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 الصف السادس االعداديلدى طلبت  االستثارة الفائقت قياس
 عبد المحسن عبد الحسين خضيرد. أ.        شيد حامد حسن    .ةثالباح          

         dr.amo1965@yahoo.com                shs987938@gmail.com 
 االرشاد النفسي والتوجيه التربوي قسم اإلنسانية /كمية التربية لمعموم  / البصرةجامعة 

 :الممخص
 لدى االستثارة الفائقة في والتخصص الجنس بين والفرق ،االستثارة الفائقة قياس الى الحالي البحث ىدف
 داعتماب الباحثان وقام ،االرتباطي الوصفي المنيج عمى الباحثان واعتمد ،مرحمة الدراسة االعدادية طمبة

( 8002،القريطي ) من المعرب،  (Dabrowski ، 1972) االستثارة الفائقة لدابروسكي  مقياس
 موزعة فقرة( 50) من االولية بصيغتو يتكون و ،الستعمالو في قياس االستثارة الفائقة لدى عينة البحث

 عينة وتألفت ،المقياس وثبات صدق من التحقق وتم ،( فقرات00ولكل مجال ) مجاالت خمسة عمى
 اظيرت اذ ،االعدادية لمصف السادس االعدادي  المدارس عمى موزعين وطالبة طالب( 000)من البحث
  .والتخصص الجنس في بينيما فروق وجود وعدم ،االستثارة الفائقةب السادس االعدادي طمبة تمتع النتائج

 .(الصف السادس االعدادي ،االستثارة الفائقة):  المفتاحية الكممات
Measuring the super-excitability of the sixth grade students 
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Abstract: 

 The current research aimed to measure the super-counseling، and the difference 

between sex and specialization in super-excitability among middle school 

students، and the researchers relied on the descriptive correlative approach 

(Dabrowski ، 1972). In measuring the super-excitability of the research 

sample، and it consists in its initial form of (50) paragraphs distributed over 

five fields، and for each field (10) paragraphs، the validity and reliability of 

the scale were verified، and the research sample consisted of (400) students 

both male and female distributed over the preparatory schools for the sixth 

grade. Preparatory، if the results showed that sixth preparatory students 

enjoyed super arousal، and there were no differences between them in gender 

and specialization. 

 Keywords: super-excitability، sixth preparatory grade. 
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    :مشكمة البحث
وترافق حياة كثير من الطمبة العقبات وتواجييم الكثير من التحديات العقمية نظرا        

لطبيعة الميام المكمف بيا الطالب ، اذ يحتاج الى مستوى عال من القدرة عمى ادارة 
انفعاالتو والتعامل مع االحداث بنظرة ثاقبة تتعدى السطحية في التفكير . فضال عمى 

بالتحدي يحتاج الى نشاط عقمي عمى قدر الميمة الممقاة  انو في مرحمة دراسية مميئة
عمى عاتقو لتقريب الفجوة بين تطمعاتو والواقع . ومن يخفق منيم في ذلك يكون أمامو 
مشكمة حقيقية وخاصة الطمبة غير القادرين عمى التعامل بمرونة مع المواقف الدراسية 

 (.3ص.،8002 ،التي تواجييم )حميد
أن أنماط االستثارات الفائقة تعد من التجارب اإليجابية لتطور وبالرغم من       

شخصية الفرد اال ان ىناك عوامل تؤثر سمبًا عمى حياة الفرد في حالة تجاىل ماىيتيا 
وعدم الكشف عنيا والوعي بمتطمباتيا ، أذ تؤكد العديد من االبحاث والدراسات السابقة 

كالكمالية والحساسية الزائدة واالنطواء  ان ما يظير لدى الطمبة من جوانب انفعالية
الذاتي وزيادة المشاعر والغضب تعد انفعاالت سمبية لمظاىر انماط االستثارات الفائقة 
وخاصة عند الطمبة مرتفعي القدرات والمواىب مما يستوجب دراستيا والتعرف عمييا 

 (. 200-202ص .،8002والوعي بجوانبيا وانعكاساتيا السمبية ، )السميمان ، 
وبناًء عمى ما ورد أعاله ومن خبرة الباحثة في مجال عمميا بوصفيا باحثة       

اجتماعية ليا تواصل مباشر مع المرشدين التربويين في المديرية العامة لمتربية في 
محافظة البصرة واالسر ، االمر الذي جعميا تطمع بشكل دقيق عمى مشكالت الطمبة 

كثير من طمبة الصف السادس االعدادي يتعرضون واحتياجاتيم. اذ يالحظ  ان 
لممشكالت قد تكون نتيجة الظروف التي يعيشونيا والتي تسبب بعض الضغوط النفسية 

وُحددت  الشديدة عمييم وعمى افراد اسرىم وخاصة عند ما تقترب االمتحانات العامة
 مشكمة ىذا البحث باإلجابة عن التساؤل التالي:

 ؟باالستثارة الفائقة السادس االعداديهل يتمتع طمبة الصف 
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 أهمية البحث
أىـم  بوصفيا تقابلمن مراحل التعميم الميمة  ةاالعدادي مرحمة الدراسةعد ت        

األشـد إرىاقـًا. ففييـا تظيـر العمرية مـرحـمـة الوىـي  االشخاصمـرحـمـة عمـريـة في حياة 
نتيجـة لمـتغيرات المتسارعة والمتالحقـة والمتعـددة )  النفسية واالجتماعية .. الخ زمـات األ

ما تزيد جـسمية ، واجتماعيـة ، وعقميـة ( . التي تؤثر عمى سموكو وقيمو واتجاىاتو ، 
 (  22ص.، 0222محمد ، و مـن حـدة الضغوط النفسية التي يتعرض ليا ) الغندور ، 

لى في سمم أولويات مديرية التربية االعدادية المرتبة األو  المدارسويتبوأ طمبة        
من أىمية كبيرة بوصفيا مرحمة بناء الذات وتكوين المرحمة العمرية  ذهوالتعميم ، لما لي

متصمة بما يسبقيا وما بعدىا ، ويتجسد ىذا الشخصية ، ومرحمة عبور، إذ ىي مرحمة 
لتنمية تراتيجية االىتمام في إيالء أىمية بالغة ليم في البرامج والمشاريع والخطط االس

العممية التربوية تطوير في  يةور األساساالمحمن  مبوصفيالجوانب االيجابية لدييم 
 ( .523ص. ، 8002،والتعميمية، ) المالحيم

عامال ميمًا في تطوير وتكامل شخصية الفائقة كما ىو التفاؤل االستثارة  وتمثل       
مية واالنفعالية والعقمية بالظيور والنمو الفرد ، اذ تساىم في إتاحة الفرصة لطاقتو الجس

كونيا تعد محركات االيجابي  ، وىناك عالقة بين االستثارة الفائقة والذكاء والتفكير
ودوافع تدفع اإلفراد لممشاركة بشكل فعال لمواجيو المواقف في حياتيم اليومية ، ) 

 ( .  33ص.،8005العازمي ،
ان االستثارة الفائقة تساىم في وجود ما   Ackerman(2009ويؤكد اكمان )      

يسمى باإلمكانات التنموية ) التطورية ( والتي تساىم في تطوير اإلبداع واالبتكار إلى 
جانب الخبرات ووجود الذكاء والمواىب والقدرات لدى الفرد ، لتحقيق النمو المنشود 

 (. Ackerman 2009،p. 81لمشخصية ، )
( ان  Piechowski ، Silverman & falk ، 0225 دراسة )نتائج وبينت      

االستثارة الفائقة بمستوياتيا المرتفعة تساعد الطمبة عمى زيادة الموىبة واإلبداع لدييم ، 
إذ إن الموىبة العقمية ترتبط بمستويات مرتفعة من أنماط االستثارة الفائقة السيما 

 (.5ص. ،8002 ،ية ( ، )نجم االنماط الثالثة ) العقمية ، والتخيمية ، واالنفعال



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

1218 

( إن تطور الشخصية األمثل يظير   Dabrowski ، 1964ويرى دابروسكي )       
عندما يكون الفرد واعيا لمثمو الذاتية واالجتماعية العميا ، ويكون قادرا عمى الوصول 
إلييا ، باإلضافة لقدرتو عمى فيم العديد من مستويات التطور التي يصل ليا اآلخرون 

ثم يوظف تمك القدرات في التحكم بصراعاتو مع العالم الخارجي ، ويظير مستوى  ،
ويتميز األفراد ذوو االستثارة الفائقة بفيم الحياة واالستجابة ليا  ،عاليا من القيم والنضج 

بشكل مختمف عن ذوي االستثارة المتدنية، وبطريقة تجعميم أكثر احتماال لمتطور في 
يتجاوزون عممية التفكك اإليجابي التي تقودىم إلى تطور عال مستويات متعددة بحيث 

 .( Mendaglio & Tillier،2006،p. 80لشخصياتيم )
مستوى االستثارة  -0يستيدف البحث الحالي التعّرف عمى ما يأتي : :البحث اهداف

الفروق في مستوى االستثارة الفائقة  -8الفائقة لدى طمبة الصف السادس االعدادي.
طمبة الصف السادس االعدادي عمى وفق متغيري الجنس ) ذكور ، اناث ( ونوع لدى 

 التخصص الدراسي )عممي ، ادبي( .
في المدارس يتحدد ىذا البحث بطمبة الصف السادس االعدادي  :حدود البحث

ومن الدراسة النيارية المركز ، البصرة محافظة مديرية التربية في الحكومية التابعة الى 
 (.8088 -8080ولمعام الدراسي ) (العممي واالدبي)بفرعيو 

 :تحديد المصطمحات 
  :(Dabrowski ،1972 عرف دابروسكي)- 
االستجابة فوق المتوسط التي تفوق المؤثرات المسببة ليا والتي تظير عمى شكل ) 

استثارات عالية نفس حركية ، وحسية ، وتخيمية ، وعقمية ، وانفعالية ( ، وىذه 
يعبر عنيا من خالل الشدة أو الحدة في االستجابة عمى شكل رد فعل كبير  االستثارات

عمى المثيرات الداخمية والخارجية ويمكن أن ينظر إلييا ايجابيا في تطوير اإلمكانات 
 (Dabrowski ،1972،p. 303 ) ،(واالستعدادات الفردية

 (.Dabrowski (1972 دابروسكيالمنظر اعتمدت الباحثة تعريف التعريف النظري: 
 .في البحث الحالي  الفائقة لالستثارةتعريفًا نظريًا 
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الدرجة الكمية التي يحصل عمييا المستجيب بعد اجابتو عمى )  :التعريف االجرائي
 .(البحث االستثارة الفائقة المعتمد في ىذامقياس 

 :لالستثارة الفائقة المفسرة النظريات
 : لدابروسكي التطورية واإلمكانات االستعدادات نظرية -

Potential ، TDP  Developmental of Theory)   ) 
:  أنيا التطورية واإلمكانات االستعدادات أو التطوري االستعداد دابروسكي عرف      

 خالليا من يتحدد(  Constitutional Endowment( )  متأصمة)  بنيوية قدرة
 أساس عمى قياسيا يمكن والتي ، لمفرد الممكن واالنفعالي العقمي النمو ومدى طبيعة

 القوى وأخيراً  ، والمواىب الخاصة والقدرات الفائقة النفسية االستثارات:  اآلتية المكونات
 Mental Force)  العقمي والنشاط بالقوة عرفيا والتي(  Dynamisms)  المحركة
 ومتابعتو التحميمية دراساتو عمى نظريتو دابروسكي بني وقد" .  ونموه بالسموك المتحكم

 والمشاعر واألحاسيس الخيال أشكال ووضوح األفكار وثراء بكثافة واىتم ، الذاتية لمسير
 مقارنة المتوسط فوق أو ، أكبر بدرجة الحياة مع وتفاعميم واالنفعالي األخالقي والنمو
 (Tieso ، 2007،p.15) الحدوث وتكرار ، والمدة ، الكثافة حيث من بغيرىم

 : ومنطمقاتها النظرية أسس 
 االستعدادات نظرية خالل من اإلنسانية الشخصية لنمو تصوره دابروسكي قدم 

 Positive Disintegration اإليجابي والتحمل االنقسام نظرية أو التطورية واإلمكانات
 عممية خالل من فسره الذي يحدث الذي التطور ونتيجة اليدف ىي فالشخصية ،

 عمييا تقوم التي والمبادئ االفتراضات ىذه تمخيص ويمكن ، اإليجابية االنقسامات
 : يمي ما عمى دابروسكي نظرية

 جميع مستويات بين والتجربة المالحظة طريق عن إثباتيا يمكن اختالفات توجد - 
 . الذكاء مستويات بين االختالف مع بالمقارنة العقمية الوظائف

 قدراتو ومستويات وطموحاتو أىدافو حول اإلنسان مفيوم خالل من تتبمور الشخصية - 
 . نفسو حول البصيرة نفاذ ودرجة ، الذاتي ووعيو
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 قدراتو ومستويات وطموحاتو أىدافو حول اإلنسان مفيوم خالل من تتبمور الشخصية -
 . نفسو حول البصيرة نفاذ ودرجة ، الذاتي ووعيو

 لموصول العقمية الوظائف وتكثيف دمج عمى تعمل قوة فيي ، لمنمو نتاج الشخصية - 
 . المستويات أعمى إلى

( يمكن الذي والمدى الخصائص تحدد وراثية ىي التطورية واإلمكانات االستعدادات - 
 p.8002 ، Mandaglio  &Tillier،22. )  ما لشخص العقمي النمو إليو يصل أن. 
) 

 يتم ىذه النمو عممية خالل أنو(  Dabrowski ، 0220)  دابروسكي ويشير        
 إلعادة المجال واعطاء ، ليا اإليجابي واالنقسام التحمل خالل من لمشخصيو التطور

 إلى نظريتو في حدد وقد ، أعمى مستوى عمى الشخصية لتطور الكامنة السعة بناء
 وفقاً  الخمسة المستويات من مستوى كل يصف كما الشخصية لنمو مستويات خمسة
 -:  الشخصية المشاعر من اتجاىات لثالث

 القيم تجاه الشعور(  أ)   
 الذات تجاه الشعور (ب) 
 Personal)  الشخصية المشاعر أىم توضيح ويمكن ، اآلخرين تجاه والشعور( ج) 

Feelings  )الخمسة االستثارات من مستوى كل في تقديرىا يمكن التي. 
 الدراسات السابقة:

 :(31۱2،العنيزات) دراسة -۱
 الطمبة لدى اإلستثارات فرط عمى والجنس الثقافية العوامل تأثير"  الموسومة
 عمى التعرف الدراسة ىذه وىدفت،(ثقافية عبر دراسة) واألردن الكويت في الموهوبين

 ،الموىوبين الطمبة لدى االستثارات فرط عمى والجنس الثقافي العامل من كل تأثير
 و ، االردن من( 52)  بمعدل واألردن الكويت من وطالبة طالباً ( 005) العينة وبمغت

 النسخة) والمعدل المعد الفائقة االستثارة مقياس الباحثون واستعمل ،الكويت من( 52)
 والذي(( Falk،Lind،Miller،Piechowski،Silverman،0222 من كل عند( الثانية

( 50) والمتضمن( Dabrowski،0228)  لـ الفائقة االستثارة نظرية وفق عمى بناؤه تم
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 والحسية، حركية، النفس) ىي الفائقة لالستثارة مجاالت خمسة عمى موزعة فقرة
 في إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج وبينت ،(واالنفعالية والعقمية، والتخيمية،

 لم فيما ، العينة افراد لدى والجنس الثقافية العوامل لمتغيري تعزى االستثارة فرط أنماط
 الثقافية العوامل متغيري بين لمتفاعل تعزى إحصائياً  دالة فروق اي النتائج تظير

 ( .080ص.،8003،العنيزات) والكويتية، األردنية العينة من كل في والجنس
 :(2١٠4)واخرون يونس بني دراسة -2

واالجتماعية  المعرفية االنفعالية بسمة وعالقتها الفائقة النفسية االستثارات انماط
 انماط مستويات عمى التعرف الى الدراسة ىذه ىدفت تبوك جامعة لطالب المميزة

 ذكور) النوع لمتغير تبعا واالجتماعية المعرفية االنفعالية وسمة الفائقة النفسية االستثارة
 البالغ تبوك جامعة طمبة من عينة عمى اجريت ،(انساني-عممي) والتخصص( اناث-

 انماط مقياس الباحثون استعمل البحث اىداف ولتحقيق وطالبة طالب 000 عددىا
 بالنتائج الباحثون وخرج واالجتماعية، المعرفية االنفعالية سمة ومقياس الفائقة االستثارة

 لمتغيري تبعاً  الفائقة النفسية االستثارة انماط في احصائية داللة ذات فروق وجود: االتية
 انماط بين ارتباطية عالقة ،وجود(انساني عممي،)والتخصص( اناث- ذكور)النوع

 عينة افراد لدى واالجتماعية المعرفية االنفعالية سمة وبين الفائقة النفسية االستثارة
 (223 ص.،8000 وآخرون، يونس بني. )ككل البحث

 :واجراءات البحث منهجية البحث
 البحث: منهج -٠
االستثارة اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي االرتباطي لمتعرف عمى متغيري البحث )  

اذ ييتم المنيج الوصفي االرتباطي  ،الفائقة والتفاؤل المكتسب( لدى عينة البحث
 ،بالكشف عن العالقة بين المتغيرات والتعبير عنيا بصورة كمية رقمية )ممحم 

 (.000ص.،8000
 مجتمع البحث: -2

مية يتألف مجتمع البحث الحالي من جميع طمبة المدارس االعدادية في المدارس الحكو 
اذ  ،التابعة لممديرية العامة لتربية محافظة البصرة ولمدراسة النيارية ومن المركز حصرا 
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( طالبًا و 2222( طالبا وطالبة بواقع )03322بمغ عدد افراد المجتمع االصمي )
( مدرسة موزعين عمى وفق التخصص الدراسي 23موزعين عمى ) ،( طالبة 2320)

( لمتخصص االدبي لممدارس االعدادية في مركز محافظة 3020و ) ،( 2202عممي )
 (. 0البصرة  الجدول ) 

 ( 0الجدول )
 اناث(  -)ذكورالجنس  عمى وفق مجتمع البحث موزع
 ادبي( –الدراسي )عممي  والتخصص

 المجموع الكمي التخصص االدبي التخصص العممي
 اإلناث الذكور اإلناث الذكور
5442 4466 1545 1925 

13378 9908 3470 
 المجموع الكمي

 عينة البحث: -3
 بعض الى والوصول دراستيا لغرض اختيارىا يتم المجتمع من جزء العينة تمثل       

 .( 228ص.،8002 العزاوي،)  المجتمع عن االستنتاجات
 ويدرس بدقة األصمي المجتمع عمى ةالباحث تعرف عن طريق العينة اختيار ويتم      

 معينة طريقة وفق عمى ختارىات ان اعميي ممثمة عينة عمى حصلت ولكي ، مفرداتو
 .(302ص.،8000، دويدري ) ومضبوطة، منظمة وشروط معينة ومفردات

 إلييا توصلت التي التعميمات تجعلكي  العينات اختيار في الدقة مراعاة ويتطمب      
 و صعب أمر كمو المجتمع دراسة وأن الواسع المجتمع عمى لمتطبيق قابمة ةالباحث
 (.82ص.،8003، التميمي) تحمميا،ت أن ةلمباحث طاقة ال ووقتا ماال أو جيدا مكمف

 والتمام اجراءات البحث وزعت الباحثة عينة البحث الى :
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 : عينة التحميل االحصائي : أً 
 في المفضل االطار يمثل العينة حجم كبر ان الى( Ebel، 0228) أيبل شيرت     
 ،Ebel) المعياري الخطأ وجود احتمال قل العينة حجم زاد كمما إن إذ ، االختبار عممية

1972،P.P.289-290)، لمتحميل عينة وطالبة طالب( 000) ةالباحث تاختار  اذ 
 مجتمع من ناسبتالم التوزيع ذات العشوائية وبالطريقة البحث مجتمع من اإلحصائي

 من (802) وبواقع واالدبي العممي بفرعيو االعدادي، السادس الصف طمبة من البحث
( 002( لمتخصص العممي و )828توزعوا الى ) ،الناثامن ( 298) و رو كذال

 (.8 ) جدولال ،لمتخصص االدبي 
 ( 8الجدول ) 
 ادبي( ،)عمميو التخصصاناث ( ،)ذكورعينة التحميل االحصائي موزعة حسب الجنس 

النسبة  التخصص االدبي التخصص العممي
 المئوية

المجموع 
 النسبة اإلناث النسبة الذكور النسبة اإلناث النسبة الذكور الكمي

160 40% 132 33% 48 12% 60 15% 

100% 400 292  108 
 المجموع الكمي 

 : عينة التطبيق النهائي:ب
 حيث تم تحديد حجم العينة  Thompson (8008ثامسون ،)بطريقة  العينة حجم ُحدد     
 ،32)  البحث جراءأل الكمي المجتمع من ونسبتيا ، مجموعة كل من العينة وحجم الكمي

p.8008 ،Thompson .) بنسبةطالب وطالبة ( 320) منالتطبيق النيائي  عينة تكونت و     
 ( طالب وطالبة من االختصاص العممي 820) بواقع و االصمي البحث مجتمع من%( (3.59
% ( 82) بمغت بنسبةطالب وطالبة من االختصاص االدبي ( 000) و% ( 23) بمغت بنسبة

 و% ( 58) بنسبة ،طالب ( 023)الذكور لمتخصص العممي واالدبي  عدد بمغ حين في ،
 (3) جدولال ،% (02) بنسبة ،طالبة  (022) بمغاالناث لمتخصص العممي واالدبي   عدد

 يوضح ذلك .
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 (  3الجدول )
 ادبي(،)عمميو التخصص اناث( ،)ذكورحسب  الجنس ةموزععينة التطبيق النيائي 
النسبة  االدبيالتخصص  التخصص العممي

 المئوية
المجموع 

 النسبة اإلناث النسبة الذكور النسبة اإلناث النسبة الذكور الكمي
148 40% 122 33% 45 12% 56 15% 

100% 371 270 101 
 المجموع الكمي 

تبنت الباحثة مقياس االستثارة الفائقة  ،لغرض تحقق اىداف البحث  اداة البحث : -4
 Dabrowski  (1972) . لممنظر دابروسكي

 ــــ تحديد المجاالت:٠
،  (Dabrowski ، 1972) االستثارة الفائقة لدابروسكي  ة مقياسالباحث تعتمدا      

 ،( الستعمالو في قياس االستثارة الفائقة لدى عينة البحث8002،القريطي ) من المعرب
( 00ولكل مجال ) مجاالت خمسة عمى موزعة فقرة( 50) من االولية بصيغتو يتكون و

 فقرات
 : المقياس فقرات صالحية -2

 العقمي القياس وسائل من وسيمة لممقياس العام لممظير المنطقي التحميل يعد       
 عمى لمحكم المحكمين من مجموعة عمى المقياس فقرات عرض إن إذ المعرفي

 يطمق الذي الصدق أنواع من نوعا يعد قياسيا المراد الخاصية قياس في صالحيتيا
 عمى التعرف لغرضو  ،(Anastasia) &urbina،2010،p.16الظاىري الصدق عميو
 ةالباحث تعرض ،وبدائمو لمعينة ومالءمتو وتعميماتو المقياس فقرات صالحية  مدى

 الخبراء السادة من مجموعة عمى األولية بصورتو( 8) ممحقال االستثارة الفائقة مقياس
( 0) ممحق( ،ال80بمغ عددىم ) والنفسية التربوية والعموم النفسي االرشاد في المختصين

 فقرة وتعد الفقرة لقبول فأكثر%( 20) نسبة ةالباحث تاعتمد الخبراء آراء جمع وبعد ،
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( 8کا) كاي مربع اختبار الباحث استعمل احصائيا ولتحقق المقياس في وتبقى صالحة
(Chi-squared )تم قبول جميع الفقرات ذلك عمى وبناء 
 :ضوح التعميمات وفهم العبارات و  -3

 فقرات عن لإلجابة المستجيب بو يسترشد الذي الدليل المقياس تعميمات تعد      
 كيفية في واليسر والمفيومة الواضحة المغة إعدادىا في ةالباحث راعت اذ المقياس،

 فقد. تحتو( √) عالمة وضع طريق عن لالستجابة المناسب لمبديل المستجيب اختيار
 عمى اإلجابة كيفية توضح وتعميمات تطبيقي مثال المقياس استمارة في ةالباحث توضع
 إلى ذلك يؤدي ال كي. بصراحة المقياس ىدف إلى اإلشارة دون من المقياس فقرات
 .المستجيب من اإلجابة تزييف

 :التحميل االحصائي لمفقرات -4
 من عمييا الحصول يتم التي الدرجات عن طريق لمفقرات اإلحصائي التحميل عدي       

 الفقرات دقة عن يكشف ألنو منطقيا تحميميا من أىمية أكثر األفراد من عينة استجابات
 ليا الظاىري الفحص عمى يعتمد المنطقي التحميل إن إذ ، لقياسو وضعت ما قياس في
 ( .Ebel & Frsisbie،2009،p.277) لمخبير، ظاىرياً  يبدو مثمما أي ، فقط

 المعمومات من قدراً  وتضيف المميزة خصائصيا المقياس فقرات من فقرة لكلاذ ان      
 فيما الطمبة بين التمييز عمى قدرتيا الخصائص ىذه أىم ومن ، ككل االختبار إلى

 بين تميزىا أمكانية تحديد ىو الفقرات تحميل من اليدف وأن ، االختبار يقيسو
 ، لمطمبة المختمفة االستجابات

 . (820 ص.،8000 عالم،) 
 استخراج القوة التمييزية لمفقرات -أ

 :يأتي وكما المتطرفتين المجموعتين بأسموب لمفقرات التميزية القوة من ةالباحث تتحقق  
 مقياس لفقرات التمييزية القوة من ةالباحث تتحقق : المتطرفتين المجموعتين أسموب

 عمى المقياس فقرات بتطبيق المتطرفتين المجموعتين أسموب باستعمال االستثارة الفائقة
 اإلجابات يححتص وبعد ، وطالبة طالب( 000) عددىا البالغ اإلحصائي التحميل عينة

 :اآلتية الخطوات ةالباحث اتبعت
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 .االستثارة الفائقة مقياس استمارات من استمارة لكل الكمية الدرجة تحديد -0
 . درجة أدنى إلى درجة أعمى من تنازليا الدرجات ةالباحث ترتب -8
 العميا لممجموعة٪( 82) بنسبة الكمية الدرجة في الطرفيتين المجموعتين حدد -3

 لممجموعة٪( 82) وبنسبة ،( 803 -802)بين العميا المجموعة أفراد درجات وجاءت
 ان إذ ،(000 -022) بين الدنيا المجموعة أفراد درجات وجاءت االستمارات من الدنيا
 في( 202) األفراد عدد بمغ وقد تمايز، وأقصى حجم بأكبر مجموعتين تعط النسبة ىذه

 في وطالبة طالباً ( 802) بمجموع أي الدنيا المجموعة في( 002) و العميا المجموعة
 . المجموعتين

عن  اختبر متساويتين مستقمتين لمجموعتين التائي االختبار ةالباحث تاستعمم -0
 بمقارنة وذلك والعميا الدنيا المجموعتين درجات متوسطات بين الفروق داللة ياطريق
 الجدولية بالقيمة االستثارة الفائقة مقياس فقرات من فقرة لكل المحسوبة الثانية القيمة
 المحسوبة القيمة ألن( 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات الفروق أن وتبين
 أظيرت المقياس، فقرات لكل( 800) حرية وبدرجة( 0،22) الجدولية القيمة من أعمى

 ،( غير دالة 02ما عدى الفقرة رقم ) التمييز عمى جيدة بقدرة تتمتع الفقرات أن النتائج
 )(.6)الجدول

 (2الجدول )
مقياس  يبين قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية لفقرات 

 االستثارة الفائقة
 ث

العليا و 

 الدنيا

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 -T  -قيمت 

 المحسوبت
 الداللت

 1ف

 

 4.654 856. 4.43 العليا

  

 دالت

 1.089 3.81 الدنيا

 2ف

 

 4.087 894. 4.12 العليا

  

 دالت

 1.272 3.51 الدنيا

 3ف

 

 8.772 569. 4.65 العليا

  

 دالت

 1.163 3.56 الدنيا

 4ف

 

 7.299 783. 4.61 العليا

  

 دالت

 1.329 3.53 الدنيا
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 5ف

 

 6.634 917. 4.10 العليا

  

 دالت

 1.394 3.04 الدنيا

 6ف

 

 10.843 823. 4.56 العليا

  

 دالت

 1.492 2.79 الدنيا

 7ف

 

 8.054 946. 4.28 العليا

  

 دالت

 1.336 3.01 الدنيا

 8ف

 

 6.705 1.027 4.36 العليا

  

 دالت

 1.400 3.24 الدنيا

 9ف

 

 7.928 803. 4.51 العليا

  

 دالت

 1.470 3.23 الدنيا

 11ف

 

 6.649 814. 4.53 العليا

  

 دالت

 1.231 3.58 الدنيا

 11ف

 

 4.701 1.111 4.13 العليا

  

 دالت

 1.443 3.31 الدنيا

 12ف

 

 5.074 1.107 3.37 العليا

  

 دالت

 1.469 2.47 الدنيا

 13ف

 

 4.113 894. 4.38 العليا

  

 دالت

 1.428 3.71 الدنيا

 14ف

 

 5.296 992. 4.23 العليا

  

 دالت

 1.435 3.34 الدنيا

 15ف

 

 9.451 743. 4.49 العليا

  

 دالت

 1.450 3.01 الدنيا

 16ف

 

 6.622 585. 4.78 العليا

  

 دالت

 1.519 3.74 الدنيا

 17ف

 

 1.015 3.13 عليا
1.899 

 غير دالت

 1.063 2.86 دنيا

 18ف

 

 6.583 835. 4.56 العليا

  

 دالت

 1.476 3.48 الدنيا

 19ف

 

 5.006 740. 4.70 العليا

  

 دالت

 1.215 4.02 الدنيا

 21ف

 

 715. 4.74 العليا
5.042 

  

 دالت

 1.371 3.99 الدنيا

 21ف

 

 5.755 939. 4.43 العليا

  

 دالت

 1.443 3.47 الدنيا
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 22ف

 

 6.347 856. 4.43 العليا

  

 دالت

 1.501 3.37 الدنيا

 23ف

 

 6.939 777. 4.56 العليا

  

 دالت

 1.456 3.46 الدنيا

 24ف

 

 6.309 1.143 4.04 العليا

  

 دالت

 1.601 2.84 الدنيا

 25ف

 

 5.811 662. 4.69 العليا

  

 دالت

 1.242 3.91 الدنيا

 26ف

 

 8.273 656. 4.67 العليا

  

 دالت

 1.465 3.39 الدنيا

 27ف

 

 7.254 1.036 4.05 العليا

  

 دالت

 1.428 2.81 الدنيا

 28ف

 

 5.888 1.192 3.67 العليا

  

 دالت

 1.453 2.60 الدنيا

 29ف

 

 7.405 1.008 4.35 العليا

  

 دالت

 1.388 3.13 الدنيا

 31ف

 

 6.197 1.049 4.28 العليا

  

 دالت

 1.521 3.18 الدنيا

 31ف

 

 6.140 603. 4.69 العليا

  

 دالت

 1.361 3.81 الدنيا

 32ف

 

 4.916 743. 4.50 العليا

  

 دالت

 1.312 3.79 الدنيا

 33ف

 

 6.031 721. 4.68 العليا

  

 دالت

 1.369 3.78 الدنيا

 34ف

 

 7.054 730. 4.51 العليا

  

 دالت

 1.264 3.52 الدنيا

 35ف

 

 5.999 499. 4.78 العليا

  

 دالت

 1.234 4.01 الدنيا

 36ف

 

 6.722 672. 4.66 العليا

  

 دالت

 1.231 3.75 الدنيا

 37ف

 

 6.361 925. 4.20 العليا

  

 دالت

 1.562 3.09 الدنيا

 38ف

 

 8.759 674. 4.65 العليا

  

 دالت

 1.528 3.24 الدنيا

 دالت 5.889 712. 4.75 العليا 39ف
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   1.017 4.05 الدنيا 

 41ف

 

 6.456 690. 4.64 العليا

  

 دالت

 1.271 3.74 الدنيا

 41ف

 

 5.962 767. 4.51 العليا

  

 دالت

 1.475 3.56 الدنيا

 42ف

 

 6.836 847. 4.55 العليا

  

 دالت

 1.461 3.44 الدنيا

 43ف

 

 4.049 633. 4.69 العليا

  

 دالت

 1.331 4.12 الدنيا

 44ف

 

 6.916 660. 4.65 العليا

  

 دالت

 1.427 3.60 الدنيا

 45ف

 

 5.963 609. 4.72 العليا

  

 دالت

 1.354 3.87 الدنيا

 46ف

 

 8.661 573. 4.63 العليا

  

 دالت

 1.482 3.31 الدنيا

 47ف

 

 6.886 773. 4.60 العليا

  

 دالت

 1.488 3.49 الدنيا

 48ف

 

 6.863 540. 4.77 العليا

  

 دالت

 1.324 3.82 الدنيا

 49ف

 

 3.733 1.362 3.44 العليا

  

 دالت

 1.479 2.71 الدنيا

 51ف

 

 538. 4.64 العليا
10.672 

 دالت

 1.368 3.13 الدنيا

 
 :بين الفقرة ومجالها والمقياسالعالقة  -ب        

 بدرجات ارتباطيا عن طريق آنية محكية قياسات بمثابة لممقياس الكمية الدرجة تعد
 الفقرة أن يعني لممقياس الكمية بالدرجة الفقرة درجة ارتباط فإن الفقرات، عمى األفراد
 تجانس يعني مما لممقياس، الكمية الدرجةدرجة المجال و  تقيسو الذي ذاتو المفيوم تقيس

 صدقيا من دقة أكثر الصدق من النوع ىذا ويعد لقياسو أعدت ما قياس في الفقرات
  ، ( (Anstasi، 1988،p.211 ، الظاىري
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 إلى يؤدي مما الكمية بالدرجة ضعيف ارتباطيا يكون التي الفقرات استبعاد وينبغي      
 (. (Ebel، 1972،p.410المقياس، صدق زيادة

 صدق معامل إليجاد لممقياس الكمية بالدرجة الفقرة درجة عالقة احتساب تم      
 عمى االرتباط لمعامل التائية القيمة وايجاد بيرسون ارتباط معامل باستعمال الفقرات

 بالقيمة مقارنتيا لدى إحصائيا دالة جميعيا أن وتبين طالب وطالبة  (000) بمغت عينة
وقد  (2،22) والبالغة( 322) حرية وبدرجة( 0.05)  داللة مستوى عند الجدولية التائية

 (.5الجدول ) ( االنيا غير دالة 02تم استبعاد فقرة رقم )
 ( 5جدول )ال

 عالقة الفقرة بالمجال لمقياس االستثارة الفائقة
 التائيت لالرتباط عالقت الفقرة بالدرجت الكليت الفقرةرقم 

318. 1ف
**

 6.691 

276. 2ف
**

 5.729 

477. 3ف
**

 10.827 

406. 4ف
**

 8.863 

362. 5ف
**

 7.747 

528. 6ف
**

 12.403 

414. 7ف
**

 9.073 

370. 8ف
**

 7.945 

464. 9ف
**

 10.450 

320. 11ف
**

 6.738 

305. 11ف
**

 6.389 

204. 12ف
**

 4.157 

349. 13ف
**

 7.430 

297. 14ف
**

 6.205 

487. 15ف
**

 11.124 

379. 16ف
**

 8.171 

 0.100 005.- 17ف

383. 18ف
**

 8.272 

328. 19ف
**

 6.927 

350. 21ف
**

 7.454 

325. 21ف
**

 6.856 
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370. 22ف
**

 7.945 

372. 23ف
**

 7.995 

324. 24ف
**

 6.832 

314. 25ف
**

 6.598 

404. 26ف
**

 8.811 

307. 27ف
**

 6.435 

309. 28ف
**

 6.482 

367. 29ف
**

 7.871 

290. 31ف
**

 6.045 

324. 31ف
**

 6.832 

279. 32ف
**

 5.796 

383. 33ف
**

 8.272 

374. 34ف
**

 8.045 

354. 35ف
**

 7.551 

392. 36ف
**

 8.501 

411. 37ف
**

 8.994 

440. 38ف
**

 9.775 

343. 39ف
**

 7.285 

359. 41ف
**

 7.674 

341. 41ف
**

 7.237 

319. 42ف
**

 6.715 

301. 43ف
**

 6.297 

357. 44ف
**

 7.625 

348. 45ف
**

 7.405 

469. 46ف
**

 10.594 

393. 47ف
**

 8.526 

362. 48ف
**

 7.747 

133. 49ف
**

 2.677 

520. 51ف
**

 12.145 

 الثبات: -ج
 واإلتقان الدقة من عالية درجة عمى القياس أدوات تكون أن االختبار بثبات يقصد

 يضيف و المفحوص السموك عن بيانات من بو تزودنا فيما واالطراد واالتساق
 عمى قادرة وكانت العشوائية األخطاء من خالية القياس أداة كانت ما متى أنو(عالم)
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 ظروف وفي متسقاً  قياساً  قياسيا المراد الخاصية أو لمسمة الحقيقي المقدار قياس
 والدقة االتساق ىو الثبات فان وليذا ثابتاً  مقياساً  عندئذ المقياس كان ومتباينة مختمفة

 حيث الصدق مفيوم مع مقابمتو عن طريق الثبات مفيوم نوضح أن ويمكن. القياس في
 يجب ما قامت فعال التي االختبار درجات مجموعة في االتساق يعني الثبات مفيوم أن

 :ىما  بطريقتين المقياس ثبات من التأكد وتم ،( 22ص.،8000مجيد،. )قياسو
 :كرونباخ( لالتساق الداخميطريقة معامل )الفا  (٠)

  Alfa coefficient Method of Internal Consistency 
االتساق  الستخراجوالستخراج الثبات بيذه الطريقة تمت االستعانة بمعامل الفا كرونباخ 

البحث الداخمي لممقياس الحالي وجاءت النتائج بعد تطبيق المقياس عمى عينة 
كرونباخ لمقياس  بأن معامل الفا طالب و طالبة (000مؤلفة من )االحصائي ال

 (.08( كما في جدول)0،22بمغ ) االستثارة الفائقة
  Test-Retestإعادة االختبار -طريقة االختبار (2)
 طالب و طالبة ( 50عينة مكونة من ) لذا اختارت الباحثة بصورة عشوائية          

من التطبيق األول لممقياس  أسبوعينوبعد مرور  ،اناث( 85و ) ذكور( 85بواقع )
 ارتباطوتم حساب معامل  ،بإعادة تطبيق المقياس ذاتو عمى العينة ذاتيا ةالباحث تقام

 (0،20بمغت ) توقيم إنإذ ظير  ،الذي يمثل معامل الثبات في ىذه الطريقة بيرسون
 عدة الحالي البحث اجراءات في الباحث تاستعمم : المستعممة االحصائية الوسائل
 SPSS االجتماعية لمعموم اإلحصائية الحقيبة برنامج بمساعدة نتائجو واستخرج وسائل

 واالنحراف الحسابي الوسط: استعماليا تم التي االحصائية الوسائل يأتي وفيما ،
 واحدة لعينة يالتائ االختبارو  Chi - Square كاي مربعو ، الفرضي الوسطو ،المعياري
T.Test ،  مستقمتين لعينتين يالتائ االختبارو T.Test ،  بيرسون  ارتباط معاملو، 

  كرونباخ الفا معادلةو 
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 عرض النتائج وتفسيرها
 .الصف السادس االعداديلدى طمبة االستثارة الفائقة التعرف عمى الهدف االول: 

عمى عينة البحث البالغـة  االستثارة الفائقةلمتعرف عمى ىذا اليدف ُطبق مقياس            
ـــــدرجات بمـــــغ )  ، (371) ـــــين ان الوســـــط الحســـــابي لم ( درجـــــة و بـــــأنحراف  181.38و تب

( 135فــي حــين بمــغ المتوســط الفرضــي لممقيــاس ) ،( درجــة 19.449 معيــاري مقــداره ) 
درجة . و من اجل التعرف عمى داللة الفرق اإلحصائية بينيما تم استعمال االختبار التائي 

بـين وجـود فـرق دال أحصـائيا بينيمـا حيـُث ( و ت  One Sample T Testلعينـة واحـدة )
( 1.96)ن القيمـة الجدوليـة البالغـة ( و ىـي اكبـر مـ45.93بمغت القيمـة التائيـة المحسـوبة )

( ممـــا يشـــير الـــى امـــتالك عينـــة الدراســـة 370( و درجـــة حريـــة )0.05عنـــد مســـتوى داللـــة )
    .  (2جدول )ال االستثارة الفائقة درجة جيدة من 

 (6جدول )ال
 لالستثارة الفائقة( Tالمتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و الوسط الفرضي و قيم)

 المتوسط الحسابي د الحرية العينة
االنحراف 
 المعياري

 الفرضيالوسط 
 مستوى (T)قيمة 

 الداللة
 الجدولية المحسوبة

 دال 1.96 45.93 135 19.449 181.38 370 371

 
االستعدادات واالمكانات )نظرية ويمكن ان تفسير ىذه النتيجة في ضوء       

بأن طمبة االعدادية كان لدييم استثارة فائقة من  (Dabrowski 1972،)لـالتطورية( 
 وردود لممثيرات العالي باإلحساس عنو التعبير يتم ة التيطبيعيال اتيماستعداد خالل
 المتوقع او المعدل من أكثر تدوم التي الفعل وردة ، االستثارة حدود تتجاوز التي الفعل

تيم قدر  إلى تشير والتي العصبي، لمجياز االنفعالية الخبرات عن لمتعبير الفعل وردة ،
اذ ان الضغوط المختمفة وحاالت الصراع  ، المختمفة لممثيرات لالستجابة المتزايدة

الشخصي الداخمي والتوتر التي واجيتيم شكمت لدييم رغبة شديدة ودافعًا ذاتيًا لمتطور 
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النمو الشخصي من خالل رغبتيم في تحدي ىذه الضغوط النفسية ومواجيتيا بأساليب 
التي يتعرضون بناءة مما جعميم يؤدون ردود افعال تفوق المثيرات الداخمية والخارجية 

 الفردية اإلمكانات تطور في ايجابياً بالتالي ساىم ذلك  ،ليا 
 (.Piechowski،1999،p.180)لو

لـدى طمبـة الستثارة الفائقة لحصائية االداللة الالفروق ذات الهدف الثاني : التعرف عمى 
االنـاث ( والتخصـص )  –عمى وفق متغيري  الجنس ) الذكور  لسادس االعدادياالصف 
  (.ادبي –عممي 
اختبــار  تطبيــقفقــد تــم مــن شــرط التجــانس الســتعمال تحميــل التبــاين التحقــق  لغــرض      

لمتعـرف عمـى مـدى تجـانس التبـاين داخـل الخاليـا الن  (Levene's Test) ليفينـي تيسـت
 .(2جدول )، الالمجموعات غير متساوية  في اعدادىا 

 (7جدول )
   اختبار ليفيني تيست لمعرقة تجانس العينة

 المتغيرات
 درجة  
 0الحرية 

 درجة  
 8الحرية 

 مستوى الداللة قيم اختبار ليفيني
 (0.05) الجدولية  المحسوبة 

 الجنس
 
3 

 
367   

 
0.42 

 
2.42 

 
 التخصص غير دال

 التخصصالجنس * 
( و ىــي 0.42 ) ومـن الجـدول اعــاله يتضـح ان قيمـة ليفينــي تيسـت قـد بمغــت         

(  و بــدرجتي حريــة 0.05(  عنــد مســتوى داللــة ) 2.42اصــغر مــن القيمــة الجدوليــة ) 
  ( و ىذا يعني ان الخاليا الداخمة في التحميل متجانسة .3-367)
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 (8الجدول )
 االستثارة الفائقةلمفروق في درجات أفراد العينة في مقياس  الثنائينتائج تحميل التباين 

 تبعًا لمتغيرات الجنس والتخصص
 

      اوال : الجنس :
( المحســوبة لمتغيــر  Fنجــد ان قيمــة )  الســابقو مــن خــالل مالحظــة النتــائج فــي الجــدول  

عنـــد  ( 3.86مـــن القيمـــة الجدوليـــة و البالغـــة )  اصـــغر وىـــي ( 682.الجـــنس و البالغـــة ) 
 دالـــة غيـــر ( ممـــا يشـــير عمـــى انيـــا 320 ، 0درجتـــي حريـــة ) و (  0،05مســـتوى داللـــة ) 

 احصائيا . 
 ثانيًا : التخصص :

( المحســـوبة  Fنجـــد ان قيمـــة )  الســـابقو مـــن خـــالل مالحظـــة النتـــائج فـــي الجـــدول       
مـــن القيمـــة الجدوليـــة و البالغـــة )  اصـــغر وىـــي (076. و البالغـــة )  التخصـــصلمتغيـــر 
 ( ممــا يشـير عمــى انيــا 320 ، 0درجتـي حريــة ) و (  0،05عنـد مســتوى داللــة )  (3.86

 احصائيا .  دالة غير
 
 

 مصدر التباين
 مجموع

 المربعات
درجة 
 متوسط المربعات الحرية

F قيم 
 

 
 الداللة

 الجدولية المحسوبة
 682. 259.437 1 259.437 الجنس

3.86 

1 
 1 076. 28.806 1 28.806 التخصص
الجنس * 
 التخصص

2.884 1 2.884 .008 1 

 380.413 367 139611.582 الخطأ
 371 12345388.000 المجموع الكمي  
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 ( الجنس * التخصص: التفاعل بين ) ثالثا 
 ان ةالباحثـ تمتغيـرات الدراسـة فقـد وجـد نمـا بـييخص مستوى التفاعـل فـي  اما في ما     

( المحســوبة لمتفاعــل  Fالتفــاعالت بــين المتغيــرات غيــر دالــة أحصــائيًا حيــث بمغــت قيمــة ) 
اصـــغر مـــن القيمـــة الجدوليـــة و  وىـــي ( 008.)  ( الجـــنس * التخصـــص) بـــين متغيـــرات 

( ممـا يشــير  320 ، 0درجتـي حريــة ) و (  0،05( عنـد مســتوى داللـة )  3.86البالغـة ) 
 .  عمى انيا غير دالة احصائيًا 

 (9جدول )
االستثارة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات افراد العينة في مقياس 

 و التخصصتبعا لمتغير الجنس  الفائقة
 عدد العينة االنحراف المعياري المتوسط الجنس

 ذكر
 148 19.221 180.39 عممي
 45 19.907 180.82 ادبي

 193 19.332 180.49 المجموع

 انثى
 122 18.519 182.08 عممي
 56 21.895 182.91 ادبي

 178 19.585 182.34 المجموع

 التخصص
 270 18.891 181.16 عممي
 101 20.955 181.98 ادبي

 371 19.449 181.38 المجموع الكمي
تشير ىذه النتـائج الـى ان الـذكور واالنـاث وكـذلك طمبـة التخصـص العممـي والتخصـص     

االدبـــي ىمــــا بالمســـتوى نفســــو فـــي االســــتثارة الفائقـــة وال يوجــــد فـــرق بينيــــا الن ىـــذه طبيعــــة 
المتغيرات ليست ليا اي دور يذكر بمفيوم االسـتثارة الفائقـة كمـا جـاءت ىـذه النتيجـة متسـقة 

ية المتبناة اذ ان ىذه النظرية لـم تشـير الـى ان متغيـر االسـتثارة الفائقـة  مع ما جاء في النظر 
 يتأثر ولو بشيء بسيط بطبيعة الجنس البشري او بنوع التخصص الدراسي .
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 االستنتاجات: 
وىذا يمثل مؤشرا  ، لدييم استثارة فائقةبصوره عامة  المرحمة االعداديطمبة  ان -0

التعامل االيجابي وسرعة االستجابة مع المثيرات الداخمية ألنو يعكس طبيعة إيجابيا 
 والخارجية

 بطبيعة الجنس ونوع التخصص الدراسي . ال يتأثر االستثارة الفائقةإن  -8
  التوصيات:

 عمى االستثارة الفائقةلتسميط الضوء في المدارس المتوسطة الندوات الثقافية  ةإقام -0
 .الدراسية بغية تنمية القدرة عمى انجاز الميام الدراسية في الحياة  اواىميتي

 المرحمة الجامعيةعند طمبة  االستثارة الفائقةتصميم برامج تعميمية تنمي -8
 المقترحات:

طمبــة  ، طمبــة المتوســطةإجــراء دراســات اخــرى مماثمــة لفئــات أخــرى مــن المجتمــع )  -0
 (. الجامعة

و متغيــرات اخــرى مثــل  االســتثارة الفائقــةإجــراء دراســات لمتعــرف عمــى العالقــة بــين  -8
 الرفاىية النفسية( . ،الوعي الفائق ،التسرب المدرسي)

 المصادر والمراجع
 اهلل عبـد واحمـد الشـمري محمـد بـن سـعود ، محمـود محمـد ، واخرون يونس بني 

 بســـمة وعالقتهـــا الفائقـــة النفســـية االســـتثارات أنمـــاط( :  8000)  الزعـــارير
 العمـوم دراسـات ، تبـوك جامعـة لطالب المميزة واالجتماعية المعرفية االنفعالية
 . االردنية الجامعة ،(  8)  العدد ،(  03)  المجمد ، واالجتماعية االنسانية

 والرسائل البحوث كتابة منهجية( .  802۲)  محمود کاظم محمود ، التميمي 
 . والتوزيع لمنشر صفاء دار ، عمان ، 0 ط ، والتربوية النفسية العموم في

 الشخصية االستباقية والتفاؤل المتعمم (: 8002) ،زينب كريم  ،حميد
رسالة دكتوراه  ،وعالقتهما بخبرة ما وراء المزاج لدى طمبة الدراسات العميا

 جامعة بابل. ،كمية التربية لمعموم االنسانية  ،غير منشورة
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 النظرية اساسياته العممي البحث( .  8000)  وحيد رجاء ، دويدري 
 . الفكر دار ، دمشق ، 0 ط ، العممية وممارسته

  أنماط االستثارات الفائقة وعالقتها بالتفوق ( : 2016)،نوره إبراىيم ،السميمان
 ،كمية التربية ،الدراسي والقدرات اإلبداعية لدى الطالبات بالمرحمة الجامعية

 المممكة العربية السعودية. ،مجمة العموم التربوية والنفسية ،جامعة الممك سعود
  االســتثارات الفائقــة وبعــض أبعــاد  ،( 2015مشــعل حمــود رجعــان )،العــازمي

الشخصية لدي كل من الطالب الموهوبين وأقرانهم العاديين بالمرحمـة الثانويـة 
 ،ة التربيــة كميــ ،. المــؤتمر الــدولي الثــاني لمموىــوبين والمتفــوقين بدولــة الكويــت 

 .جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
 ط ، العممي البحث منهج في مقدمة( .  8002)  کرو يونس رحيم ، العزاوي 

 . والتوزيع لمنشر دجمة دار ، عمان ، 0
 في التربوي والتقويم القياس( .  8022)  محمود الدين صالح ، عالم 

 . لمنشر المسيرة دار ، عمان ، 0 ط ، التدريسية العممية
 فـرط عمـى والجـنس الثقافيـة العوامـل تـأثير( 8003زات ، صباح حسـن )نيالع 

،  )ثقافيـة عبـر دراسـة( واألردن الكويـت فـي الموهـوبين الطمبـة لـدى تاإلستثارا
 ( ، عمان . 8( ، العدد )00مجمة العموم التربوية والنفسية ، المجمد )

 الحاجـات النفسية (  2999أيمـان )  ،الغندور ، العارف باهلل  و محـمـد:
، مجمة عمم النفس ، تصدر عن  ألطفـال الريف ، دراسة الطفمة المتزوجة

 الييئة العامة المصرية لمكتاب .
 ـــاط (: 8002عـــودة ابـــراىيم عـــودة ) ،المالحـــيم ـــة وعالقتهـــا بأنم ـــاءة الذاتي الكف

مجمـة  ،االستثارة الفائقة لدى طمبة المرحمة الثانويـة فـي مـدارس لـواء الشـوبك
 العدد الثامن عشر.،البحث العممي في التربية 

 ط ، النفس وعمم التربية في البحث مناهج( .  8020)  محمد سامي ، ممحم 
 . والتوزيع لمنشر المسيرة دار ، عمان ، 2
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 دار ، عمـان ، 8 ط ، النفسـية االختبـارات( .  8000)  شاكر سوسن ، مجيد 
 . والتوزيع لمنشر صفاء

 االستثارة الفائقة وعالقتها بالتفكير التبادلي لدى (: 8002مروة طالب ) ،نجم
جامعة  ،كمية التربية لمبنات  ،غير منشورة  ،رسالة ماجستير ،طمبة الجامعة
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