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Abstract 

This study aimed to reveal relationship between Psychological Fitness and Self-
Confidence of Educable Mentally Retarded Children, and to identify the extent of 
predictability of the scores of Educable Mentally Retarded Children on the variable 
of Self-Confidence with the knowledge of the total score of Psychological Fitness, 
and using the relational descriptive methodology, and study sample consisted of 
(50) Children of Educable Mentally Retarded Children entity attending to Bilal bin 
Rabah Association – Assiut Governorate, and who are between the ages (9 - 12 ) 
years, and mental age ranges between (6 – 8), and their IQ ranges between (50 - 
70) as measured by Stanford-Binet Scale Fourth Edition,, and who have low of 
Psychological Fitness and Self-Confidence, the study consisted tools of 
Psychological Fitness Scale for Educable Mentally Retarded Children (prepared by 
the researcher), Self-Confidence Scale for Educable Mentally Retarded Children 
(prepared by the researcher), Stanford-Binet Scale of Intelligence Fourth Edition 
(Arabization, preparation and rationing/ Louis Kamel Malika, 1998), The results 
showed there is a statistically positive (positive) significant correlation relationship 
at the significance level of 0.01 among the scores of educable mentally retarded 
children on Psychological Fitness scale and their scores on Self-Confidence scale,  
and the predictability of the scores of educable mentally retarded children on the 
variable of Self-Confidence with the knowledge of the total score of  Psychological 
Fitness. 
Keywords: Psychological Fitness - Self-Confidence - Educable Mentally 

Retarded Children. 
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 القابمين لمتعمم لدى األطفال المعاقين عقمياً بالثقة بالنفس  النفسية وعالقتيا المياقة

 (   محمد بد الكريم عبد العالػع .ىبةد

  -:مقدمة
  رهلقدد ق   ن طف دد ل ق ددا اإدداق قدد  نثةورل دد  رانشددةا  ن  ادد  كناددةب ل ددل  راشددهوو راقلقف  

يلددى راشددخم راقهدد   تددا   وراإددل  فب  اددى ولددة     قدد  راققكدد  رإددلثق ة  قك  ادد    وافل دد  
 يقدف واشدهة ن اثقد  ورطقد     ااصنح   إد   ب قهفد صب تدا قتلقهد    قصى يف ققك  ق  ف ق ل 

 ا قشدددكق  قلهدددففب راتور دددو ورطنهددد ف هددد (. وا شدددن    رقن قددد  راهققاددد 56:  5887 راتدددالف 
اددار اتدددو  نهضدد   تدددا نهدد   هددال رطنهددد ف الددفرخلو  فهدد  فنادد  و  إددا  ول هاقاددد  وق  ادد  و نه 

ت قن قددد   (.286:  1552 نددد فل نندددف ر  هدددال راقشدددكق   رالهددد و  ندددا   ت دددزب قخلق ددد  ايدددل 
وقصددوة تددا رث ددا   و  كثددة قدد  قتدد ا   راددو ا ا راهققادد  هددا ي ادد  قدد  راضدده  تددا رطفرص 

راق ددددد ةر  راق دددد ةر  رالكقا ادددد  رال ااددددد : رالورصددددل  و راه  اددددد  راشخصددددا   و راياددددد ب راق زاادددد   و 
 و راتور دددددو راتلق ناددددد   و راإدددددل  فب قددددد  قصددددد فة راقتلقدددددم ورالوتاددددد  رادددددارلا  و راإدددددالق  

 (Tomoe, et al., 2003 : 779) وهال ل  دة قندل إد  راث ق د  نشدة رطك فاقا  وراو ا ا  
وققددد   قا قددد  را  إددا  و قدددم راثقددد  نددد ا    . وقدد  ثددد  اهددد  ا راقهددد قا  نققادد ب قددد  قصدددوة تدددا را

 نا  ورالهنادة ورطفرص راتلقد نا  وندف  راقدفةب قصوة تا راق  ةر  راتلققى اان ق  الةلو ن
تدا راه  اد  ن ادار   وقصدوة  لكدوا  نالقد   وصدفرق   قدم رنخدةا  وصدهون   نقى رالورصل 

وندددف  راثنددد   را  هددد اا  ورا فت ناددد   وندددف  رادددليك  تدددا را  هددد ا   وراإدددقون راهدددفور ا لتددد ل 
 ,.Terk, C., & Hong, C)ا إدي و ورالقةكدز يدول رادار  ة ن اهزاد  وروراشدهو  رنخدةا  

تدد ازب  نددةرها   ( 1556 ددوة  يقددف  ر قدد   كفلدد   لدد ئ  فةرإدد  كددالب قدد : وهددا   (160 : 1998
ادف  راقهد قا  نققاد ب تدا   ا   . نقى راةغ  ق   هقا  راقا ق  را  إدا  وراثقد  ند(1553وآخةو   

را  هدد اا وراددلخقم قدد  راهزادد  ورا إددي و وراف قدد  راهفرو ادد   ليإددا  راصددي  راه قدد  ورال ةادد 
ليإددا  رالورتدد  تددا راقتلقددم وايددف و وق دد ةر  لقددفاة راددار  وركلإدد و نهدد  راق دد ةر  راقخلق دد  

 يققددا  نددةرها   ااقددى تةيدد   قدد  راإددقوكا   راإددقنا  وزادد فب راقددفةب نقددى رال  نددل راتلقدد نا  
 & Hana)ه  دد  وه  إددتو  ئ  فةرإدد  كددالب قدد : قدد   كددف  نقادد   لدد  روهددا ( 116:  5887
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Hansgut, 1999)     هدال رافةرإد   نقدى يدف نقد  ران يثد  اد    ا. (1556نقدةو إدهاف   
اددف  رطف دد ل نالقل دد  ن اثقدد  ندد ا    و راقا قدد  را  إددا  وهددو " رانيددا رايدد اا  الل دد ول قوضددو  
 .راق نقا  اقلهق " راقه قا  نققا ب 

 -:بحثمشكمة ال
وقد  راقلوقدم   قدم راثقد  ند ا     ا راقه قا  نققا ب ق  ضه  تدا راقا قد  را  إدا  و اه   

قق  ازاف ق  تةم ر خ د   رالكاد  قدم رانائد    ثة إقنا نقى ل  نق   قم نائل       اكو  ا 
راتلق نا   لات  اهف  رقفةرن ورالصة  راق  إدو تدا راقورقد  راقخلق د  رالدا لد فف  ادى تشدل 

كقد  اهدو   ( 43:  1551راإدقوكا  ادفا    قيقدف نندف راهزادز  وة راقشكال  تا راإقون و  
يقدف نقدا   نال    ن     إ   ويق ال   ن ف قورت   راقورضم رالا قف لشكل خفدوةب نقدا     

اا د  فةرإد  كدالب قد :   وضديل  وقدف ( 65:  1556  ,.Commodari, Elena)كوقدوفرةف وري
غ  قدد   شدد ةب راهفاددف قدد  رانيددوا ورافةرإدد    ادددى . نقددى راددة (1555ق اإدد   يقددف     (2013
وراصدي  را  إدا  وراإده فب رالورتد   راقا ق  را  إا  وراثقد  ند ا    كق شدةر   ات ناد  اي إد   هقا 
ضدددفةرن   راتإدددقا  را وندددالل راقشددد نة راإددد ان   يدددو رادددار   وراقشددد نة راقينفددد     راارلاددد

 راتور دو رقات ناد  ن دف  ل قال د   رال كاف نقدىو   راضثوف الققل ق  ل ثاةه  راإقنا را  لت  ن 
 راقخد فةب  إا  تدا راشخصدا  قثدل راإدلقالاا   رقات ناد   وليقا  قزاف ق  ل قا  رطنه ف رطإ

  تددةاح نواددف راددارلا  اقددفةب نقددى رالهددفالوصددواب  اددى قزاددف قدد  ونددا را ددةف ن دد  ور ا    راثقدد  ندد 
كقد   كدف   لد ئ  فةرإد  كدالب    (Cheng & Furnham, 2002 : 333)(؛ 261:  1555
 (Oriel, et al., 2008) وةادل وآخدةو     (Judge & et al., 2002)ت فل وآخةو  ق : 
راقا قد  وهدو " رانيدا رايد اا  ا   هال رافةرإ   نقى يف نق  ران يث  اد  لل د ول قوضدو    ا. 

وقدد  ه دد  اقكدد   .قدد نقا  اقددلهق "را اددف  رطف دد ل راقهدد قا  نققادد ب نالقل دد  ن اثقدد  ندد ا    و را  إددا  
 -:ا رال ا طإئق ر ات نياصا غ  قشكق  را

 ف  رطف دد ل راقهدد قا  نققادد ب راقا قدد  را  إددا  وراثقدد  ندد ا    ادد هددل لوتددف نالقدد  فرادد   يصدد ئا ب نددا 
 ؟ راق نقا  اقلهق 

ا    ندددفةت   رطف ددد ل راقهددد قا  نققاددد ب راقددد نقا  اقدددلهق  نقدددى قلثادددة راثقددد  نددد هدددل اقكددد  رال نددد  
 نقهقوقا  رافةت  راكقا  اققا ق  را  إا  ؟
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 -:بحثال أىداؼ
راقهدد قا  نققادد ب راقددد نقا  رطف دد ل  اددف وراثقدد  ندد ا     را  إددا  راقا قدد راكشدد  ندد  راهالقدد  نددا  

 .  اقلهق 

قلثاددة    نقددىنددفةت   رطف دد ل راقهدد قا  نققادد ب راقدد نقا  اقددلهق  قك  ادد  رال ندد رالهددة  نقددى قددف  
 .اققا ق  را  إا قوقا  رافةت  راكقا  نقه راثق  ن ا   

 -:بحثأىمية ال
 -األىمية النظرية : -: ولً أ

ندددد  "راقا قدددد  را  إددددا  ونالقل دددد  ن اثقدددد  ندددد ا    اددددف  رطف دددد ل  نفةرإدددد  لزواددددف راقكلندددد  راهةنادددد  
 رانيدددواراقهددد قا  نققاددد ب راقددد نقا  اقدددلهق "   دددةرب اققل ددد  تدددا يدددفوف  فدددال  ران يثددد  نقدددى نهددد  

 رإ   راإ نق .ورافة 

وراثقدد  ندد ا    ورالددا قدد     إددا  ه قدد  وهددا: راقا قدد  را  إددا  قلثاددةر   ال دد ول رانيددا رايدد اا 
 ش     ليإا  راه  ا  ن طف  ل راقه قا  نققا ب راق نقا  اقلهق .

"راقا قدد  را  إددا  ونالقل دد  ن اثقدد  ندد ا    اددف  رطف دد ل لددوتاة نهدد  رايقدد ئ  وراقهقوقدد   يددول  
 .نققا ب راق نقا  اقلهق "راقه قا  

  -: األىمية التطبيقية -:ثانياً 

 (راقد نقا  اقدلهق  رطف د ل راقهد قا  نققاد ب ك ق   فرخدل هدال راف قد  رانشدةا   إل  فب ق  راقوب رارا 
 .ول قا  ق  ةرل   ق   تل ليقا  را  م نقى راقإلو  راشخصا وراتلق نا

ادددف  رطف ددد ل  ونالقل ددد  ن اثقددد  نددد ا    را  إدددا  راقا قددد " رايددد اا رقتددد فب قددد  قوضدددو  رانيدددا 
 .نق  ا هك   ات نا ب نقى قت ا  رايا ب راقخلق   افا   "راق نقا  اقلهق  راقه قا  نققا ب 

اقكدد  رقتددد فب قدد  رانيدددا رايدد اا تدددا راهلقدد   ن اقزادددف قدد  رطف ددد ل تددا   ددد  را ئدد  راهقةاددد   
 قن ق  راهققا .وفةت  رقن ق  تا راهفاف ق  ق إإ   ةن ا  اوف ر

 
 



 565 

  -:بحثمصطمحات ال
راق ددد ةر  راتلق ناددد  قتقونددد  قددد   هدددا:  Psychological Fitnessالمياقػػػة النفسػػػية 

ار  ورالهنادددة رادددليك  تدددا راددد  رالورصدددل نك ددد صب وهدددا  ورا  ه ااددد  ضدددةوةا  اق تددد ة تدددا راياددد ب
اقدددفةب نقدددى راق  إدددو نددد  راقشددد نة  رال ددد  ل ورادددونا ن ادددار   راقدددفةب نقدددى يدددل راقشدددكال   ر

راقددددفةب نقددددى رالخفدددداف وليفاددددف رطهددددفر  وراقثدددد نةب تددددا  فرص رطنقدددد ل(  راله قددددل قددددم رنخددددةا  
(Elias, Sweissberg, 2000 : 189) . 

ةرصب وت د  قشد نة وق نقى راليك  تا را زرن   ورا زور  "قفةب راقه   نققا ب  :التعريؼ اإلجرائي
ورالددا للضددق  رطنهدد ف رطةنهدد   ."   قددم رنخددةا وراله قددل نقةو دد  تددا راهالقدد رنخددةا  رافتا دد  

 رالوت  اققإلقنل(. -راةض  ن ايا ب  -قنول راار   -رال اا :  رايإ إا  راتلق نا  

فرص راق د   ها رنلق ف را ةف تا قفةل  راشخصدا  نقدى  :   Self-Confidenceثقة بالنفسال
قق  ورالوقددم رقاتددد نا صددوةب قإددلوهدددا  اضدد ب راقادد   نددنه  رطنقددد ل ن وراو دد ئ  رالددا ل  إددن  

وندداان لهلنددة راثقدد  ندد ا    ق  ددو  فرتهددا وقهةتددا اقإددقون ياددا ادد فف ندد ا ةف  اددى  اددفوة را ددةف 
واقكددد  لإدددقال    نقدددى لإدددااة رطقدددوة وليقاددد  رطهدددفر  رانلقددد ف نددد   افاددد  رايةاددد  وراققدددفةب 

 .(15:  1551 وراضنف رافرخقا   ق ل ننف راإقام ن صي و رالوت  رافرخقا 

ا لقك   ق  قه ات  كدل قد  يا لا لقك  راقه   نققا ب ق  را ت ة راقفةب را" :التعريؼ اإلجرائي
. ورالدددا للضدددق  رطنهددد ف رطةنهددد  "تدددا إدددنال راوصدددول طهفرتددد  افدددة  اددد   وا لهوقددد  راقهوقددد   

 .  راختل( –راإلقالاا   –لوكاف راار   –رالورصل راتلق نا  رال اا  

 Educable Mentally Retarded   -القػػابمين لمػػتعمم : عقميػػاً  األطفػػال المعػػاقين
Children        74  يددوراا لقثددل هددال را ئدد  راقتقوندد  راكنددة  قدد  راقهدد قا  نققادد ب ولنقدد  %

وللةروة  إن  اك ص هدال را ئد  قد  ندا   ق   تق اا راقه قا   وه  ي ا  رالخق  راهققا رانإاف 
ا  ةند    إدن  هققا ا  اص رطف  ل نقهدفل  صد   ادى ثدالوايفا را قو را ( فةت  65 – 44 

 راهققددا راهدد فف األف دد ل رطإددوا ص  واك دد  ا اصددل  نددفرب  اددى قهددفل را قددو خددالل راإدد   رازق ادد  
:  1554 ( إد    نندف راقفقدو  قدا  57 – 55واكلقل را قو راهققدا ا د اص رطف د ل قد  ندا   

121). 
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فرئ د   تئد  رقن قد  راهققاد  رانإداف  وراداا  الدةروة قإدلو  هد  رطف د ل قد  " :التعريؼ اإلجرائػي
نا اددد   -اققاددد   إدددل   وةف ( فةتددد  فنقددد ب 65 – 45ف  إدددن  راددداك ص قددد  ندددا    راهققدددى رادددو ا ى 
 – 8  نددا  ( إدد   ونقددة زق ددى قدد 7 – 5نددا    نققددى الددةروة قدد  ونقددة ةرنهدد اقدداك ص راصددوةب را

 راقا قد  را  إددا يد ول راكشد  ندد  راهالقد  ندا  وقد  خدالل قوضدو  رافةرإدد  راي ااد   ( إد   51
 ."  نققا  لقفق   لكو  نفائ  ن اقق ة   قم راه فاا  قم قالي   افا    وراثق  ن ا   

 -:اإلطار النظري لمبحث
 Psychological Fitness  -:أوًل: المياقة النفسية

له قدل قدم قلفقند   راياد ب اها قفةب را ةف نقى ر" Fitness   "راقا ق  مفيوم المياقة النفسية: 
  (25:  1553   إددد ق  ك قدددل   هقدددا ق تددد ز رط شدددف  راقإدددل فت وقدددف  رإدددلهفرفل را رااوقاددد  

 دد   راقا قدد  راصدديا  وهددو  يددف قكو   ول هددف راقا قدد  را  إددا  ق  ددو  يددفاا تددا رالددةرا راإدداكواوتا
 د  ن اإدده فب واشدهة تا  ب لورتقد ب   إددانياددا اكدو  را دةف ق رطكثدة  هقاد   ت دا ي ادد  فرئقد   إدنا ب 

  ا لدد  وقفةرلدد   اددى واكددو  قدد فةرب نقددى ليقادد  ارلدد  وراإددل  فب قدد   قك قددم   إدد  وقددم رنخددةا  
 51:  1555 ق ةف نندف ر    كق  اكو  ق فةرب نقى قورت   قلفقن   رايا ب  قصى يف ققك  

 قدددد ةزر و  ادددد (  ورخالق  نادددد  ورتلق (  ورطكثددددة  لإدددد ن ب  ياددددا للضددددق  اا قدددد   تكةادددد  66: 
تددددا ط  را تدددد ة تددددا رايادددد ب الفقددددو اكدددد صر  قلهددددففب وراقددددفةب نقددددى راددددليك  (  24:  5887

% 15ت ددو اقثددل  ت ا تدد ة ا الوقدد  نقددى رادداك ص راهدد   تقددف را  هدد ا  وراق دد ةر  راشخصددا  
واقدد    ت% اهورقددل  خددة  غاددة نققادد   75نا قدد   ليددفف را تدد ة تددا رايادد ب قدد  راهورقددل رالددا 

راقددفةب نقددى راله قددل قددم قشدد نة   وقددم هددا  اقا قدد  را  إددا  وقدد  ثدد  ت ( 44:  5884 اددل وفر ا
 ( .  15:  1553 ننف راق ه   يقف رنخةا   

قإدد  نددفف قدد  نققدد ص رادد    راهقددل  اددى ثددالا  قإدد   هددا: راه ف دد   و  :المياقػػة النفسػػيةأبعػػاد 
رقةرفب  و    Thinking, Cognitionراقهةتددد   و رال كاددة    Affect, Emotionرا  هدد ل 
وقدد  ثدد  ت اقا قدد  را  إددا  للكددو  قدد  راه ف دد  قددم راقهةتدد     Volition, Motivationرافرتهادد  

 1553 ؛  نندف راقد ه   يقدف  (Martinez-Pons, M., 1997 : 15)ورا  هد ل قدم راداك ص 
لاددد  وت ق ددد  را لنددد ل ورقفةرن راتادددف اال  هددد ا  وراقشددد نة راارقدددفةب را دددةف نقدددى وهدددا  (.12: 

وصددا غل   نوضددوة ول  اق دد  وتقدد ب اقةرقندد   فةرن فقادد  ا  هدد ا  رنخددةا  ا  ددفق ل قه دد  تددا 
ورا  إدا وراق  دا وليقاد  نالق   ر  ه ااد  ورتلق ناد   ات ناد  لإد نف را دةف نقدى راةقدا را كدةف 
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رن راق د ةر  تدا  فةرن را  هد ا  راارلاد   ت د  قشد نة رنخدةا    فة   نه فهد  للقثدلو رطهفر   
فرةب را  هدد ا  راتلق نادد   رافرتهادد   وقدد  ثددد   .(35:  25:  1554  ق ددى قخلدد ة  ل  ددا  وري

 -راةضد  ن اياد ب  -قندول رادار   -رطنه ف رطةنه  رال اا :  رايإ إا  راتلق ناد  ليفف ران يث  
   رالوت  اققإلقنل(.

ول إد   نفةتد  كناددةب  رق إد  ا  ةئاإدا تددا لشدكال رشخصدا  ار  فوة  :المياقػة النفسػية أىميػة
لو  راك ددد صب را  إدددا  ورا  ه ااددد   ورةل ددد   قإدد نقإدددلو  وقددفةر  را دددةف ورإدددلهفرفرل  تددا راةلقددد ص 

 قيقدف يإد    ولفوة راقفةر  وراق  ةر  رانف ا  وراق  ةا  وراخففاد  و  وة راقفةر  رايقاقا  
راقددفةب نقددى ليقددل وزادد فب  راصددهن   اقادد   ن اورتندد   راق  ةادد و قددو را ددةف نقددى ر  (55:  5887

ندددز   اددد ب اإدددلفام ليقاددد  رطفرص راقثددد اا و قدددو تدددةف قلدددز  ندددف ا ب و  إدددا ب ونقق رطننددد ص را  إدددا  
 (.  31:  5885 قيقوف 

  Self-confidence  -:ثقة بالنفسالًا: نيثا

قوندد  نقدد ل راقفوراتددة ب تددا   تدد ز رط  هددا رقيإدد   وراشددهوة ندد اقوب :مفيػػوم الثقػػة بػػالنفس
 (.514:  1555 ق   را ت ة تا رايا ب  قفي  قيقف وها ق  ققو  ن اقإلو  راقفقوو 

 ندد ا    اليددفف ا دد  نهددفا  هدد قا   اةلنفدد   ننهضدد ق  راددنه     راثقدد   :ثقػػة بػػالنفسالأبعػػاد 
 ,Susan Newman) (راشدخمراقوضدو  راداف إداله قل قهد   -ا دةف ارلاد  وكاد   ر:  هقد 

2006 : 16)  . 

ورإددلقةرة ركلإدد و  تددا ليقادد  رالورتدد  را  إددا  ويددو رنخددةا  للتقددى قػػة بػػالنفس: أىميػػة الث
را ةرفادددد ( وراشددددهوةا   رقةرفادددد (  ورا تدددد ة تددددا راهقددددل  ولكددددوا  نالقدددد   راخنددددةب راالشددددهوةا   

 Sander) ورايق اد  قد  رطقدةر  را  إدا  رتلق نا  إوا   ولقنل راار   وقورت   راصده و 
& Sander, 2003 : 14)  ه د ن لةرنفد ب قد  ندا كقد   .(7:  1558 ؛  اوإد  قاخ ئادل    

 ن  إدد   صددنح  كثددة ته اادد  تددا لكا دد  تكققدد  زرف  ثقدد  را ددةف  رالكادد  وراثقدد  ندد ا    ن ددف را ددةف 
 .(65:  1556    يقف نقا وكقق  ك    كثة ته اا  تا لكا   زرف  ثقل  ن  إ 
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   -:بحثفروض ال
قا  اقدلهق     يص ئا ب ندا  فةتد   رطف د ل راقهد قا  نققاد ب راقد نلوتف نالق  رةلن فا  قوتن  فرا 

 .راثق  ن ا   ققا      نقىوفةت ل را  إا   راقا ق ققا    نقى

قوقاد  نقه قلثادة راثقد  ند ا      نقىاقك  رال ن  نفةت   رطف  ل راقه قا  نققا ب راق نقا  اقلهق 
 .اققا ق  را  إا  رافةت  راكقا 

 -:الميدانية إجراءات البحث

 -: بحثمنيج ال -أ 

راداف ا دل  نوصد  را د هةب وصد  ب فقاقد ب ةلند فا راق    راوص ا را نقى اهلقف رانيا راي اا 
ة رطخددة  ورالهناددة ن  دد  قدد  خددالل رالهناددة وفةرإدد  راهالقدد   رالددا لوتددف نددا  را دد هةب ورا ددوره

 . نشكل كقا

 -:بحثعينة ال -ب 

قد  رطف د ل  ( ف دالب 34قد    لقدن راها د لكو د   :متريةعينػة التحقػؽ مػن الخصػائص السػيكو 
 .راصف  وراثن   طفور  رانياراقه قا  نققا ب راق نقا  اقلهق  واان نثة  يإ و 

قدد  رطف د ل راقهدد قا  نققادد ب  الب ( ف دد45 رطإ إددا  قد   نيدارا لكو دد  نا دد  :العينػة األساسػػية
  خدة  وقةركدزل ند  ةند ة نقي ت د   إداوف تقهاد  ندال رة نقدىراقلةففاا  ن إلقة  راق نقا  اقلهق 

  ونقددة نققددا ( إدد  51 - 8قدد  نددا   رازق ادد  وققدد  للددةروة  نقدد ةه   قلهددففب نقي ت دد   إدداوف
نا اددد  راصدددوةب  -اققاددد   إدددل   وةف  ( وتقددد ب 65 - 45و إدددن  اكددد ئ   قددد    ( 7 - 5قددد  ندددا   
 .راةرنه 

 -:بحثأدوات ال -ج 

 .(ا  اقلهق    نفرف ران يث قه قا  نققا ب راق نقاألف  ل را را  إا  راقا ق  ققا   

 .(ا  اقلهق    نفرف ران يث األف  ل راقه قا  نققا ب راق نق راثق  ن ا   ققا    

نفرف ولق ا /    .(5887 اوا  ك قل ققا   إل   وةف نا ا  اقاك ص راصوةب راةرنه   لهةاو وري
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  وفيما يمي شرح ألدوات البحث وخصائصيا السيكومترية:
 : المياقة النفسية : مقياسأولً 

رانيدددوا ورافةرإددد   راإددد نق  ار  راصدددق  وقندددفرف هدددار راققاددد   ق قددد  ران يثددد  نددد قفال  نقدددى 
راقا قد  را  إدا  وهدا: ققاد   راخلن ةر  وراققد اا  رالدا لقدا  وقتقون  ق    نقوضو  رانيا

(  وققاد   راقا قد  1552ز قيقف  راقا ق  را  إا  افالو راث  وف راقل وقا  وغاة راقل وقا   تور
 (.1554(  وققا   راقا ق  را  إا   نقا يإا   1556  ةش  زكةا   را  إا  اقةا ضاا 

 
 مقياس المياقة النفسية لدى األطفال المعاقين عقميًا القابمين لمتعمم:الخصائص السيكومترية ل

 : صدؽ المقياس:أولً 

 صدؽ المحكمين )الصدؽ الظاىري : -أ

  ران يث  صف  راقيكقا  القفاة صف  راققا    وقف لد  رال كدف قد  راصدف  را د هةف رإلخفق
( قيكقدد ب قدد   نضدد ص 55اقققادد   قدد  خددالل نددة  راققادد   تددا صددوةل  رطواادد  نقددى نددفف  

هائدد  رالددفةا  لخصددم راصددي  را  إددا  ونقددد  رادد    رالةنددوف ورالةنادد  راخ صدد  نكقادد  رالةناددد  
اوف  واان ق   تل راوقو  نقى قف  قالئقد  فناهد  راهند ةر  ت قه  ف ف  ون    ويقور  و إ

اقثددة  رادداف وضدده  قدد   تقدد   وكدداان رال كددف قدد  قددف  رةلندد ف كددل نندد ةب ن انهددف رادداف ل ددفةل 
ليلددد   وكددداان رال كدددف قددد  إدددالق  رطا ددد   ووضدددوة راصدددا غ  يلدددى لددد لا ق  إدددن  طتدددةرف نا ددد  

قدد  را  إددا  األف دد ل راقهدد قا  نققادد ب راقدد نقا  رانيددا  نياددا لدد  لهددفال نندد ةر   نهدد ف ققادد   راقا 
%( تدد كثة قددد  آةرص ولوتا ددد   راإدد فب راقيكقدددا  ورإدددلنه ف نهضددد   75اقددلهق  تدددا ضدددوص آةرص  

  28  54  3  2رنخة. ياا ل   تق   راإ فب راقيكقدا  نقدى يدا  نهد  راهند ةر   ةقد    
( يلدددى لكدددو   كثدددة 32  18  58  55( ولهدددفال نهددد  راهنددد ةر   ةقددد    45  45  36  35

( ثالثدو  25قالئق  طنه ف راققا    ون ال اا  صنح راققا   تا صوةل  را   ئا  ايلوف نقى  
 نن ةب.
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وادددل  يإددد و قاقددد  راصدددف  رادددارلا اقققاددد   قددد  خدددالل يإددد و راتددداة  الصػػػدؽ الػػػذاتي: -ب
قه قدددل (  تدددخ  قاقددد  5.815رالةناهدددا اقه قدددل راثنددد    ونقددد     قاقددد  قه قدددل راثنددد   لإددد وف  

(. ققددددد  ادددددفال نقددددى ق نقاددددد  وصدددداليا  راققاددددد   االإدددددلخفر  5.855راصددددف  رادددددارلا لإدددد وف  
 ورالفنا .

 

 :: التساؽ الداخمي لممقياساً ثاني

ق قدد  ران يثدد  نيإدد و قه قددل راةلندد ف نددا  راق ددةفر  وكددل قدد  رافةتدد  راكقادد  اقنهددف وراققادد   
( ف الب قد  رطف د ل راقهد قا  34قورق    ككل  ونا  رطنه ف ورافةت  راكقا  اقققا   نقى نا   

 نققاب  راق نقا  اقلهق . وك    را ل ئ  ك نلا:
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   معامالت الرتباط بين المفردات والدرجة الكمية لألبعاد الفرعية والمقياس ككل.1جدول )

معامل الرتباط  المفردة البعد
 بالبعد

معامل الرتباط 
 بالمقياس ككل

رتباط معامل ال  المفردة البعد
 بالبعد

معامل الرتباط 
 بالمقياس ككل

 

 

البعد األول 
)الحساسية 
 الجتماعية 

1 9.5.9** 9..80**  

البعد الثاني 
 )قبول الذات 

9 -9.9.0 9.080** 

0 9.687** 9.657** 19 9.867** 9.6.1** 

0 9.589** 9.696** 11 9.857** 9.661** 

. 9.105 9.9.9 10 9.795** 9.5.8** 

5 9.58.** 9.515** 10 9.859** 9.555** 

6 9.556** 9.5.5** 1. 9.791** 9.675** 

7 9.660** 9.660**  

 

البعد الرابع 
)التوجو 
 لممستقبل 

00 9.099** 9.606** 

8 9.5.7** 9..99** 0. 9.689** 9.661** 

 

 

البعد الثالث )الرضا 
 بالحياة 

15 9.579** 9..87** 05 9.617** 9..80** 

16 9.607** 9.661** 06 9.689** 9.661** 

17 9.591** 9.096** 07 9.699** 9..65** 

18 9.60.** 9.666** 08 9.689** 9.661** 

19 9.690** 9..7.** 09 9.69.** 9..80** 

09 9.589** 9..80** 09 9.69.** 9..71** 

01 9.559** 9.670**  

00 9.500** 9.581** 

  .9.91يشير إلى مستوى دللة ) (**) الرمز
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والضح ق  راتفول راإ ن     قدا  قهد قال  راةلند ف ندا  راق دةفر  ورافةتد  راكقاد  اقنهدف رالدا 
؛ تاقدد  نددفر راق ددةفلا   ةقدد   5.55ل لقددا  اادد  وراققادد   ككددل فرادد   يصدد ئاب  ن ددف قإددلو  فاادد  

 راكقا  اقنهف  و راققا   ككل.( تقف ل  يات ق  اهف  رةلن ف ق  ن افةت  8  3 
لدى األطفال    معامالت الرتباط بين األبعاد الفرعية والدرجة الكمية لمقياس المياقة النفسية0جدول )

 المعاقين عقميًا القابمين لمتعمم.

 الدرجة الكمية لممقياس المتغير
 **9.909 )الحساسية الجتماعية  البعد األول

 **9.787  )قبول الذات البعد الثاني
 **9.960 )الرضا بالحياة  البعد الثالث
 **9.919 )التوجو لممستقبل  البعد الرابع

  .9.91يشير إلى مستوى دللة ) (**) الرمز

قدد  خددالل راتددفول راإدد ن  الضددح    قددا  قهدد قال  راةلندد ف نددا  رطنهدد ف را ةنادد   رايإ إددا  
اققإددددلقنل( ورافةتدددد  راكقادددد  اقققادددد   فرادددد   راتلق نادددد   قنددددول راددددار   راةضدددد  ن ايادددد ب  رالوتدددد 

 ؛ قق  افال نقى رلإ   راققا   وق  إنل  االإلخفر .5.55 يص ئاب  ن ف قإلو  فاا  

 

 : ثبات المقياس: اً ثالث
ق ق  ران يث  نيإ و ثن   راخلن ة نفةاق  رالتزئ  را ص ا   ورالا لقدو  نقدى لتزئد  راققاد   

قه قل راةلن ف نا  ق   ولفناد  قه فاد  لصدياح رافدول زوتا( ويإ و  - اى  ص ا   تةفف 
 –نةرو (  وكاان رالتزئ  را صد ا  نقه فاد  "تولقد  "  كقد  رإدلخفق  فةاقد  " ا د   - إناةق   

 كةو ن خ". وت ص  را ل ئ  كق  اقا:
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  .5.  نتائج معامالت ثبات مقياس المياقة النفسية )ن=0جدول )

عدد  البعد
 المفردات

نصفي  الرتباط بين
 الختبار

معامل التجزئة 
 "سبيرمان"

معامل التجزئة 
 "جوتمان"

-معامل ألفا
 كرونباخ

الحساسية  
 الجتماعية

7 9.819 9.990 9.898 9.709 

 9.899 9.8.1 9.867 9.759 5 قبول الذات
 9.798 9.671 9.675 9.519 8 الرضا بالحياة
 9.769 98..9 9.596 9.009 8 التوجو لممستقبل
 9.905 9.890 9.810 9.686 08 المقياس ككل 

(    تقادددم قهددد قال  ثنددد   راققاددد   قةل هددد   ولشددداة لقدددن 2الضدددح قددد   لددد ئ  راتدددفول ةقددد   
 را ل ئ   اى صاليا  راققا   االإلخفر  تا رانيا راي اا.

 الصورة النيائية لمقياس المياقة النفسية لدى األطفال المعاقين عقمًيا القابمين لمتعمم:

( ق دةفب ق وزندد  17هدف  تدةرص راخصد ئم راإداكوقلةا  اقققاد    صدنح ندفف ق دةفر  راققاد    ن
نقددى  ةنهدد   نهدد ف هدد   رايإ إددا  راتلق نادد   قنددول راددار   راةضدد  ن ايادد ب  رالوتدد  اققإددلقنل(  

( ق ددةفب إددقنا   واددل  رخلادد ة رإددلت ن  قدد  ثددالا رإددلت ن   51( ق ددةفب  ات نادد   و 55نورقددم  
   فةبر(. وتاق  اقا لوزام راق ةفر  نقى رطنه ف را ةنا :- يا  ب - ها  فرئقب 

   توزيع المفردات عمى األبعاد الفرعية لمقياس المياقة النفسية..جدول )

 عدد المفردات أرقام المفردات األبعاد الفرعية

 مفردات 7 *7*، 6*، 5*، 4، 3، 2، 1 الحساسية االجتماعية

 مفردات 5 12، 11، 11*، 9*، 8 قبول الذات

 مفردات 8 21*، 19*، 18*، 17، 16، 15، 14، 13 الرضا بالحياة

 مفردات 8 *28*، 27، 26*، 25، 24، 23، 22، 21 التوجه للمستقبل

 مفردة 28 المقياس ككل

 الرمز )*( يشير إلى المفردات السلبية
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 : : مقياس الثقة بالنفسياً ثان
ار  راصدددق    قفال  نقدددى رانيدددوا ورافةرإددد   راإددد نق وقندددفرف هدددار راققاددد   ق قددد  ران يثددد  نددد

ققاد   راثقد  ند ا     وهدا:  راخلند ةر  وراققد اا  رالدا لقدا . وقتقوند  قد  نقوضو  رانيا
ققاد   راثقد    (1553  قةوب صدا  لالقاا راقةيق  رانلفرئا   ا اقثق  ن ا    ارالقفاة رالشخاص

ققادد   راثقدد  ندد ا      (1554  وتدد ص راإدداف     اقلهقدداراقدد نقاندد ا    اققددةرهقا  راقهدد قا  نققادد ب 
ا  اه اد ب األف د ل راقهد قققاد   راثقد  ند ا      (1556  إده ف إدهافاف ان   راقةيق  راث  واد   

( 3لددد  ليفادددف   وتدددا يدددفوف قددد  لوصدددق   ااددد  ران يثددد   .(1556ف  نقدددةو إدددهاراقددد نقا  اقدددلهق   
رالورصدل راتلقد نا   :وهد ا  نققا ب راقد نقا  اقدلهق  األف  ل راقه ق راثق  ن ا     نه ف الشخام

 .راختل( –راإلقالاا   –لوكاف راار   –
    الخصائص السيكومترية لمقياس الثقة بالنفس لألطفال المعاقين عقميًا القابمين لمتعمم:

 :أوًل: صدؽ المقياس

 صدؽ المحكمين )الصدؽ الظاىري :  -أ
لقفاة صف  راققا    وقف لد  رال كدف قد  راصدف  را د هةف رإلخفق  ران يث  صف  راقيكقا  ا

قدد   نضدد ص  ( قيكقدد ب 55اقققادد   قدد  خددالل نددة  راققادد   تددا صددوةل  رطواادد  نقددى نددفف  
هائدد  رالددفةا  لخصددم راصددي  را  إددا  ونقددد  رادد    رالةنددوف ورالةنادد  راخ صدد  نكقادد  رالةناددد  

نقى قف  قالئقد  فناهد  راهند ةر  ت قه  ف ف  ون    ويقور  و إاوف  واان ق   تل راوقو  
اقثددة  رادداف وضدده  قدد   تقدد   وكدداان رال كددف قدد  قددف  رةلندد ف كددل نندد ةب ن انهددف رادداف ل ددفةل 
ليلددد   وكددداان رال كدددف قددد  إدددالق  رطا ددد   ووضدددوة راصدددا غ  يلدددى لددد لا ق  إدددن  طتدددةرف نا ددد  

نققادد ب راقدد نقا   رانيددا  نياددا لدد  لهددفال نندد ةر   نهدد ف ققادد   راثقدد  ندد ا    األف دد ل راقهدد قا 
%( تدد كثة قددد  آةرص ولوتا ددد   راإدد فب راقيكقدددا  ورإدددلنه ف نهضددد   75اقددلهق  تدددا ضدددوص آةرص  

( 23  12  2  1رنخة. ياا ل   تق   راإ فب راقيكقا  نقدى لهدفال نهد  راهند ةر   ةقد    
وف يلى لكدو   كثدة قالئقد  طنهد ف راققاد    ون الد اا  صدنح راققاد   تدا صدوةل  را   ئاد  ايلد

 ( نن ةب.35نقى  
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وادددل  يإددد و قاقددد  راصدددف  رادددارلا اقققاددد   قددد  خدددالل يإددد و راتددداة  الصػػػدؽ الػػػذاتي: -ب
(  تدددخ  قاقددد  قه قدددل 5.615رالةناهدددا اقه قدددل راثنددد    ونقددد     قاقددد  قه قدددل راثنددد   لإددد وف  

(. ققددددد  ادددددفال نقددددى ق نقاددددد  وصدددداليا  راققاددددد   االإدددددلخفر  5.738راصددددف  رادددددارلا لإدددد وف  
 ورالفنا .

 

 :: التساؽ الداخمي لممقياساً انيث
ق ق  ران يث  نيإ و قه قل راةلن ف نا  راق دةفر  ورافةتد  راكقاد  اقققاد   نقدى نا د  قورق د  

 ( ف الب ق  رطف  ل راقه قا  نققاب  راق نقا  اقلهق . وك    را ل ئ  ك نلا:34 
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 المعاقين عقمًيا القابمين لمتعمم.األطفال د الفرعية لمقياس الثقة بالنفس لدى   معامالت الرتباط بين المفردات والدرجة الكمية لألبعا5جدول )

معامل االرتباط بالدرجة  المفردة البعد
 الكلية للبعد

معامل االرتباط بالدرجة  المفردة البعد
 الكلية للبعد

 

 

 

 البعد األول

)التواصل 
 االجتماعي(

1 13137  

 

 

 البعد الثاني

 )توكيد الذات(

 

11 13348* 

2 13418** 12 13314* 

3 13541** 13 13328* 

4 13342* 14 13257 

5 13363* 15 13447** 

6 13475** 16 13126 

7 13552** 17 13458** 

8 13389** 18 13444** 

9 13311* 19 13352* 

11 13283 21 13469** 

 

 

 

 

 البعد الثالث

 )االستقاللية(

21 13455**  

 

 

 

 البعد الرابع

 )الخجل(

31 13478** 

22 13562** 32 13399** 

23 13367* 33 13272 

24 13439** 34 13416** 

25 13532** 35 -13121 

26 13537** 36 13326* 

27 13525** 37 13431** 

28 13216 38 13611** 

29 13187 39 13549** 

31 13142 41 13611** 

 1315، والرمز )*( يشير إلى مستوى داللة 1311يشير إلى مستوى داللة  (**) الرمز
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الضدح قدد  راتددفول راإدد ن     قدا  قهدد قال  راةلندد ف نددا  راق دةفر  ورافةتدد  راكقادد  اقنهددف رالددا 
  5؛ تاقدد  نددفر راق ددةفر   ةقدد    5.54  و5.55ل لقددا  اادد  فرادد   يصدد ئاس  ن ددف قإددلواا فاادد  

( تقددف لدد  يددات   اهددف  رةلندد ف   ن افةتدد  راكقادد  اقنهددف 24  22  25  18  17  55  53  55
  و راققا   ككل.

 لدى األطفال المعاقين عقميًا القابمين لمتعمم.   معامالت الرتباط بين األبعاد الفرعية والدرجة الكمية لمقياس الثقة بالنفس6جدول )

 الدرجة الكمية لممقياس المتغير
 **.9.75 جتماعي )التواصل ال البعد األول

 **9.7.7 )توكيد الذات  البعد الثاني
 **9.891 البعد الثالث )الستقاللية 
 **9.701 البعد الرابع )الخجل 

  .9.91يشير إلى مستوى دللة ) (**) الرمز

  خدددالل راتدددفول راإددد ن  الضدددح    قدددا  قهددد قال  راةلنددد ف ندددا  رطنهددد ف را ةناددد   رالورصدددل قددد
رادددار   راإدددلقالاا   راختدددل( ورافةتددد  راكقاددد  اقققاددد   فراددد   يصددد ئاب  ن دددف  راتلقددد نا  لوكادددف

 ؛ قق  افال نقى رلإ   راققا   وق  إنل  االإلخفر .5.55قإلو  فاا  

 ثالثًا: ثبات المقياس: 
( ف الب ق  رطف  ل راقهد قا  نققابد  34ق ق  ران يث  نيإ و ثن   راخلن ة نقى نا   قورق    

كةو ند خ  وتد ص  را لد ئ  كقد  -هق  ق  خالل رإلخفر  فةاقلا رالتزئ  را صد ا  و ا د راق نقا  اقل
 اقا:

  .5.  نتائج معامالت ثبات مقياس الثقة بالنفس )ن=7جدول )

عدد  البعد
 المفردات

الرتباط بين نصفي 
 الختبار

معامل التجزئة 
 "سبيرمان"

معامل التجزئة 
 "جوتمان"

-معامل ألفا
 كرونباخ

 .5..9 9.515 9.517 9.0.9 8 الجتماعي التواصل
 9.009 9.016 9.018 9.189 8 توكيد الذات
 9.581 9.701 9.706 9.566 7 الستقاللية
 9.561 96..9 96..9 9.009 8 الخجل

 9.781 .9.59 9.696 .0..9 01 المقياس ككل
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اة لقدن را لد ئ  (    تقادم قهد قال  ثند   راققاد   تادفب  ولشد6الضح ق   ل ئ  راتفول ةق   
  اى صاليا  راققا   االإلخفر  تا رانيا راي اا.

 الصورة النيائية لمقياس الثقة بالنفس لدى األطفال المعاقين عقمًيا القابمين لمتعمم:
( ق دةفب ق وزندد  25نهدف  تدةرص راخصد ئم راإداكوقلةا  اقققاد    صدنح ندفف ق دةفر  راققاد    

( 11ا  لوكاددف رادددار   راإددلقالاا   راختدددل(  نورقدددم  (  نهددد ف هدد   رالورصدددل راتلقددد ن3نقددى  
دد 8ق ددةفب  ات نادد   و  -( ق ددةفر  إددقنا   واددل  رخلادد ة رإددلت ن  قدد  ثددالا رإددلت ن   هددا  فرئقب

   فةبر(. وتاق  اقا لوزام راق ةفر  نقى رطنه ف را ةنا :- يا  ب 
 .ثقة بالنفسى األبعاد الفرعية لمقياس ال  توزيع المفردات عم8جدول )

 عدد المفردات أرقام المفردات األبعاد الفرعية
 مفردات 8 8*، 7*، 6، 5، .، 0، 0، 1 التواصل الجتماعي

 مفردات 8 16، 15، .1، 10*، 10*، 11*، 19*، 9 توكيد الذات
 مفردات 7 00، 00، 01، 09، 19، 18، 17 الستقاللية
 مفردات 8 01، 09، 09، 08، .0*، 06*، 05*، .0 الخجل

 مفردة 01 لمقياس ككلا
 الرمز )*  يشير إلى المفردات السمبية

 

 

 -األساليب اإلحصائية:  - د
 قه قل رةلن ف ناةإو . -5

 ليقال را يفرة راخفا رانإاف. – 1

 كةو ن خ.-قه قل  ا   – 2

 تولق  (.-رالتزئ  را ص ا   إناةق   نةرو  – 3
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 نتائج البحث:
 نتائج الفرض األول ومناقشتيا:

لوتددف نالقدد  رةلن فادد  قوتندد  فرادد   يصدد ئا ب نددا  فةتدد   رطف دد ل ار را ددة  نقددى   دد  "اد م هدد
". وفةتد ل   نقدى ققاد   راثقد  ند ا   راقه قا  نققا ب راق نقا  اقلهق  نقى ققا   راقا قد  را  إدا  

واقليقددد  قددد  هدددار را دددة  لددد  رإدددلخفر  قه قدددل رةلنددد ف ناةإدددو . وتاقددد  اقدددا را لددد ئ  رالدددا لددد  
 ا  :رايصول نق

   معامل الرتباط بين متغيري البحث )المياقة النفسية والثقة بالنفس .9جدول )

 الثقة بالنفس المتغيرات
 الدللة اإلحصائية معامل الرتباط المياقة النفسية

 9.91دالة عند  **9.889
 9.91الرمز )*  يشير إلى مستوى دللة 

 ادددى وتدددوف نالقددد  رةلن فاددد  قوتنددد   فةفاددد ( فراددد  ( 8لشددداة را لددد ئ  رادددورةفب تدددا راتدددفول ةقددد   
ندددا  قلثادددةف راقا قددد  را  إدددا  وراثقددد  نددد ا    ادددف  رطف ددد ل  5.55 يصددد ئاب  ن دددف قإدددلو  فااددد  

راقهدد قا  نققابدد  راقدد نقا  اقددلهق ؛ ققدد  اددفال نقددى ليقدد  را ددة  رانيثددا  ورادداف ادد م نقددى   دد  
تد   رطف د ل راقهد قا  نققاد ب راقد نقا  اقدلهق  "لوتف نالق  رةلن فا  قوتن  فرا   يصد ئا ب ندا  فة 

 نقى ققا   راقا ق  را  إا  وفةت ل   نقى ققا   راثق  ن ا   .

( قدد  وتددوف 1554لل دد   لاتدد  را ددة  رطول قددم قدد  لوصددق   اادد   لدد ئ  فةرإدد  خ اددف ةرتددح  
طف دد ل نالقدد  رةلن فادد  قوتندد  نددا  قإددلوا   راق دد ةر  رايةكادد  وراق دد ةر  راتلق نادد  اددف  ر

 راقه قا  نققا ب راق نقا  اقلهق .

 Oriel et)و اضد ب لل د   لاتد  را دة  رطول قدم قد   إد ة  ن د   لد ئ  فةرإد   وةادل وآخدةو  
al., 2008)   رطثة رقات نا اققش ةك  نهف  وقد   رادفور  راقفةإدا نقدى راقإدلو  راندف ا وراثقد

ا  إددا   ولفددوة ق  ددو  راددار  وراق دد ةر  ندد ا    وراق دد ةر  راتلق نادد   ليإدد  قإددلو  راقا قدد  ر
 راتلق نا ( األف  ل وراقةرهقا  راقه قا  نققا ب. 

ولة  ران يث      لات  هار را ة  ورقها   تقه   رطف  ل راقه قا  نققا ب راقد نقا  اقدلهق  راداا  
ضددد  اقلقكدددو  راقا قددد  را  إدددا  اقلقكدددو   اضددد ب صددد    رايإ إدددا  راتلق ناددد  وقندددول رادددار  وراة 
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ن ايا ب ورالوت  اققإلقنل, كقد     قدفةل   نقدى رالورصدل راتلقد نا ولوكادف رادار  وراإدلقالاا  
 قةل ه  نا ق  ا خ   افا   فةت  وقإلو  راختل وها إق   وثاق  راصق  ن اثق  ن ا   .

 نتائج الفرض الثاني ومناقشتيا:

ا  نققاد ب راقد نقا  اقدلهق  نقدى اقكد  رال ند  ندفةت   رطف د ل راقهد قا م هدار را دة  نقدى   د  "
". واقليقدد  قدد  هدددار اكقادد  نقدددى ققادد   راقا قدد  را  إددا قلثاددة راثقدد  ندد ا    نقهقوقادد  رافةتدد  ر

  Simple Regression Analysisرا ددة  لدد  رإددلخفر  ليقاددل را يددفرة راخفددا رانإدداف 
 وتاق  اقا را ل ئ  رالا ل  رايصول نقا  :

 دار الخطي البسيط.  نتائج تحميل النح19جدول )

المتغير 
 المستقل

معامل 
النحدار 
المعياري 

(Beta  

الخطأ 
 المعياري

معامل النحدار 
  غير المعياري

   ((B 

معامل 
 Rالرتباط 

التباين 
المفسر 

(R2  

نسبة 
المساىمة 
)التغير في 
التباين 
 المفسر 

مستوى  قيمة )ت 
 الدللة

المياقة 
 النفسية

دالة عند  00..10 9.785 9.799 9.889 9.891 9.966 9.889
9.91 

 Constant  =6.055قيمة الثابت 

   نتائج تحميل التباين لدللة معامل النحدار الخطي البسيط.11جدول )

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

مستوى  قيمة )ؼ 
 الدللة

 5900.5.6 1 5900.5.6 النحدار
189.178 

 
عند  دالة

9.91 
 07.907 8. .10.9.95 البواقي
  9. 599..607 الكمي

( 5.778(    قاقد  قه قددل راةلند ف راقلهددفف نقثدد   55  55و اليد  قدد  راتدفواا  راإدد نقا   
 68(  وهددار اه ددا    قلثاددة راقا قدد  را  إددا  ا إددة يددوراا  5.685نا قدد  نقدد  قه قددل راليفاددف  

ف د ل راقهد قا  نققابدد  راقد نقا  اقدلهق  نقدى ققاد   راثقد  ندد ا     %( قد  رالند ا  راكقدا طفرص رط
(  وتقادم 52.312(  نا قد  نقثد  قاقد    ( ققدفرة  575.567كق  ك    قاق    ( لإ وف  
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. وهددار اشدداة  اددى    راهالقدد  نددا  راقلثاددةا  5.55هددال راقددا  فرادد   يصدد ئاب  ن ددف قإددلو  فاادد  
ف  ل راقه قا  نققاب  راق نقا  اقلهق  نقدى ققاد   راثقد  ند ا    يقاقا   و    اقك  رال ن  ن فرص رط

قد  خددالل قهقوقادد  رافةتدد  نقددى ققادد   راقا قدد  را  إددا ؛ ققدد  اددفال نقددى ليقدد  را ددة  رانيثددا 
 ( اقك    رإل ل ل قه فا  را يفرة راخفا رانإاف ك ال اا:55راث  ا. وق  راتفول ةق   

 = ب س + أ وتعني لفظًيا ص  

 المياقة النفسية + ثابت النحدار.× النفس = معامل النحدار غير المعياري الثقة ب

 .6.055المياقة النفسية + ×  9.891الثقة بالنفس = 

 ,Shivapiri)ولل    لات  را ة  راث  ا قم قد  لوصدق   ااد   لد ئ  فةرإد  شدا  ناةف وآخدةو  
et al., 2015) ةر  راتلق ناد  ولفواةهد  ادف  قد  ت نقاد  رطاهد و رقاق ناد  تدا ل قاد  راق د 

 رالالقاا راقلخق ا  نققا ب راق نقا  اقلهق . 

( ياددا 1555كقدد  لل دد   لاتدد  را ددة  راثدد  ا قددم قدد   إدد ة  ن دد   لدد ئ  فةرإدد  ق اإدد   يقددف  
لإدد نف قق ةإدد    شددف  رانددةرق  رالةوايادد  راقهدد قا  نققادد ب راقدد نقا  اقددلهق  نقددى ل قادد  راق دد ةر  

ثددد  فته ددد  اققشددد ةك  نددد  فةاددد  رالدددفةاو راق  إدددو ققددد  اشدددهةه  ن اثقددد   رايةكاددد  ادددفا   وقددد 
ندد ا     و اضدد ب لتقددو راقددةة وراإددةوة وراإدده فب وراقلهدد  وران تدد  تددا   وإدد    ورالورتدد  را  إددا 

 افا  . 

اقك  ل إاة  لات  را ة  تا ضوص وتدوف نالقد  وثاقد  كشد   ن  د  فةتد   لة  ران يث      و 
ققاد   راثقد   ىوفةتد ل   نقد راقا قد  را  إدا ققاد    ى ب راقد نقا  اقدلهق  نقدرطف  ل راقه قا  نققا

زرف  فةتلددد  تدددا راثقددد   راقا قددد  را  إدددا  ددد  كققددد  زرف  فةتددد  راف دددل تدددا  يادددا لندددا    نددد ا   
    .ن ا   
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