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 ادللخص:
ث صددددرحث  ثادددد ح/حث صددددرح–يهددددلبحث إىلدددداحإمقحاسددددة حلكيددددةسحطكددددلاحإ ليدددددثح ددددل ح ة إددددة حثدل   دددد حث طلثديدددد ح

يس حثدلوصل،حفضاًلحطنحث تع بحط ىحدال  حث ف وقحيفحلستو حطكلاحإ ليدثح ل ح ة إة حثدل    حث طلثدي حيفحللح-ثخلةلس
حيفحلليس حثدلوصل،حوفكةًحدلتغًنيحث صرحث لرثسيح)ث صرحث  ثا ،حث صرحثخلةلس(.

كدد حثدلسدد حويستمدديحث إىلدداحإمحث إىلددوفحث وصددفي ،حث دداحثةلددهحث إة ادد حفيددنحجالطتمددةدحط ددىحثدلددسه حث وصددفي،حو  ي
(حلفددد دا،حخحثاتيدددةر  ح688ث سفسدددي،حوتا دددهحطيسددد حث لرثسددد ح ة إدددة حثدل   ددد حث طلثديددد ح ليسددد حثدلوصدددلحوا ددد حثدددوث حث عيسددد ح)

(ح22355) (،حث دييحيإ د حطدلد  ح0802- 0808%(حلنحرلتم حث إىلاح  عة حث لرثسديح)3ج ط يك حث عشوثئي حاسسإ ح)
حف طٌنح)ث ع ميحوثألديب(.للرس حإطلثدي حيفحث ح(12 ة إ حتوزطهحط ىح)

وثددلحثةلددهحث إة ادد حاإسددة حلكيددةسحطكددلاحإ ليدددثحجالطتمددةدحط ددىحثأل دد حث سق يدد حوث لرثسددة حث سددةاك حث دداحتسةو ددهح
لوضوعحث إىلا،حوطكبحث تىلكقحلنحث صلقحث قدة  يح  مكيدةسحاع ضدنحط دىحرلموطد حلدنحثخلدكث حوث لمدٌنحلدنحثدل تصدٌنح

ث صدددلقحث عدددةل يحوث تمييدددءيحوث إسدددة ،حولز،دد ث حث تمييدددء،حول ث عددد حث اإدددة حث سسددد ححيفحط دد حث دددسفس،حفضددداًلحطدددنحث تىلكدددقحلددن
(،ح إكهحث إة ا ح8860(حواط يك حأ فةحك ونإةخحث ييحيإ  ح)8868  مكيةسحوثست  ثجحثإةتنحاط يك حإطةداحثالاتإةرحوث إة  ح)

ثحلكيإ حث  صةئي ح  ع و حثال تمةطي ،حط ىححاعلحذ كحثدلكيةسحط ىحطيس حث إىلاحثألسةسي ،حوثلحخحلعةجل حث إيةان حاكانل 
وفددقحثدلكددةييسحث:تيدد قحلعةلددلحثالتفددةقح   ددكث حولعةلددلحثرتإددةطحاًنسددولحوثالاتإددةرحث تددةئيح عيستددٌنحلسددتك تٌنحوثالاتإددةرحث تددةئيح

هحث لرثسد حإمحلدةح عيس حوث لاحولعةللحث فةحك ونإةخحوثالاتإةرحث تدةئيح لال د حلعةلدلحثالرتإدةطحو  يدلحث تإدةينحث اسدةئي.حووصد 
 ي يقح

  ل حطيس ح ة إة حثدل    حث طلثدي ح ليس حثدلوصلحلستو حداليلحفوقحثدلتوسطحط ىحلكيةسحطكلاحإ ليدثحاو ٍنحطة . .2
تو لحف وقحذث حدال  حإ صةئي حيفحلستو حطكلاحإ ليددثح دل ح  إد حثدل   د حث طلثديد حتعدء ح طة إدة حث صدرحث  ثاد ح .0

 ث طلثدي.
عسويدد حدث د حإ صدةئيةًحط دىحلسددتو حلكيدةسحطكدلاحإ ليددثحط ددىحوفدقحلتغدًنحث صدرحث لرثسددي)ث  ثا ح/حطدل حو دودحفد وقحل .1

 ثخلةلسح(حث طلثدي.
 ث ل مة حثدلفتة ي حقحطكلاحإ يلدثح،حلوصلح،ح ة إة حثالطلثدي ح،حثدلس حث سفسي

Abstract 
 The research aims to: Build the Electra knot scale for preparatoryححححححح

school students –Fourth grade / fifth grade - in the city of MosulIn addition 

to identifying the significance of the differences in the level of the Electra 

complex among prepartory school students in the city of Mosul, according 

to the two variables of the academic grade (fourth grade, fifth grade). 
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The research belongs to descriptive research, in which the researcher 

relied on the descriptive approach and psychological survey method, and 

the study sample was represented by preparatory school students in the city 

of Mosul. (2020 AD-2021 AD), and their number is (11577) A student 

divided into (31) Preparatory school in the two branches (scientific and 

literary). 

The researcher built the Electra knot scale based on theoretical 

frameworks and previous studies that dealt with the subject of the research, 

and after verifying the apparent validity of the scale by presenting it to a 

group of experts and arbitrators from specialists in psychology, in addition 

to verifying the factorial, discriminatory and constructive honesty, in 

addition to the discrimination indicators. , and reviewing the relative 

stability of the scale and extracting its stability by re-testing method of 

(0.8) and by Alpha Cronbach method of (0.82), then the researcher applied 

the scale to the basic research sample, and the data was processed through 

the Statistical Package for Social Sciences program, according to the 

following standards: Agreement coefficient For experts, Pearson's 

correlation coefficient, t-test for two independent samples, t-test for one 

sample, z-test for the difference between the two correlation coefficients, 

Facronbach's coefficient, t-test for the significance of the correlation 

coefficient, two-way analysis of variance. The study found: 

4. The sample of preparatory school students in the city of Mosul has an 

above-average semantic level on the Electra knot scale in general. 

5. There are statistically significant differences in the level of the Electra 

complex among the students of the preparatory stage, which are 

attributed to the students of the fourth preparatory grade. 

6. There are no statistically significant differences at the level of the 

Electra knot scale according to the (fourth / fifth) preparatory grade 

variable. 

Keywords: Electra Knot , mosul , preparatory school , psychological 

 مشكلة البحث:
تعلحطكدلاحإ ليددثحإ دل حث قدوث  حث سفسدي حثخلطدًناحث داح قيدهحسهدودحلزسسدة حو هدة حط ميد حطليدلاحلدنحثإدلح
ثجلهودحثدلضسي حث احيإيذلةحثدلعهلحث و ينح  صىل حث سفسي حثدلعينحأبحبةفحثدلشلال حث سفسي حودرثسةهتة،حشلةحأكلحو ودح ة  ح

ثدلتعمك حث احتُعىنحاتفسًنح يهحث قة  احودرثسدتهةحو ليدلحث فتدة حثدلتع ضد حدل ة   دة،حلةس حإمحلءيلحلنحث لرثسة حث ع مي ح
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،ح(Elizabeth and et al, 2002: 529 – 542)وث لشدرحطدنحث عوثلدلحث سفسدي حثدلدزث احفيهدةحولسدةرحتطور دة
حوالسيمةحوألح يهحث قة  اححتزث حاشللحلإة، حيفحث صىل حث سفسي ح  فتةاحوالسيمةحوثدل ث كة .

"حأ لحCarl Jungويفحسيةقح يهحثألمهي حيسإغيحأتكيلحألحأتسيسحلصط  حطكلاحإ ليدثحي   حإمح"كةرلحيون ح
تاللياحف ويل؛حث ييحثستسلحيفحأتسيسنحط ىحلإلأحث تأكيلحث تج ي ،حولال قتنح  دل حث فتيدة حث داحكةندهحتعشدقحوث دلهتةح

ث لهتةحوك ث يتهة،حث احتشإههةح سسيةً،حوطل ةحاص ح دلودحودولحايسهدةحيفحث إلثي ؛حإالحأهنةحل حل ورحث وثهحالأ حيفحثزدرث حوح
،حواغضحث سق حطنح إيع حث تأسيسحث سفسيحذليثحثدلصدط  حفد لحف ويدلحثدلح (Blum, 1988: 357-359)واٌنحوث ل ة

سديتع قح عكدلاحأوديدبحثةا نحج  فضحث تة حاوصفنح  ياًلحنفسيةًحاعيدلثًحتدة حث إعدلحطدنحث كةطدلا،حوالسديمةحألحث تفسدًنحث سفسديح
يسطإددقححبددء حل حط ددىحث طفددلحث دديك حفكددط،حلزكددلثًحصددلقح دديثحث دطددة حأبلحلصددط  حطكددلاحإ ليدددثحيتط دد حإمحث تأكيددلحط ددىح

 :Mahrukh and Kamal, 2015)ث تشةانحث تة حاٌنحثحلة  حث ي سي ح لالحثجلسسٌنحو يثحأل حلستىليلحوغًنحشللن
 Bullock) ديبحثألناوي حيفحمجي حكتةجتنح  تعإًنحطنح يهحث عكلاحو  ي هةح؛ح يثحثست ل حف ويلحلصط  حطكلاحأوح(1-4

and Trombley, 1999: 107-205). ح
الحتكتص ح، صي حثألبحط ىحثألبحث إيو و ي؛حوإمنةحتتس ح تشملحلنحيكو حالورهحلهمةحكةنهحدر  حث ثاتن؛حال يلح

اددح"تفليدكحطكدلاحإ ليددثحيفحث  لدةدحوث سإيديحوث ددثبحيفحح"حثدلعسوند ححRaza&ح Tahir لدةحذ إدهحإ يدنحدرثسد ح"رزثحو دة  ح
كسدددءاح ةفيدددل"،حث ددداحأفدددةد حأبلحاط ددد حروثيددد ح ةويدددلحث صدددغًناحث دددييحيهدددت حألدددةح دددل ةحثحلإيدددبحث دددييح سدددلح، صدددي حثألبح

ثألبحثحلكيكيدد ؛حتتم لددنحث  غإدد حثجلسسددي حثخلفيدد حث الوثطيدد حوددةهح فيلتددن،حو غددىحط يددنحدورحثألبحث إيو ددو ي،حإذحتددومحلسصددبح
ثدلإة، حيفحث بحل ًن؛حولنحمثحظه حث تأثًنحثدلتوثصلح  جلحيفح يةاحل ًنح ىتحاعلحوفةتدنحوطسوسدتهةحث داحف ضدتهةحط دىحنفسدهةح

 (حMaryam&ححAthar, 2019: 73-84الفتتةهنةحان،حاوصفنحنوطةًحلنحثالحنلثرحإمحثدل    حث كضيإي .)
كيددلحط ددىحألحث قدد وبحث سفسددي ح يفدد ثدحث دديينح"حإمحأتEugene O'Neillواسددة حط يددنحذ ددبح"يددو ٌنحأونيددلح

يعةنولحلنحطكلاحإ ليدثحتسة  حاشللحلإة، حيفح يةهت حثدلأسةوي ؛حث احتسط قحلدنحسد ومحلسىلد بحلتجسدلحيفحثحلدبحغدًنح
ث طإيعدديحث ددييحتشددع حاددنحث إسددهحألايهددة،حثحلددبحسع هددةحطميددة حلسسددةث حا ددرحغ ثئء ددةحثجلسسددي ،حكمددةحيددلفعهةحإمحث تفلددًنحيفح

ةبح  مي حاطًناحو يحثتلحوث لهتةح السدتىلوثذحط دىحأايهدة،حوث إىلداحطدنحلودتدنحوزلإتدنحث داحتدزديحيفحهنةيد حثدلطدةبحإمحثرتل
إثةلددد حطالثدددة حغدددًنحلشددد وطن؛حولدددنحمثحتسددده حثالضدددط ثج حث عك يددد ح عكدددلاحإ ليددددثحيفحثحليدددةاحثدلأسدددةوي حث ددداحوية دددةحثألفددد ثدح

سدددي حثدلسىل فددد حطدددنحث كةطدددلاحث ددداحيعدددةنولحلسهدددةحذث حأتثدددًنحسددد  حاطدددًنحط دددىحثدلصدددةاولحألمدددة،حوالسددديمةحألحثالضدددط ثج حث سف
ح(Sania, Junaidi and Essy, 2020: 93-100)س وكه حط ىحلستو حث عالثة حث نسةني .

واسددة حط يددنحتددت  ةحلشددل  حث لرثسدد حثحلة دد حيفحدرثسدد حث عالثدد حاددٌنحطكددلاحإ ليدددثح ددل ح ة إددة حثدل   دد حث طلثديدد ؛ح
ال حث  صةئي حذليهحث كضي حث إىلاي ،حوتفسًنحأاعةد ة،حوتييءحث عوثللحث لةلس حثدلزث احفيهة،حو ليلحث:رارح  لشرحطنحث لال

حث س إي حث سةو حطسهة،حوثثدثححأسة يبحث تلالحث سفسيحث فعة  ح  ىللحلنح يهحث:رارحوث وثةي حلسهة.
 أمهية البحث:
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ولحطكلاحإ ليدثح؛حألح يهحث لرثسة حانثشدهحث عكدلاحيفحسديةقحيتض ح  ث ع حثألداية حث ع مي حث احخحإ  ثؤ ةح 
 ح0826لتغًنث حف طي حطلاحط ىحسإيلحثدلادةلقحطكدلاحإ ليددثحوثالرتإدةمحيفحثذلويد حثجلسسدي حدلدةرراحأ د قحدرثسد ح  ي يد حنفسدي ح

(Arafat & Lajiman, 2018 : 1-11حطكددلاحإ ليدددثحيفحثصددةئلحسددي يفيةحاددالفحو لحسيلسددتولح،)ح2775
 (Shu-hua, 1997: 87-99). حث تسدةثضحثأليدليو و يحثدلسدإبح عكدلاحأوديإدوسحوإ ليددثقحلع فد حكالسديلي حيفح،

  2770،حطكددلاحأوديددبحوأنتيجددولحوإ ليدددثقحثدلدد أاحكإط دد حوضددىليح (Joel, 2020: 1-6) 0808ط دد حث ددسفس
(Dorothwy, 1992: 58-78)ح ينادىحيفحروثت حتشدٌنح"إمح"طكلاحث سىلةثية "حث    د حث  و يدح،حطكلاحإ ليدث 

 :Tasneem, 2019) 0827،حطكدلاحإ ليددثحيفحسدي فيةحادالفح(Xiaoyan, 2017: 34-39) ح0825رثلح
ح84-2019:73 ح)0827،حتفليددددكحطكددددلاحإ ليدددددثحيفحث  لددددةدحوث سإيدددديحوث دددددثبحيفحكسددددءاح ةفيددددلح (1652-1654

Athar,ح&Maryam حح 0827ث صلل ح،حوثذلستًنت،حوطكلاحإ ليددثح(،حث ث احنفسي حيفحكتةبحتوينحلوريسولحث إبقح
(Sufyan Al, 2019: 48-54)حثحليدةاحثدلأسدةوي حث داحيعدةينحلسهدةحثدلصدةاٌنحاعكدلاحأوديدبحوطكدلاحإ ليددثحيفح دلثدح،

،حث ديك ت حثدلزدلد حث داحخح  د دةقح(Sania, Junaidi, and Essy, 2020: 93-100)ح 0808يدو ٌنحأونيدلح
ح.(Mahsa, 2017: 29-33) حح0808ب"ح سي فيةحاالفطكلاحإ ليدثحيفح"ثأل

وتشًنح يهحث لرثسة حإمحثألمهي حث سسإي ح عكلاحإ ليدثحولل حاطورهتةحيفحث صىل حث سفسي ح  فتةا؛ح ديسحيفحثدل   د ح
ث فتةاححثألومحلنحطم  ةحفىلسبحوإمنةحيفحثدل ث لحث عم ي حثدل ت ف ،حودلةحالحفهيهحث قة  احتلس ح ة  حث صالا حث سفسي ح ل 

وتلفعهةحإمحث صةا ح ءيلحلنحثألل ثضحث سفسي حثدلستعصي حث احأييتحيفحلكللتهةقحث ك ق،حثذلوس،حثالكتتةب،حثضط ثبحثسةئيح
ث كطددب،حثضددط ثبحث سددو حوثألكددلحوث شدد ب،حثخلددوبحلددنحثدلسددتكإل،حوغًن ددةحلددنحثالضددط ثج حث دداحتددلف حج فتددةاحإمحلسدد كح

حث ش وعحيفحثالنتىلةر.ثجل مي حوثالحن ثب،حأوحثالغدثبحوح
وأتسيةًحط ىحلةحسإقحتكزحأمهي حث إىلاحسدوث حط دىحثدلسدتو حث سقد يحأوحط دىحثدلسدتو حث تطإيكديحيفحسديةقحلز،د ث ح

حودالال حطليلاحلنحأمههةق
 أمهيدد حلوضددوعحث إىلدداحذثتددن؛حإذحتعددلحث صددةا حاعكددلاحإ ليدددثحلددنحأكادد حلددنحثدل ددة  حث سفسددي حث دداحميلددنحألحتوث ههددةح

 سيمةح ة إة حثدل    حث طلثدي ؛حدلةحيدتبحط يهةحلنحإطةث حس وكه حوطم ي حتليفه حث سفسيحث س ي .ث فتية ؛حوال
 أمهيدد حثدل   دد حث عم يدد حث دداحيلرسددهةحث إىلددا،حويعددلحثال تمددة حج فتيددة حيفحل   دد حثدل ث كدد حلددنحثدلز،دد ث حث عةلدد ح تسميدد ح

 ث ش صي حث سفسي ح  فتةاحوصيةنتهةحلنحثالحن ثبحث سفسي.
 ث داحركدء حط دىحاسدة حلكيدةسحطكدلاحإ ليددثح دل ح ة إدة حثدل   د حح-حبسبحلع ولة حث إة ا حح-ث إىلوفحث ع اي ححنلرا

 ث طلثدي حط ىحلستو حث عةملحوث و نحث ع يبحوالحسيمةحوث ع ثق.
 أهداف البحث:

صدلحوث تعد بحط دىحيسعىح يثحث إىلاحإمقحاسة حلكيةسحطكلاحإ ليدثح ل ح ة إة حثدل   د حث طلثديد حيفحلليسد حثدلوح
حلستو حطكلاحإ ليدثح ل قح
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 طمو ح ة إة حثدل    حثالطلثدي حيفحلليس حثدلوصل. -2
ح ة إة حث صفٌنحث  ثا حوثخلةلسحثالطلثدي. -0

 حدود البحث:
يتىلددلدحث إىلدداحثحلددةيلحاطة إددة حثدل   دد حثالطلثديدد حيفحث لرثسدد حث صددإة ي حيفحلددلثرسحلليسدد حثدلوصددلح  عددة حث لرثسدديح

ح(.0808-0802)
 د ادلصطلحات:حتدي

يتماددلحثدلفهددو حثألسةسدديح  إىلدداحيفح"طكددلاحإ ليدددث"حوفيمددةحأييتحميلددنحتكددلًنحنإددياحسلتصدد احأل دد حث تع يفددة حث دداح
حثللهةحث إة اولح يضةححلة ي ح يثحثدلفهو ق

Jill, 2005: 
"حطكددلاحإ ليدددثحلددنحلسقددورحث تطددورحثجلسسدديحث ددييحي كددءحط ددىحSigmund Freudطدد بح"حسدديغمونلحف ويددلح

ثجلوثنددبحثألناويدد حاوصددفنقحث ددليسةليلةحث سفسددي ح  مسةفسدد حثجلسسددي ح  فتددةاحلدد حوث ددلهتة؛ح اللددتالمحثجلسسدديح دديب،حلاددلقححتطددوي 
حح.(Jill, 2005: 8)لوثرحأوديبحثألناويحوطكلاحأوديبحث س إي 

Carl Jung 1915: 
 حوث ددلهتةححليددةزاحطكددلاحإ ليدددثحأبهنددةقحلسةفسدد حنفسددي ح سسددي ح  فتددةاحلددح Carl Jung"إذحيعدد بح"كددةرلحيوندد 

وث ل ة،حيفحسيةقحتطور ةحث سفسيحثجلسسي،حتتمالحث عكلاحيفحثدل    حث كضيإي ح  فتةا،حوذ كحط دىحغد ثرحو اد حث صد حثدلمةث د ح
يفحظدلحح–سدسوث (حح4إمحح1ثدل   د حث كضديإي ح)لدنحسدنحح-ذلةحو يحطكلاحأوديب،حو لفحطكلاحإ ليددثحيفحثدل   د حث اة اد ح

إذحيلدولحلصدلرحلتعد حح-ث ف ،حث ش ج،حث كضديب،حث  سدةسحث لدةلن،حثألطضدة حث تسةسد ي حح ح سسي قمخسحل ث لحمنوحنفسي
ح.(C. G, 1915: 69)حث  غإ حثجلسسي حيفحلسطك حسلت ف حلنح سلحث فتةا

ألةحث تع يرحث سق يحث ييحتوصد هحث يدنحث إة اد حفهدوقح)رغإد ح إيليد حتتدةزحجدليدلحثجلسسديح دل حث فتدةاحودةهحأايهدةحيفح
 الحثدليلحث علثئيحوةهحوث لهتة(.لكة

وميلنحتع يرحطكلاحإ ليدثحإ  ثئيةًحادقحث سءثعحثجلسسديحادٌنحث فتدةاحوألهدةحودةهحثألب،حث دييحتتضد حفيدنحأ د حلقدة  هح
يفحث غددًناحث شددليلاحلددنحثأل حوك ث يتهددة،حوث  غإدد حيفحث ددت  ةحلسهددةح السددتىلوثذحط ددىحث تمددة حثألب؛ح ،ددإةعحرغإةهتددةحث سفسددي ح

حوثجلسسي .
 الدراسات السابقة:

الحتو ددلحدرثسددة حسددةاك حتسةو ددهحاشددللحلإة،دد حوصدد ي ح ددولحاسددة حلكيددةسحطكددلاحإ ليدددثحو لددنحميلددنحثسددتع ثضح
حاعضحث لرثسة حثدلفيلاحذث حث عالث حاعكلاحإ ليدثحوفقحث:يتق

ح
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 الدراسات العربية: -أ
  0178دراسة: راشد  .1

 والثاين عشر مبدارس حمافظة جنوب الشرقية سلطنة عمان.أمناط التعلق السائدة لدى طلبة الصفني احلادي عشر 
هتددلبحث لرثسدد حإمقحث تعدد بحط ددىحأمنددةطحث تع ددقحث سددةئلاح ددل ح  إدد حث صددفٌنحثحلددةديحطشدد حوث اددةينحطشدد ح ددلثرسح
زلةفق ح سوبحث ش ثي حاس طس حطمةل،حوثطتملحث إىلاحط ىحثدلسه حث وصفي،حاعيس حطشوثئي حلنح  إ حث صفٌنحثحلةديحطش ح

(ح ة إدددةًحو ة إددد ،حوثسدددت ل حث إىلددداحلكيدددةسحث تع دددقحلدددنحإطدددلثدحأادددوحغدددءثلحو ددد ثدث ح088ةينحطشددد ،حوث إدددة  حطدددلد  ح)وث اددد
(حألحأكادد حأمندددةطحث تع ددقحث سددةئلاح ددل حث ط إددد قحمنددطحث تع ددقحث:لددنحيفحثدل تإددد حثألومح2(.حوتوصدد هحث لرثسدد حإمقح)0887)

(حودر د حلتوسدط ،حمثحمندطحتع دقحث ك دقح توسدطح1.08 توسطح)ح(حالر  حل تفع ،حتالهحمنطحث تع قحث تجس 1.20 توسطح)
(حاٌنحث يكورحوث انفحيفحα≤0.05(حو ودحف وقحذث حدال  حإ صةئي حطسلحلستو حدال  ح)0(حدر  حلس فض .ح)0.08)

منطددددٌنحلددددنحأمنددددةطحث تع ددددقح)ث:لددددن،حث تجسدددد (ح صددددةةحث دددديكور،حوو ددددودحفدددد وقحذث حدال دددد حإ صددددةئي حطسددددلحلسددددتو حدال دددد ح
(0.05≥αح صةةح  إ حث صدرحث ادةينح)(ححاٌنحث صفٌنحثحلةديحطش حوث اةينحطش حيفحمنطٌنحلنحأمنةطحث تع ق)ث:لن،حث ك ق

ح(222-218قح0826طش .ح)سعةدح،ح
 0178دراسة: يعقوب ومعمري  .2

اضطراب التعلق وعالقته بنوعية التقمصات لدى ادلراهقة: دراسة ميدانيةة علةجم وموعةة مةط الطالبةات يتيمةات ا ب 
 امعة ررداية. جب

هتدددلبحث لرثسددد حإمقحث لشدددرحطدددنح كيكددد حثدلعدددةاناحث سفسدددي ح دددل حث طة إدددة حثجلةلعيدددة حيفحسدددنحثدل ث كددد حوث ددداليتح
يسد لنحاط ثئدقحغدًنحلعهدوداحيفحطالثدتهنحث يوليد ح،حوطدل حثددلرهتنحط دىح دلحلشدلالهتنحث عة فيد ،حوطدل حتدوثفكهنحث سفسدديح

إةطحث عة فيحنتيج حثذلج حثدلف وضحط يهنحلنح د بحث شد ةحثدل تإطدة حوثال تمةطيحوث لرثسي،حوذ كحاعللةحفكللحثالرت
ألددن،حولع فدد حنوطيدد حثضددط ثبحث تع ددقح ددليهنحوطالثتددنحاسوطيدد حث تكمصددة حث وث ليدد ،حوثطتمددلحث إة اددةلحط ددىحثدلددسه حث عيددةديح

كمصدة حث وث ليد ح دل حثاتإدةرحنوطيد حث تفيدنحميلدنححT.A.T لسدت للٌنحثدلكةا د حث عيةديد ح،حإذح)أ(حثاتإدةرحتفهد حثدلوضدوعح
ثدلإىلورا ،حلتإوعح كةا  حطيةدي حلإة، احاعلحإتة حثالاتإةر،ح)ب(حثدلكةا  حث عيةدي حث اةني حثذلةدف حإمحث تع بحط ىحمنطحث تع قح

(حض وراحتكإلحث فتةاحكمةح يحوض وراحإ سةسهةحجأللةل،حيفح وحطة فيح2 ل حرلموط حث لرثس .حوتوص هحث لرثس حإمقح)
(حض وراحو ودحاليلح يبحيفح يةاحث إسهحيفحث سسوث حثألومحلنحث عم ح0  حلةحمييءهحث وضوححوطل حث تسةثض.ح)وطالئكيحأ

ح(.534ح-523قح0826طسلحلو حثألبحأوحغيةان)ل ثدحومحءاح،ح
 الدراسات ا جنبية -ب
 Aboagye 0101دراسة: أبواجي  .7

 كالسيكية يف علم النفس.التناقض ا يديولوجي ادلسبب لعقدة أوديبوس وإلكيرتا: معرفة  
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هتلبحث لرثس حإمقحث  ةا حط دىحتسدةؤال حطليدلا،ح يداقح دلحميلدنحألحتلدولح سدةمحأيد حأيليو و يد حتتعدةرضح
ل حثألفلةرحث سق ي ح عكليتحأوديبحوإ ليدثحثدلو وداحج فعل؟ح لحميلنحألحتتج دىحث  غإد حثجلسسدي حث داحتقهد حطسدلحثأل فدةلح

و  حيفحث:ج حيفحل   ددد حلعيسددد حلدددنح يدددةهت حأل فدددةذل ؟ح دددلحميلدددنحألحيلدددولح ددديثحسدددإًإةحورث حأثسدددة حثدل   ددد حث كضددديإي حلدددنحمنددد
ثخلالفددة حاددٌنحاعددضحث:ج حوأصددىلةبحأاسددةئه ؟حوتعددلح دديهحث لرثسدد حلددنحث لرثسددة حث وصددفي حث تىل ي يدد ،حوث دداحثطتمددلحفيهددةح

سدةئه حيفحثدلسدءلحنفسدن.حوووصد هحث لرثسد حث إة احط ىحلسه حثدلس حث سفسيحث شةللح دابج حث ديينحالحيءث دولحيعيشدولحلد حأا
إمقح)أ(حتزكلحث سق ي حث سفسي حثجلسسي ح سيغمونلحف ويلحط ىحألحثأل فدةلحيفحثدل   د حث كضديإي حيد ولحألحث وث دلينحلدنحثجلدسسح

%(حلددنحث  سددةسحج دددثاطحث ددييحي يددلهحث:ج حلددنحثأل فددةلحي  دد حإمحث  غإدد ح63لسددةفسحأوحطددلوح سسدديحذلدد .ح)ب(حألح)
سي حث لثا ي حث احيشع ولحألة،حفمعقمه حي يلحألحيقلحأ فةذل حلعه حدثئمةً.ح)ج(حسلحث:ج حصدعوا حيفحإظهدةرحرغإدته حثجلس

ثجلسسي حوةهحثألاسة ،حوتالحث عالثة حث احيقه  ةحث:ج حطسللةحي غإولحيفحأ فةذل حيفقحتشة  حلعق حث:ج حل حأ فةذل حدولح
هحأ فددةذل .ح)د(حيإددلأحلعقدد حث:ج حج شددعورحج و ددلاحوثحلددءلحطسددللةحيلددولحأ فددةذل حط ددىحدثعحجملدد دحأهندد حي يددلولح دديبحثنتإددة

و،ددكحث ددءوثج،حوميلددنحوصددرح دديثحث شددعورحأبنددنح إيعدديحنفسدديةً،حو لددنحميلددنحوصددفنحأبنددنح،ددعورحغددًنح إيعدديحاسددإبحث  غإدد ح
ح  (Joel, 2020: 1-6) .ثجلسسي ح  وث لحوةهحث طفل

 Serin 0176دراسة: سرييط  .0
 بني أمناط االرتباط وادلواقف ا بوية لدى طالب ادلدارس الثانوية.العالقة 

هتددلبحث لرثسددد حإمقحث تعددد بحط دددىحث عالثددد حادددٌنحأمندددةطحث تع دددقحوثالوة دددة حث وث ليددد ح دددل حطيسددد حلدددنح  إددد حثدل   ددد ح
  إدد حثدل   دد ح(حلفدد داحلددنح084ث اةنويدد ،حوثطتمددل حث لرثسدد حط ددىحثدلددسه حثالرتإددة ي،حوتلونددهحطيسدد حث لرثسدد حثحلة يدد حلددنح)

ح(،حوثسددتإةننحث عالثددة Parental Attitudes Scaleث اةنويدد ،حوتا ددهحأدوث حث لرثسدد حيفحلكيددةسحثالوة ددة حث وث ليدد ح)
(Relationship Scales Questionnaireححأتكيدلحو ددودحطالثدد حثرتإة يددنحاددٌنح)(.حوتوصدد هحث لرثسدد حإمقح)أ

ثس .ح)ب(حألحأكا حثالوة ة حث وث لي حثنتشةرثًح ل حأف ثدحطيس حث لرثس ح وحأمنةطحث تع قحوثالوة ة حث وث لي ح ل حطيس حث لرح
(حوثالودةهحAuthoritarian Attitude(،حوثالودةهحث سد طويح)DemocraticحAttitudeثالودةهحث دلميك ث يح)

ح(Nergüz, 2016: 14-198) (.Protective Attitudeث وثةئيح)
حقمناقشة الدراسات السابقة

طنحنتةئ حطليلا،حتسه حيفحإث ث حح-ث لرثسة حث ع اي ،حث لرثسة حثأل سإي ح–أسف  حث لرثسة حث سةاك حاكسميهةح
حقحث لرثس حثحلة ي ححنوحث لشرحطنحأ  حثدلتغًنث حثدلزث احيفحدرثس حطكلاحإ ليدث،حلنحأا ز ةحلةحأييت

 (حالر د حل تفعد ،حتدالهح1.20ألحأكا حأمنةطحث تع قحث سةئلاح ل حث ط إ قحمنطحث تع قحث:لدنحيفحثدل تإد حثألومح توسدطح)
ح(حدر  حلس فض .ح0.08(حودر  حلتوسط ،حمثحمنطحتع قحث ك قح توسطح)1.08منطحث تع قحث تجس ح توسطح)

https://www.tandfonline.com/author/Serin%2C+Nerg%C3%BCz+Bulut
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 (0.05و ددودحفدد وقحذث حدال دد حإ صددةئي حطسددلحلسددتو حدال دد ح≥αحاددٌنحث دديكورحوث انفحيفحمنطددٌنحلددنحأمنددةطحث تع ددقح)
ح)ث:لن،حث تجس (ح صةةحث يكور.

 تو دلحفد وقحذث حدال د حإ صدةئي حادٌنحثدل ث كدة حثدلضددط ج حث عالثد حلد حثألبحوأثد ثهننحغدًنحثدلضدط ج حيفحثضددط ثبح
حث ش صي .

 اط  ددةحاددٌنحث سددوث حوث السددوث ح ددل حيشددللحو ددودحثألبحث ددلثئ حيفحدثاددلحث دديطحثألسدد يحلددنحأ دد حث عسةصدد حث فةصدد  حوث
حث فتةا.

 يإلأحلعق حث:ج حج شعورحج و لاحوثحلءلحطسللةحيلولحأ فةذل حط ىحو،كحث ءوثج،حإذحميلنحوصرح ديثحث شدعورحأبندنح
ح. إيعيحنفسيةً،حو لنحميلنحوصفنحأبننح،عورحغًنح إيعيحاسإبحث  غإ حثجلسسي ح  وث لحوةهحث طفل

 ح ينحاٌنحأمنةطحث تع قحوثالوة ة حث وث لي ح ل حطيس حث لرثس .حأتكيلحط ىحو ودحطالث حثرتإة
 حألحأكادددددددددددددددد حثالوة ددددددددددددددددة حث وث ليدددددددددددددددد حثنتشددددددددددددددددةرثًح ددددددددددددددددل حأفدددددددددددددددد ثدحطيسدددددددددددددددد حث لرثسدددددددددددددددد ح ددددددددددددددددوحثالوددددددددددددددددةهحث ددددددددددددددددلميك ث ي

(AttitudeحDemocratic(حوثالوددددةهحث سدددد طويح،)Authoritarian Attitudeحوثالوددددةهحث وثددددةئيح)
(Protective Attitude.)ح

 بحث: إجراءات ال
ثطتمدددل حث إة اددد حط دددىحثدلدددسه حث وصدددفي،حثدلعدددكحطدددنقحإ ددد ث حلسدددىليح  ىلصدددولحط دددىح كدددةئقحوايدددةان ح شدددل  ح

ح(203قح0888ث لرثس ،ح)إا ث ي ،ح
ويتسةسبح يثحث   ث حثدلسهجديحلد حثذلدلبحثألسةسديح  إىلدا،حث دييحيتمادلحيفحاسدة ححلكيدةسحطكدلاحإ ليددثح دل ح

ل؛ح تتض حأمهيتنحأيضةًحيفحث دلة حثجليدلح تغدًنحث لرثسد حوث تعمدقحيفحدرثسدتن،حط دىحوفدقح ة إة حثدل    حث طلثدي ح ليس حثدلوص
حلةحتعلسنحثوة ة حث طة إة .

 وتمع البحث: 
 (،ح0802 ح_0808يتمادلحرلتمدد حث إىلدداحثحلدةيلحيفح ة إددة حثدل   دد حث طلثديدد ح ليسد حثدلوصددلح  عددة حث لرثسدديح)

ٌنح)ث ع ميحوثألديب(،حوثنسجة حل حأ لثبحث إىلاحفكلحا  حثجملموعحث ل يح علدح(حللرس حإطلثدي حيفحث ف ط12يتوزعحط ىح)
ح ة إ .ح)*((22355 ة إة حث صفٌنحث  ثا حوثخلةلسح)

 
 

                                           

 9/99/9292بتاريخ  9/9/9999كتابها لمعدد  إلى ا  إحصائيات المديرية العامة لتربية محافظة نينوى استناد (*)
 في جامعة الموصل. اإلندانيةعطفا  عمى كتاب كمية التربية لمعموم 
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 عينة البحث:
 (حث ددداحتعتمدددلهحيفح0802- 0808)حثةلدددهحث إة اددد حجاتيدددةرحطيسددد حطشدددوثئي حلدددنحرلتمددد حث إىلددداح  عدددة حث لرثسدددي

%(حلدددنحثجملتمددد حثألصددد يح3ةرحث عيسدددة ،حوتزكدددلحط دددىحأالحتكدددلحلفددد دث حث عيسددد حطدددنح)ث لرثسدددة حث وصدددفي حثدلسدددىلي حيفحثاتيددد
(ح688  لرثس ؛ح  تأكلحلنحثةا يتهةحوضمةلحتاي هةحث لثيقحوثدلوضوطيحدلف دث حثجملتم حثألص ي،حوثلحا غهحطيسد حث إىلداح)

يفحثجلةندددبحثألميدددنحوثألاددد  حيفحح(حإطدددلثدت حنصدددفهة6اوثثددد ح)ح ة إددد ،حخحثاتيدددةر  حج ط يكددد حث عشدددوثئي حلدددنحرلتمددد حث إىلدددا
ح.ثجلةنبحثأليس حلنحلليس حثدلوصل

 (7جدول )
حعينة التطبيق النهائي وفقاً للفرع والصف الدراسيني

 اجلانب اسم ادلدرسة ت
الصف الرابع 

 العلمي
الصف اخلامس 

 اجملموع ا ديب

ح38ح03ح03حثألمينحث يكق ح  إسة ح2
ح228ح33ح33حثألمينحثخلسسة ح  إسة ح0
ح208ح48ح48 ثألمينحثانحثألثًنح1
ح208ح48ح48 ثألمينحث  سة  ح  إسة ح2
ح288ح18ح58حثأليس حمحةح  إسة ح3
ح288ح18ح58 ثأليس حلزت ح  إسة ح4

ح288ح18ح58 ثأليس حثدل الح  إسة ح5
ح288ح28ح48 ثأليس حأ حثدلزلسٌنح  إسة ح6
ح688ح118ح258حثجملموعحث ل يح

 إجراءات بناء مقياس عقدة إلكيرتا: 
 عدددل حتدددوف حلكيدددةسحطكدددلاحإ ليددددثححبسدددبحط ددد حث إة اددد ،حفكدددلحثةلدددهحاإسدددة حلكيدددةسحطكدددلاحإ ليددددث،حيفحثالسد،دددةدح

حجخلطوث حث:تي ق
  يلحثدلسط كة حث سق ي ح عكدلاحإ ليددثحوالسديمةحنق يد حث تىل يدلحث سفسديح ف ويدل،حوتشد يةحث سكدةطحثدلميدءاحفيهدةحأل دلح .2

حي  ةحإمحفك ث حلسةسإ . وح
؛ح  وصولحإمحأا زحلعدةينحولفد دث حطكدلاحح-أسةتياحث ع و حث داوي حث سفسي حوث طبحث سفسيحح-إ  ث ح وثرحل حثخلكث ح .0

حإ ليدث،ح ةحيتسةسبحل ح إيع حطيس حث إىلاححباحميلنحصيةغتهةحافك ث حلسةسإ .
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طليددلاحح-ف ديدد حح–ثدلتوسدط حوث اةنويدد ،حاعكدلحطددلاح كدة ث ححثسدتامةرثًحوظيفدد حث إة اد حكم ،ددلاحت اويد حسددةاك حيفحثدلددلثرس .1
حج عيس حثالستطالطي حل ح ة إة حثدل    حث طلثدي ؛ح إيةلحلشةط  نحو وي  ةحإمحفك ث حلسةسإ .

ثال العحط ىحثألداية حث سفسي حثدلت صص حاعكلاحإ ليدثحيفحثألطمةلحث  وثئي حولس  ية حوث شدع ،حلادةلحذ دكقحروثيد ح .2
ث داحتسةو دهحفيهدةح، صدية حإانفحلدنحطكدلاحإ ليددث،حويوضد حث شدللحث:يتحسلطدطحح-ث  ي د حث اةنيد حطشد ح-،لسإًنح

 (.2ل ث لحاسة حثدلكيةسحرث ح)

 
 

كرونباخ الفا إعادة تطبيق المقياس  

 الصدق

لكيتراإتحديد مفهوم عقدة   

 جمع وصياغة الفقرات الخام وتعميمات اإلجابة عن المقياس
 

 عرض المقياس بصورته األولية عمى الخبراء
 

التطبيق عمى عينة البناء 
 والتحميل اإلحصائي لمفقرات

 

 الخصائص الديكومترية لممقياس 
 

 الثبات

 الصدق الذاتي صدق البناء الصدق الظاهري 

 التطبيق النهائي
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 مراحل بناء مقياس عقدة إلكيرتا (7شكل )
 حتديد مفهوم عقدة إلكيرتا: 

تع دقحث الوثطديح ينادىحأبايهدةحأوحويلحأل  دة،حوث تسدةفسحلد حوث دلهتةحيشًنح يثحثدلصط  حط ىحثدلستو حث سقد يحإمقحث 
ط ىحثدلشةط حث عة في حث احتلتسفهة،حوثلحرثطهحث إة ا حثرتإةطحصيةغ حث فك ث حج تع يرحث سق يحيفحصوراحلإسدط حوس سد ح

حذث ح غ حلفهول حل ح ليلحلعةينحث فك ث حالث .
 بة عنها: مجع الفقرات اخلام وصيارتها وتعليمات اإلجا

(ح28(حفكد ث ،حثخلدكث ح)5(حفكد احوتوزطدهحلصدةدر ةحط دىحث سىلدوحث:يتقحث عيسد حثالسدتطالطي ح)22مجعهحث إة اد ح)
(حفكددد ث ؛حواسدددة حط يدددنحخح28(حفكددد ث ،حو هددد حنقددد حث إة اددد حوثدلشددد بح)25فكددد ث ،حثسدددتستة ة حثأل ددد حث سق يددد حوثألدايددد ح)
 ه،حوخحثثددثححأراعد حاددلثئلحكةسدتجةج ح  فكد ث حو دديقحتسطإدقحالر دد حح(حفكدد22ثسدتلمةلحث صديغ حثألو يدد ح  مكيدةسحجملمدوعح)

حكإًنا،حتسطإقحالر  حلتوسط ،حتسطإقحالر  حث ي  ،حالحتسطإق.
 عرض ادلقياس بصورته ا ولية علجم اخلرباء: وذلك هبدف 

طة إددة حث تىلكددقحلددنحصددلقحثدلكيددةسحاسددة حط ددىحثستشددةرهت ح ددولحلسةسددإ حفك ثتددن؛ح يتسةسددبحلدد حثدلسددتو حث فلدد يح 
ث طلثدي حوثذللبحثألسةسيح  إىلا،حوثلحخحط ضحثدلكيةسحط ىحرلموط حلنحثخلكث حوثدل تصٌنحيفحث ع و حث داويد حوث سفسدي ح

%(حفددأكا حلددنح رث حثخلددكث ؛حاوصددفنح53(حاإددًنثً،حوثددلحثطتمددل حث إة ادد حاسسددإ ح)02وث طددبحث سفسدديحث ددييحاي دد حطددلد  ح)
أنستةزي(حثننحالالحلنحتوفًنحث صلقحث قة  يح  مكيةسح ىتحيلولحأكا حفةط يد حيفححلعيةرثًح  صلقحث قة  ي،ححثذحتزكلح) ان

(حفكد ث ح28(،حواسدة حط دىحلال قدة حثخلدكث حخح ديبح)Anastasi, Susana, 1997: p180ثدلوثثدرحث عم يد ح)
ح(،حويوض حذ كحثجللولحث:يتقح12وث اكة حط ىح)

 (0جدول )
حعلجم اخلرباء إلكيرتا نتائج الصدق الظاهري يف عرض مقياس عقدة

تسلسل 
 النسبة ادلئوية عدد اخلرباء ادلوافقني الفقرات

تسلسل 
 النسبة ادلئوية أعداد اخلرباء ادلوافقني الفقرات

ح288ح02ح05ح288ح02ح2
ح288ح02ح06ح73ح01ح0
ح61ح08ح07ح288ح02ح1
ح61ح08ح18ح73ح01ح2
ح72ح00ح12ح288ح02ح3
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تسلسل 
 الفقرات

تسلسل  النسبة ادلئوية عدد اخلرباء ادلوافقني
 الفقرات

 النسبة ادلئوية أعداد اخلرباء ادلوافقني

ح61ح08ح10ح288ح02ح4
ح288ح02ح11ح72ح00ح5
ح72ح00ح12ح73ح01ح6
ح288ح02ح13ح288ح02ح7
ح61ح08ح14ح72ح00ح28
ح61ح08ح15ح72ح00ح22
ح288ح02ح16ح72ح00ح20
ح32ح21ح17ح73ح01ح21
ح36ح22ح28ح65ح02ح22
ح40ح23ح22ح22ح28ح23
ح40ح23ح20ح72ح00ح24
ح36ح22ح21ح32ح20ح25
ح40ح23ح22ح73ح01ح26
حححح36ح22ح27
حححح22ح28ح08
حححح22ح28ح02
حححح73ح01ح00
حححح73ح01ح01
حححح288ح02ح02
حححح61ح08ح03
حححح73ح01ح04

(؛حشلددةحيددللحط ددىحدر دد حث صددلقحث قددة  يحدلكيددةسحطكددلاح61وي ىلددأحألحلعددللحث سسددبحثدلتويدد ح تكددي حثخلددكث حا دد ح)
حإ ليدث.ح

 التحليل اإلحصائي للفقرات: 
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(ح ة إ حلدنح288يس حث إسة حث احا غهح)طكبحث تىلكقحلنحث صلقحث قة  يحدلكيةسحطكلاحإ ليدث،حوتطإيكنحط ىحط
حث صفٌنحث  ثا حوثخلةلسحث طلثدي؛ح  تىلكقحلنحث كواحث تميءي ح  فك ث حوطالث حكلحفك احج لر  حث ل ي ح  مكيةس.

 حساب القوة التميزية للفقرات: 
ت ف حلنحثخلةصي حثدلكةسد حتشًنحث لال  حث تميءي حإمحثلراحث فك احط ىحث تمييءحاٌنحثألف ثدحث يينحميت لولحلستوت حسل

(ح288(،حو  ىلصولحط ىحث فك ث حثدلميءاحخحتطإيقحثدلكيةسحط ىحطيس حث إسة حث ييحيإ  حرلموطهةح)034قح0887)ثخليةط،ح
 ة إ حلنح ة إة حث طلثدي حيفحل كءحزلةفق حثدلوصل،حمثحخحتصىلي حثدلكيدةس،حو سدةبحث لر د حث ل يد ح لدلح ة إد حوت تيدبح

(ح286%(حجملمدوعح)05س حتسةز يةًحلنحأط ىحدر  حإمحأدىنحدر  ،حو ليلحث لر ة حث ع يةحث احلا هح)ثستجةج حأف ثدحث عي
(ح ة إدد حلددنحث ددلر ة حث دداحتاددلحثجملموطدد ح286%(حح جمددوعح)05 ة إدد حلددنحث عددلدحث ل دديح عيسدد حث تمييددء،حو ليددلحنسددإ ح)

حث لنية.
(ح ة إدددد ،حوخح سددددةبحثدلتوسددددطحثحلسددددةيبح024 ح) دددديثحا دددد حرلمددددوعحث طة إددددة حثخلةضددددعة ح تىل يددددلحث كددددواحث تمييءيدددد

وثالحند ثبحثدلعيددةريح لددلحفكدد احط ددىحلسددتو حثجملمددوطتٌنحث ع يدةحوث ددلنيةحوخح سددةبحث كددواحث تميءيدد ح  فكدد احجسددتعمةلحثالاتإددةرح
:يتح(حث1(،حويإٌنحثجللولح)SPSS(ح عيستٌنحلستك تٌنحواوسة  حثحلكيإ حث  صةئي ح  ع و حثال تمةطي ح)T-Testث اةئيح)
ح-ذ كق

 (3جدول )
 إلكيرتاالقوة التميزية لفقرات مقياس عقدة 

 ادلتوسط احلسايب العدد اجملموعة الفقرات
االحنراف 
 ادلعياري

القيمة  النهائية 
 احملسوبة

ح2
ح8812351ح083680ح286حط ية

ح78068
ح2822531ح286327ح286حدنية

ح0
ح8821122ح085358ح286حط ية

ح68167
ح2824827ح285658ح286حدنية

ح1
ح8843107ح086866ح286حط ية

ح288105
ح2888670ح282722ح286حدنية

ح2
ح8826751ح086078ح286حط ية

ح08321
ح8836020ح286226ح286حدنية

ح3
ح8852011ح083263ح286حط ية

ح58713
ح2818085ح281522ح286حدنية
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 ادلتوسط احلسايب العدد اجملموعة الفقرات
االحنراف 
 ادلعياري

القيمة  النهائية 
 احملسوبة

ح4
ح8860023ح086004ح286حط ية

ح68522
ح2822436ح287334ح286حدنية

ح5
ح8801821ح086322ح286حط ية

ح48358
ح2824155ح282722ح286حدنية

ح6
ح8863441ح086541ح286حط ية

ح68687
ح2885510ح282074ح286حدنية

ح7
ح2823782ح085371ح286حط ية

ح18205
ح8871113ح280463ح286حدنية

ح28
ح8836864ح085218ح286حط ية

ح38205
ح2825603ح288426ح286حدنية

ح22
ح8877553ح085815ح286حط ية

ح38435
ح8875254ح287222ح286حدنية

ح20
ح8857302ح084222ح286حط ية

ح284725
ح8874320ح288334ح286حدنية

ح21
ح8861027ح086327ح286حط ية

ح78651
ح2828317ح285285ح286حدنية

ح22
ح2822688ح085330ح286حط ية

ح38372
ح2880235ح287222ح286حدنية

ح23
ح8801821ح086122ح286حط ية

ح38820
ح8873250ح282500ح286حدنية

ح24
ح8855117ح081111ح286حط ية

ح68151
ح2883531ح280556ح286حدنية

ح25
ح2884182ح081834ح286حط ية

ح58418
ح8874572ح280388ح286حدنية

ح68856ح2882477ح086267ح286حط يةح26
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 ادلتوسط احلسايب العدد اجملموعة الفقرات
االحنراف 
 ادلعياري

القيمة  النهائية 
 احملسوبة

ح282227ح285522ح286حدنية

ح27
ح8840203ح084630ح286حط ية

ح78841
ح2822022ح283522ح286حدنية

ح08
ح2885606ح082037ح286حط ية

ح68326
ح8873353ح280285ح286حدنية

ح02
ح8821323ح084623ح286حط ية

ح48622
ح2886612ح280371ح286حدنية

ح00
ح8832605ح085285ح286حط ية

ح68172
ح2822253ح285388ح286حدنية

ح01
ح8843523ح085388ح286حط ية

ح58464
ح2801622ح285218ح286حدنية

ح02
ح8835145ح086363ح286حط ية

ح28640
ح2882477ح280000ح286حدنية

ح03
ح2886532ح086130ح286حط ية

ح38811
ح2882688ح280815ح286حدنية

ح04
ح8872112ح085123ح286حط ية

ح78817
ح8871336ح283537ح286حدنية

ح05
ح8867863ح088056ح286حط ية

ح58406
ح8870630ح288611ح286حدنية

ح06
ح8836751ح085123ح286حط ية

ح208408
ح2828046ح280218ح286حدنية

ح07
ح8872675ح086130ح286حط ية

ح48218
ح8874572ح288611ح286حدنية

ح18
ح8862104ح080315ح286حط ية

ح38744
ح2886146ح284537ح286حدنية
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 ادلتوسط احلسايب العدد اجملموعة الفقرات
االحنراف 
 ادلعياري

القيمة  النهائية 
 احملسوبة

ح12
ح2880832ح082082ح286حط ية

ح48233
ح2881332ح280371ح286حدنية

ح10
ح8846368ح084352ح286حط ية

ح208806
ح2828722ح282262ح286حدنية

ح11
ح8864525ح086302ح286حط ية

ح18560
ح2821824ح285556ح286حدنية

ح12
ح2884310ح086574ح286حط ية

ح38071
ح8877800ح282167ح286حدنية

(،حويزكددلح022(حودر دد ح  يدد ح)8883(حطسددلحلسددتو حدال دد ح)28748ث كيمدد ححث سهةئيدد حث سددوا حثجللو يدد قح)كمددةحتتماددلح  
حذ كحط ىحألحرلموعحث فك ث حشليءاحأللحثيمهةحث تةئي حث سوا حأككحلنحثجللول.

 حساب معامل االرتباط بني درجة كل فقرة مط الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس: 
قح(،حإذحخحتطإيد241قح0827يشًنحثالتسةقحث لثا يحإمحكيفيد حثتسدةقحث دلر ة حدثادلحثألدثا)ثدلسيدءلحوطدلانل،ح

(؛حولدنحمثحخح سدةبحدر دةهت حال تسدةبحلعةلدلح288ثدلكيةسحط ىحطيس حلنح ة إة حثدل    حث طلثديد حوث إدة  حرلموطهدةح)
(حTثالرتإةطحاٌنحدر د حكدلحفكد احلدنحث فكد ث حلد حث لر د حث ل يد ح  مكيدةس،حوثدلحخحث تىلكدقحلدنحلعةلدلحثالرتإدةطحجاتإدةرح)

حيتحذ كقح(حث:2ثخلةصح عةلال حثرتإةط،حويإٌنحثجللولح)
 (إلكيرتا(معامالت ارتباط درجة الفقرة ابلدرجة الكلية دلقياس )عقدة 4جدول )

 قيمة ت معامل االرتباط الفقرة قيمة ت معامل االرتباط الفقرة
1 0.526 6.123 18 0.292 3.022 
2 0.466 5.214 19 0.463 5.171 
3 0.527 6.139 20 0.278 2.865 
4 0.348 3.675 21 0.447 4.947 
5 0.283 2.921 22 0.473 5.315 
6 0.304 3.159 23 0.273 2.809 
7 0.383 4.104 24 0.314 3.274 
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8 0.437 4.810 25 0.272 2.798 
9 0.396 4.269 26 0.277 2.854 

10 0.298 3.090 27 0.363 3.857 
11 0.322 3.367 28 0.582 7.085 
12 0.207 2.095 29 0.308 3.205 
13 0.515 5.948 30 0.299 3.102 
14 0.284 2.932 31 0.322 3.367 
15 0.414 4.502 32 0.549 6.502 
16 0.466 5.214 33 0.217 2.201 
17 0.284 2.932 34 0.273 2.809 

ح(.76ودر  ح  ي ح)ح8883طسلحلستو حدال  حح28765 حثجللو ي قححح
 التحقق مط اخلصائص السيكومرتية دلقياس عقدة إلكيرتا 

 صدق ا داة: 
(،حوثددلح217قح0883يشددًنحث صددلقحإمحلددل حثيددةسحوتسددجي هةحثدلال قددة حاشددللحصددىلي )أاوحزيسدد حو ادد ول،ح

حثطتمل حث إة ا حث ط ثئقحث:تي قح
حقحالصدق الذايت)أ(ح

يكصلحانقحصلقحث لر ة حث تج يإي ح  مكيةسحج سسإ ح  لر ة حثحلكيكي ؛حثخلة ص حلنح،وثئبحوأاطدة حث كيدةس،ح
ث لر ة حثحلكيكي ح الاتإةرح يحثدليدءثلحث دييحنسسدبحإ يدنحصدلقحثالاتإدةر،حوميلدنحإسدةدحث صدلقحث ديثيتححبسدةبح يثحتلولح

(،حإذحا دد حلعةلددلحث اإددة حاط يكدد حإطددةداحثالاتإددةرح224ح–ح223قح0884ثجلدديرحث دايعدديحدلعةلددلحثإددة حثالاتإددةرح)زلمددود،ح
ح(.67.2(؛ح يثحفةلحث صلقحث يثيتحيسةويح)8868)

 اء:)ب( صدق البن
يكصلحانقحصلقحث إسة حج سمة حث سيلو و ي حث احتسعلسحأوحتقه حيفحطاللدة حثاتإدةرحأوحلكيدةسحلدةح)ل ىلد ،ح

(،حويعدينحصدلقحث إسددة حأيضدةًحث لر دد حث داحيعدديسحألدةحثدلكيددةسحتسإدزث حنق يدد حأوحلفهدو حأوح دد حوضد ح كيةسددن،ح102قح0825
قح0887دلكيددةسحألدديثحثدلفهددو حأوحث سددم حفهددوحصددةدقح)ثخليددةط،حفلددلحلكيددةسحيلمددنحورثئددنحلفهددو حأوح دد حلعيسدد ،حفدد ذثحتسإددأحث

(حويكةسحصلقحث إسة حاط ثئقحطليلاحويفحث إىلاحثحلةيلحخحثطتمةدح  يكاقحإسةدحث كواحوث تجدةنسحث دلثا يحطدنح  يدقح248
حإسةدحث عالث حاٌنحكلحفك احل حث لر  حث ل ي ح  مكيةس.

ح
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ح
ح
حقحثبات ا داة

لدي ح  مكيددةسحثجليددلحث اإددة ؛ح  لال دد حط ددىحثتسددةقحت تيددبحثألفدد ثدحطسددللةحيطإددقحيعددلحث اإددة حلددنحث شدد وطحث سدديلوح
(،حوثددلحثطتمددلحط ددىح دد يكتٌنح14قح0880ط دديه حثالاتإددةرحأكادد حلددنحلدد هحفيىلصدد ولحط ددىحث لر دد حنفسهة)ث سدديلحوفددةروق،ح

حأسةسيتٌنح  تأكلحلنحث اإة ،حمهةق
ح-وثلحثة حث إة اةلحجست لث حث اإة حكةاليتق

 :   Test- Retest Methodاالختبارطريقة إعادة 
،حمثحح-أسدإوطٌنحتك يإدةًحح-تكو ح يهحث ط يك حط ىحتطإيقحثدلكيةسحط دىحرلتمد حث إىلداحلد تٌنحلتال كتدٌنحلتإةطدلتٌنح

(،حويشدًنح"نوفدلحوف يددةل"حإمح38قح0883لكةرن حدر ة حثدلكيةسحيفحثدل تٌنحالست  ثجحلعةللحثالرتإةطحايسهمدةح)ث عيسدوي،ح
(،حوتعددلح  يكدد حث طددةداحلددنح054قح0828لعةلددلحثالرتإددةطحدلحذ ددكحط ددىحثإددة حثألدثاح)نوفددلحوحفدد تل،حأنددنحك مددةحثرتفدد ح

ث ط ثئددقحث شددةئع حيفحثسددت  ثجحثإددة حثدلكددةييس،حوثددلحخحثسددت لث ح دديهحث ط يكدد حاتطإيددقحثدلكيددةسحط ددىحطيسدد حث ط إددة حث إة غدد ح
احرانيدددد حط ددددىحنفددددسحث عيسدددد حاتددددةري ح)ثالثسددددٌنح(حوأطيددددلحث تطإيددددقحلدددد ح4/20/0808(ح ة إدددد حاتددددةري ح)ثأل ددددلح28رلمددددوطهنح)

(؛حأيحافةصددلحزلددينحثددلرهحأسدددإوطةل،حوخحثسددت لث حلعةلددلحثرتإددةطحاًنسدددولح سددةدحثالرتإددةطحاددٌنحدر دددة ح02/20/0808
(حوتعلحثيم حطة ي حولز، ثًح يلثًح اإدة حثدلكيدةس،ح8868ث تطإيكٌن،حوثلحا غهحدر  حلعةللحثرتإةطحاًنسولحاٌنحث تطإيكٌن،ح)

ح-(حيوض ح  ي حتطإيقحثدلكيةسحاط يك حث طةداقح0)حوث شلل

ح
 (0شكل )

 (749:  0175الثبات بطريقة اإلعادة )أبو عالم، 
 طريقة الفاكرونباخ: 

تلشرح يهحثدلعةد  حطنحلل حتإةينحث ف قحاٌنحث و لث حأوحث إسودحأوحث فك ث حل حاعضهةحث إعضحدثالحثدلكيةس،ح
(حوثلح إكهح يهحث ط يك حوا  حلعةللحثإة حثدلكيةسح085قح2761ث تجةنسحث لثا يح  مكيةسح)طإلحث  محن،ححوتللحط ى

ح(حشلةحيعلحلز، ثًح يلثًحط ىحثإة حثدلكيةس.8860)
 تصحيح مقياس عقدة إلكيرتا: 

 يق المقياستطب
إعادة تطبيق المقياس 

 عمى نفس العينة

إيجاد معامل ارتباط بيرسون 
بين درجات المقياس في مرتي 

 التطبيق
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ث دييحيكصلحاعم ي حث تصىلي حوض حدر  حالستجةا حثدلفىلوصحط ىحكلحفك احلنحفك ث حثدلكيةسحيفحضو حث إدليلح
(ح1(ح  إليلقحتسطإقحط يحالر  حكإًنا،ح)ب(حث وزل)2خيتةرهحثدلستجيب.حوثلحثست للهحث إة ا حثألوزثلحث:تي قح)أ(حث وزلح)

(ح  إدليلقحالحتسطإدقح2(ح  إدليلقحتسطإدقحط ديحالر د حث ي د ،)د(حث دوزلح)0  إليلقحتسطإقحط ديحالر د حلتوسدط ،ح)ج(حث دوزل)
(،حوأدىنحدر  ح يح63(،حوثدلتوسطحثالفدثضيح  مكيةسح)214يهةحث طة إ ح يح)ط ي؛حولنحمثحتصإ حأط ىحدر  ح صلحط 

ح(.ح12)
 الوسائل اإلحصائية: 

تتمالحأا زحث وسةئلحث  صةئي حث احثطتمل حط يهدةحث إة اد حيفقحلعةلدلحثالتفدةقح   دكث ،حلعةلدلحثرتإدةطحاًنسدول،ح
ث دددلا،حلعةلدددلحث فةك ونإدددةخ،حثالاتإدددةرحث تدددةئيح لال ددد حلعةلدددلحثالاتإدددةرحث تدددةئيح عيستدددٌنحلسدددتك تٌن،حثالاتإدددةرحث تدددةئيح عيسددد حوح

ح(حيفحثست  ثجحث ستةئ .SPSSثالرتإةط،ح  يلحث تإةينحث اسةئي،حفضالًحطنحثستعةنتهةحجحلكيإ حث  صةئي ح  ع و حثال تمةطي ح)
 توصيات البحث:

تفةث ح يهحثدلقة  حو وذلةحلدنحث عد ضحإمحتوطي حثدل ث كة حجدلقة  حثألسةسي ح عكلاحإ ليدثحوثدل ة  حث احتدتبحط ىح .2
حثدل ضحث سفسي.

إطددلثدحادد ثل حنفسددي حت اويدد ح ادد ثزحأمهيدد حث دايدد حث سفسددي حث سددوي حيفحوثةيدد حثدل ث كددة حلددنحث صددةا حاعكددلاحإ ليدددثحو رار ددةح .0
حث سفسي حث س إي .

 ادلقرتحات: 
حي حيفحايتة حسلت ف .إ  ث حدرثس حشلةث  حطنحطكلاحإ ليدثح ل ح ة إة حثدل ث لحث طلثد .2
حإ  ث حدرثس حطنحطكلاحإ ليدثح ل حث طة إة حيفحل ث لحتع يمي حسلت ف حولكةرن . .0

 مراجع البحث
 (قح0888إا ث ي ،حل وثلحطإلحثجمليل،ح).اسس البحث العلمي  عداد الرسائل اجلامعية 
 (قح0883ثاوحزيس ،حف يلحكةللحوثا ول،ح)ثالردلح- سش حوث توزي حوث طإةط ،حطمةل،حدثرحثدلسًناح 2،حطمناهج البحث العلمي 
 (قح0887ثخليةط،حلة لحدمحم،ح)،ثالردل.ح-،حدثرحث  ثي ح  سش حوث توزي ،حطمةل2طحاساسيات القياس والتقومي يف الرتبية 
 (قحأمنددةطحث تع ددقحث سددةئلاح ددل ح  إدد حث صددفٌنحثحلددةديحطشدد حوث اددةينحطشدد ح ددلثرسحزلةفقدد ح سددوبح0826سددعةدحاسددهحمخدديسحاددنحرث،ددل،ح)

 .222-218،حثدل كءحث كوليح  إىلوفح،حف سطٌن.حصقح0،حل 24 ش ثي حس طس حطمةل،حرل  حث ع و حث داوي حوث سفسي ،حعث
 (قح0880ث سيلحطإله،حطإلحثذلةديحوفةروقحث سيلحطامةل،ح)،حدثرحث فل حث ع يب،حث كة  ا.2طحالقياس واالختبارات النفسية، 
 (قح2761طإلحث  محن،حسعل،ح)،للتإ حث فالح،حث لويه.ح،2طحالقياس النفسي 
 (قحأسة يبحث تسشت حثألس ي حوثنعلةسةهتةحط دىحث فتدةاحثدل ث كد حث طة إد حجدل   د حث اةنويد ح ىلةفقد ح دلا،حرل د حدرثسدة ح0887دمحمحث غةللي،ح)

 ،حرل سحث سش حث ع مي،ح ةلع حث لويه.13،حل 211ثخل ي حوثجلءي احث ع اي ،حع
 (قح0884زلمود،حمحليح،ةك ،ح) ث سعودي .ح-،حدثرحثالنل سح  سش حوث توزي ،ح ةئل1طحبوي للمعلمني وادلعلمات،البحث الرت 
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 (قحثضدددط ثبحث تع دددقحوطالثتدددنحاسوطيددد حث تكمصدددة ح دددل حثدل ث كددد قحدرثسددد حليلثنيددد حط دددىحرلموطددد حلدددنح0826لددد ثدحيعكدددوبحومحدددءاحلعمددد ي،ح)
 .534ح-523،حثجلءثئ ،حصقح13 تمةطي ،حعحث طة إة حيتيمة حثألبحسةلع حغ دثي ،حرل  حث إة احيفحث ع و حث نسةني حوثال

 (قح0827ثدلسيءل،حطإلحهللاحفالححوطلانلحيوسرحث عسدو ،ح)،حدثرحثدلسدًناح  سشد حوث توزيد ح2طحمناهج البحث يف العلةوم الرتبويةة والنفسةية،
 ثالردل.ح-وث طإةط ،حطمةل

 (قحطالث حث فتةاحثدل ث ك حجألبحوث0822لي ةئيلح،فيقحلي ةئيلحطإلحثدلالم،ح)ضط ثج حث ش صي ح دليهةقحدرثسد حسديلوليدي حك يسيليد ،ح
 دكتورثهحغًنحلسشورا،حثس حث ر،ةدحث سفسي،حلعهلحث لرثسة حوث إىلوفحث داوي ،ح ةلع حث كة  ا.
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