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 مقدمت: 

يعد  فهوددال ورةددارأ فددا فاهد  و هدد الن ُب اوددن ورددتهام الدد  ء  وا فد ل ورعوفدد   فتدد   دد أ  ايودد م 

جلال اداندلام  ا فا تواه فا ففث   بلهلام ابركته مل يار  االدأ افول  ج دأ إال اوى ي  بل جله ابعض 

 اور روس ت حا  ورةارأ ل ئف  حىت ورالت وحل يل. االزورت وألحب ث 

 (=: :600)رج   ص حليم 

كفد  ف  اجدداد وأل  ُب حلدد أ ورمهددك افلدد رك ه ردده الل فدده باكددت وحلدد اد ريددواكل ته اف ع ردده يدد  ت 

 ل عون فته ح اد ور ار ور كريم اتد عون فتده ورتتدت ورد ار  ابرار  ور كر إىل ف  ي خ  وأل  مناذًج  حي كلهم

 ور ت ديلم ات عرف فا خالره اوى ور ار ور كريم    عون ف  تيوك بمرل  فنثاي . 

اافاًفدد   ددال  والذبدد ه ورعدد ل ُب فع ددن وألحبدد ث ورتهيددل  يأليدد  ف  تاوجدد  وأل  افلدد رك ه ورهع ردد  ُب 

ي اورددد ار ويتيدددي   رتفدددا ورتهيدددي اورعهودددي اوألخاللدددي اور دددفألبتددد   رددده ميددد  ف فلددد  ُب  ددد الت ووحلددد أ 

اور هدد ير وألكدد دديي ا ددال كددك ذرددك ور ك فددك ورتهيددي اوالج فدد ايم اركددا قلدد   وأل  يددألدي إىل نهدد  

 اخوك ُب كك وألاجه وري به . 

 ( 88 – 87: 6009)اف د اوي فةمهىم 

 صدد  ابرةددارأم اورةددارأ كدد  اسدداف ن تدد ا  صددارأ وأل  فددا حلددو: و هوددال ابعددض ور عريهدد ت وخ

 ي ركو  ورمهك. 

 مفهوم الصورة:  -0

 ساف ن ت اره رغاًًي اسلكاراجًل  اي  ح ذرك  لف  يوي: 
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 أ( ادلفهوم اللغوي: 

فا فع نلو  تةارت ورلي : في تامهت صدارته   ةدار يل اور ةد اير: ور ف يلدك ارعدك اد ه و عد  

رت ددرأ والزدروئلدد  روةددارأ ُب ورثه  دد  وهنسددالفل  أل دد  ربم ودد  وألخدد  روةددارأ اددا وردد ي فدم إىل تتدد في ادد ه و

 بعت دأ وألااث . 

اورددت تلدد  إىل ور لدد به او  كدد أم  «فيهاندد »  ديدد جبدد ارا  إىل وركوفدد  ورلاءنلدد  ورهاورةددارأ سب دد  »

 «ُب وهنجنول ي  Imagoُب ورالتلتل  ا   Imagoاورت ترصبت إىل 

 ( 9: 6009)ش كر ات  وحلفل م 

 ب( ادلفهوم السيكولوجي: 

إ  في ابحددو ُب  دد   ورةددارأ حيدد  نهيدده ففدد ل صددعاب  حهلهلدد  ُب رب يدد  ادد ه و هوددالم ايرجددت 

ذرك ابألس س إىل قفاكه اورتت  ه دبه الن فخرم ك ر فثلك او  كد أ اوهندرو،م اد  فند ع تعريهد ت ف عد دأ 

 ل فكثر ا  س مهت ُب تاكلح فع  ه. ب ع د وررؤم ار اجو ت ورت ري  ر رج  زودت فا قفاض و هوا 

 (=:: ;==5)اوي ف ر  رم 

 وفيما يلي بعض التعريفات اخلاصة مبفهوم الصورة: 

صدارأ لتدك ف  تكدا  إ  وًكد  ف صبًد  »( ف  ورةدارأ ور اتلد  ادي: Dean, A) >==5يدرم ديدا 

وخددددلأ وراوالدددد   إىل صددددارأ ااددددي رليددددت ذبربدددد  اوالدددد  روخلدددد   اركتودددد  اسددددل  نددددااي زب هددددي  لدددده سبثددددلالت

اي ه مسودد  ورهدددرد فددت ونخدددريا ادددا  دم اي دددلهن ف دد  رفددداز شخةددل  فعت اددد  ياجددد  فصددوه ُب ورهدددر «او عففدد 

  ريق وروغ  اوررسن. 

(Dean, A., 1998: 11 - 12) 
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 د ًي  ف  ورةدارأ ورعهولد  فد   J. Bideoud et Y. Courbois( >==5ففد  بلد اد اكاربداو )

   خو  تعفق وراجو  ور اوؤفل   خمم ت ورهعك. في imitationاي إال حم ك أ 

(Bideoud, J., Courbois, Y., 1998: 1) 

ه رألشددددل   فا تايددددرم لمدددد في ف  ادددد و و هوددددال يلدددد  إىل ورعفولدددد  ورددددت يتدددد   لودددد  ورمهددددك تةددددارو

وردت فاجدادأ فيتد   قل  د  اادي تتتثدق فدا افولد  و او فد    راد وا توردت شد ا ا  فا تع فدك فعود  ا وألح وث 

 فر    ورمهك جرو  ته االته و خ وه . 

 ( 5;: 6000)ياسهن لم فيم 

 صورة األب كما يدركها الطفل:  -2

جيب تاكلح ف  فسوا  وألاب  ُب فع فو  وألبت   يكا  صارأ سبثك وذب ا هتن ُب و ع فو   ل ر، 

 ورمهك اور ه ايكا  صارأ ات  امخ  توك ورةارأ فشك   ف ع دأ فتو : 

 ة األب ادلتسلط: أ( صور 

و ت رغدددد  ُب ورلدددد أ دا  والا فدددد ل حب جدددد ت ارقتدددد ت والبددددام ا ددددرض ورم ادددد   يقصــــد للتســــلط:

 و ع ف أ اوى فس رلب ليري  ك ر و ي  اورعه   وييفيم فكثر فا فس رلب ورلرح اور هي . 

 ( 5>: 6000)   ف  ورك  ينم 

رك دهم اال يعمل نده وحلريد  ورك  لد  رلعدل ادا   البا ي ر، فع فو  اور يه ور يومل م أب ف  يهلد و  ح

نلدد  ه كفدد  يريدد م اال ييددفر   ردده حبريدد  ور عتدد  اددا نهيددهم ااددا فلدد ارهم ايدد ر، ف  اور يدده يعفدد و  إىل 

 م ااوله ف  ي ةرف اف  ييك كف  يري  وراور و .ا  ي خمرسن خماط حم دأ رلا ره ف  
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 ب( صورة األب ادلهمل: 

ذبتددب وناب  ور ه اددك فددت وألبتدد  م اتركدده ل دا  تلددولت اوددى وريددوا، ي فثددك فسددوا  وهنمهدد   ُب 

و رقا   لهم ادا  حم ست  اوى وريوا، ق  و رقا   لدهم ادامند  تاجلده إىل فد  جيدب ف  يهافداو بده فا إىل 

 ف  يتتغي اوله ل ف  ي وتتاه. 

 ( =;: 6000)   ف  ورك  ينم 

 ج( صورة األب القاسي: 

 فااد  فدا وريدواكل ت وردت ي تعود  وناب  ر دت  سدواكل ت وألبتد   قد   يعل فسوا  ورهياأ ادا

م في كددك فدد  يددألدي إىل إاثرأ  ورةددهت اور ددر  و رقابدد   لودد  )ابرتيددت  رددتاب (م اي  ددفا ورعهدد   وييددفي

وألمل وييددفيم الدد  يكددا  فةددرااًب ابر و يدد  وروه ددي فا وحلرفدد  م الدد  تةددك شدد أ ورعهدد   ر رجدد  إسدد  أ 

 با اإي وئه.فع فو  وال

 ( ;;: 6000)   ف  ورك  ينم 

 صورة األب ادلتقبل:  – 4

كدددراري ركدددي يلددعر وهننيددد   ابرمفتنلتددد  ُب حل تدددهم  فادددن والح ل جددد ت وهننيدد نل م فندددهااددا فدددا 

فندده ففددر حيدد ل ُب منددا ورلخةددل م ي تددب اولدده فاثر تددتعكا اوددى سددوا، وألبتدد    Rohnerايع هدد  رانددر 

 ته يران وهنجي يب ألنهيونم ان روهتن وهنجي بل  رورل أ ُب فرحو  وررش . امناان افدوئون وراظلهي ا 
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 ( >6: 8>=5)ا اح  سالف م 

 صورة األب النابذ:  – 5

يعددددل وناب  ورودددد يا يتتدددد ا  فبتدددد  ان اوددددا كددددروال ون اددددن ُب صددددار ف عدددد دأ ك هنمهدددد   اور و يدددد  

حمفوددا  خبددلوت وادن اوركالبدد  االشددك ُب ندداوًي  ابرعهد   اورهيدداأ ُب و ع فودد  اوريدخري  فددتونم  لتفددا  اادن

(م اإدرو، والبددا روتتدد  يلددعره بعدد ل وألفددا اوالا ف ديدد  اادد ل 757: 9>=5ونخددريا )فلخ ئلددك فسددع م 

ه فكدد   نددورهلفدد م اادد ل ورهدد رأ اوددى و اوجودد م اسب دد  ورت ددرأ وريددوتل  إىل ورعدد مل فددا حاردده  لت ددر إرلدده اوددى ف

ورلدددعار ب الدددت وخمدددر اور و يددد  و يددد فرم اددد  جيعدددك ورهدددرد يتددد ر  ُب تهددد ير قددد  ،فدددام ف  ورتتددد  يدددألدي إىل 

 و اولهن و و دأ اي ر، إفك ءته  اوجو و .

 صورة األب الرافض:  – 6

ي فثددددك ورددددر ض ُب شددددعار والبددددا أبندددده قدددد  فهتددددا  فددددا اور يددددهم اادددد و  ددددال  ف كدددد ره اتةددددر  ته ال 

ورغ دب فتده فا إىل اه بدهم ايكثدرو  ورلدكام فدا كدك فد  توف م اي وتت   ور ع فك فعهم اييدرا   إىل وتع

 يعفوهم اُب فخ  وحل الت يلعر والبا فنه يع فك فا وراور يا كف  را ك   شخًة  قريًت . 

ايدددألدي إتتددد ض وردددر ض رالبدددام إىل صدددعاب  بتددد   شخةدددل  فيددد هو  ر يدددهم الددد  يعددد ين فدددا ورلدددعار 

اره ادد و إىل فع ركد  وريددوم  وخ رجلد م اق رتًدد  فدد  ابردته م اابر دد يل يدر ض وريددوم  وراور يد  ايتيددرب شدع

 يةتح ف فرًدو اولو  ُب و ي هتك(
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 ( 668: 6007)زكرًي ورلربل  اييري  ص دل: 

 ددد رر ض وراورددد ي ال تكدددا  حمةدددو ه سدددام  دددرد يعددد ين فدددا سدددا  ور او دددق ااددد ل والتددد و  والنهعددد يلم 

ىل شخةل  ف ددأ لوهد  تعد ين فدا وخودك اا ل وره رأ اوى تكايا االل ت وج ف ال  جل أم بك يألدي إ

 اوالنماو م تر ض ور ع فك فت وجمل فت اتلعر ابرع ر  اوالنماو  

 ( 68: 6006)ا ر  وخرييبم 

 ( هدف الدراسة االستطالعية: 2

 ا  ت ور روس  وحل رل  ُب ور رهق فا يت ت اص ل فهل س صارأ وأل . 

 

 ( عينة الدراسة االستطالعية: 3

(  هاًل فا ور كار اوهنءثم ت واح فاف ران ف  90 روس  والس مالال  فا )تكانت الت  ور

 ا ًف .  58 – =بني 

 ( أدوات الدراسة االستطالعية: 4

 وش فوت فداوت ور روس  والس مالال  اوى: 

 فهل س صارأ وأل  فا إا ود ورت حو. 

 اساف ن ت ا  ون  اصًه   هل س ور روس : 
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 أواًل: مقياس صورة األب: 

جاونددب يتدد رج ربددت   :اتدد رأم فهيددف  إىل  >8ااددا فددا إادد ود ورت حددوم اي كددا  و هلدد س فددا 

اتددد روتم تةدددهن ورةدددارأ وردددت ت كدددا  ُب ذادددا و هرددداصم ااددد ه وياوندددب ادددي: وحلدددبم  >كدددك ج ندددب 

اوركروالددددددد م وررا يددددددد  اوهنمهددددددد  م ور يددددددد فح اورهيددددددداأم ورهددددددداأ اور دددددددعهنم ور ديهرو لددددددد  اور يدددددددو م وركدددددددرل 

ربدددددت فحددددد  )×( لب و هرددددداص اودددددى كدددددك اتددددد رأ فدددددا اتددددد روت و هلددددد س باكدددددت االفددددد  اورتخكماييددددد و

 والخ ل روت ورثالي  و  ه ات  ُب ورل أ: )دوئًف م فحل ًءم ءدرًو( 

( >8ففدد  اددا  ريهدد  تةددرلح و هلدد س يكددا  كدد نٌب: تدد واح للفدد  وردد رج ت اوددى و هلدد س فددا )

 ( درج  كر  فلةى.588درج  كر  فدىن إىل )

إجدددد ابت حم فودددد  ربفددددك رتددددب )دوئًفدددد م فحلدددد ًءم ءدرًو( خي دددد ر  يددددالث تدددد  ُب ارلدددد  وألسدددد و ب كاركدددد

و هرددداص إحددد وا  اتددد  وهنج بددد  اودددى ورتتددد م ااتددد  تةدددرلح و هلددد س تعمدددي وهنجددد ابت اودددى ورعتدددد روت 

ءدرًو(م اذردددك ابر تلدددبم اورعكدددا اودددى ورعتددد روت  ( اوى رتب )دوئًف م فحل ًءم 5-6-7وهنجي بل  )

 رت . وري 

 فا ص ل ايت ت فهل س صارأ وأل  قهور ر
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 صدق ادلقياس:  –أ 
 رو رهق فا ص ل و هل س وس خ ل ورت حو ص ل و كفنيم اص ل والتي ل ور وخوي.

 احملكمني:  قصد -0

لدددد ل ورت حددددو بعددددرض و هلدددد س اوددددى  فاادددد  فددددا وألسدددد ت أ و  خةةددددني ُب  دددد   اوددددن ورددددتها 
حمكفدني ابتد   اودى تاجلودد هتن ًب تعد يك بعدض ورعتد روتم اويدد ا  ( 50اورةدر  ورتهيدل م بود  ادد دان )

 ور  يل ياكت فع فالت والته ل بني و كفني رعت روت و هل س ابس خ ول فع در  راش. 
 (0جدول )

 معامالت االتفاق بني احملكمني لعبارات مقياس صورة األب
 (01)ن = 

رقم 
 العبارة

عدد 
 ادلتفقني

صدق 
 العبارة

رقم 
 العبارة

عدد 
 ادلتفقني

صدق 
 العبارة

رقم 
 العبارة

عدد 
 ادلتفقني

صدق 
 العبارة

رقم 
 العبارة

عدد 
 ادلتفقني

صدق 
 العبارة

5 50 5 57 < 0.: 69 50 5 7; = 0.: 
6 = 0.< 58 50 5 6: 50 5 7< = 0.< 
7 = 0.< 59 = 0.< 6; = 0.< 7= 50 5 
8 = 0.< 5: 50 5 6< 50 5 80 50 5 
9 50 5 5; = 0.< 6= = 0.< 85 = 0.< 
: = 0.< 5< 50 5 70 = 0.< 86 = 0.< 
; 60 5 5= = 0.< 75 50 5 87 = 0.< 
< = 0.< 60 < 0.: 76 = 0.< 88 50 5 
= 50 5 65 50 5 77 = 0.< 89 50 5 
50 50 5 66 = 0.< 78 50 5 8: 50 5 
55 50 5 67 50 5 79 50 5 8; = 0.< 
56 = 0.< 68 = 0.< 7: 50 5 8< = 0.< 

( اادددي 5: :.0ي  دددح فدددا ويددد ا  وريددد بق ف  فعددد فالت ورةددد ل روعتددد روت ترواحدددت فددد  بدددني )

 فع فالت فهتار . 

 Internal Consistency Validityاالتساق الداخلي  قصد -2

ل ل ورت حو إبجي د ور و نا ورد وخوي روفهلد س ادا  ريدق حيد   فع فدك والرتتد ط بدني درجد ت 

 و هل س اور رج  وركول  روتع  ور ي تت في إرله. وأل رود اوى كك ات رأ فا ات روت 
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 (2جدول )
 االتساق الداخلي لعبارات مقياس صورة األب

 (51)ن = 

 القوة والضعف التسامح والقسوة الرعاية واإلمهال احلب والكراهية
الدميقراطية 

 والتسلط
 الكرم والبخل

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

5 0.855 = 0.8;6 5; 0.97: 69 0.95: 77 0.907 85 0.86= 
6 0.8<5 50 0.9;6 5< 0.8<5 6: 0.8:6 78 0.958 86 0.87: 
7 0.976 55 0.865 5= 0.98= 6; 0.8=< 79 0.87: 87 0.909 
8 0.8=: 56 0.888 60 0.7<= 6< 0.897 7: 0.88< 88 0.8=6 
9 0.7<; 57 0.895 65 0.899 6= 0.90: 7; 0.869 89 0.8;7 
: 0.855 58 0.7;; 66 0.90: 70 0.8;7 7< 0.8=5 8: 0.8<= 
; 0.8=5 59 0.8;; 67 0.9=< 75 0.975 7= 0.8=; 8; 0.8;; 
< 0.960 5: 0.807 68 0.8;7 76 0.8<: 80 0.969 8< 0.8<5 

 5>0.6( = 0.09)  0.7:7( = 0.05في ام ور الر  ات  )

ي  ددح فددا ويدد ا  وريدد بق ف  صبلددت لددلن فعدد فالت والرتتدد ط دوردد  إحةدد ئًل  اتدد  فيدد ام دالردد  

(0.05.) 

وتعدد  اور رجدد  رٍب لدد ل ورت حددو إبجيدد د فع فددك والرتتدد ط بددني درجدد ت وأل ددرود اوددى ور رجدد  وركولدد  

 ل  روفهل س. وركو
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 (3جدول )

 معامالت االتساق الداخلي ألبعاد ادلقياس والدرجة الكلية

 (51)ن = 

 فع فك والرتت ط وألبع د 
 06:.0 وحلب اوركروال 
 8>0.9 وررا ي  اوهنمه  

 ;6:.0 ور ي فح اورهياأ
 7=0.9 ورهاأ اور عهن

 :0;.0 ور ديهرو ل  اور يو 
 =5:.0 وركرل اورتخك

 

ويدد ا  وريدد بق ف  صبلددت لددلن فعدد فالت والرتتدد ط دوردد  إحةدد ئًل  اتدد  فيدد ام دالردد  ي  ددح فددا 

(0.05.) 

 ثبات ادلقياس:  –ب 

نتد خم ا ريهد  إاد دأ تمتلدق و هلد س به صدك را ك  – ول  ريهد  فرهد  خحلي   يت ت و هل س ًب وس 

   فستااني بني ور متلهني وألا  اورث ينم اوي ا  ور  يل ياكح ذرك. هزف  ل ر 
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 (4جدول )

 كرونباخ وطريقة إعادة تطبيق ادلقياس  –قيم معامالت الثبات بطرقة ألفا 

 

 (70إا دأ ور متلق )  =  (90)  =  فره  كرانت خ وألبع د
 56>.0 08>0 وحلب اوركروال 
 7=;.0 9>;.0 وررا ي  اوهنمه  

 68>.0 55>.0 ور ي فح اورهياأ
 =5>.0 =0>.0 ورهاأ اور عهن

 09>.0 7=;.0 رو ل  اور يو ور ديه
 =6>.0 66>.0 وركرل اورتخك

 >7>.0 75>.0 ور رج  وركول  روفهل س
ي  دددح فدددا ويدددد ا  وريددد بق ف  صبلدددت لددددلن فعددد فالت ورثتدددد ت فرتهعددد م اددد  جيعوتدددد  نثدددق ُب يتدددد ت 

 و هل س. 

 

 

 



 5:: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصورة املبدئيت

 ألباملقياس صورة 
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صددارأ ور اتلدد  ورددت يكا دد  و هردداص اددا فبلدده و  غلددب  تعددرف صددارأ وأل  أب دد  صــورة األب: 

يتب ورمداللم اوردت ت كدا  فدا خدال  االل ده أبفده افد م تلدايوو  اد ه ورةدارأ فا وهنبهد   اولود  كفد  ب

 اي. 

 تعليمات ادلقياس: 

 ا ي ي / ا ي ٌب: 

مودددا  ي  دددفا اددد و و هلددد س  فااددد  فدددا ورعتددد روت و  عوهددد  بةدددارأ وأل  كفددد  تددد ركو  فندددت. اف

ربددت )×( فددا اولددت تع فوددك فددت اوردد ،. اذرددك باكددت االفدد    فتددك ف  تتدد ي رفيددك ُب ورعتدد رأ كفدد  تروادد

 فح  والخ ل روت ورثالي  و  ه ات  ُب ورل أ: )دوئًف م فحل ًءم ءدرًو(. 

ادا صدارأ  الحظ فنه ال تاج  إج ب  صرلر  افخرم خ    م إمن  و ون ف  تعل اا اجو  ن ر،

  ترواد  فندتم اف  اد و و هلد س إمند  ادا فدا فجدك ورتردو ورعوفدي  هد  ان دفا ردك وريدري  كفد  ردك اور ،

 ور  ل روفعواف ت ورت ذبلب اولو . 
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رقم 
 العبارة

 ندرًا أحيانً  دائًما العبارة

    حيب فيب ف  يوعب فعي.   .5
    بيع دأ ُب اجه فيب ات ف  يروين.  فحا  .6
    يه بو  فيب حبب احت  .   .7
    وا فيب فعي الً    اياًل. جي  .8
    فسب  ف  فكا  فثوه.   .9
    فشعر ف  فيب رجك  لب.   .:
    ات ف  يع ين فيب بلي  يهعوه.   .;
    يةرخ فيب وب ع  اا اجوي.   .>
    يو ن فيب أبخت ري.   .=

    ييتر  فيب اا ف رست.   .50
    يهوق فيب اوي إذو مخرت ُب فاا ي فعه   .55
    ي. يوفك فيب اجاد  .56
    يه ك فيب افوه اوي.   .57
    ييت  فيب اا فخت ر فسرتت .   .58
    حي ا  فيب إرك ئي بلىت ورمرل.   .59
    .  ال أيتى فىب فاا ه فعى  .:5
    يي حم  فيب إذو فخمتت.   .;5
    يو دين فيب ابر ر  إذو فخمتت  .>5
    ييخر فيب ف  ب ا  ستب   .=5
    وألست  .  ألتهه ياخب  فيب  .60
    ين ف  ف  فنه  كك فاوفره. جيل   .65
    يي ا ين فيب حلك فل كوي.   .66



 5:= 

رقم 
 العبارة

 ندرًا أحيانً  دائًما العبارة

    ير ت فيب صاته اوى فف ل ونخريا.   .67
    يع يرين فيب رهو  حلوت.   .68
    يهوق فيب فا وزب ذ لروروته.   .69
    ال حييا فيب ور ةرف ُب و اولهن ورت تاوجوه.   .:6
    يلعر فيب ابحل أ ذب ه و اولهن ورتيلم .   .;6
    حاره  فا ال يثق فيب ُب  .>6
    يي ملت فيب ف  ي رفك ورةع  .   .=6
    خي ت فيب نرو  ونخريا.   .70
    حيك فيب فل كك ورت س.   .75
    فر ورت اي ُب ففار ت عوق ابألسرأ. نفيب اا و  .76
    ي كون فعي فيب ُب فاكاا ت ا ف .   .77
    يعمل  فيب وحلري  ُب ور عت  اا رفيي.   .78
    يب ُب رفيه اويي يو  ف  .79
    ي ، يل فيب حري  وخ ل ر فص ل ئي.   .:7
    ال يهتك فيب كك ف  ف عوه.   .;7
    فيب شخ  فءين.   .>7
    فنه  فاوفر فيب دا  فت لل .   .=7
    ديتع  فيب فا ورهل ل دب  فحته.   .80
    يعمل  فيب فةرا ً .   .85
    ألسرأ نهاد. رال يعمي فيب   .86
       ورت فري ا . يل ي يل فيب وألرع  .87
    ال يو ن فيب بلرو  فالبا يل.   .88
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رقم 
 العبارة

 ندرًا أحيانً  دائًما العبارة

     وتت فته شي  شبني.  وإذياو ه  فيب   .89
    يل ي فيب يل وحلوام ُب كك فرأ فروه  لو .   .:8
    فا ور ي يعمله رت  فيب.  ف  ي ا ر فعت    .;8
    يو ن فيب دب وره افالبيه ورلخةل .   .>8
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 الصــورة النهائيت

 قياس صـــورة األبمل
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تعددرف صددارأ وأل  أب دد  ورةددارأ ور اتلدد  ورددت يكا دد  و هردداص اددا فبلدده و  غلددب  صــورة األب:
بيتب ورمداللم اوردت ت كدا  فدا خدال  االل ده أبفده افد م تلدايوو  اد ه ورةدارأ فا وهنبهد   اولود  كفد  

 اي. 
 تعليمات ادلقياس:

 ا ي ي / ا ي ٌب 
عوهددد  بةدددارأ وأل  كفددد  تددد ركو  فندددت. افمودددا   فدددا ورعتددد روت و ي  دددفا اددد و و هلددد س  فااددد  

ربددت )×( فتددك ف  تتدد ي رفيددك ُب ورعتدد رأ كفدد  تروادد  فددا اولددت تع فوددك فددت اوردد ،. اذرددك باكددت االفدد  
 فح  والخ ل روت ورثالي  و  ه ات  ُب ورل أ )دوئًف م فحل ًءم ءدرًو(. 
مندد  و وددن ف  تعددل اددا اجودد  ن ددر، اددا الحددظ فندده ال تاجدد  إج بدد  صددرلر  افخددرم خ   دد م اإ

صددارأ اوردد ، رددك كفدد  تروادد  فنددتم اف  ادد و و هلدد س إمندد  اددا فددا فجددك ورترددو ورعوفددي  هدد  ان ددفا رددك 
 وريري  ور  ف  روفعواف ت ورت ذبلب اولو . 

رقم 
 العبارة

 ندرًا أحيانً  دائًما العبارة 

    يعوب فيب فعي حيب.   .=8
    يروين.  فشعر بيع دأ فيب ات ف   .90
    يه بوي فيب حبب احت  .   .95
    جيوا فيب فعي ال    اياًل.   .96
    فسب  ف  فكا  فثك فيب.   .97
    فشعر ف  فيب رجب  لب.   .98
    ات ف  يع ين فيب بلي  يته  اا ه فعي.   .99
    يها  يل فيب وب ع  اا اجوي.   .:9
    يو ن فيب أبخت ري.   .;9
    ييتر  فيب اا دراسي  .>9
    ه. عوق فيب اوى إذو مخرت ُب فاا ي فيه  .=9
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رقم 
 العبارة

 ندرًا أحيانً  دائًما العبارة 

    ال يو ن فيب باجادي فعه.   .0:
    يه ك فيب افوه اوي.   .5:
    يو ن فيب أبخت ر فسرتت .   .6:
    حي ا  فيب إرك ئي بلىت ورمرل.   .7:
    يغلب فيب اا فاا ي فعي.   .8:
    يي حم  فيب إذو فخمتت.   .9:
    يو دين فيب ابر ر  إذو فخمتت.   .::
     و ف فيب يب ب ا  ستب. يي  .;:
    ياخب  فيب ألتهه وألست  .   .>:
    جيلين فيب ف  فنه  كك فاوفره.   .=:
    ياجو  فيب حلك فل كوي.   .0;
    ير ت فيب صاته اوي فف ل ونخريا.   .5;
    يع يرين فيب رهو  حلوت.   .6;
    وزب ذ لروروته.  َب فيبي دد   .7;
    ورت تاوجوه.  ال حييا فيب ور ةرف ُب و اولهن  .8;
    يلعر فيب ابرهوق ذب ه و اولهن ورتيلم .   .9;
    ُب فا حاره.  يبفال يثق   .:;
    يي ملت فيب ف  ي رفك ورةع  .   .;;
    خي ت فيب نرو  ونخريا.   .>;
    ونخريا.  ككحيك فيب فل    .=;
    ورت اي ُب ففار ت عوق ابألسرأ.  ونفر فيب اا  .0>
    ت ا ف . يت لل  فيب ُب فاكاا   .5>
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رقم 
 العبارة

 ندرًا أحيانً  دائًما العبارة 

    يعمل  فيب وحري  ُب ور عت  اا رفيي.   .6>
    يهرض فيب رفيه اوي.   .7>
    ي ، يل فيب حري  وخ ل ر فص ل ئي.   .8>
    ير ض فيب كك ف  ف عوه.   .9>
    فيب شخ  فءين.  .:>
    دا  فت لل .  يبففنه  فاوفر   .;>
    ديتع  فيب فا ورهل ل دب  فحته.   .>>
    كت ًو.   يعمل  فيب فةرا    .=>
    ال يتهق فيب اوى وألسرأ.   .0=
    يل ي يل فيب وألرع   ورت فري ا .   .5=
    ال يو ن فيب بلرو  فالبا يل.   .6=
    ياو ه  فيب إذو  وتت فته شي  ق يل ورثفا.   .7=
    يل ي فيب يل وحلوام ُب كك فرأ فروه  لو .   .8=
    ي ا ر فعت  ف   فا ور ي يعمله رت  فيب.   .9=
    يو ن فيب دب وره افالبيه ورلخةل .   .:=

 



 5;9 

 قائمت املراجع

(: صدارأ وأل  رد م فبتدد   و موهد تم رسد ر  ف جيد  م فعود  ور روسدد ت :600رجد   صد حلي ) .5

 ورعول  رومهار م ج فع  اني مشا. 

 وضم (م ف هدد   اتدد  ورهفدد : و ااتدد  ور هددال ورعهوددي اوهنبدد6007زكددرًي ورلددربل م ييددري  صدد دل ) .6

 دور ورهكر ورعريب رومت ا  اورتلر: وره ارأ.  

 . 755(. اةر ورةارأم ا مل و عر  م يت يرم ورع د 6009ات  وحلفل  ) ركش   .7

م «فدد خك ن ددري إىل تكددا  صددارأ و ددرفأ ردد م ورمهددك»( اوددن نهددا ورةددارأ ;==5اوددي ف ر دد ر ) .8

 ب ات: دور ورمولع . 

بتد   ورد كار و  غلدب ،ابئودن اقد  و  غلدب ( وخةد ئ  ورتهيدل  رأل6==5اف د اودي فةدمهى ) .9

 ج فع  ور ل زيق.  –م رس ر  ف جي   ق  فتلارأم كول  وندو  «دروس  فه رن »

(. والذب ا ت وراور ي  ُب ور تل   والج ف الد  ااالل ود  دبخد اف 6000   ف  و ت ةر ورك  ين ) .:

 ور وتم وره ارأم دور ورلرال روتلر اور ازيت.

(. فس رلب ور تل   ااالل و  اب لكالت ورتهيل  ُب فرحو  ورمهارد  8>=5سالف  )ا اح  دمحم  .;

 ج فع  اني مشا. –فعو  ور روس ت ورعول  رومهار   رس ر  دك اروهم وراسمىم
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( فسدد رلب و ع فودد  وراور يدد  كفدد  يدد ركو  وألبتدد   فددا ويتيددني 6006ا ردد   دد رال فضبدد  وخددرييب ) .>

( سدددددت م ف جيددددد  م فعوددددد  ;5 – 58ُب و رحوددددد  ورعفريددددد  فدددددا )ااالل وددددد  ابهنتددددد و  والنهعددددد يل 

 دروس ت ورمهار  ج فع  اني مشا. 

 (. منا ورمهك و عرُب اوروغايم وره ارأم وألاول  روتلر اور ازيت. 6000ياسهن لم في ) .=

 (. ورلت   اور اتر ورتهيي. فك ت  قريبم وره ارأ. 9>=5ياسهن فلخ ئلك فسع  ) .50

1. Bideuad. J., Courbois, Y. (1998). Image mentale et development, 

PUF 

2. Dean., A. (1998). Image mental et interiorisation D'evenements au 

cours due developpement, dans Bideuad Jaqueline et Courbois 

Yanick, Image mentale et development, PUF.  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

