون  الهوبوةون "(  2007  إ ا لم و ب  احهد   79
 .والسشر ال باع  لدميا الوفا دار: اتسكسدري  ،"عالهي 

(  السهوذج ال سا ي لعلا  حال  2018احهد اص فى اص فى؛ بال  ىحهد ح سا  إ   80
الع الهساف   بكل ا  ا  راب األرق وىمهاط االست.ارة الفا ق  لد  طلب ال ااع  

   278-203(، 23إ7ال اص ، الهوبوةا  إريا يًا  ىلاديهيًا(، ا ل  الترةي  

(  االحتياجوواا والهشووكلا التعليهيوو  والترةويوو  عسوود 2015احهوود ا لووع سوويف ال ووتلن إ  81
الهتفووواا  عقليووًا فووى الهرحلوو  الهتوسوو   ادولوو  ال ويوو ،  لليوو  الترةيوو ، جااعوو  األزبوور، ع 

 ( 4(، ج إ164إ

ز وتقد ر ال اا (  الع اله تق ل وعلاته بالداف  لنم ا2012إ العتا ياهدو  عوض   82
لد  طلب الهرحل  ال.اموي  بهحافظ  ال ا ل، رسال  ااج تار غار اسشورة، للي  

 .الترةي ، جااع  ال ا ل: الههل   العرةي  ال عودي 

 وعلاته اتمفعالي ال لاء(  "2004  إ ع دالس ي حسفى، علي هللا ، ع دال الع جاب  اسال  83
 جااع : القابرة ،التربية ولية مجلة ،"الهرابقا  ا  عاس  لد  األاران وتق ل ال اا  اتقد ر
   2:  ع ،1:اا القابرة،

 تلاا   لد  الدراسي والتفوق  ال اتي  االستقللي  إلى الحاج (  "2006  إمادي  اوشلق  84
 5 اصر، -النف: علم ني عربية درا ات مجلة ،"ورال  بهد س  ىساسي ال ادس  ال س 

  .532 -501 ،(3إ

  تقد ر (  "2014  إال اد  ح   واسي ال عاد؛ الرحه  ع د  وسها  ؛ احهود شريف مادي   85
 ادون  عقلًيا بالهتفواا  اقارم  التعلم صعوةاا  ذول  عقلًيا الهتفواا  لد  ال اا 

 .425  -403 ،(3إ  22 اصر، -  الترةوي  العلو  ،"صعوةاا 

 للسشر  ال يان دار وحلول، اشكلا  الهرابقا  ا  التعاال ف (  2009  إ ماصر الشافعي  86
   القابرة والتوزي ،
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 العدوامي بال لوخ وعلاتهها اتم از ودافاي  ال اا  تقد ر(  "2011  إ ولاد طاطور مابد   87
  عهان  جااع  والسف ي ، الترةوي   العلو   للي   اسشورة، غار ااج تار رسال   ،"ال لب  لد 

 .الهاشهي  األردمي  الههل   العرةي ،

  للع ا   الههارل  باألداء وعلاتها ال اا  تقد ر(  "2011  إاألاار ح ا  ع د  مصر  88
 - الريا ي  الترةي  للي  - الرياضية التربية عل م مجلة ،"ال ل   بكرة والشباب  الساشئا 
 .330 -259 ،(3إ  4 العراق، - باال جااع 

ال بع   "  الصح  السف ي  واشكلا ا  الحياة(  " 2010بشا  ع د الرحه  ال ولي  إ  89
 جااع  اسها   -ال.امي   اصر: للي  الترةي  

"، اصر: دار الهص فى  علم مفس السهو(  " 2011بشا  ع د الرحه  ال ولي  إ  90
 لل باع   

  اصر: للي   اال  راباا ال لولي  واالمفعالي "(  " 2015بشا  ع د الرحه  ال ولي  إ  91
 جااع  اسها  -الترةي  

 لد  ال اا  تقد ر  لتسهي  إرشادل ارمااا  علي فا(  "2009  إم اء الصاعدل اس    يفاء  92
 لل ساا  الترةي   للي  اسشورة، غار ااج تار رسال  ،"التعلم صعوةاا  ذواا  التلها اا 
 .ال عودي  العرةي  الههل   طاب ، جااع  الهسورة، بالهد س 

 ،"الدراسي التحصال به تو   وعلاته ال اا  تقد ر(  " 2014  إطابر ا لوسي وفاء  93
 .485  -456 ،(104إ العراق، -والسف ي   الترةوي  العلو 

  ا   عاس   لد  ال اا  وتقد ر القلع ا تو   اا  العلا (  "2007  إجعفر الزع ي ياسا   94
  اسشورة، غار دلتورا   رسال  ،"الهداسا  بضار اقارم  العقلي  للهؤثراا  الهتعاطا  الهداسا 

 .الهاشهي   األردمي  الههل   األردمي ، ال ااع  العليا، الدراساا  للي 
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طالب المرحلة المتوسطة في دولة الكويتلدى  القلق التنافسيمقياس   

 أخي الطالب: ...................................

 السالم عليكم ورحمة هللا وبروات  
 هودف بوو ا اله يوواب إلووى قيوواب بعووض ىمهاطوو  ال وولولي ، وبوو ا اله يوواب لوويس لووه علاوو  اوودرجات  
الهدرسووي ، وإمهووا سي ووت د  ألغووراض البحوو  العلهووي ولوو  ي لوو  ىحوود علووى بوو   الستووا ا، لوو ا  رجووى 

 اتجاب  بصدق على عباراا اله ياب  

 أرج  منك قراء التعليمات قبل اإلجابة على عبارات المقياس: 
( 5،    (، ول ول عبوارة إ 4، 3، 2، 1( عبوارة تته.ول فوي األراوا  إ31تضه  اله ياب إ  .1

اووودا ل تته.ووول فوووي إاوافوووع بشووودة، اوافوووع، اوافوووع إلوووى حووود اوووا، غاووور اوافوووع، غاووور اوافوووع 
 بشدة(، وفي صفح  واحدة  

ىارى لل عبوارة اداو ، وال  وجود إجابواا صوحيح  ىو خاطئو ، ول و  الصوحيح اوا يع ور عو   .2
( فووي ال اموو  التووي √لح يقووي محووو الهوااوول والابوواراا الهوجووودة، وو وو  إشووارة إات ابوو  ا

 تع ر ع  ات اب   

 ال تترخ ىل عبارة دون تحد د اتجاب  علاها  .3

 ال تض  ىل.ر ا  إشارة ىاا  الابارة الواحدة   .4

 مثال: ي ضح طريقة اإلجابة على عبارات المقياس: 

اوافع   العبارات 
 بشدة

إلى  اوافع  اوافع
 حد اا

غار 
 اوافع

غار 
اوافع  
 بشدة

  √    تتزا د مبضاا ال ي ا ل ادء اله ابقاا    -1

     √ ا  رب مف ًيا عسد الهزيه  في الهساف اا العلهي    -2

 

 بلكم جةيل الشكر بالتقدير  

 الباحث        

 علي عبدهللا دشتي         
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 أواًل: البيانات الشخصية
 ........................................................اال م: 

 الجن:: 

 ىم.ى     ذلر

 تاريخ الميالد : ..........................   ...............العمر: ......

 الصف الدرا ي: 

 ال.اا            ال اب     ال ادب
  

 وعبارات المقياس  أبعادثانيًا: 
 ني الخانة التي تنطب  عليك .( √)وضع عالمة  عبارةأقرأ ول   العباراتفيما يلي بعض        

م ان   العبارات م
 بشدة 

م ان  إلى  م ان  
 حد ما  

غير 
 م ان  

غير م ان  
 بشدة 

      دياألول: القلق الجس البعد 
      تتزايد نبضات قلبي قبل بدء المسابقات.   -1
      ضطرب نفسًيا عند الهزيمة ني المنانسات العلمية.إ  -2
      يؤثر على أداًي ني المنانسة.  نفسيأشعر بت تر   -3
      أعاني مم ضي  ني التنف: أثناء المنانسة.  -4
      عصبًيا ني المنانسات العلمية.  أك ن   -5
      أت تر قبل بدء المنانسات العلمية.   -6
      أشعر بأرق مع اقتراب المنانسة العلمية.    -7
      أشعر بصداع شديد قبل وأثناء المنانسات.   -8
      أعاني مم اإلرهاق والضعف و رعة التعب ني المنانسة.   -9

 أشعر باضطراب وألم ني معدتي قبل بدء المنانسة.   -10
 

     

      الثاني: القلق المعرفي  البعد 
      أنكر ني التبعات السلبية المترتبة على إخفاقي قبل البدء ني المنانسة.   -11
      ال أناقش مم تف قت علي  مم زمالًي.   -12
      المنانسة.أخاصم مم ينانسني ألنني ال اتقبل نكرة   -13
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م ان   العبارات م
 بشدة 

م ان  إلى  م ان  
 حد ما  

غير 
 م ان  

غير م ان  
 بشدة 

      أت قع حدوث خطر ما أثناء المنانسة.  -14
      أشعر بأن مم ينانسني  يك ن مست اه المعرني أنضل مني.    -15
أشعر بأني أنكارر مشتتة بالرغم مم معرنتي بطبيعة التساؤالت التي    -16

 يتم طرحها ني المنانسة. 
     

      التقييم الذاتي الذر أق م ب  لنفسي عادة ما مك ن  لبًيا.  -17
      أكره االشتراك ني المنانسات التي تتطلب مجه ًدا عقلًيا.   -18
      أنقد القدرة على الترويز أثناء المنانسة العلمية.  -19
عتقد بأنني  أخسر ني المنانسات ألن المهارات والقدرات التي  أ  -20

 أمتلكها ال تؤهلني للنجاح. 
     

      الثالث: الثقة بالنفس  البعد 
      .بجدارة أشترك ني المسابقات العلمية  -21
      مشجعني أهلي على التنان:.  -22
      زمالًي ني المدر ة. ا تعد للم اجهات التنانسية التي تتم بيني وبيم   -23
      مشجعني زمالًي قبل بدء المنانسات العلمية.  -24
      أهداني تك ن واضحة قبل بدء التنان: العلمي.  -25
      اشتراكي ني المنانسات. دأنتخر عن  -26
      أتف ق ني جميع المنانسات العلمية الفردمة.   -27
      أ عد بنجاحي وتف قي ني المنانسات.  -28
      مهاراتي مرتفعة عند إجراء المنانسة.   -29
      أرى أن التحصيل الدرا ي أكبر منانسة علمية.   -30
      أتباهى بف زر ني المسابقات.  -31
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 صحـــة النفسيـــة  ال  مـــــــقس

 
 
 
 
 
 

 ( 2ملحق )

  المرحلة طالب لدى التنافسي القلق مقياس
 بصورته النهائية الكويت دولة في المتوسطة
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  دولة  في المتوسطة المرحلة طالب لدى التنافسي القلق مقياس

بصورته النهائية  الكويت  

 :                                   ال الم  ىخي

 وةرلاته  هللا  ورحه  عليكم ال ل 
 اوودرجات  علاوو  لووه لوويس اله يوواب وبوو ا ال وولولي ، ىمهاطوو  بعووض  قيوواب إلووى اله يوواب بوو ا  هودف

  رجوى لو ا؛  الستوا ا بو   علوى ىحود  ي لو  ولو  العلهوي البحو   ألغوراض  سي وت د  وإمهوا الهدرسي ،
   اله ياب عباراا  على بصدق اتجاب 

 : اله ياب عباراا  على اتجاب  ا ل التعليهاا  اراء اس  ىرجو

( 5إ عبووارة ول وول ،    (،3،4 ،2 ،1إ األراووا  فووي تته.وول عبووارة( 30إ اله يوواب  تضووه  .5
 اوافوووع غاووور اوافوووع، غاووور اوووا، حووود  إلوووى اوافوووع اوافوووع، بشووودة، اوافوووعإ فوووي تته.ووول اووودا ل
   واحدة صفح  وفي ،(بشدة

 عو  يع ور اوا الصوحيح ول و  خاطئو ، ىو صوحيح  إجابواا   وجود  وال اداو ، عبوارة لل ىارى .6
 التووي ال اموو  فووي( √إ إشووارة وو وو  الهوجووودة، والابوواراا  الهوااوول محووو الح يقووي ات ابوو 

   ات اب  ع  تع ر

  علاها اتجاب  تحد د  دون  عبارة ىل تترخ ال .7

   الواحدة الابارة ىاا  إشارة ا  ىل.ر تض  ال .8

 : المقياس عبارات على اإلجابة طريقة ي ضح: مثال

  اوافع العبارات 
  بشدة

  إلى  اوافع   اوافع
  اا حد

 غار
   اوافع

 غار
  اوافع
  بشدة

  √      اله ابقاا ادء ا ل ال ي مبضاا تتزا د  -3

     √  العلهي  الهساف اا في الهزيه  عسد مف ًيا ا  رب  -4

  بالتقدير الشكر جةيل بلكم

 الباحث                                     

 علي عبدهللا دشتي                                                         
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 الشخصية البيانات: أوالا 
 

 ............................................................... : ماال

 : الجن:

 ىم.ى     ذلر

 :..........................الميالد تاريخ   ...............:......العمر

 : الدرا ي الصف

        ال.اا     ال اب     ال ادب
  

ا   وعباراته المقياس أبعاد: ثانيا
 .عليك تنطب  التي الخانة ني( √) عالمة وضع عبارة  ول أقرأ العبارات بعض يلي فيما

 اراتـــــــــــــــالعب م
 موافق

  بشدة
 موافق  موافق

 حد إلى

  ما

 غير

  موافق
 غير

 موافق

  بشدة
      ميالجسالبعد  

      . المسابقات بدء قبل قلبي نبضات تتزايد  -1

      .العلمية المنانسات  ني الهزيمة عند نفسًيا إضطرب  -2

      . المنانسة ني أداًي على يؤثر نفسي بت تر أشعر  -3

      .المنانسة أثناء التنف: ني ضي  مم أعاني  -4

      . العلمية المنانسات ني عصبًيا أصبح  -5

      . العلمية المنانسات بدء قبل أت تر  -6

      .  العلمية المنانسة  اقتراب مع بأرق  أشعر  -7

      . المنانسات وأثناء قبل شديد بصداع أشعر  -8

      . المنانسة ني التعب و رعة والضعف اإلرهاق مم أعاني  -9

      . المنانسة بدء قبل  معدتي ني وألم باضطراب أشعر  -10

      المعرفي البعد  

       ني البدء قبل إخفاقي على المترتبة السلبية التبعات ني أنكر  -11
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 اراتـــــــــــــــالعب م
 موافق

  بشدة
 موافق  موافق

 حد إلى

  ما

 غير

  موافق
 غير

 موافق

  بشدة
 . المنانسة

      . زمالًي مم علي  تف قت مم أناقش ال  -12

      .المنانسة نكرة اتقبل ال ألنني ينانسني مم أخاصم  -13

      .المنانسة أثناء ما خطر حدوث أت قع  -14

      .  مني أنضل المعرني مست اه  يك ن  ينانسني مم بأن أشعر  -15

 التساؤالت بطبيعة معرنتي مم بالرغم مشتتة أنكارر  بأني أشعر  -16
 . المنانسة ني طرحها يتم التي

     

      . لبًيا مك ن  ما عادة لنفسي ب  أق م الذر الذاتي التقييم  -17

      . عقلًيا مجه ًدا تتطلب التي المنانسات ني االشتراك أكره  -18

      .العلمية المنانسة أثناء الترويز على القدرة أنقد  -19

  التي  والقدرات المهارات ألن المنانسات ني  أخسر بأنني أعتقد  -20
 . للنجاح تؤهلني ال أمتلكها

     

        بالنفس  الثقة 

      .بجدارة العلمية المسابقات ني أشترك  -21

      .التنان: على أهلي مشجعني  -22

  ني  زمالًي وبيم بيني تتم التي التنانسية للم اجهات ا تعد  -23
 . المدر ة

     

      .العلمية المنانسات بدء قبل زمالًي مشجعني  -24

      .العلمي التنان: بدء قبل واضحة تك ن  أهداني  -25

      .المنانسات ني اشتراكي عند أنتخر  -26

      . الفردمة العلمية المنانسات جميع ني أتف ق   -27

      .المنانسات ني وتف قي بنجاحي أ عد  -28

      . المنانسة إجراء عند مرتفعة  مهاراتي  -29

      . علمية منانسة  أكبر الدرا ي التحصيل أن أرى   -30

 
 
 

 

 

 



 

  

 

 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنهــــــــــا  جامعــــــــــة

 التربيــــــــــة  كليــــــــــة

 صحـــة النفسيـــة  ال  مـــــــقس

 
 

 ( 3ملحق )

 في المتوسطة المرحلة طالب لدى الذات تقدير مقياس

 بصورته األولية الكويت دولة
 

 

 
 

 ـداد ـــــــإع 

 علي عبد اهلل خليفة دشيت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م  2018 -هـ 1439
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لدى طالب المرحلة المتوسطة في دولة الكويتمقياس تقدير الذات   

 أخي الطالب: ...................................
 السالم عليكم برحمة هللا ببركاته 

 هوودف بوو ا اله يوواب إلووى قيوواب بعووض ىمهاطوو  ال وولولي ، وبوو ا اله يوواب لوويس لووه علاوو   
ادرجات  الهدرسي ، وإمها سي ت د  ألغراض البح  العلهي ول  ي لو  ىحود علوى بو   الستوا ا، لو ا 

  رجى اتجاب  بصدق على عباراا اله ياب  

 أرج  منك قراء التعليمات قبل اإلجابة على عبارات المقياس: 

( 5،    (، ول ول عبوارة إ 4، 3، 2، 1( عبوارة تته.ول فوي األراوا  إ50 تضه  اله ياب إ .1
اووودا ل تته.ووول فوووي إاوافوووع بشووودة، اوافوووع، اوافوووع إلوووى حووود اوووا، غاووور اوافوووع، غاووور اوافوووع 

 بشدة(، وفي صفح  واحدة  

ىارى لل عبوارة اداو ، وال  وجود إجابواا صوحيح  ىو خاطئو ، ول و  الصوحيح اوا يع ور عو   .2
( فووي ال اموو  التووي √الح يقووي محووو الهوااوول والابوواراا الهوجووودة ، وو وو  إشووارة إات ابو  

 تع ر ع  ات اب   

 ال تترخ ىل عبارة دون تحد د اتجاب  علاها  .3

 ال تض  ىل.ر ا  إشارة ىاا  الابارة الواحدة   .4

 مثال: ي ضح طريقة اإلجابة على عبارات المقياس: 

م ان   العبارات 
 بشدة 

م ان   م ان  
إلى حد 
 ما 

غير 
 م ان  

غير 
م ان  
 بشدة 

  √      ىحم مف ي  -1

     √ تع  سي ش صاتي    -2

 بلكم جةيل الشكر بالتقدير  

 الباحدث        
 علي عبدهللا دشتي         
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 أوالا: البيانات الشخصية 

 اال م:.............................................................
 الجن:: 

 ىم.ى     ذلر

 تاريخ الميالد : ..........................   ...............العمر: ......

 الصف الدرا ي: 

 ال.اا            ال اب     ال ادب  
  
ا:   وعباراتهالمقياس  أبعادثانيا

 ني الخانة التي تنطب  عليك .( √)وضع عالمة  عبارةأقرأ ول  العباراتفيما يلي بعض 

 العبارات م
م ان  
 بشدة 

م ان   م ان  
إلى حد 
 ما 

غير 
 م ان  

غير م ان  
 بشدة 

      الشخصيالبعد األول: تقدير الذات  
        ىحم مف ي  -1
      تع  سي ش صاتي    -2
      اشاللي اسف ي  ىحل   -3
      سعاد في حياتي  ىما   -4
        ىحتر  مف ي  -5
      تعله  ىشياء ل.ارة في حياتي    -6
      ىم ز اهااي الصاب  اسف ي   -7
      ىتفاءل بكل األحداث الهحي   اي    -8
      ىعهل واجباتي اسف ي  -9

      ىال ب رع  عسد قيااي بمل عهل    -10
      ىحزن ألتفه األسباب    -11

      البعد الثاني: تقدير الذات األكادممي 
        ىشعر بممي ذلي  -12
        اتفوق في دراستي دا ًها  -13
      يح سي زال ي في الصل  -14
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 العبارات م
م ان  
 بشدة 

م ان   م ان  
إلى حد 
 ما 

غير 
 م ان  

غير م ان  
 بشدة 

      ىشترخ ا  زال ي في عهل الواجباا الهدرسي    -15
        يحتراسي الهعلهون في الهدرس    -16
      ىرتب  عسد اواجه  الهعلها     -17
      ىتاب  اعلهاسي في الصل الدراسي    -18
      ىحم ىن ىتعلم لل اا بو جد د  -19
      ىحافظ على لت ي مظيف  وىحتفظ اها حتى آخر ال س     -20
      شعر ب عادة عسداا ىذبم إلى الهدرس   ى  -21
      ىف ر في ترخ الهدرس  وعد  اله الرة    -22

      البعد الثالث: تقدير الذات االجتماعي 
      يحتراسي زال ي    -23
        باحترا ىتحدث ا  ا خري    -24
      ىصداا ي يفرحون عسداا  لتقون اي    -25
      شعر بمن لي اكام  ل ارة اا  زال ي  ى  -26
      عسداا ىتحدث ي هعسي زال ي بابتها     -27
      ىلون سعادًا جدًا ا  زال ي    -28
      ىفضل الوحدة على ال لوب ا  ا خري     -29
      يح سي الساب في لل اكان    -30
        لدل ىصدااء ىل ر اسي سسًا في الهدرس   -31

      البعد الرابع: تقدير الذات األ رر.  
      ىسرتي را ي  عسي    -32
       يح ومسيىاي وىاي   -33
      ىتعاون ا  ىسرتي في األعهال الهسزلي     -34
      يعاالمي باحترا  وا ئولي   ىاي وىاي   -35
      شراء بعض الهست اا ا  الهحلا  تعتهد ىسرتي علي في   -36
      يقولون لي ىم  ما ا في تصرفات   ىاي وىاي   -37
      يظهرون تفواي لألاارب وال اران   ىاي وىاي   -38
      شعر ىن ىسرتي سعادة اي ألمي ا تهد  ى  -39
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 العبارات م
م ان  
 بشدة 

م ان   م ان  
إلى حد 
 ما 

غير 
 م ان  

غير م ان  
 بشدة 

      ش عومي على اله الرة وسعاد   اي  يىاي وىاي   -40
اتابعتي في الهدرس  حرصًا على يحرصون على ىاي وىاي   -41

 تفواي 
     

      البعد الخام:: تقدير الذات الجسمي.  
      عر ىمي جهال  شى  -42
      ىتهت  بصح  جادة والحهد هللا    -43
      شعرل على الهو    ىحلع   -44
        ىتهت  بالرشاا  في الحرل  وال رل   -45
      شعر ىن ج هي اول ى  -46
      ىخ ل ا  زال ي ألن الب هم ىح   ا  الب ي    -47
      ىما ىفضل ا  زال ي في األلعاب التي تت لم اوة ج هي     -48
      شترل الب ي على الهو   ى  -49
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 بنهــــــــــا  جامعــــــــــة

 التربيــــــــــة  كليــــــــــة

 صحـــة النفسيـــة  ال  مـــــــقس

 
 

 ( 4ملحق )

 في المتوسطة المرحلة طالب لدى الذات تقدير مقياس

 بصورته النهائية الكويت دولة
 

 

 
 

 ـداد ـــــــإع 

 علي عبد اهلل خليفة دشيت

 
 

 

 

 

 

 

 م  2018 -هـ 1439
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 الكويت دولة في المتوسطة المرحلة طالب لدى الذات  تقدير مقياس
 :                                   ال الم  ىخي

 وةرلاته  هللا  ورحه  عليكم ال ل 

 اوودرجات  علاوو  لووه لوويس اله يوواب وبوو ا ال وولولي ، ىمهاطوو  بعووض  قيوواب إلووى اله يوواب بوو ا  هودف
  رجووى لوو ا الستووا ا، بوو   علووى ىحوود  ي لوو  ولوو  العلهووي البحوو   ألغووراض  سي ووت د  وإمهووا الهدرسووي ،

   اله ياب عباراا  على بصدق اتجاب 

 : اله ياب عباراا  على اتجاب  ا ل التعليهاا  اراء اس  ىرجو
( 5إ عبووارة ول وول ،    (،3،4 ،2 ،1إ األراووا  فووي تته.وول عبووارة( 49إ اله يوواب  تضووه  .5

 اوافوووع غاووور اوافوووع، غاووور اوووا، حووود  إلوووى اوافوووع اوافوووع، بشووودة، اوافوووعإ فوووي تته.ووول اووودا ل
   واحدة صفح  وفي ،(بشدة

 عو  يع ور اوا الصوحيح ول و  خاطئو ، ىو صوحيح  إجابواا   وجود  وال اداو ، عبوارة لل ىارى .6
 التووي ال اموو  فووي( √إ إشووارة وو وو  الهوجووودة، والابوواراا  الهوااوول محووو الح يقووي ات ابوو 

   ات اب  ع  تع ر

  علاها اتجاب  تحد د  دون  عبارة ىل تترخ ال .7

   الواحدة الابارة ىاا  إشارة ا  ىل.ر تض  ال .8

 : المقياس عبارات على اإلجابة طريقة ي ضح: مثال

 م ان  العبارات 
  بشدة

 م ان   م ان 
 حد إلى
  ما

 غير
  م ان 

 غير
 م ان 
  بشدة

  √      مف ي ىحم  -3

     √   ش صاتي تع  سي  -4

   بالتقدير  الشكر جةيل بلكم

 الباحدث        
 علي عبدهللا دشتي                                                              
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 الشخصية البيانات: أوالا 
  م: ...................................................................اال

 : الجن:

 ىم.ى     ذلر

 :..........................الميالد تاريخ   ...............:......العمر

 : الدرا ي الصف

        ال.اا     ال اب     ال ادب  
  

ا   وعباراته المقياس أبعاد: ثانيا

  علي  تس  ع التي ال ام  في( √إ علا  و   عبارة لل ىارى الاباراا بعض  لي  يها

 العبارات م
 موافق 

  بشدة
 موافق  موافق 

 حد إلى

  ما

  غير

  موافق 
  غير

 موافق

  بشدة
      الشخصي  الذات تقدير: األول البعد 

        مف ي ىحم  -1
        ش صاتي تع  سي  -2
        اسف ي اشاللي ىحل  -3
        حياتي في سعاد  -4
        مف ي ىحتر    -5
        حياتي في ل.ارة  ىشياء تعله  لقد  -6
       اسف ي الصاب  اهااي ىم ز ىما  -7
        اي الهحي   األحداث بكل ىتفاءل  -8
      اسف ي واجباتي ىعهل  -9

        عهل بمل قيااي عسد ب رع  ىال  -10
        األسباب ألتفه ىحزن   -11

      األكاديمي  الذات تقدير: الثاني البعد 
        ذلي بممي ىشعر  -12
       اتفوق في دراستي  -13
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 العبارات م
 موافق 

  بشدة
 موافق  موافق 

 حد إلى

  ما

  غير

  موافق 
  غير

 موافق

  بشدة
      الصل في زال ي يح سي  -14
       الهدرسي  الواجباا عهل في زال ي ا  ىشترخ  -15
        الهدرس  في الهعلهون  يحتراسي   -16
        الهعلها  اواجه  عسد ىرتب   -17
        الدراسي الصل في اعلهاسي ىتاب   -18
      جد د بو اا لل ىتعلم  ىن ىحم  -19
        ال س  آخر حتى اها وىحتفظ مظيف  لت ي على ىحافظ  -20
        الهدرس  إلى ىذبم عسداا ب عادة  شعرى  -21
        اله الرة وعد   الهدرس  ترخ في ىف ر  -22

      االجتماعي  الذات تقدير: الثالث البعد 
        زال ي يحتراسي  -23
        باحترا  ا خري  ا  ىتحدث  -24
        اي  لتقون  عسداا يفرحون  ىصداا ي  -25
        زال ي اا  ل ارة  اكام  لي بمن شعرى  -26
        بابتها  زال ي ي هعسي ىتحدث عسداا  -27
        زال ي ا  جداً  سعاداً  ىلون   -28
        ا خري  ا  ال لوب على الوحدة ىفضل  -29
         يه ىصلي ال ل اله  د شيخيحتراسي   -30
        الهدرس  في سساً  اسي ىل ر ىصدااء لدل  -31

      . األسري الذات تقدير: الرابع البعد 
        عسي را ي  ىسرتي  -32
       يح ومسي والدل    -33
        الهسزلي  األعهال في ىسرتي ا  ىتعاون   -34
        وا ئولي  باحترا   يعاالمي والدل    -35
        الهحلا ا  الهست اا بعض شراء في علي ىسرتي تعتهد  -36
        تصرفات  في ما ا ىم  لي يقولون  والدل    -37
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 :تمهيد

إن اله ته  ال ويتي ىحد اله تهعاا ال اعي  إلى الت ور والراوي، فهوو فوى ىاوس الحاجو   
إلى ادراا واوابم وطااواا ىاسا وه، واسوتضلل بو   ال ااواا واالعتسواء اهوا والعهول علوى الحود او  
بوووودر تلوووو  ال ااوووواا والهوابووووم والقوووودراا عوووو  طريووووع دراسوووو  وفهووووم خصا صووووهم وتحلالهووووا، وحوووول 

   باا بدربا وطرق علجها  اشكلتهم ودراس  ا

فلاد ىن ملهس االحتياجاا والهشكلا التعليهي  والترةوي  عسد الهتفوق عقليًا فى الهرحل   
الهتوسوو   ادولوو  ال ويووو  لووون بووو   الفئوو  بوووم ثووروة اله تهووو  ووسووال  ت وووور ، وحاوو  إن االبتهوووا  

الصوحي  لوه فح وم اول ي وم ىن بال الم الهتفوق عقليًا ال يقتصر على تووفار الرعايو  التعليهيو  و 
يهتوود إلووى االبتهووا  بش صوواته والعهوول علووى ت ويربووا وتسهاتهووا ع وور التعوورف علووى اووا يعاميووه اوو  
اشووكلا ش صووي  واجتهاعيوو  وعقليوو  وامفعاليوو  وسوولولي  ا تلفوو ، فاتبهووال وسوووء الهعاالوو  التووى 

  .حباط والقلع تلقابا الهتفوق العلهي ا  اعلهيه اد ت عله شد د الح اسي ، سري  ات

 طالوم، لول ألسور بودف ولو ل  الهدرسو ، فوي طالوم  ل ول بودفاً  الدراسوي التفوق ي عد ل ل  
 العد ود  عليوه  ترتوم  الو ل التفووق  إحوراز فوي يماول ىموه الهؤلد  ا  اتدمياً  ا توا   لان اهها فال الم 

 سوواء اتعوددة ىبعواداً  َي ت وم   هفإمو  اوادل، وةعضوها اجتهواعي وةعضوها مف ي بعضها الههازاا  ا 
 التفووق  ىن  ؤلود  ولهو ا عليوه، الهترتبو  الستوا ا حاو   او  ىو  يوه الهوؤثرة والعوااول ىسوبابه حاو   او 

 االجتهاعيوو  األم وواق اوو  ط يعووي تفاعوول إطووار فووي التعليهووي الس ووع ىفرزبووا ترةويوو  ظووابرة الدراسووي
 واووو  ،الهتفواووون  ال لبوو  فئووو  بووي التعليهووي الس وووع يفرزبووا التووي االجتهاعيووو  الفئوو  بوو   اله تلفوو ،

 ااسهوا  يهوا تتضوافر التوي العواال ا  جهل  بسال  ىن  تضح والترةوي  االجتهاعي  الدراساا  خلل
( الهوووووروث  – الوووو لاء – الصووووح إ  الداخليوووو  العوااوووول اسهووووا الدراسووووي التفوووووق  ظووووابرة تحقووووع ل ووووي

 ىو للهووا تتووفر حاسهوا العوااول وبو  ( االجتهواعي الوسوط – الهدرسو  – األسورةإ ال ارجيو  والعوااول
لها    الهتفواا  ال لب  فئ  ا  يكون  ألن ترشحه فإمها لل الم  ج 

ا  ال هاا الدافع  للفرد والضاغ    Level of Aspirationولها لان ا تو  ال هو   
التووى  دافبوو عليووه للوصووول إلووى ىبدافووه واسووتضلل طاااتووه، وىن و وو  ا ووتوياا ال هووو  ته.وول األ

 سبضوي الوصوول إلاهووا، فوإن بوو   اله وتوياا الهو وووع  الهسشوودة التووى  تووق الفوورد تم ازبوا تحفووز  
ال يكتفوووي  ل الوووم ال هوووو  بوووو الووو  ألبوووداف، فالاإلوووى ت ساووود لووول طاااتوووه وإاكامياتوووه لتحقاوووع تلووو  

ولهوو ا يعت وور ا ووتو  ال هووو  ىحوود الهتضاووراا ذاا التوومثار ، به وورد الس ووا  اوول ي ووعى إلووى التفوووق 
ال  اوور  يهووا يصوودر عوو  اتم ووان اوو  مشوواط، واوود يعووود ال .اوور اوو  إم ووازاا األفووراد وتقوود  األاووم 
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لووى العوااوول األخوور  التووى والشووعوب  إلووى توووافر القوودر الهساسووم اوو  ا ووتو  ال هووو  بات وواف  إ
 .ت اعد على اتم از والتقد ، ب ا فضًل ع  ىن ا تو  ال هو   رتبط إي اايًا بال فاي  اتمتاجي 

  ،فى حد ذاتها ال لب  علاها يحصل التي الدرجاا  ا هوعفلم يعد اله ته   سظر إلى 
  السهاي   في  تحول ال ل األار األخر ، الدرجاا  لاف  اا  الدرج  ب   اوا  إلى السظر ىصبح ال
 ذل  ىن ش  وال الدراسي، التحصال ا ال في اتقدا  بهرالز للفوز ال لب  على الضضط إلى

 . التسافس الع عليه ي لع  القلع ا  موع يصاحبه
  ىو  الدراسي  الهواد  في ت ون  اد  الهساف   ألن التحصال الع ع   التساف ي القلع وي تلل 

  يكون  االاتحان دخول ألن ،االاتحان الع ع  ي تلل لها واالجتهاعي ، الترةوي  األمش   في
  ع   التساف ي القلع  تبا   لها ذاته، الفرد  ع  وطوعاً  اختياري  ت ون  فقد  الهساف   ىاا إجباريًا،

 الصل إلى باالمتقال  ي هح ال ل األدمى الحد  إلى الوصول  ت لم  الس ا  ألن الس ا  الع
، فالهساف   إاا ىن ت ون ظابرة  الهتهاز واألداء القه   على فت ون  الهساف   ىاا األعلى الدراسي

  ؤدل إلى ارتفاع ارلزبم التساف ي اا  ال لب صحي  تدف  بال لب إلى زيادة اله هود ال   
وإاا ىن ت ون ظابرة ار ي  ا.ل اتحباط ىو اللاباالة اد تؤدل إلى م فاض ارلز ال الم 

 .تساف ي ال    ؤثر على ا توا  الدراسيال

(  (Joseph Mutinم تددان ج زيدفىاوا عوو  ا وتو  تقوود ر الو اا فقوود اتفوع لووًل اوو   
 (العالي ال اا  التقد رإ اوو ي هى ال اا  لتقد ر ا تو    وجد  ىمه إلى( Hamacheck) وهاماشيك

 بالتقوود ر جوود ر موواجح إم ووان بممووه يشووعر إذ  مف ووه، حووول الفوورد  يكومهووا التووي اتي اايوو  الصووورة وبووو
 اووا وي وو ل تواجهووه التووي الهوااول اوو  ي وواف وال لهشووكلته الحلووول تي واد  بقدراتووه ال.قوو  لديووه وتسهوو

 يعتقوودون  ارتفوو  ذاا  تقوود ر لوود هم الوو    األشوو اص  وىن اعهووا، التعااوول فووي ا هووود  اوو  ي ووت ي 
  ىف اربم بصح   .قون  ىمهم لها والتقد ر، باالحترا  جد رون  وىمهم وىبهي  قيه  ذو ىمهم

 ي هى ال اا  لتقد ر ا تو    وجد  ىمه إلى (Rosenberg،1965) روزنبرج ىشار ااسها 
 رفضها، ىو ال اا ع  الر ا عد  ىل وال ل ي  الهتدمي اله تو   وبو الهس فض  ال اا  اتقد ر
  حلً  ي د  ىن ي ت ي  ال ألمه يا  اً  ويكون  ادراته في ال.ق  إلى يفتقر بممه مصفه ىن يهك  وة ل 

 .بالفشل ت ود  احاوالته اعظم ىن ويعتقد  لهشالله،
 وتقد ر  التساف ي القلع ا  لل  ؤديه  ىن يهك  ال ل الدور  تضح س ع اا خلل ا 

 التفوق، ذل  تحقاع  ىاا  لهم عا قاً  يكون  بمن  العكس ىو الدراسي للتفوق  ال لب  تحقاع في ال اا 
  وتقد ر  التساف ي القلع خلل ا  الدراسي بالتفوق  التس ؤ  إاكامي  الحالي  الدراس   تتساول ول ل 
  ال لب  لد  ال اا 
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 :الدراسة مشكلة

يحتاج التس ؤ بالتفوق الدراسي إلى تحد د الهتضاراا األل.ر تمثارًا في تحقاع ال لب 
باعتباربا اؤشراا يهك  االعتهاد علاها فى اساء  للتفوق واالستهرار فى الحفاظ على ذل  التفوق 

 تصوراا ع  إاكامي  تحقاع ال لب للتفوق الدراسي 

فووااتلخ ال الووم لقوودراا تحصووالي  ارتفعوو  ال يعسووي بالضوورورة تحقاووع الس ووا  فضووًل عوو  
تحقاع التفوق، حا  يحتاج لتحقاع التفوق العد د ا  الهقوااا السف ي  التى ي وم ىن  تحلوى اهوا 

ل الم، وحا  ىن التفووق يشوار إلوى اواول اتهاوز لل الوم عو  زال وه، فوإن للهو  التفووق تحهول ا
فووووى طياتهووووا اتشووووارة إلووووى وجووووود موووووع اوووو  التسووووافس اووووا  ال الووووم وزال ووووه لا. وووو  تفواووووه وتهاووووز         

 عسهم  

وبسا  ستاب ال الم العد د ا  الهشاعر التي تؤثر في ىدا ه فالتسافس يعسي ىن بساخ ا  
سافس ال الم على ارلز  وي عى للتفوق عليه، ول ل  يعد القلع التساف ي ىحد الهتضاراا التي   

يهك  ىن تؤثر على ىداء ال الم، إذ  ستاب ال الم الهتفوق في فصول الهتفواا  الع ا   
التسافس، وةالرغم ا  ىن التسافس يه.ل دافعًا للرتقاء باله تو ، فإمه يعد اصدرًا لقلع ال لب، 

التسافس ال  ت لم ا رد الس ا  ىو حتى الحصول على درجاا جادة وإمها ي م ىن  تفوق ف
ال الم على ا خري ، بها يه.ل موعًا ا  الضضوط السف ي  على ال الم، ويترتم علاها بعض  

 ا ثار السف ي  وال لولي  حا  تؤثر على ىدا ه الدراسي والتى ت تلل ا  طالم إلى آخر  

  بو  الهدرسي   ل فاءتهم ال لب  تصور إن إلى (Winning, 2009) ويننينجواد ىلد 
   األلاديهي التفوق  لهم ت  م  ىن يهك   التي بالسفس ال.ق  عساصر  ا  با   عسصر

  على  بحرصهم  رتبط حياتهم في القا ال وي   دول  في الهتوس   الهرحل  طلب  ويعامي
  على  ااسهم التسافس  س ال في التساف ي بالقلع  ي هى بها ال لب بؤالء ويعامي والتهاز، التفوق 
 إذ عال ذاا  تقد ر لد هم ال لب  بؤالء ىن الدراساا  ىث ت   واد والتفوق، الهتقدا  الهرالز إحراز
  اا   اوجب  دال  ارتباطي  علا  وجود واد ت ا   ل واتهم، الهرتف  والتقد ر بالسفس ال.ق   يهازبم
  ع   اسفصلً  يكون  ال ال اا  تقد ر ىن إلى  الستي   تل  وترج  ال اا، وتقد ر الدراسي التفوق 
  بال فاءة  الشعور زيادة إلى تؤدل التحصال زيادة ألن اعه، ات االً  يكون  ااسها الهدرسي األداء
    ا خري  وتقد ر بال عادة  اتح اب إلى  ؤدل  التحصال زيادة  ىن لها األداء، على والقدرة

  وعد   الفشل ا  خوفا ا تهر والع دا م صراع في ال لب  بؤالء ي عل الدراسي التفوق 
 الدراسي  التفوق : الدراس  اتضاراا  اا  العلا  ب   في للبح   الباح   إت ه بسا وا  الس ا ،
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  التس ؤ  يهك  وبل  ال وي ، ادول  الهتوس   الهرحل  طلب  لد  ال اا  وتقد ر التساف ي والقلع
   لد هم ال اا  وتقد ر التساف ي القلع خلل ا  الدراسي بالتفوق 

 التساف ي القلع ا ابه  إاكامي   اعرف  في الدراس  اشكل  تتحدد  س ع اا على وةساء
  الدراسي بالتفوق  التس ؤ في ال وي   ادول  الهتوس   الهرحل  طلب  لد  ال اا  وتقد ر
 : التالية التساؤالت ني الدرا ة مشكلة صياغة ويمكم
 الهرحل   طلب  لد   التساف ي والقلع الدراسي التفوق  اا  ارتباطي  علا  توجد  بل .4

 ال وي ؟ دول  في الهتوس  
بل توجد علا  ارتباطي  اا  التفوق الدراسي تقد ر ال اا لد  طلب الهرحل  الهتوس    .5

 ادول  ال وي ؟ 
 طلب  لد  ال اا  وتقد ر التساف ي القلع  خلل ا  الدراسي بالتفوق  التس ؤ يهك  بل .6

 الدراسي؟  بالتفوق  تس ًؤا األل.ر؟ وىل العواال بي ال وي   دول  في الهتوس   الهرحل 

 :الدراسة رهداف

 : يلي فيما الدرا ة هذه أهداف تتحدد  
 الهرحل  طلب  لد  ال اا  وتقد ر التساف ي  بالقلع الدراسي التفوق  علا  على التعرف -3

  ال وي   دول  في الهتوس  
 لد  ال اا  وتقد ر التساف ي القلع خلل ا  الدراسي بالتفوق  التس ؤ إاكامي  ا  التحقع  -4

  ال وي   دول  في الهتوس   الهرحل  طلب 

 :  الدراسة رهمية

 : النظرية ا همية  -1

ع  التفوق الدراسي، والقلع التساف ي، وتقد ر ال اا، ا  حا  الهفهو ،  مظرل  إطار إعداد  -
لل اسهم، والعلا   لابهوالهظابر، واراحل السهو، والسظرياا الهف رة، والدور ال ل  

 ااسهم  

إ اف  جد دة وال ه   السف ي  والهقا يس االختباراا  اكتب  على الحالي  الدراس  تضيف -
   ال ويتي  ال ائ  على تقساسها  تم سوف التي ال اا  وتقد ر  التساف ي القلع ت يس

في حدود  ال ويتي  ال ائ  في ال اا وتقد ر التساف ي القلع علا  تساول   التي البحوث  مدرة -
  علم الباح  

 : التطبيقية ا همية  -2

  الصعوةاا  على لتضلم ل اترشادي  لل دااا  ارماااإعداد  في الحالي  الدراس  ا  االستفادة -
 اسها  للت فيف وذل  ال اا  وتقد ر التساف ي  بالقلع الهتعلق  واأللاديهي  واالجتهاعي  السف ي 
  واأللاديهي واالجتهاعي السف ي ال لب  ىداء ا تو   ورف 
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  بالتفوق  ال اا  وتقد ر التساف ي القلع ذاا دالل  إحصا ي  اا  علا وجود  ع  ال شل -
  تقد ر تعزيز و  التساف ي القلعلعلج  ات صص  تعليهي  ارااا و   يهك و  ،الدراسي
   التعليهي  العهلي  في اجادً  عا ًدا  تحقاع  تم خلله ا و  ،ال لب  لد  ال اا 

  القلع  ا  التعاال ليفي  في تدري ي  ارااا و   في الحالي  الدراس   استا ا االستعام  -
    التساف ي

 :الدراسة مصطلحا,

 (:  (Excellent Achievementالدراسي التفبق  -1

 ترتام  على ال الم  حصول : "بممه الدراسي لتفوق الدراسي إجرا يًا ايعرف الباح  التفوق 
  العا   مهاي  في للفصلا  السها ي  االختباراا  ا هوع يظهر  اا خلل ا  لزال ه بالس ب  اتقد 

 "  2017  - 2016 الدراسي
 (: Competition Anxiety)  التنافسي القلي  -2

بممووه: التوووتر ا وول ىو ىثسوواء الهوااوول التساف ووي ، ويظهوور فووى يعوورف الباحوو  القلووع التساف ووي  
بوو الدرجو  التوى يحصول علاهوا  ويعرند  إجراًيدًا بأند :السواحي ال  هي ، والهعر ي ، واالجتهاعيو ، 

 : ىعد  الباح  ويت ون ا  األبعاد التالي  لال الم في ا ياب القلع التساف ي ال  

ويقصد به االمزعاج ىو الهم بالس ب  لألداء وعد  القدرة على الترلاز لمعرني: البعد ا -1
 وتشت  االمتبا   

ويقصد به االستشارة الف اولوجي  ويتضه  ىعراض العص ي  والتوتر  ي:مالبعد الجس -2
 واتاعم الهعدة 

 بو البعد اتي ااي فى اواجه  عاال القلع  بعد ثقة بالنف:: -3

 Self Esteem):) الذا, تقدير  -3

 وات اباتووه عاداتووه خوولل اوو  ل اتووه ال فوول يضووعه تقاوويم: بممووهيعوورف الباحوو  تقوود ر الوو اا  
 وخصا صوووه مف وووه وإدراخ ل اتوووه تصووووراً  و ووو  فوووي وت ووواعد  إي اايووو ، ى  لامووو   سووول ي  ذاتوووه محوووو

: إجراًيًا بأن الباحث ويعرن   لديه، وال ائ  الح س  ومواحي والضعل القوة مقاط وتحد د  الش صي 
ال ل ىعد  الباح  ويت ون او  األبعواد  ال اا  تقد ر ا ياب في ال الم  علاها يحصل التي الدرج 

 التالي : 
 
ات ابوواا الفوورد الشوواال  إاوجبوو  ىو سووالب ( محووو مف ووه، وبوو ا بووو : والشخصددي الددذات تقدددير -1

على ىمه ذو قيهو  وىبهيو ؛ ااسهوا يعسوى يعسى ىن تقد ر ال اا الهرتف   تضه  رؤي  الفرد ل اته 
 تقد ر ال اا الهس فض عد  ر ا الفرد ع  ذاته، ىو رفض ال اا ىو احتقاربا 
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وبوو اعتقوداا األفوراد حوول اودراتهم علوى تحقاوع موواتا ارغوةو  اوو  : األكدادممي الدذات تقددير -2
يم وىداء الههوا  خلل سلولياتهم، ىو فى ىن  د روا ات يف ويتحكهوا فى اواال التحدل، وتسظو 

  ه  ا ال احدد ل ي  ؤدل بفاعلي  ىبداف احددة 
وبووو الههووارة التووى   وود ها ال فوول فووى التع اوور عوو  ذاتووه ل خووري ، : االجتمدداعي الددذات تقدددير -3

واتقبال علاهم، واالتصال اهم، والتواصل اعهم واشارلتهم فى األمش   االجتهاعي  اله تلف  
 وإااا  صداااا اعهم إلى جامم االمشضال اهم 

: وبي ليفي  تقود ر األسورة ىاسوا هم والتشواف اودراتهم واهاوزاتهم واوواب هم األ رر  الذات تقدير -4
 وتسهاتها وتوجيه ىاسا هم لتدعيم ب   القدراا والهوابم 

الصووورة التووي يكومهووا الشوو ك فووي عقلووه عوو  ج ووهه، وت ووون وبووو : تقدددير الددذات الجسددمي -5
 سالب ، ح ي ي  ىو غار ح ي ي ، وبي تتمثر بالعواال السف ي  وال.قا ي  واالجتهاعي  اوجب  ىو 

 الدراسة:  محددا,

 ا  ال لور  (106إ العاس  ىفراد  عدد   الغ:  بشرية محددات -
 اترتباطي  الوصفي الهسها است دا  تم :منهجية محددات -
 ادارب الهرحل  الهتوس   التابع  لوزارة الترةي  فى دول  ال وي   :  المحددات  المكانية -
 (  2017-2016العا  الدراسي إالمحددات الزمانية :  -

 :الدراسة فروض

 التساف ي  والقلع الدراسي التفوق  اا   اوجب  احصا ي  دالل  ذاا  ارتباطي  علا  توجد  .4
  ال وي   دول  في الهتوس   الهرحل  طلب  لد 

 ال اا  وتقد ر الدراسي التفوق  اا  اوجب  احصا ي  دالل  ذاا  ارتباطي  علا  توجد  .5
  ال وي   دول  في الهتوس   الهرحل  طلب  لد 

 طلب  لد  ال اا  وتقد ر  التساف ي، القلع خلل ا   الدراسي بالتفوق  التس ؤ  يهك  .6
   الدراسي بالتفوق  تس ًؤا  األل.ر والعواال ال وي   دول  في الهتوس   الهرحل 
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Summary  
Summary 

Introduction: 

 The Kuwaiti society is one of the societies striving for 

development and development. It is in dire need of the abilities, talents 

and energies of its people, exploiting these energies and taking care of 

them and working to limit the waste of these energies, talents and abilities 

through studying and understanding their characteristics and analysis. 
 It is necessary to see the educational and educational needs and 

problems of the mentally superior in the intermediate stage in the State of 

Kuwait as this category is the wealth of the society and the means of its 

development. The attention to the mentally superior student is not limited 

to providing educational and health care to him but must extend attention 

to his personality and work on developing and developing it. By 

recognizing the various personal, social, mental, emotional and 

behavioral problems, the neglect and ill-treatment received by the 

scientific excellence of his teachers may make him very sensitive, 

frustrated and anxious. 
 Therefore, the academic excellence is the goal of every student in 

the school, as well as the goal of the families of each student, the student, 

whatever low level is certain that he hopes to achieve excellence, which 

has many features, some of them myself, some social and some material, 

it acquires multiple dimensions both in terms of causes and factors In 

order to ensure that educational excellence is an educational phenomenon 

in the context of a natural interaction with different social structures. This 

social group, which is produced by the educational system, is the class of 

outstanding students, through social and educational studies It is clear 

that there are a number of factors that combine to achieve the 

phenomenon of academic excellence, including internal factors (health - 

intelligence - inherited) and external factors (family - school - the social 

milieu) and these factors when all or most of the student is nominated to 

be a category excellent students. 
 As the level of aspiration Lovel of Aspiration is one of the driving 

characteristics of the individual and pressing him to reach his goals and 

exploit his energies, and that the development of levels of ambition 

represent the objectives to be reached, these levels set desired by the 

individual aspires to achieve them to mobilize all the energies and 

possibilities to achieve those goals, Ambition is not only a success, but 

seeks to excel, and therefore the level of ambition is one of the variables 

that have a great impact on the human activity, and may be due to many 

achievements of individuals and the progress of nations and peoples to 

the availability of the appropriate level of ambition in addition to The 
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other factors that help the achievement and progress, as well as the level 

of ambition is positively related to the efficiency of production. 
 The society no longer looks at the total scores attained by the 

students themselves, but rather the consideration of the position of this 

degree among all the other grades, which eventually turns to pressure on 

students to win advanced positions in the field of academic achievement, 

Of anxiety is called competition anxiety. 
 The competitive concern is different from the concern of 

achievement because competition may be in subjects or in educational 

and social activities. It is also different from exam anxiety. Entrance to 

the examination is compulsory. Competition may be voluntary and 

voluntary on the individual. Requires access to the minimum that allows 

to move to the top grade, but the competition will be at the top and 

performance excellence, competition is either a healthy phenomenon that 

drives students to increase the effort that leads to a high position of 

competition among students or be a satisfactory phenomenon such as 

frustration 
 As for the level of self-esteem, both Joseph Mutin and Hamacheck 

agreed that there is a level of self-esteem called self-esteem, which is a 

positive image of the individual, In his abilities to find solutions to his 

problems and not afraid of the positions facing him and do what he can 

effort in dealing with them, and that people with a high estimate believe 

that they are valuable and that they deserve respect and appreciation, and 

they trust the validity of their ideas. 
 Rosenberg (1965) points out that there is a level of self-esteem 

called low self-esteem which is the low and negative level of 

dissatisfaction or rejection of the self, and thus can be divided as lacking 

confidence in his abilities and be desperate because he can not find a 

solution to his problems, Most of his attempts are believed to fail. 
 It is clear from this that the role that competitive anxiety and self-

esteem can play in achieving student achievement or vice versa can be an 

obstacle to achieving that excellence. Therefore, the current study 

examines the possibility of predicting scholastic superiority through 

students' competitive anxiety and self-esteem 

the study Problem: 
         The prediction of academic excellence needs to identify the most 

influential variables in the achievement of students to excel and continue 
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to maintain that excellence as reliable indicators in building perceptions 

about the possibility of students achieving academic excellence. 
The student's ability to collect high achievement does not 

necessarily mean achieving success as well as achieving excellence, 

where the need to achieve excellence, many of the psychological 

components that must be shown by the student, and since excellence 

refers to the position of distinct student from his colleagues, the word of 

excellence bears the reference to the existence A kind of competition 

between the student and his colleagues to prove superiority and distinct 

from them. 
Here, the student has many feelings that affect his performance. 

Competitiveness means that there is a competition for the student's 

position and seeks to excel. Therefore, competitive anxiety is one of the 

variables that can affect the student's performance. Competition is a 

motivation to raise the level, it is a source of concern for students, 

competition does not require just success or even to obtain good grades, 

but must be superior to the student, which constitutes a kind of 

psychological pressure on the student, and entail some psychological and 

behavioral effects, His academic performance Which vary from student to 

student. 
Winning (2009) has confirmed that students' perception of their 

scholastic competence is an important element of self-confidence that can 

lead to academic excellence. 
The students of the middle stage in Kuwait suffer from a concern 

in their lives linked to their keenness to excel and excellence. These 

students suffer from the so-called competitive concern in order to 

compete among them to achieve advanced positions and excellence. 

Studies have shown that these students have high esteem, which 

distinguishes them self-esteem and high self esteem , And there was a 

positive correlative relationship between academic excellence and self-

esteem. The result is that self-esteem is not separate from school 

performance while integrated with it, because increasing achievement 

leads to increased sense of efficiency and ability to perform. 

Achievement leads to a sense of happiness and appreciation of others. 
The academic excellence makes these students in constant conflict 

and constant concern for fear of failure and lack of success. Hence, the 

researcher sought to examine the relationship between the variables of the 

study: academic superiority, competitive anxiety and self-esteem among 

students in the intermediate stage in Kuwait. And self-esteem they have. 
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Based on the above, the problem of the study is determined in terms of 

the possibility of the contribution of competitive anxiety and self-esteem 

among students in the intermediate stage in the State of Kuwait in 

predicting academic superiority. 
The study problem can be framed in the following questions: 

1. Is there a correlation between academic excellence and competitive 

anxiety among middle school students in Kuwait? 

2. Is there a correlation between academic excellence and self-esteem 

among middle school students in Kuwait? 

3. Is it possible to predict academic superiority through the competitive 

anxiety and self-esteem of middle school students in Kuwait? Which 

factors are most predictive of academic excellence? 

Objectives of the study: 

The objectives of this study are as follows: 

1 - Recognition of the relationship of academic excellence to the 

competitive concern and self-esteem of students in the intermediate 

stage in the State of Kuwait. 

2 - To verify the predictability of academic superiority through the 

competitive anxiety and self-esteem of students in the middle stage in 

the State of Kuwait. 

Importance of the study: 

1. Theoretical importance: 

Preparing a theoretical framework on academic excellence, competitive 

anxiety, and self-esteem in terms of concept, aspects, stages of 

development, interpreted theories, the role played by each one, and the 

relationship between them. 

The current study adds to the Library of Psychological Measures and 

Tests a new and appropriate addition that measures the competitive 

anxiety and self-esteem that will be codified in the Kuwaiti 

environment. 

- The scarcity of research on the relationship between competitive anxiety 

and self-esteem in the Kuwaiti environment within the limits of the 

researcher's knowledge. 
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2. Practical importance: 

- The current study can be used to create a program for counseling 

services to overcome psychological, social, and academic difficulties 

related to competitive anxiety and self-esteem in order to relieve them 

and raise the level of psychological, social and academic performance 

of students. 

- Revealing the relationship between competitive anxiety and self-esteem 

to academic excellence. Specialized educational programs can be 

developed to reduce the students' competitive anxiety and raise their 

self-esteem through which a good return is achieved in the educational 

process. 

- Use the results of the current study to develop training programs on how 

to deal with the competitive anxiety.  

Terminologies of the study: 

1. Excellent Achievement 

The researcher defines the academic excellence of the academic 

excellence as: "The student has an advanced arrangement for his 

colleagues through what the total final tests for the two semesters at 

the end of the academic year 2016 - 2017." 

2. Competition Anxiety: 

The researcher defines the competitive anxiety as: the tension before or 

during the competitive situations, and appears in the physical, 

cognitive and social aspects, and knows it procedurally as: the degree 

obtained by the student in the measure of competitive concern 

prepared by the researcher and consists of the following dimensions: 

1- Cognitive dimension: It is meant to be concerned about performance, 

inability to focus and distract attention. 

2 - Physical dimension: It means physiological consultation and includes 

symptoms of nervousness, tension and stomach trouble. 

3 - after self-confidence: is the positive dimension in the face of the 

concern. 

Self Esteem: Self Esteem 

The researcher defines self-esteem as: An assessment that the child sets 

for himself through his or her habits and attitudes towards himself or 

herself, whether negative or positive, and helps to develop a perception of 

himself, his self-perception and personal characteristics, and identify his 
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strengths and weaknesses and good and bad aspects. The self-assessment 

scale prepared by the researcher consists of the following dimensions: 

1. Self-esteem: the individual's overall attitudes (positive or negative) 

toward himself, which means that high self-esteem involves the 

individual's self-perception as valuable and important; low self-esteem 

means a person's dissatisfaction with himself, self-denial or disdain . 

2. Academic self-esteem: individuals' beliefs about their ability to achieve 

desirable outcomes through their behavior, or to manage adaptively 

and control challenging situations, and to organize and perform tasks 

within a specific area in order to effectively deliver specific goals. 

3 - Social self-esteem: It is the skill shown by the child to express himself 

to others, and appeal to them, and contact them, and communicate 

with them and participation in various social activities in addition to 

concern and make friends with them. 

4- Family Self-Esteem: How the family appreciates their children and the 

discovery of their abilities, characteristics, talents and development 

and guiding their children to strengthen these abilities and talents. 

5. Physical self-esteem: It is the image that a person has in his mind about 

his body, and it is positive or negative, real or unreal, and is affected 

by psychological, cultural and social factors. 

The limits of the study: 
- Human determinants: The number of respondents was (106) males. 

- Methodological determinants: descriptive approach was used. 

- Spatial boundaries: Middle Schools affiliated to the Ministry of 

Education in the State of Kuwait. 

- Temporal determinants: Academic Year (2016-2017). 

Hypotheses of the Study: 

1- There is a significant positive correlation between the academic 

excellence and competitive anxiety among middle school students in 

Kuwait. 

2- There is a significant positive correlation between academic excellence 

and self-esteem among middle school students in Kuwait. 

3- Academic excellence can be predicted through competitive anxiety and 

self-esteem among middle school students in Kuwait and the most 

predictive factors of academic excellence. 


