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 افتتاحية العدد

طار التوجه اذلي وضعته هذه ال خرية  يندرج هذا العدد الثاين للمجةل العربية لعمل النفس يف اإ

 وكوظيفة، أ ي كتخص  أ اكديمي وتطبيقي لنفسها، أ ي الإسهام يف حماولت ترس يخ عمل النفس كعمل

ىل الاهامتم مبشالك الإنسان العريب. ذلكل جرى الرتكزي يف هذا العدد عىل بعض اجلوانب  يسعى اإ

ىل أ مهيهتا ودورها ال سايس يف تمنية اجملمتع. ويمثل عمل النفس  العملية يف عمل النفس، ابلنظر اإ

ذا اكن التطبيقي الإطار اذلي تس تعمل فيه املعارف الس   يكولوجية لتحسني حياة الإنسان. واإ

ىل  نه هيدف أ يضا اإ ىل الوصف والفهم، فاإ البحث يف الظواهر النفس ية السوية وغري السوية يريم اإ

ىل  ىل حف  الظواهر النفس ية، يسعى عمل النفس العلمي اإ ضافة اإ التدخل لتعديلها أ و تصحيحها. فاإ

نسانية. ومن  مث فالرتباطات وثيقة بني البحث والتطبيقات يف التدخل يف خمتلف ميادين احلياة الإ

ىل  شارات اإ ذا تضمنت مشاريع ال حباث الس يكولوجية اإ ل اإ عمل النفس، ول يتحقق هذا ال مر اإ

الإماكنيات التطبيقية لنتاجئها. وقد تبني من جتارب اجملمتعات ال خرى أ ن تطور عمل النفس يرتبط 

لتطبيق. ومن مث فعمل النفس يف العامل العريب ينبغي أ ن ببناء تقليد س يكولويج جيمع بني البحث وا

ىل تضمني التطبيقات يف لك ميادين البحث الس يكولويج، ومن دون ذكل س يظل عمل  ينحو اإ

النفس العريب قارصا وعاجزا عن الاخنراط يف هجود التمنية يف البدلان العربية. مفحرك البحث 

ماكنيات التطبيق، فهذه ال خ وغياب رية يه اليت حتفز ال حباث الس يكولوجية. الس يكولويج هو اإ

ىل عقم عمل النفس وانفصاهل عن واقعه ماكنية اس تعامل نتاجئ ادلراسات الس يكولوجية تؤدي اإ ، اإ

ومضوره التدرجيي. فعمل النفس العلمي جيب أ ن يدرس الاختاللت الوظيفية اليت تطال اش تغال 

ىل زايدة درجة  الفرد وامجلاعات، مث حياول عالهجا. وبناء عىل ذكل فعمل النفس ينبغي أ ن يسعى اإ

ىل دور عمل النفس  ذا نظران اإ تكيف الفرد مع التغريات اليت حتصل يف الوسط اذلي يعيش فيه. واإ

صالح ال نظمة الرتبوية أ و القطاعات  اخنرطيف اجملتعات ال خرى، جند أ نه  يف مشاريع التمنية، اكإ

نتاجية ... وعزةل عمل النفس عن وسط ه الاجامتعي يرتتب عهنا تراجع ادلراسات الس يكولوجية. الإ

ىل حل املشالك الوظيفية وعالج الاضطراابت اذلهنية، وعىل  وتتعلق فعالية عمل النفس ابجتاهه اإ

ىل احنساره وتراجع دوره ال اكديمي والاجامتعي.  عكس ذكل يقود انفصال عمل النفس عن وسطه اإ

ىل مؤ  سسة فاعةل جيب أ ن يتخل  من الرتدد التطبيقي ويعزز وليك يتحول عمل النفس العريب اإ

ذ ترتبط حيوية عمل  اس تعاملت املعارف الس يكولوجية. ومن دون ذكل س يظل يراوح ماكنه، اإ

ليه يرجع ليك خيترب فعالية  النفس ابنفتاحه عىل مشالك جممتعه، مفنه يس تقي موضوعات دراساته، واإ

ىل املع   طيات اجملمعة.ال دوات اليت مت بناءها استنادا اإ

ذ تضمن  تناولت عمل النفس  دراساتوقد اس تحرض هذا العدد هذه الانشغالت التطبيقية، اإ

دراك العداةل  املريض للطفل، واجلوانب الاجامتعية والثقافية يف الش يخوخة، وعالقة العصابية ابإ

اذلي  النفيس التنظميية، وحتليل الرمس ومعاجلة املعلومات دلى ال شخاص اذلين يعانون من الضغط
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عمل مرعي سالمة يونس؛ ادلكتور . واش متلت مراجعات الكتب عىل ملخصني لكتايب ييل الرضوض

 Mode Explicatif etالصيغة التفسريية واملردودية الرايضية واملدرس ية و النفس الإجيايب للجميع

Résultat Sportif et Scolaire … 

 .رئيس التحرير

 

 دراسات

 

 .1زيوي عبةل    املريض للطفل ماذا عن اخلصوصيات الثقافية والإجامتعية؟ مسامهة يف عمل النفس

  ملخ

ىل تسليط الضوء عىل عمل النفس املريض للطفل من خالل معطيات املقا بةل العيادية تطمح هذه املسامهة اإ

جئ ادلراسة من نتا اليت اس تقيت الاجامتعيةالثقافية و عواملىل الاإ  . وقد استندان يف ذكلواختبار الرورشاخ

 .مرحةل المكون يفطفل  011 العيادية اليت أ جريت عىل مجموعة تتكّون من

ىل رضورة الرجوع دلينامية التوظيف النفيس، عىل أ مهيةو  الاعتناء ابخلصوصيات الثقافية  تؤكّد الباحثة ابلإضافة اإ

 يف فهم ال عراض النفس املرضية دلى أ طفال مجموعة البحث.والاجامتعية 

 ؛ املقابةل العيادية؛ اختبار الرورشاخ.عمل النفس املريض للطفل :يةفتاح مل اللكامت ا

Abstract 

The aim of this contribution is to shed light on child psychopathology through the 

clinical interview data and the Rorschach test. The emphasis was made on the 

cultural and social parameters based on the results extracted from the clinical 

study that we carried out on 100 children in latency phase. In addition to the 

necessity to consider back the dynamic of psychic operation, the researcher 

underline the importance of the cultural and social parameters in understanding 

the psychopathological symptoms in children of the considered study group. 

Key words: Psychopathology of the child; Clinical interview; Rorschach test. 

 .2كبداين خدجية                    التناول الاجامتعي والثقايف للتكفل ابلش يخوخة )اجلزائر منوذجا(

 ملخ 

الش يخوخة متنح الصورة فتظهر فهيا مجموعة من التغريات، من خالل هذا املعىن  منائيةالش يخوخة يه مرحةل 

جياد الوسائل اإ ىل الاهامتم ابلش يوخ و اإ باحثني الكثري من ال  هذا دفع وقد .ما يعرف ابلتقهقر واملعكوسة للمنو أ  

 -الهدف من هذا املقال هو التعرف عىل دور املعايري السوس يو املناس بة لرتممي الصعوابت املرافقة لهذا السن.

                                                 
 .2، جامعة اجلزائر ، لكية العلوم الإنسانيةقسم عمل النفس 1
 .اجلزائر ،2و ال رطفونيا، جامعة وهران قسم عمل النفس  2
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 ىل تكيف أ حسن.اإ زي عىل خمتلف العوامل اليت تؤدي وهذا ابلرتك ،ثقافية اليت تسامه يف التكفل هبذه الفئة

خوخة، ما يؤكد طار املرجعي للتكفل ابلش يثقافية اليت تشلك الإ  -سس السوس يوها يف ال  وجدت س ند فرضييت

ط من هجة أ خرى من خالل اجتاهات للمحيوخة من هجة و الثقايف لعمل النفس الش يخادلور الاجامتعي و 

حمكة لل رمزايف جممتعنا  عتربن ي لهيا أ كدت أ ن الش يخ أ و املساإ النتاجئ املتوصل  تصورات لك ال طراف.و 

 للحفاظ عىل راحته لبد أ ن يكون حماطا بأ فراد أ رسته.التناقضات اليت تعرقل تكيفه، و  ، رمغ لكو"الربكة"

 التغري الاجامتعي. ؛ال رسة ؛تثالالمت  ؛الش يخوخةية: فتاح اللكامت امل 

Abstract 

Aging is a developmental phase in which occurs many changes. In this sense, 

aging offers the opposite image of development or what we call regression. Several 

researchers studied elderly people in order to elaborate the appropriate tools that 

help to tackle the difficulties related to this age. The purpose of this work is to 

uncover the role of socio-cultural criteria in taking care of old people, by looking 

at the multiple factors that lead to a better adaptation. My hypothesis found its 

support in the socio-cultural foundations to which the care of old age refers, and 

this confirm the role of the socio-cultural factors and environment in gerontology. 

The obtained results confirmed that the old man in our society remains the 

symbol of wisdom and "Baraka", despite all the contradictions that hamper his 

adaptation; and for his well-being, he needs to be surrounded by his family. 

Keywords: Aging; Representations; Family; Social Change. 

 .3محمد املري                                                      عــــمل النـــفس التطبيقي يف املغرب.

 ملخ 

ارتباط تطور عمل النفس بتطور تطبيقاته، أ ي بعمل النفس التطبيقي. فاإذا اكن عمل النفس يف  ورقةتتناول هذه ال

وحقق تراكام معرفيا يف ميدان البحث ال ساس، فاإن البحث  املغرب قد عرف حتول كبريا يف العقدين ال خريين،

هامل عمل النفس  س يجري حتليلالتطبيقي مل يعرف نفس ادلينامية، وظل تفاعهل مع حميطه حمدودا. ذلكل  تأ ثري اإ

ىل أ ن  تطبيقات عمل النفس يه حمرك البحث السكولويج، التطبيقي عىل تطور عمل النفس يف املغرب، ابلنظر اإ

وبعض الاقرتاحات لتجاوز  حف  وضع عمل النفس العيادي بني الطب النفيس والعالجات التقليدية. كام سيمت

 الإخفاقات التطبيقية لعمل النفس يف املغرب.

 .عمل النفس العيادي ؛البحث الس يكولويج؛ : عمل النفس التطبيقييةفتاح اللكامت امل 

Abstract 

This study examined the relationships between psychology and its applications. 

Although psychology in Morocco have changed in the last two decades, and 

realized good accumulation in basic research, but applied psychology hasn't the 

                                                 
 جامعة س يدي محمد بن عبد هللا، فاس، املغرب. -ظهر املهراز–قسم عمل النفس، لكية الآداب والعلوم الإنسانية  3
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same dynamic, and its interaction with the social environment was limited. So, we 

analyzed the effect of neglecting applied psychology on the development of 

psychology in Morocco, because applications of psychology results are the best 

way to booster the psychological research. We examined also the situation of 

clinical psychology, and we proposed some ideas to overcome the failures of 

applied psychology in Morocco. 

Keywords: Applied psychology; Psychological research; clinical psychology. 

دراك العداةل التنظميية دلى عينة من موظفي دوةل الكويتالعصابية والإ   .تقان وعالقهتام ابإ

 .5و عامثن اخلرض 4بشائر الوهيب

 ملخ 

تقان والعصابية املتفرعة من مقياس العوامل امخلسة بني مسيت الإ  احملمتةل العالقة من للتحقق احلالية ادلراسة هدفت

دراك املعلوماتية"، و  التعاملية،و  والإجرائية، "التوزيعية، ال ربع بأ بعادها التنظميية، العداةل الكربى للشخصية مع اإ

دراك يف اجلنسني بني الفروق عىل يضا التعّرفوأ    من وموظفة موظفا   176 من تكونت العينة .التنظميية العداةل اإ

دارة آن شؤون اإ  التنظميية، العداةل مقياس اس تخدام مت، والإسالمية والشؤون ال وقاف لوزارة التابعة الكرمي القرأ

 للشخصية امخلسة العوامل مقياس وكذكل (Gadelrab ،2104و  Alkhadherتطوير اخلرض وجادالرب ) من

 .(0227) ال نصاري وتعريب( McCrea ،0285و  Costa)" وماكري كوس تا "وضع من اخملترصة النسخة

ىل النتاجئ أ شارت دراك العصابية بني عالقة توجد ل أ نه اإ  مسة أ ظهرت بيامن ال ربع، بأ بعادها التنظميية العداةل واإ

التعاملية، ومل تظهر أ ي عالقة مع ال بعاد الثالثة املتبقية )التوزيعية، والاجرائية،  ةلالعدا مع موجبة عالقة الإتقان

درااك   أ كرث اذلكور بأ ن أ يضا   النتاجئ أ ظهرت وقد واملعلوماتية(. الإانث يف مقاييس العداةل  من التنظميية للعداةل اإ

دراك العداةل املعلوماتيةواملعلوماتية، ولكن مل تظهر أ ي  والإجرائية، التوزيعية،التنظميية   .فروق بيهنام يف اإ

تقان؛ العداةل التنظميية. ية:فتاح اللكامت امل   العصابية؛ الإ

Abstract 

The present study aimed to examine the possible relationship between 

neuoroticism and Conscientiousness (NEO-FFI-S) and perceiving organizational 

justice as a whole and its subscales. It also aimed to identify the differences 

between males and females perception of organizational justice along with its four 

subscales. The sample included 167 employees from the Ministry of Endowments 

and Religious Affairs, the administration of Al-qura'an Alkareem. The instruments 

used were the Arabic version of Organizational Justice Measure translated by 

Alkhadher & Gadelrab (2014), and the short Arabic version of Costa and Mcrea 

Big Five Personality Factors Measure translated by Al-ansari (1997). Results 

                                                 
 ، جامعة الكويت.العلوم الاجامتعية، لكية عمل النفسقسم  4
 ، جامعة الكويت.العلوم الاجامتعية، لكية عمل النفسقسم  5
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revealed that there was no relationship between neither Neuroticism or 

Conscientiousness and organizational Justice and its subscales, except for 

Interpersonal Justice, it was positively related at (.01) level with Conscientiousness. 

Results also indicated that males perceived organizational justice as a whole and 

procedural, distributive, and interactional justice more than females, but there 

were no differences in perceiving informational justice. 

Keywords: Neuroticism; Conscientiousness; Organizational justice. 

 .6خدجية وادي                                                                  .تقنية حتليل الرمس

 ملخ 

حييل اإىل فهو وكغريه من أ شاكل التعبري ال خرى،  .نوعا من التعبري الإنساين الرمس(، 0270لو رش" )"وود اعترب

 احلذر منه.ينكشف اإل عرب اختاذ موقف ساذج و ن الرثاء اذلي ل يمكن أ ن نوع م

ىل أ ن هذه الصورة تشلك  ل يمكن  صيغة تعبري معقدةجيب يف البدء، أ ن نأ خذ الرمس كصورة، ولكن أ ن ننتبه اإ

ل عرب حتليل  افهمه ن، ال لواالنوعية ) من الوقوف عند خصائصه كل، لبدذل .يكشف عن امتداداهتا عمقماإ

أ ما فامي يرتبط ابلتأ ويل الرمزي،  .عن جمال وعيه وتكشفمتثل الطفل، شلك ال شاكل، ال ش ياء...( واليت ت 

ىل جانب الكشف عن عامل الالوعي. اإىليلنا فالرمس حي   معق اإشاكل الوظيفة الفكرية الرمزية، اإ

 الرمس؛ التحليل؛ الالوعي.ية: فتاح اللكامت امل 

Abstract 

Widlocher (1971) considered drawing as a type of human expression. So, like any 

other form of expression, it reveals its richness only to the one who knows how to 

adopt a naive and cautious attitude. It is necessary to take the drawing first as an 

image, but we must to consider this image as a complex mode of writing that 

could be understood only by a rigorous analysis that will unveil its extension. So, 

we need to take into consideration its specific characteristics (colors, shapes, 

objects ...) that constitute the representation of the child, and uncover its 

consciousness. In regard to the symbolic interpretation, the drawing leads us to the 

heart of the problem of the symbolic function, and could reveal the unconscious 

world. 

Keywords: Drawing; Analysis; Unconscious. 
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 ملخ 

تفسري منط هذه و  .الصدمة اذلي ييلالضغط النفيس  اضطراب يفيناقش هذا املقال خصوصية معاجلة املعلومات 

لمنوذج التفسريي العلمي املالمئ، س ميكننا من فهم س يكولوجية املعاجلة بناء عىل املقاربة املعرفية اليت منحتنا ا

الصدمة. وهذا ال مر، س يفيد اخملتصني يف جمال التدخل الس يكولويج  اذلي ييلالشخ  حضية الضغط النفيس 

الصدمة أ صبح يف عرصان احلايل حيظى  اذلي ييلوالباحثني املهمتني، خصوصا وأ ن اضطراب الضغط النفيس 

ىلالتوصل للعالجات الفعاةل، ف اإىل داذلي هيالبحث العلمي  يفبأ مهية ابلغة  كرثة الكوارث الطبيعية  ابلنظر اإ

مدى ارتفاع هذا ما يعكس حضور هذا الاضطراب و واحلوادث والانفجارات الناجتة عن العمليات الإرهابية... و 

ايد وتتعدد بأ شاكل غري نس بة املصابني به يف املس تقبل. فاملالحظ أ ن هذه الكوارث وال حداث أ صبحت تت 

مس بوقة، من قبيل الكوارث الطبيعية )الزلزل، الفيضاانت، ال عاصري، الرباكني ...( والكوارث البرشية 

 )احلروب، احلرائق، الاغتصاب، أ عامل العنف والتخريب، حوادث السري...(.

 لويج.: معاجلة املعلومات؛ الضغط النفيس الصدمة؛ التدخل الس يكو يةفتاح اللكامت امل 

Abstract 

This article discusses the specificity of information processing in post-traumatic 

stress disorder. The explanation of the kind of this processing based on cognitive 

approach, which has provided the appropriate scientific explanatory model, will 

help us better understand the psychism of the person suffering from post-

traumatic stress. This understanding will truly be useful for the specialists in the 

field of psychological intervention as well as for interested researchers; especially 

since the disorder of post-traumatic stress has become, in our days, of considerable 

importance in scientific research because it aims to reach effective therapies given 

the frequency of natural disasters, accidents and terrorist attacks ... This reflects 

the prevalence of this disorder and the increase of its victims in the future. It’s 

noticeable that natural disasters (earthquakes, floods, tornadoes, volcanoes ...) or 

human catastrophes (wars, fires, rapes, violent and destructive acts, accidents ...) 

are unprecedented and increase alarmingly. 

Keywords: Information processing; Post-traumatic stress; Psychological 

intervention. 

 مراجعات كتب

 
 .10مرعي سالمة يونس                                                   عمل النفس الإجيايب للجميع

                                                                                                               
سامعيلجامعة  ،لكية الآداب والعلوم الإنسانية  9  س، املغرب.مكنا، مولي اإ
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 ملخ 

حيث يقدم يف الباب  .فصل فرعي 02بواب يتفرع مهنا أ  عمل النفس الإجيايب للجميع من مخسة  كتاب تكوني 

نفعالت والإيمان ابملعتقدات )يتكون من مخس فصول( بعض الامنذج املعرفية والعاطفية وادلافعية اكل ال ول

جيابية والسلوكية مث ينتقل للعمليات الإ  .مهية التفاؤل يف حياتناأ  ي للسعادة للفرد وللآخرين وكذكل جيابية والسعالإ 

سعادة والرفاهية اذلاتية حىت منظور أ رسطو يف نوعية يف الباب الثاين ويناقشها يف أ ربعة فصول مرورا مبفهوم ال 

جيابية كنقاط القوة يف الشخصية ومفهوم التدريب لثالث يناقش التدخالت النفس ية الإ ويف الباب ا .احلياة

فيه املؤلف تدخالت عمل  فيناقش ،واملكون من مخسة فصول، أ ما الباب الرابع  وتطبيقاته ال اكديمية والثقافية

منظور من  2125وعام  2101، التعلمي عام التفاؤل، عالج صالح ال حوال يف املدارس ايب كجيالنفس الإ 

جيايب نسانية ؤلف عنوان )احلديث من العلوم الإ أ ما الباب اخلامس فقد اختار هل امل. دمناريك، حنو عمل نفس حصي اإ

حباث صالح ال حوال، أ  فات يف : منظورات متعددة الثقاقش يف الفصل ال ول من هذا البابجيابية(، حيث انالإ 

: الصحة العقلية عبارة عن حاةل اكمةل الفصل الثالثيف دة والفردية يف عمل الاقتصاد، و: السعاالفصل الثاينيف و

 .وليست جمرد غياب املرض العقيل

 عمل النفس الإجيايب؛ الانفعالت؛ املعتقدات. :اللكامت املفتاحية

Abstract 

The book entitled Positive Psychology for All consists of five parts which are 

subdivised into 19 chapters. The first part, that includes five chapters, presents 

some cognitive, emotional and motivational models such as emotions, faith in 

positive beliefs, pursuit of happiness for the individual and others, and the 

importance of optimism in our lives. The second part examines the positive and 

behavioral processes in four chapters, through the concept of happiness and self-

welfare until Aristotle's view of the quality of life. The third part discusses positive 

psychological interventions, such as personal strengths and the concept of training 

and its academic and cultural applications. The fourth parts consists of five 

chapters in which the author discusses positive psychology interventions such as 

optimism, the correctness of conditions in schools, education between 2010 and 

2025 from a Danish perspective, and towards a positive health psychology. The 

fifth part discusses positive social sciences; in the first chapter of this part the 

author talks about multicultural perspectives in the research of the conditions of 

welfare; the chapter two analyzes happiness and individuality in economics, and 

the chapter three concerns mental health as a complete state and not merely the 

absence of mental illness. 

Keywords: Positive psychology; Emotions; Beliefs. 
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Mode Explicatif et Résultat Sportif et Scolaire.          Marei Salama-

Younes11.  

Resumé 

Ce travail a pour objectif de (i) examiner le cadre théorique sur lequel se fonde le 

mode/style explicatif chez des enfants; (ii) présenter d'un outil évaluant les modes 

explicatifs des enfants; (iii) tester certaines hypothèses théoriques. Malgré son 

intérêt, cette théorie n'a fait l'objet que de très peu d'études dans le domaine 

sportif et/ou scolaire chez les enfants. Cette recherche est composée de trois parties. 

D'abord, une première partie présente le développement de la théorie du mode 

explicatif, et qui concerne surtout les enfants âgés de 8 à 14 ans. Ensuite, une 

deuxième partie comporte une dizaine d'études ayant pour but de valider et de 

mettre au point une version française courte du CASQ. Version qui a été 

contextualisé à la fois dans le domaine scolaire et sportif (QEMEE). Enfin, une 

troisième partie a pour but de tester un modèle inspiré des travaux d'Eccles et 

Wigfield (2002). Suivent deux études visant de tester six hypothèses (i) il existe 

une différence de résultat sportif et/ou scolaire entre les enfants optimistes, 

réalistes, pessimistes et indifférenciés; (ii) dans le cadre de ce modèle, le mode 

explicatif contribue à prédire la réussite scolaire et/ou sportif. 

Mots-clés: Mode explicatif; Résultat scolaire; Résultat sportif. 

Abstract 

This work aims to (i) examine the theoretical framework on which explanatory 

mode / style is based in children; (ii) present a tool evaluating the explanatory 

modes of children; (iii) test certain theoretical hypotheses. Despite its importance, 

this theory has been rarely studied the field of sports and / or school in children. 

This research is composed of three parts. A first part presents the development of 

the explanatory mode theory, which concerns mainly children aged between 8 and 

14 years. The second part includes a dozen studies aimed at validating and 

developing a short French version of the CASQ. A version that has been 

contextualized both in the field of school and sports (QEMEE). Finally, a third 

part aims to test a model inspired by the work of Eccles and Wigfield (2002). 

Following are two studies aimed at testing six hypotheses: (i) there is a difference 
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in sport and / or academic performance between optimistic, realistic, pessimistic 

and undifferentiated children; (ii) as part of this model, the explanatory mode 

contributes to predict academic and / or sport success. 

Keywords: Explanatory mode; Academic achievement; Sport performance. 

 ملخ 

ليه ال سلوب التفسريي دلى ال طفال، وهيدف أ يضا اإىل  يريم هذا العمل اإىل حف  الإطار النظري اذلي يستند اإ

عرض أ داة لتقيمي ال سلوب التفسريي دلى ال طفال، ويسعى أ يضا اإىل اختبار بعض الفرضيات النظرية. وعىل 

 حتض هذه النظرية سوى بدراسات قليةل يف ميداين الرايضة واملدرسة. ويتشلك هذا البحث الرمغ من أ مهيهتا، مل

 8من ثالثة أ جزاء. ويعرض اجلزء ال ول تطور نظرية الصيغة التفسريية واذلي اقترص أ ساسا عىل ال طفال بني 

يه نسخة متت . وCASQدراسة سعت اإىل تطوير نسخة فرنس ية ل  02س نة. واش متل اجلزء الثاين عىل  04و

. ويف ال خري، حاول اجلزء الثالث اختبار منوذج استند اإىل QEMEE أ س يقهتا يف ميداين املدرسة والرايضة

يلكس  (. وتلت ذكل دراس تان رمتا اإىل اختبار مجموعة من 2112) Wigfieldو ويغفيدل  Ecclesأ حباث اإ

ال املتفائلني، والواقعيني واملتشامئني الفرضيات، كوجود فروق يف الرايضة أ و التحصيل ادلرايس بني ال طف

سهام ال سلوب التفسريي يف التنبؤ ابلنجاح ال اكديمي والراييض. ،والالمبالني  واإ

 : ال سلوب التفسريي؛ التحصيل ادلرايس؛ ال داء الراييض.اللكامت املفتاحية


