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 :ملخص

للتعػػ ؼلىلػػعلدرعبيػػحلصػػةؽلدرفػػب حلدرادهػػ حلمن ع دىػػ لمد  ػػؽلدرادهػػ ىػػت الدرترد ػػحلدرة ر ػػحلر
 تغة دتولمدد ع حلدإلنج زلرتىلىةاحل ؽلطلبحلمط رب تلدرج  عح،لمدرتع ؼلىلعلمجؾدل  مؽلذدتلدالرػحل
صػػػةؽلدرجاهػػػػةؽل ػػػػ لاػػػػسل تغةػػػ دتلدرتدر ػػػػح،لمدرتعػػػػ ؼلىلػػػػعلدردػػػػ مؽلصػػػةؽلاػػػػسل ػػػػؽل ج ػػػػؾىت ل  تدعػػػػ ل

راده لىلعلا  حل تغة دتلدرتدر ح،لمإ ك ن حلد تخ دجل عضلدرعؾد سل ؽلم اخدض لدرترجحل  لد  ؽلد
دلإ ك ن ػحلدرتاؤػبل  رفػب حلدرادهػ حلخبؿلدرتةلةسلدرع  ل لتشة لإرعلدرعبيحلصةؽل تغة دتلدرترد ح،لمنخة  ل

لخبؿلدرجحلد  ؽلدراده لمدد ع حلدإلنج زلاتغة دتل هتقلحلرتىلىةاحلدرترد ح.للك تغة لت  عل ؽ

(لط رػػولمط ربػػحل ػػؽلطػػبألج  عػػحلن ػػةؾ ل ػػؽلتخففػػ تلٕٖٓىةاػػحلدرترد ػػحل ػػؽل لتكؾنػػا
(لىػ ـ لٕٕل–لٛٔ(لط ربحلت دمحػالنى ػ رىؼل ػ لصػةؽل ٓٙٔ(لط رو،ل ٓٙٔم  ؽلدرد  حل ختلدح،لصؾديعل 

لدرتأكػتلدمدتلدرت ر ػح ل عػت(،لمطؤقلىلػةيؼلد ٛ.ٔع  ريليترهل  ل(،لمدنة دؼٚ.ٕٓ  تؾ طلى  لز ا ل 
 ػػؽلدرادهػػ ل(،ل ك ػػ سلد ٕٔٔٓى ػػ دل خ  ػػ ل ل ك ػػ سلدرفػػب حلدرادهػػ حلإىػػتدد/ليػػ ،مثب ت ػػؽلقػػتيي ل

/لددلىة  ػػ نولمنىػػ دلتقاةاػػولرلع   ػػحم ك ػػ سلدد ع ػػحلدإلنجػػ زلرلكبػػ رلإىػػتل(،ٕ٘ٓٓ لإىػػتدد/لزباػػول ػػقة 
للدرزي زبق.(لج  عحلٜٜٔٔ  رمؽل ؾ عل 

درادهػ حلمد  ػؽلدرادهػ للمن د تلدرترد حلىؽلمجؾدلىبيحلدرتب ط حلددرػحل ؾجبػحلصػةؽلدرفػب ح
مدد ع ػحلدإلنجػ زلا ػ لتؤػةؽلمجػػؾدل ػ مؽلذدتلدالرػحلدحفػ ل حلصػةؽلدرجاهػػةؽل ػ ل تغةػ دتلدرترد ػحلمجػػ  ل

حفػػػ ل حل ػػػ لاػػػسل تغةػػػ دتلإىػػػاهلدردػػػ مؽلرفػػػ رفلدرػػػااؾرل ػػػ لنولؤيػػػ ،لمتؤػػػةؽلمجػػػؾدل ػػػ مؽلذدتلدالرػػػحل
  تدعػ لد  ػؽلدرادهػ ،لا ػ ل ؽلدراده لرف رفل ج ؾىػحلحلصةؽل ج ؾىت ل  تدع لم اخدض لد درترد 

تػػػؼلد ػػػتخ دجل عػػػضلدرعؾد ػػػسل ػػػؽلخػػػبؿلدرتةلةػػػسلدرعػػػ  ل لرتشػػػة لإرػػػعلدرعبيػػػحلصػػػةؽل تغةػػػ دتلدرتدر ػػػحل
در ختلدح،لا  لاشدالدرترد حلىؽلمجؾدلإ ك ن حلرلتاؤبل  رفب حلدراده حلا تغة لتػ  عل ػؽلخػبؿلد  ػؽل

 ػػحلدإلنجػػ زل ػػؽلنكتػػ لدر تغةػػ دتلدر اؤ ػػػحلدرادهػػ لمدد ع ػػحلدإلنجػػ زلا تغةػػ دتل هػػتقلحلمرقػػتلجػػ  تلدد ع
ل  رفب حلدراده ح.

 .نج زدد ع حلدإلل- ؽلدراده لد ل-درفب حلدراده حلفتاحية: الكلسات الس
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Abstract: 

The relationship between psychological hardiness, psychological security 

and achievement motivation among a sample of university students 

The current study aimed to identify the relationship between psychological 

hardness and its dimensions, psychological security, its variables, and 

achievement motivation among a sample of university students, and to identify 

the presence of significant differences between the sexes in all study variables, 

And identifying the differences between the high and low-degree groups in 

psychological security on all study variables, and the possibility of extracting 

some factors through factor analysis, indicating the relationship between the study 

variables, Finally, the possibility of predicting psychological hardness as a 

dependent variable through the degree of psychological security and achievement 

motivation as independent changes in the study sample. 

The study sample consisted of (320) male and female students from Assiut 

University from different specializations and academic teams, with (160) male 

and (160) female students ranging in age between (18-22) years with an average 

age of (20.7), and a standard deviation of (1.8), The Psychological Hardness 

Scale, prepared by Imad Mukhaimer (2011), the achievement motivation scale for 

adults, prepared by Hermans and prepared by Al-Arabiya / Farouk Moussa (1991) 

was applied to it after investigating the stability shock of these scales. 

The study resulted in the existence of a positive significant correlation 

between psychological hardness, psychological security and achievement 

motivation, as it was found that there were statistically significant differences 

between the sexes, and these differences were in favor of males in most of them. 

It was found that there were differences in all the variables of the study in favor of 

the group of high psychological security, and some factors were extracted through 

the factor analysis to indicate the relationship between the various variables of the 

study, The study also revealed the possibility of predicting psychological 

hardness as a dependent variable through psychological security and achievement 

motivation as independent variables. Achievement motivation came from the 

most predictive variables of psychological hardness. 
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 املكدمة:

إفلدرت مةلدربش بحلى لنىؼل  ل  لد  ػؼل ػؽلثػ مدتلماللتقػ سلثػ مدتلد  ػؼل عػتدل
ؽلىلػػػعلدرعظػػػ  ليتػػػؾد  لريػػػ ل ػػػؽل ػػػؾدطاةؽلقػػػ رةةؽلم ػػػؽلن ػػػ ددليػػػ درب ػػػك ني ل قػػػترل ػػػ ل

مدالنت جلمدرشب ألجز ل ؽلىبال لد  ػ ددل ػ لدر جت ػعلدرػايؽل ػةتة لؾفلىػو لدر هػتقؤس،ل
ل يؼلقؾرةلد  حل  لدر هتقؤسلدرق بو،لمىؼلرج  ى لم فترليؾتي .

راةػػزةلن   ػ حل ػػ لنيل جت ػعلمبةغػػعلل–ا ػ لىػػؾل عػ مؼلل–مدرتعلػ ؼلدرجػػ  ع ل
ت حلىلعلحتل ؾد ،لمذرػػلرلػتمرلدر يػؼلدرػايل  ىت  ـلاؤة ل  ل عغؼلدرتمؿلدرا   حلمدر تق

يبديول  لدرتا  حلدربش بحلمدالجت  ع حلمداليتف ديحلم ؽلخبؿل ػ ليػؾ  هل ػؽليػؾىلى  لػحل
 بىلحلي درةلىلعلتؾر لدر  دكزلدرك  ديحل ػ لدر جت ػع،لد  ػ لرػارػليتظلػولدإلىػتددلدرجةػتل

دلندهػػػ   لمدجت ل–درظػػػبألل–مدالىت ػػػ ـل  رعافػػػ لدربشػػػ يل  ع  ػػػ لددخػػػسلدر ب هػػػ تلإىػػػتدد 
درد ػػػحلدر ي ػػػحل ػػػؽل لقػػػعلدربةػػػللدرةػػػ ر لدرضػػػؾ لىلػػػعلىػػػاهدرج  ع ػػػحلموة ىػػػ ،لمرػػػارػلي

لدر جت ع.

 ػػ لىػػادلدإلطػػ رل ػػؾؼليتاػػ مؿلدربةػػللدرةػػ ر لرػػبعضلدر تغةػػ دتلمىػػ لدرفػػب حل
درادهػػ حلمد  ػػؽلدرادهػػ لمدد ع ػػحلدإلنجػػ زلرػػتىلىةاػػحل ػػؽلطػػبألدرج  عػػحلمىػػؼل  ػػحل ػػؽل

مىػػػؼل عل ػػػ لدر هػػػتقؤسلميػػػ دةل كػػػ ه،لمرػػػارػل يػػػؼل اػػػؾ لصيػػػؼلإىػػػتددلطػػػبألال ػػػحلد ددأل
د ج ػػػ ؿلدرق د ػػػحلمد ػػػتددلدر جت ػػػعل كػػػؾددرل ػػػ  ول بىلػػػحلىل   ػػػ لمخلك  ػػػ لمندهػػػ   ،لمدرترد ػػػحل

در جت ػػعل هنيػػ لتةػػ مؿلنفلتبةػػللىػػؽلإج  ػػحلرػػبعضللدرة ر ػػحل ػػ لتا مريػػ لريػػاهلدرد ػػحل ػػؽ
  رفػب حلدرادهػ حل ػ لح ػ تيؼلم ػتىللد   لحلإرعلنيل تىليتةلعلطبألدرج  عحلىػبال 

درتبػػ  لذرػػػل ػػ   ؽلدرادهػػ لمدد ع ػػحلدإلنجػػ زلرػػتييؼ،ل  عاػػعليخػػ ،لإرػػعلنيل ػػتىليتةلػػعل
ىبال لدرظبأل  رفب حلدراده حل  ل ؾدجيحلنحتدثلدرة  ةلملضغؾط تي لما ف حلدرتغلول

 ػػػ فلؾؿلر شػػػكبتي لحتػػعليشػػػع ل ػػ   ؽلمد ىلةيػػ لمدرتفػػػتيلريػػ ل ػػػ ل ة مرػػحلإيجػػػ دلحلػػ
دراده لمدر ض لىؽلدرة  ةلمدال ت ت علصي لمتةقةقلدرتؾد قلدراده لمزب دةلدد ع حلدإلنج زل
رتيػػػػػولحتػػػػػعليتةقػػػػػقلصاػػػػػ  ل خفػػػػػ حل هػػػػػتق ةلم تؾدزنػػػػػحلخ ر ػػػػػحل ػػػػػؽلدالضػػػػػظ دألدرادهػػػػػ ل
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مدرفػػػػ دى تلدرتدخل ػػػػحلرتيػػػػولدر يبػػػػحلد كةػػػػتةل ػػػػ لدرؾقػػػػؾؿلإرػػػػعلنىلػػػػعلدرػػػػترج تلدرعل  ػػػػحل
دلىؽلد ن   ل خبيػ لمىػتـلصتػادؿلد ربحلا رغشلمدرتتر ولمدالدرهلؾا حلدره مد دص حل ؤتعت 

دحت دـلدراغ ـلدرعػ ـلمد ػتختدـلد ردػ للدرا ص ػحلمدرؤاي ػحلمدر ؤتارػحلمىػتـل  دىػ ةلدرػامؽلدرعػ ـل
لم ش ى لد خ بؽ...لدرخ.

لدرفػػػػب حلدرادهػػػػ حل  ػػػػؽلنىػػػػؼل "Psychological hardiness"مبعػػػػتل ديػػػػـؾ
تػػ لريػػ لدمر دليؾب ػػ ل ػػ ل ؾدجيػػحلضػػغؾ لدرة ػػ ةلم ػػ ليػػؾةل تغةػػ دتلدرشخفػػ حلدإليج ص ػػحلمدر

ضػػتلدرفػػع أ،لمإدردؾلدردػػ دلنفلرتيػػحلل"Buffer"درتة ػػس،لحةػػللننيػػ لتع ػػسلا فػػتلمدؽل
 ق م حلمقب حلنده حليتليه ىتلىلػعلدرتاؤػبل  ػتىلد ػت ت ىول  رهػع دةلا ػ لننيػ لتخدػ ل

ةلدرتؾد ػػقلمدرشػػعؾرل ػػؽلنثػػ لدرضػػغؾ لمتهػػ ىؼل ػػ ل هػػ ىتةلد  ػػ ددلىلػػعلدال ػػت  درلمإىػػ د
ل    ؽلمدالط  ا فلدراده لتج هلنحتدثلدرة  ةلم تغة دت.

)Khoshoba, maddi,s 1999( ل . 

مرقػػػتلت ػػػالدرد ػػػحلدرفػػػب حلدرادهػػػ حل شػػػكسل ع ػػػقل ػػػ لنى ػػػ ؿل  ػػػؾزدفلاؾ ػػػ زد ل
"Kobasa,s"فػةتيؼل عػضلد  ػ ددللدحتدػ لصيتؼل ع  حلدر تغة دتلدرتػ لتك ػؽلمرد لل 

وؼلتع ضيؼلرلضغؾ ،لميتلدنظلقال كؾ  زد ل ؽلته ؤاللن   ػ لمىػؾ لمدرجه  حلرللدراده ح
ر ػػ ذدليتعػػ ضل عػػضلدراػػ سلرلضػػغؾ لماللي  ضػػؾف لمر ج  ػػحلىػػؽلىػػادلدرتهػػ ؤؿلي  ػػال
 كؾ ػػ زد ل هلهػػلحل ػػؽلدرترد ػػ تلصةاػػالنت لجيػػ لنفلدرفػػب حلدرادهػػ حلتهػػ ىتلد  ػػ ددلىلػػعل

،لمبت تػعلدرضػ وظحرألحػتدثللدالحتد لل فػةتيؼلدرادهػ حلمدرجهػ  حل ػ ر وؼل ػؽلتع ضػيؼ
د  ػػػ ددلذميلدرفػػػب حلدرادهػػػ حل خفػػػ لرل  ةػػػزةل شػػػعؾرىؼل ػػػ الرتزدـلمدرقػػػترةلىلػػػعلضػػػبطل

 ظ بقػػحلل–د  ػػؾرلمدال ػػتعتددلرقؤػػؾؿلدرتةػػتيليجعليػػؼليك  ػػؾفلنحػػتدثلدرة ػػ ةلدرضػػ وظحل
مرػػارػل ػػهنيؼليتخػػامفلل– ػػؽلد  ػػخ صلدرػػايؽلالليتهػػ ؾفل  رفػػب حلدرادهػػ حلل–ن ضػػسل

ت لاد  ةل  ل ؾدجيحلىاهلد حتدثلمد جي ل  ل ج ب تلدرة  ةلمدرتعلؼل ايػ ل ػ لتتدصة لنك
ل(.ٓٔ،لصٕٗٔٓ  تة حلخاد ،للي كؽلنفليهتدةتل اول  لدر هتقؤس
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درتك ف ػحل ػ    ددلل ة ةلىؤتلقبح ل أفلدرفب حلدراده حلتبث ل  لدرقترةنمتشة ل 
ك ػػػحلن ضػػػسل ػػػؽل ػػػؾدىؼلىػػػؽلد كتػػ لقػػػب حلرػػػتييؼلادػػػ  ةلذدت ػػػحلنكتػػػ لمرػػتييؼليػػػتردتلإدرد

ن ح ػػحلنفلدإلنهػػ فلدرفػػلوليػػترؾل ػػأفلضػػغؾط تلدرة ػػ ةلدرةؾ  ػػحلىلػػعلننيػػ لنيػػسلضػػغظ  ل
 ضػػس،لا ػػ لنفلدرفػػب حلدرادهػػ حلتاشػػ لنمنفلرتيػػولدرقػػترةلىلػػعلدال ػػتج  حلدرتك ف ػػحل شػػكسل

جتدرلد  علنده لرلد دليعةاولىلعلدرتكة فلدرؤا  ل علنحتدثلدرة ػ ةلدرضػ وظحلمدر بر ػحل
ػػ ل ػػؽلدرشخفػػ حل ػػتيتةلدالحت ػػ ؿلتهػػتظ علنفلتقػػ مـلدرضػػغؾ لمتخدػػ ل ػػؽللمتخلػػق ن ظ 

دث رىػػ لدرهػػلؤ حلر فػػسلإرػػعل  حلػػحلدرتؾد ػػق،لمباغػػ لإرػػعلدرة ضػػ لمدر هػػتقؤسلصاغػػ ةل لبىػػ ل
د  سلمدرتد ؤؿلمتخلؾلح  تول ؽلدرقلػقلمدالكت ػ ألمبفػبفلردمدلن ع رػول تػ ال لرب تةهػ فل

ل(.ٜٕ،لصٜٕٔٓ ة ةلىؤتلقبح،لن 

(لنفلدرفػػػب حلاأحػػػتلىؾد ػػػسل1999) "Behle'akers" حلر ػػػ ل ػػػؤقليػػػ ىلإضػػػ 
درشخفػػػ حلدإليج ص ػػػحلمدر ي ػػػحلدرتػػػ لتهػػػيؼل ػػػ لتةهػػػةؽلد دد لمدرفػػػةحلدرادهػػػ ح،لحةػػػلل

 ػػ رتلدرعتيػػتل ػػؽلدرترد ػػ تلإرػػعلنى ةتيػػ لاأحػػتلىؾد ػػسلدر ق م ػػحلضػػتلدرضػػغطل ج نػػولن
ػػ لمديع  ػػ ،لا ػػ لننيػػ لدرضػػبطلدرػػتدخسلمتقػػتي لدرػػادتلدرتػػ لتجعػػسلدردػػ دليكػػ ؼلدرضػػغؾ ل تقة   

ل درفػب حلدرادهػ ح ل ػ لدرد ػ تل تجعلولنكتػ ل  ىل ػحل ػ ل ؾدجيتيػ ،لمرقػتلتػؼلتاػ مؿل ديػـؾ
لمدرتػػػػػػػػػػػػػ  (ل1997 ل .Hull ,et alىتيتةلمرتىل   تل ختلدحل د لدرد حلىةسلميخ مفل

ن  رتلىلعلمجػؾدلىبيػحل ػ ربحلصػةؽلدرفػب حلدرادهػ حلمدالكت ػ أ،لا ػ لنفلىاػ ؾلدرتبػ  ل
جػػولددؿلصػػةؽلدرفػػب حلدرادهػػ حلمتقػػتي لدرػػادتلدإليجػػ ص لحةػػللتؤػػةؽلنفلد  ػػ ددلد يػػسل ؾل

ػ لريػ ،لا ػ لن ػ رتل دلرػامدتيؼ،لمنكتػ ل ػعؾر دل خؤػ دتلدردشػسلمتع     قب حلنده حلنكت لنقػت 
ػػػ لجهػػػ    ،لمنفلدرهػػػةتدتل دراتػػػ لللإرػػػعلنفلدإلنػػػ ثلد يػػػسلقػػػب حلاػػػؽلنكتػػػ لدكت    ػػػ لم  ض 

 ػػػ تل ػػػ لتكػػػ  يؽلرػػػامدتيؽلماػػػؽلنيػػػسلدكت    ػػػ لمتػػػأث  دل  رضػػػغؾ لد كتػػػ لقػػػب حلاػػػؽلإيج ص
ل(.ٖٙٛ،لصٕٕٓٓلج عح، نقب لىؽلد ة ةل عتلدراده حل

ف كػ ل lease (1999) Lockner, (1998) ػ رتلدرد ػحلرػؾس،لمرػؾاا ،لنمرقػتل
(لىلػعلمجػؾدلىبيػحلإيج ص ػحلددرػحلصػةؽلدرفػب حلدرادهػ حلvick – etal لٖٕٓٓخػ مفلمي
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 دك حلمدرضغؾ لدرت ل  لصيػ لدردػ د،لا ػ لنفلدرتدػ علدرجػحلدرفػب حلمتة سلدرفع ألدر ت
دراده حل بث ل  لتدعةػسليػترةلدردػ دلىلػعلدرتع  ػسل ػعلدإلجيػ دلمب كػؽلنفلتكػؾفلدرفػب حل

لن لؾألح  ةل   تختدـل كؾن تي لدرد ع حل درتةكؼ،لدرتةتي،لدالرتزدـ(.

ي ل ػػػحلرلفػػػب حلىػػػادل ضػػػب لى ػػػ لتؤػػػةؽل ػػػؽلخػػػبؿلنتػػػ لللدرترد ػػػ تلمدربةػػػؾثلدرؾل
حهػػ سلع  ػػسلدرتقةػػ ؼلدإليجػػ ص لرلػػادتلمدإلدرادهػػ حل ػػأفلتا  ػػحلدرفػػب حلتػػبديلإرػػعلزبػػ دةل 

  رتظؾرلمدالرتق  لدرشخف لمدالىتق دل أفلدرة  ةلى د حلمذدتل عاع،لمىادل ػؽل ػأنولنفل
يػػبديلإرػػعلتةهػػةؽلجػػؾدةلدرعبيػػ تلدالجت  ع ػػحلدر تب درػػحل ػػعلد خػػ بؽلمدرقػػترةلىلػػعلإددرةل

حهػػػ سل ػػػػ  تبؾلز ػػػػ ـلدرػػػادت،لمتقلةػػػػسلدحت ػػػػ التلرة  تػػػػول د ىل ػػػحل ضػػػػب لىػػػػؽلدإللددردػػػ ل
 ضػب لىػؽل ػعؾرلدردػ دللدر ع ن ةل ؽلدالكت  ألمدرقلقلما  حل غ ى لدالضظ دألدرادهػ ،

يج ص ػػػحل لىػػػ لنحػػػتل غػػػ ى لدرفػػػةحلدرادهػػػ حلدإل ػػػ فلمدرظ أنةاػػػحلدرادهػػػ حلدرتػػػ ػػػ   ؽلمد 
 .(ٕ،لٔ،لصلٕٕٓٓ  عؾدل  ط لدرهؾبي ي،ل

 مشللة الدراسة :

ل ػ لىفػ ليت ةػزل  رهػ ىحلدر تبحقػحلدرتػ لتجعلػولى ضػوليع شلدإل  نهػ فلدرةػـؾ
لر ؾدي لنملنحتدثلوة ل أرؾ حل  راهبحلرلة  ةلدرةؾ  حلدر عت دة،لمدرؾديعلنفلضغؾ لدرة  ة

منحػػػتدثي لدرة جػػػحلىػػػ ل ػػػؽلطؤ عػػػحلدرؾجػػػؾدلدإلنهػػػ ن ،لمراػػػؽلن   ػػػ ل ػػػؽلنراػػػ فلدرة ػػػ ةل
ػػ ل ػػعلتعقػػتلل جؾدنؤيػػ لدر ؾجبػػح مدرهػػ ربح،لماللتخلػػؾلدرة ػػ ةل ايػػ لمتػػزدددلدرضػػغؾ لا ػػ لما د 

درةضػػػػ رةلمتهػػػػ رعلديقػػػػ علدرعفػػػػ لمتةتي تػػػػو،لمتفػػػػسلىػػػػاهلدرغػػػػ ى ةلإرػػػػعلحػػػػتلد ػػػػتيتدؼل
دإلنه ف،لإاللنفلذرػليتلالليةتثلىاتلاسلد   دد،ل قتلرؾحظلنفل عغؼلد   ددليةتدغػؾفل

ل ػػػؽلد  ػػػؽلدرادهػػػ لمدرفػػػةحلدرؤتن ػػػح ،لمالليفػػػؤيؼلدر ػػػ ض،ل ػػػ ر وؼل ػػػؽل  هػػػتؾىلىػػػ ؿأل
ػ لرشخفػ حلدردػ دل تع ضيؼل حتدثلح  ت حلض وظح،لد   لدرايليجعلاػ لنعظػ لدمر دلى   

ل(.ٕ،لٔ،لصلٕٛٓٓ   رؼلدر د ج ،لىؤتلهللالدرشي ي،ل كسلجؾدنؤي .ل

مىػػػاهلدرات جػػػحلردتػػػالد نغػػػ رلإرػػػعلدالىت ػػػ ـل ضػػػ مرةل ةػػػرل فػػػ درلدر ق م ػػػحل
مدر تغةػػػ دتلدرتػػػ لتهػػػ ىتلد  ػػػ ددلىلػػػعلدرتؾد ػػػقل ػػػعللرلضػػػغؾ ،لنيل ةػػػرلتلػػػػلدرعؾد ػػػس
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 جاسـاإلى وعالقتها باألمً اليفسي ودافعية الصالبة اليفسية

 لدى عيية مً طلبة وطالبات اجلامعة

 

د حتدثلدرض وظحلدر ختلدػحلدرتػ ليتع ضػؾفلريػ ل ػ لح ػ تيؼلدرةؾ  ػح،لماللتفػةؤيؼل ايػ ل
در ةؽلدراده حلمد   دضل أ ك ري لدر ختلدػح،لم ػؽلصػةؽلتلػػلدرعؾد ػسلدرتػ لحغةػالحػتيت  ل

Psychological“ل–ل درفػػػػػػػػب حلدرادهػػػػػػػػ حل  ىت ػػػػػػػػ ـلاتةػػػػػػػػ ل ػػػػػػػػؽلدربػػػػػػػػ حتةؽلى  ػػػػػػػػسل   

hardiness” مدرػػايلدرسلىلػػعلنةػػؾل ؾ ػػعل ػػ لدى ػػ ؿلاؾ ػػ زدلKobasaصيػػتؼل ع  ػػحلل
در تغةػػػػػ دتلدرادهػػػػػ حلمدالجت  ع ػػػػػحلدرتػػػػػ لتك ػػػػػؽلمرد لدحتدػػػػػ للد  ػػػػػ ددل فػػػػػةتيؼلدرادهػػػػػ حل
مدرجه  حلروؼلتع ضيؼلرلضغؾ ،لمتؾقلالإرعلنفلدرفب حلدرادهػ حلىػ ل ج ؾىػحل ػؽل

مىػػاهلل،ـ،لممضػػؾحلدريػػتؼ،لمدرػػتةكؼلمدرتةػػتيالرتػػزددرخفػػ لرلدرادهػػ حلتشػػ سل تغةػػ دتلد
مد  ػؽلدرادهػ للمدالتزدفدرخف لرل ؽل أني لدر ة  غحلىلعلدرفةحلدراده حلمدرجه  حل

ىؤػتلل  ضػس  ر وؼل ؽلدرتع ضلرلضغؾ لمنحتدثلدرة  ةلدرةؾ  حلم شكبتي لدرض وظح.ل
ل.(ٜٕٕ،لصٕٕٓٓدرف ت،ل

درض مربحلدرت لالصتل ؽلدتب ىي لك  لنفلد  ؽلدراده ليعتل ؽلدرة ج تلدر ي حل
رتىلج  علد   ددل  لج  عل  دحسلدرا ؾل ؽلدر يتلإرعلدرلةتل ػهفلرػؼلتشػبعلدرة جػحلإرػعل

نى ةتػػولدرشػػعؾرل ػػ   ؽلدرادهػػ  ل ػػ ل ل   ػػلؾلد  ػػؽلىػػاهل ػػع لدردػػ دل  رتيتيػػت،لا ػػ ليػػ ىل 
م  ػػػػحلىػػػػادلدرعػػػػ رؼلدرػػػػايليتفػػػػ ل ػػػػ رة مألمدركػػػػؾدرثلمد ز ػػػػ تلداليتفػػػػ ديحلمدنتشػػػػ رلد 

للمدردة م  تلدرق تلحلمدنتش رلدربظ رحلمدرخؾؼل ؽلدر هتقؤسل...لدرخ.ل

ل.(٘ٙ،لصللٕٙٔٓنقبلىؽلص د فلنع  ح،ل 
مب تبطل ديؾـلد  ؽلدراده  ل  لا  حلدر جت ع تل  تىلدالرتزدـلدرتيا لمدالرتزدـل

 لنفلدإلي ػ فلدرػتيال–مذرػػل ػؽلمجيػحلنغػ لدرب حػللل– ش علهللالمدالخبصل  لعب دتػول
ىؾلدرةسلر شكلحلىتـلد  ؽلمي   ولمدإلي  فلىا لنقفتل ولدإلي  فل  هلللم بلكتولماتبول
مر لولمدرقض  لمدرقترلحةلليكؾفلدد ع  لنةؾلتادةالد ى  ؿلدرف رةحلم ك  ةػحلد ى ػ ؿل

لدرظ رةح.

مبةتسلد  ؽلدراده لنى  حل  رغحل  لدرتيؽلدإل ب  ،ل لقتلمردلذاػ لد  ػؽل ػ ل
ؼلممردتلدإل  رةلإرعلنى  حلد  ؽلدراده ل  لح  ةلدإلنه ف،ل ػ لييػ تلىتيػتلدرق يفلدرك ب
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َادلَرأ لل اي ل َ ْلَ ْعُؤُتمد ػؽلَنْطَعَ ُيػؼلدْرَؤْةػِالدر ػِايلىََٰ ػؽْللَميَ ػَاُيؼلُجػؾعأللل ِّ (ل  ػؾرةليػ بش لل ِّ َخػْؾؼأل
لتهػػت تليؾتيػػ ل ػػؽل–درػػادولدر ظ  اػػحلل–(،لمبباػػتلدإل ػػبـلنفلدرشػػعؾرل ػػ   ؽلٗ،لٖنيػػحل

درػادولدرتضػة حلمدرع ػسلدرفػ رفلميػترةلدإلنهػ فلىلػعلتةقةػقلدرتػؾدزفلصػةؽللمإيت ردإلي  فل
ل(.ٕٖٕل-ٖٕٓ،لصلصلٜٓٚٔ  فظدعل ي  ،لح ج تولمم ق  لرظؤ عتولدربش بحل

إفلدإل ػػػبـليعظػػػ لنى  ػػػحلاؤػػػ ىلر ي ػػػ فل ػػػ لتةقةػػػقلدرشػػػعؾرل ػػػ   ؽلدرادهػػػ ل
ح،لمببعػػػػػػتلىايػػػػػػ لدريػػػػػػؼلمدرقلػػػػػػقلمدرظ أنةاػػػػػػحلم فلدإلي ػػػػػػ فليبعػػػػػػلل ػػػػػػ لدرػػػػػػادولدرظ أنةاػػػػػػ

مدالضظ دأ،لمبا  ل ةي لدرفؤ لمتة سلدرشتدلتلمدر فػ لولإذليػ ؿلهللالتعػ رعل ػ لات  ػول
دْرُقُلػػػؾُأ(ل  ػػػؾرةللَتْظَ ػػػِ ؽ للّللا ِللِصػػػِاْا ِللَناَلللۗ  ّللا ِللِصػػػِاْا ِللُيُلػػػؾُ ُيؼلَمَتْظَ ػػػِ ؽ لليَ ُاػػػؾدلدركػػػ بؼل در ػػػِايؽَل

ل(.ٕٛدر ىت لنيحل

راده ل ؽلنىؼل قؾ  تلدرة  ةلدرت ليتظلػعلإرةيػ لدإلنهػ فل ػ لاػسلمبعتؤ لد  ؽلد
ز  فلم ك فل ؽل يتهلإرعلرةته،ل هذدلمجتل  لييتدهل  لندهولم  رولمى ضولمدياولىػ عل
إرػػػعل كػػػ فلن ػػػػؽلياشػػػتلف ػػػولد  ػػػػؽلمدرظ أنةاػػػح،ل يػػػؾلدحػػػػتلدرة جػػػ تلدر ي ػػػحلرلشخفػػػػ حل

نمؿل فػػػترلرشػػػعؾرلدرظدػػػسللدإلنهػػػ ن ح،لحةػػػللت تػػػتلجػػػامرهل ػػػؽلطدؾرػػػحلدر ػػػ  ،لمد ـلىػػػ 
 ػػ   ؽلمرخؤػػ دتلدرظدؾرػػحلدمرل يػػؼل ػػ ل ػػعؾرلدر ػػ  ل ػػ   ؽلدرادهػػ ،ل ػػهفلدر ػػ  ليفػػة ل

دل ػ ل  حلػح  ػؽل  دحػسلى ػ هلإذدل ػ لتعػ ضلرضػغؾ لندهػ حلنملدجت  ع ػحلاللط يػحلل يتد 
رولصيػ ل  ػ ليػتليػبديلإرػعلدالضػظ دألدرادهػ ،لرػارػليعتؤػ لد  ػؽلدرادهػ ل ػؽلدرة جػ تل

حلدرعل ػػ لر نهػػ فليتةقػػقل عػػتلإ ػػب علح ج تػػولدرػػتن  ل ب  ػػ ة،لمبجػػولنفليكػػؾفلذدتلدر  تبػػ
د  ػػػؽلدرادهػػػ ل ػػػ لدرقلػػػؾألم ػػػ لدرتق  ػػػ ت،ل خلػػػقلثق  ػػػحلد  ػػػؽلىػػػؾل ي ػػػحلج  ػػػعلن ػػػ ددل

ل(.ٔٔ،لصلٓٔ،لصلٜٕٔٓ ل     لدمحملدرظ ى ،لدر جت ع،ل
دهػػ لإفل شػػكلحلدربةػػللدرةػػ ر ليتاػػ مؿلدرفػػب حلدرادهػػ حل ػػ لىبيتيػػ ل ػػ   ؽلدرا

مدد ع ػػحلدإلنجػػ زلرػػتىلىةاػػحل ػػؽلطلبػػحلمط ربػػ تلدرج  عػػح،ل بصػػتل ػػؽلدرتأكةػػتلىلػػعلتػػأثة ل
د  ػػؽلدرادهػػ لىلػػعلدد ع ػػحلدإلنجػػ ز،ل ػػهفل قػػتلد  ػػؽليػػبديلإرػػعلى يػػحلج  ػػعلد نشػػظحل
مبػػػبديلإرػػػعلدحػػػتدثلخلػػػسل ػػػ لتػػػؾدزفلد  ػػػ دد،ل  راشػػػ  لدرػػػايليقػػػؾـل ػػػولدردػػػ دل ػػػ لىػػػؾلإالل
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هفلدلردػػ دليغةػ ل ػػلؾاولإ ػ لرلةفػػؾؿلىلػعل زبػػتل ػؽلإ ػػب علد ػتج  حلرتمد عػولمح ج تػػو،ل ػ
درة جػػػ تلنملتجاب ػػػ لرػػػاقرل ػػػ لإ ػػػب علدرة جػػػ ت،لمإفلىػػػتـلدرشػػػعؾرل ػػػ   ؽليػػػبث لىلػػػعل
درا ػػؾل ػػ لا  ػػحل جػػ التلدرة ػػ ة،لىػػادلىػػبمةلىلػػعلنفلد  ػػؽلدلرادهػػ ليلعػػولدمر دلم ػػ ر ل

لد ى  حل  لدإلنج زلمدالصتك ر.

(لإرػػعلنفلاتةػػ  دل ػػؽلدالضػػظ د  تلن  ػػ حل ػػؽلٜ٘ٛٔمرقػػتلنكػػتتلدرد ػػحل ػػ نترزل 
ىػػتـلدرشػػعؾرل ػػ   ؽلدرادهػػ ،لا ػػ لنفل قػػتدفلد  ػػؽليػػبث لىلػػعلج  ػػعلننشػػظحلدإلنهػػ فل
درهػػػلؾا ح،لمنكتػػػ ل ػػػ ليتػػػأث ل دقػػػتدفلد  ػػػؽلىػػػؾلدد ػػػعلدإلنجػػػ زلا ػػػ لنضػػػ  حلدرد ػػػحلىػػػ نزل

 Haines,2002,10جػ ز،ل(ل أفلىتـلدرشػعؾرل ػ   ؽليػبديلإرػعلدنخدػ ضلدرتد ع ػحلر ن
مد   لىلعلدرعكول  رشعؾرلمدإلحه سل    ؽلدرادهػ لرػولدمرل ػ ر لد ى  ػحل ػ لدرتقػتـل
درعل ػػ لمدالصتكػػ رلمدإلصػػتدع،لا ػػ ليػػ ىلرمجػػ زلنفلد  ػػ سلدرادهػػ ل ػػ ل جػػ ؿلدإلصػػتدعلىػػؾل

ل(.ٕ٘،لصٜٜٗٔ  ط حلعب سل ظلق،ل ب حلدر ؤتك لمدر ؤتعلدراده ح. ل
(لإفلدرتد ع حلنةؾلدإلنج زلمدالىت  ـلٕ٘ٓٓإض  حلر  ل ؤقلي ىل ح  تلزى دف،ل

ػػ ل ػػ رعلؼلمىػػادل ػػؽلدىػػؼلنىػػتدؼلدر جت ػػع،ل فلدرد ػػحلدرتةفػػةسلماػػسل  رػػول صيػػ ليعػػتلدىت    
ىبيػحلصػػارػليعػػتلضػ مرةل لةػػحلمدرع ػػسلىلػعلتعزبػػزلد  ػػؽلدرادهػ لدإليجػػ ص ليعػػتل ػػتخب ل

ل(.ٖٔ،لصٕ٘ٓٓل ح  تلزى دف،رأل ؽلدرقؾ  لدرع   ،ل
 أفلدرجػحلدرشػعؾرل ػ   ؽلدرادهػ لمدرظ أنةاػحلدرادهػ حلل(ٕ٘ٓٓمبشة ل درزىؤ ،ل

تػػزدددلىاػػتلد  ػػ ددلال ػػ لا نػػالدر دػػ ل ؼل ػػ لدرػػادتلنكتػػ لديج ص ػػحلمتػػزدددل شػػ ى لدرخظػػ ل
درزوؤػػػ ،للمدرتيتيػػتلمدرقلػػقلىاػػتلد  ػػػ ددلدرػػايؽليعػػ نؾفل ػػؽل دػػػ ل ؼل ػػلؤ حلىػػؽلدمد عيػػؼ.ل 

ل(.ٔٚ،لصٕ٘ٓٓ
درادهػػ ل ػػأفلدردػػ دليشػػع ل ػػ   ؽلل(ل ػػ لحتيتػػولىػػؽلد  ػػؽٖٕٓٓمبباػػتلدرزدكػػ ل 

درادهػػػ لىاػػػت  ليكػػػؾفليػػػ در دلىلػػػعلإي  ػػػحلىبيػػػحل شػػػبعحلم تزنػػػحل ػػػعلدراػػػ سلذميلد ىل ػػػحل
درػػخ.للمدر عل ػػةؽ...دالندع ر ػػحل ػػ لح  تػػول تػػسلن ػػ ددلد  ػػ ةلمد قػػتي  لمد يػػ رألمدرجةػػ دفل

ل(.ل٘٘،لصٜٕٔٓىؽل     لدرظ ى ،ل نقب
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 ؽلدراده ل يؼل نوليتػتدخسل ػعل دػ ل ؼلم ؽلىادلدر اظلقليعتؤ لدإلحه سل   
نخػػ ىل تػػسلدرظ أنةاػػحلدالندع ر ػػحلمد  ػػؽلدرػػادت لمدرتك ػػفلدرادهػػ لمدرتك ػػفلدرخػػ رج ل ػػعل
درج  ىػػػح،لا ػػػ ليتاػػػ مؿلندػػػولدر ؾيػػػعل ػػػ لدرترد ػػػ تلدرادهػػػ حل ػػػعل دػػػ ل ؼلدرقلػػػقلمدرفػػػ دعل

 ىلػعلل. جػب مدرشعؾرل عتـلدرتقػح،لمتؾيػعلدرخظػ لرترجػحليفػعول عيػ لتؾضػ فل ػ دمدهل
ل(.ٜٕٚ،لصٜٜٜٔ عت،ل

ر نج زلىؾلدر يبحل  لد دد لدرجةتلمتةقةقلدراج ح،لمىؾلىتؼلذدتػ للإفلدرتد ع
ياشػػطلم ؾجػػولدرهػػلؾؾ،لمبعتؤػػ ل ػػؽلدر كؾنػػ تلدري  ػػحلرلاجػػ حلدر تر ػػ ،لمبؾقػػ لد  ػػ ددل
ذميلدد ػػعلدإلنجػػ زلدر  تدػػعل ػػأنيؼلي ةلػػؾفلإرػػعلصػػاؿل ةػػ مالتلجػػ دةلرلةفػػؾؿلىلػػعليػػترل

لاج حل  لاتة ل ؽلدر ؾدي .كؤة ل ؽلدر

مإذدلاػػ فلدرػػتد علر نجػػ زلىػػت   لذدت  ػػ لرلظػػبأل ػػ لحػػتلذدتػػو،لإاللننػػولاللي كػػؽلنفل
ىؽل ػ كؾرؾج حلدإلنهػ فل  عاػعلنفلدرػتد علر نجػ زلإن ػ لل- ة ؿل ؽلد حؾدؿلل-يادفسل

ي تبطل  رفةحلدرادهػ حلمدرفػب حلدرادهػ حلمد  ػؽلدرادهػ لمدالضػظ دألدرادهػ لىلػعلحػتل
ل(.ٖ٘ل–لٕ٘،لصٜٚٛٔ دمحملر ض ف،لل ؾد 

،ل ػأفلدرشػعؾرل ػ   ؽلJoshi, DD (1985)  رتلدرد حلجؾ ػ ،لمدديلنمرقتل
دراده ليبديلإرعلزب دةلدإلنج زلمدرتةفةسلمد   ددلدرايؽليشع مفل    ؽلدرادهػ ليكػؾفل

ل.درايؽلالليشع مفل ول ؽلد   دد هتؾىلإنج زىؼلنىلعل
 .(Joshi, DD (1985) p.63-64)للللللل

ج بػػػػال ػػػػ ل جػػػػ ؿلدرفػػػػب حلدرادهػػػػ حلنمركػػػؾفل عغػػػػؼلدربةػػػػؾثلمدرترد ػػػػ تلدرتػػػػ ل
 ,Hull etمىبيتي لصبعضلدر تغة دتلمدرتػ ليػتلنت ةػالرلب حػللمدرتعػ ؼلىلةيػ لاترد ػحل

al  لمدرد ػػحلزدنػػللٕٔٔٓيػػتدرل درؤة دل(،لمدرد ػػحلتايةػػتٜٚٛٔىةػػسلمنخػػ مفل،).zang 

(لمدرد ػػػػػػحلٕٕٔٓدرعؤػػػػػتر ل لرػػػػػت،لمدرد ػػػػػػحلخ KaUr(2012)،لمدرد ػػػػػحلاػػػػػ مرل(2011)
مدرد حلدرقفػؤ للHasanvand, ary & dogaheh (2014)ىهاد نتمدلدرب لمدمج ل حل
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(،لمدرد ػػػػػػحلدرعج ػػػػػػ لمدرع  ػػػػػػ  لمدرعج ػػػػػػ لٕٗٔٓ(لمدرد ػػػػػػحلنجةػػػػػػولدرق ىػػػػػػ فل ٕٗٔٓ 
 Reayatل(،ٕ٘ٔٓ(،لمدرد ػػػػػػػػػػحلربػػػػػػػػػػ تل ةتشػػػػػػػػػػ  لمت جػػػػػػػػػػ ريلمدخؤػػػػػػػػػػ يلزددل ٕ٘ٔٓ 

Mohatashami, tajari akhabari rad لمدرد ػػحلٕٚٔٓمدرد ػػحلز ةػػالدرةلػػحل ل،)
(لمدرد ػحلد ةػ ةلىؤػتلقػبحلٜٕٔٓ(،لمدرد حللبحل تة لدرا ديل ٕٚٔٓ(ح تلدر اش ميلن
(،لمدرد ػػحلٕٕٓٓ(لمدرد ػػحلىؤػػتلدرلظ ػػفلح ػػ دةل ٕٙٔٓ(لمدرد ػػحلىلكػػ لى ػػ ل ٜٕٔٓ 

(،لمدرتػػ لت اػػزتلدىػػتد ي لٕٕٓٓ(،لمدرد ػػحل ػػعؾدلدرهػػؾبي يل ٕٕٓٓن ةػػ ةل ػػعتلج عػػحل 
ىلػػعلدرعبيػػحلصػػةؽلدرفػػب حلدرادهػػ حلم عػػضلدر تغةػػ دتلدرهػػ ربحلرػػتىلد  ػػ ددلل ػػ لدرتعػػ ؼ

لمدرقلػػػػػقلمدالكت ػػػػػ ألمن ػػػػػطلدرهػػػػػػلؾؾل ن(لمدرشػػػػػعؾرل  ردشػػػػػسلمدرضػػػػػغطلدرادهػػػػػػ ل ك رتشػػػػػ ـؤ
مدرضغؾ لدرة  ت حلميلقلدر ؾتلمدرظبؽلمتػأثة هلىلػعلد صاػ  لم هػتؾىلدرفػب حلدرادهػ حل

رفػب حل  إلضػ  حلإرػعل عػضل ايػ لا نػالتيػتؼلمدرؤة حلدر تر  حلمتأثة ى لدراؾى لىلعلد
رلتع ؼلىلعل عضلدرجؾدنولدإليج ص حل ػ لىبيتيػ ل  رفػب حلدرادهػ حلا رػاا  لدالندعػ ر ل
مدرػػتةكؼلدرػػادت لمدر هػػ نتةلدالجت  ع ػػحلمدرتدػػؾؽلدرترد ػػ ،لمدر يػػ ردتلدالجت  ع ػػحلمجػػؾدةل

صػػةؽلدرجاهػػةؽللدرة ػػ ةلم ػػ  تلدرشخفػػ حلمدرفػػةحلدرادهػػ حلمدرتعػػ ؼلىلػػعل عػػضلدردػػ مؽل
 ػػػ لدرفػػػب حلدرادهػػػ حلمدر هػػػ نتةلدالجت  ع ػػػحلم ػػػ  تلدرشخفػػػ حلمدى  ػػػحل عػػػضلدرؤػػػ د لل
درتتربؤ ػػػحل ػػػ لتا  ػػػحل هػػػتؾىلدرفػػػب حلدرادهػػػ حل  إلضػػػ  حلإرػػػعلإ ك ن ػػػحلدرتاؤػػػبل  رفػػػب حل
درادهػػ حل ػػؽلخػػبؿل عػػضلدر تغةػػ دتلاػػ رتاؤبل  راجػػ حلمدردشػػسلدرترد ػػ لمدرتدػػؾؽلدرترد ػػ ل

 ى لمدر ه نتةلدالجت  ع حلم   تلدرشخف حل ج نػولنفلىػاهلدرترد ػ تلمدرتكة فلدالجت 
يتلنج بالىلعلىةا تل ختلدحلم  لصة  تل ختلدحلاػ رتب ةؽلمدرظػبأل  ر  حلػحلدرت نؾبػحل
مدر ػػػ دىقةؽلمطػػػبألمط ربػػػ تلج  عػػػحل  إلضػػػ  حلرلظػػػبأل ػػػؽلنصاػػػ  لدر ظلقػػػةؽلمضػػػب  ل

ؽلم ػ لىػادليػتلد ػتخت الددمدتلخف لةةؽلندهةةؽلمى  ؿلم ػؾعدةؽلحكػؾ ةةندرش طحلمل
لخ . ختلدحلرك  سلىاهلدر تغة دتلىادلج نولمدرج نولد 

لدرفػػػب حلدرادهػػػ حلمىبيتػػػول  ػػػ راغ لإرػػػعل عػػػضلدرترد ػػػ تلدرتػػػ لتا مرػػػال ديػػػـؾ
ت ةػالرلب حػللمدرتعػ ؼلننج زلمدرتػ لرلترد حلد  ؽلدراده لمدد ع حلدإل  ر د ل ؼلد خ ىل
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(،لمدرد ػحل2002 ) Hanes،لمدرد ػحلىػ نزلSander (1985)ىلةيػ لاترد ػح ل ػ نترز ل
(،لٖٕٓٓ(،لمدرد ػػػػحلى ػػػػ دل خ  ػػػػ ل ٕٔٓٓ(،لمدرد ػػػػحلج ػػػػ ؿلح ػػػػزةل ٕٕٓٓ   ػػػػ  خل 

(،لٕٗٓٓمدرد ػػحل اػػزؿلىهػػ دفل لLijuan et al (2004)مدرد ػػحلر ج ػػ فلميخػػ مفل
 ,Alegro(لمدرد ػػػػحلدر ج مديػػػػحل ٕٛٓٓمدرد ػػػػحل ػػػػ رؼلدر د جػػػػ لمىؤػػػػتلهللالدرشػػػػي يل 

A2008حلرمزبػػػؽلمرمث ػػػ ـل(،لمدرد ػػػrosen & rothboon, 2009لمدرد ػػػحل ياػػػ ل،
(لمدرد ػحلحهػةؽلٕٗٔٓ،لمدرد حل  لدرة   ل (ٕٕٔٓ(،لمدرد حلى نزل ٕٓٔٓهللال ىؤت

ل(لمدرد ػحٜٕٔٓ(لمدرد ػحل ػ    لدرظػ ى ل ٖٕٔٓمدرد حلزباػول ػقة ل ل(،ٕ٘ٔٓجؤ ل 
 لرتىلىةا تل(،لمدرت لا نالتيتؼلرلتع ؼلىلعل هتؾىلد  ؽلدرادهٜٕٔٓىش ـلدمحمل 

درترد ػػػ تلدر ختلدػػػحلملىؾد ػػػسلتا  ػػػحل هػػػتؾىلد  ػػػؽلدرادهػػػ لمدرفػػػب حلدرادهػػػ حلمدد ع ػػػحل
إلنجػػ زل قػػتلراػػزتل عػػضلىػػاهلدرترد ػػ تل ػػ رتع ؼلىلػػعلىبيػػحلد  ػػؽلدرادهػػ ل كػػسل ػػؽل
در شػػ راحل ػػ لد نشػػظحلدرظبص ػػح،لمطؤ عػػحلدر ى يػػحلدرؾدرتيػػح،لمدرشػػعؾرلدراػػ جؼلىػػؽلطؤ عػػحل

،لمتػأثة ل ػلؾؾلدرؾدرػتيؽلدإليػادل لرلظدػس،لمإدردؾلدرظدػسلرأل ػؽلدرادهػػ لدالرتبػ  ل  رؾدرػتيؽ
ل  ػػؽلمدرتيػػولم ػػةؽلاػػسل ػػؽلدرقلػػقلمدر ػػأس،لمدرتؾد ػػقلدرادهػػ لمدالجت ػػ ى ،لمىبيتػػول  ديػػـؾ
درقلق،لمىبيتولصاميلدالحت  ج تلدرخ قحل ؽلدرظبأ،لم ديؾـلدرػادتلدإليجػ ألمدرهػ حل

 رتةفػػةسلدرترد ػػ ،لم هػػتؾىلدرظ ػػؾح،لمىبيتػػولدرع  ػػحل  هػػتؾىلدد ػػعلدإلنجػػ زلمىبيتػػول 
  الصتك رلمدإليتدعلرتىلدرظبأ،لمزب دةلدرتةفةسلد ك دي  لمدراا  لدالندعػ ر ،لمدرشػعؾرل

 ػػػ رةولدر ع  لػػػحلدرؾدرتيػػػحلممضػػػؾحلدريؾبػػػحلدر يا ػػػحلم  إلضػػػ  حلإرػػػػعلن  رؾحػػػتةلدرادهػػػ ح،لمل
درادهػػ لمدد ػعلدإلنجػػ زللدرتعػ ؼلىلػعلدردػػ مؽلصػةؽلدرجاهػػةؽل ػ لدرفػب حلدرادهػػ حلمد  ػؽ

طبق  لر تغة لدرهؽ،لمدرجاو،لمدرتةفةسلدرترد  لمدرهاحلدرترد ػ حلم هػتؾىلدخػسلد  ػ ة،ل
ك  لرازل عضل اي لدر تع ؼلىلعلتأثة لإىتددل عضلدرؤ د للدإلر  ديحلدرهلؾا حلرتا  حل

فلد ىػػػػ دضلدرشػػػعؾرل ػػػ   ؽلدرادهػػػ لمدرفػػػب حلدرادهػػػ حلمتا  ػػػحلدد ػػػعلدإلنجػػػ زلمتخف ػػػ
ر شػكلحلل– ػ لحػتمدلىلػؼلدرب حػلل–،لمروؼلذرػػل هنيػ لرػؼلتتاػ مؿل  رترد ػحل كؾ ؾ  ت حدره

ل  ؽلدرته ؤالتلدرت ر حق  وتي ل  ل ج ؾىحللى،لمدرت لرندرد تولدرة ر ح
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ىسلتؾجتلىبيحلدرتب ط حلذدتلدالرحلدحف ل حلصةؽل تغة دتلاسل ؽلدرفب حلدراده حل-ٔ
للدرج  عح ةاحلدرترد حل ؽلطبألدراده لم تغة دتولرتىلىلمن ع دى لمد  ؽ

 درفػػػب حلدالرػػػحلإحفػػػ ل حلصػػػةؽل تغةػػػ دتلاػػػسل ػػػؽللىػػػسلتؾجػػػتلىبيػػػحلدرتب ط ػػػحلذدت-ٕ
نج زلرتىلىةاػحلدرترد ػحل ػؽلؽلدراده لم تغة دتو ،لمدد ع حلدإلمد  لدراده حلمن ع دى 

 طبألدرج  عح ل

نػػ ثل ػػؽلحفػػ ل حلصػػةؽلاػػسل ػػؽل ج ػػؾىت لدرػػااؾرلمدإلىػػسلتؾجػػتل ػػ مؽلذدتلدالرػػحلإ-ٖ
   عحل  ل تغة دتلدرترد حلدر ختلدحطبألدرج 

حفػػ ل حلصػػةؽلاػػسل ػػؽل ج ػػؾىت ل  تدعػػ لم اخدضػػ لإىػػسلتؾجػػتل ػػ مؽلذدتلدالرػػحل-ٗ
 درج تلدال ؽلدرادول  لا  حل تغة دتلدرترد ح 

ىسلي كػؽلنفليشػة لدرتةلةػسلدرعػ  ل لر فػدؾ حل عػ  بتلدالرتبػ  لإرػعل ج ؾىػحل ػؽل-٘
 بيحلصةؽل تغة دتلدرترد ح درعؾد سلدرت لتشة لإرعلدرع

ك تغةػ لتػ  ع ل ػؽلخػبؿل تغةػ دتلاػسلل لىسلي كػؽلدرتاؤػبل  رفػب حلدرادهػ حلمن ع دىػ -ٙ
ىلىةاػػػػحل ػػػػؽلد  ػػػػؽلدرادهػػػػ لم تغة دتػػػػولمدد ع ػػػػحلدإلنجػػػػ زل ك تغةػػػػ دتل هػػػػتقلح لرػػػػت

ل لدرترد ح

 أهداف الدراسة: 

ادهػػ حلمد  ػػؽلتيػػتؼلدرترد ػػحلدرة ر ػػحلإرػػعلدرتعػػ ؼلىلػػعلدرعبيػػحلصػػةؽلدرفػػب حلدر
دراده لمدد علدلإلنج زلرتىلىةاحل ؽلطبألدرج  عحلم ػؽلن ح ػحلنخػ ىلتةػ مؿلدرترد ػحل

نجػػػ زلرػػػتىلىةاػػػحلدرادهػػػ حلمد  ػػػؽلدرادهػػػ لمدد ػػػعلدإللدركشػػػ لىػػػؽلدردػػػ مؽل ػػػ لدرفػػػب ح
ػػ لر تغةػػ ل درهػػؽلدرجػػاو(ل  إلضػػ  حلإرػػعلدرتعػػ ؼلىلػػعلدردػػ مؽلصػػةؽل  تدعػػ ل درترد ػػحلطبق 

  ػػػؽلدرادهػػػ لىلػػػعل تغةػػػ دتلدرترد ػػػح،لماػػػارػلدرتعػػػ ؼلىلػػػعلم اخدضػػػ لدرترجػػػحل ػػػ لد
 نج زلتلدرترد حلد  ؽلدراده لمدد علدإلد ك ن حلدرتاؤبل  رفب حلدراده حل ؽلخبؿل تغة د
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 تتبلور أهنية الدراسة احلالية يف عدة ىكاط كنا يلي: الدراسة:أهنية 

ل شػكسدرة ػ ةلنع شل  لىف لتتزديتلف ولدرضػغؾ لمد حػتدثلدرفػ د حل ػ للنقبةا  -ٔ
كؤةػػ لم  رتػػ ر لنقػػةؤالتػػبث لىلػػعلقػػةحلد  ػػ ددلدرادهػػ حلمدرجهػػ  حلم  رتػػ ر لىلػػعل
 ػلؾايؼلماللياجػػؾدل ايػ ل طدػػسلقػػغة لمالل  دىػقلمالل ػػ ألمالل ػػ خلىجػؾز(ل ػػ لاػػسل
نػػػؾدح لدرة ػػػ ةل درترد ػػػح،لدرع ػػػس،لدر اػػػزؿ،لد  ػػػ ة،لدرلعػػػو،لدرتجػػػ رة،ل...لدرػػػخ(لمىػػػ ل

دلميترتيؼلدرتؾد ك حلمىلعلنددليؼلدرهلؾا ل شكسل لؤ ل  رت ر لتبث لىلعل لؾؾلد   د
 منةت جلإرعلدرتتربولىلعلا ف حلدرتع  سل علتلػلدرضغؾ لمتجاوليث رى .

يخد لل  رتلاؾ  زدلإرعلنفلدرفب حلدراده حلمن ع دى لتع سلا تغة ل  كؾرؾج رقتلن -ٕ
د كتػ ل ؽلميػعلد حػتدثلدرضػ وظحلىلػعلدرفػةحلدرادهػ حلمدرجهػ  حلرلدػ د،ل ػ    ددل

 قب حلنده حليتع ضؾفلرلضغؾ لماللي  ضؾف.

درفػػب حلدرادهػػ حلى  ػػسلىػػ ـلمحةػػؾيل ػػ لدرشخفػػ حليجػػولدرتأكةػػتلىل ػػول ػػ لدربةػػؾثل -ٖ
در هػػتقؤل حلحتػػعليتظػػؾرلنكتػػ لمبػػزدددلإيضػػ ح  ل ػػؽل هػػتؾىلد  ػػخ صلإرػػعل هػػتؾىل

 د تختد ول  ر ب ه تلمدر  دكزلدرعبج حلمدإلر  ديح.ل

لدرفػػػب -ٗ  حلدرادهػػػ حلىلػػػعلنظػػػ ؽلمد ػػػعل ػػػ لدرتظػػػؾب لمدخت ػػػ رليجػػػولد ػػػتختدـل ديػػػـؾ
د  ػػػػخ صلذميلدرفػػػػب حلدرادهػػػػ حل ػػػػ ل ي ػػػػ تلخ قػػػػحل ػػػػ ل ػػػػتعلدر جػػػػ التل فل
درفب حلدراده حلدقبةال ؽلدر د ل ؼلدري  حل  لنمي تلدرخظ لمتةتيلدر فػ ىول
مضغؾ لدرع سلمدإلنج ز،لا  لنفلري لتأثة دتلديج ص ػحلىلػعل هػتؾىلدراغػ ـلدرعػ لل ،ل

دىػػ تلد  ػػ بحلمدرزمج ػػح،لمذرػػػلالػػول ػػ تبطل  ػػ ليتػػؾ  ل ػػؽلىؾد ػػسلدىػػؼلدرفػػةحلمدرازل
دراده حلمد  ؽلدراده ،لم   ليه ىتلىلعلتظؾرلمتا  حلدرفب حلدراده حلىؤ ل ت دتل

 ن ؾلمتظؾرلدرة  ة.ل

دالىت ػػػ ـلصترد ػػػحلدراػػػؾدح لدإليج ص ػػػحلرػػػتىلطػػػبألدرج  عػػػحلمدرتػػػ لتت تػػػسل ػػػ لدرد ػػػحل -٘
نجػػ زلمىػػادلمىبيتيػػ ل  تغةػػ دتلاػػبل ػػؽلدرػػادولمدد ع ػػحلدإل تغةػػ لدرفػػب حلدرادهػػ حل

يج ص ػػػحلدرتدى ػػػحلدإليجػػػ ص لدرػػػايلييػػتؼل  رعؾد ػػػسلدإلليعتؤػػ ل ػػػؽلدىت   ػػػ تلىلػػؼلدرػػػادو
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رلفةحلدراده حلمدرجهتيحلرأل  ددلصتال ل ؽلدرت اةزلىلعلدراؾدح لدرهلؤ حلا النة د  تل
 مدالضظ د  ت.

رد ػحلدربةت ػحلرػتىلدرظػبأل  رج  عػحل ػؽلدخض عل تغة لدرفب حلمد  ؽلدراده لرلت -ٙ
د  ػػػؾرلدإليج ص ػػػحلربرتقػػػ  لصتلػػػػلدر تغةػػػ دتل هػػػتكبب لمدرتػػػ لتعػػػتلاةػػػ جزلقػػػتلد ػػػ ـل

 درتع ضلرلضغؾ لدرة  ت حل فدحلى  حلمدرضغؾ لدر يا حل هتكبب ل فدحلخ قح.ل

 الدراسة:مفاهيه 

فلتةتيػػتليعػػ ضلدرب حػػلل ػػ لىػػاهلدرخظػػؾةلدر دػػ ل ؼلدر هػػتخت حلرلترد ػػحلمذرػػػل 
لدر عاعلدر قفؾدلصي لرولنى ةتولدرت يةتيحل  لمضؾحل ع ر ي لا  ليل  

 Psychological hardiness: ( الرالبة الشفدية1

يتلح زل ديؾـلدرفب حلدراده حلىلعلدىت  ـلدرب حتةؽل ػ ل جػ ؿلدرتؾد ػقلدرادهػ ل
 ص لمذرػػػليجػػؼلدرػػادولدالجت ػػ ى لمىلػػؼلدرػػادولدإلمىلػػؼلدالكلةا كػػ لمدرفػػةحلدرادهػػ حلمىلػػ

ل(.ٜٖٓ،لصٜٕٔٓلبحلدرا دي،ل ل  لدرترد  تلدراده حلدرت لعي تل  لد منحلد خة ة،
،لدرفػػػػب حلدرادهػػػػ حل أنيػػػػ ل ج ؾىػػػػحل ػػػػؽلدرهػػػػ  تلKobasaل–متعػػػػ ؼلاؾ ػػػػ زدل

درشخف حلدرتػ لتع ػسلىلػعلدرتفػتيلر ؾدجيػحلد حػتدثلدرة  ت ػحلمدرفػعبح،لمننيػ لدىتقػ دل
علد ػػتختدـلاػػػسلدر فػػ درلدرادهػػ حلمدالجت  ع ػػػحلىػػ ـلرػػتىلدردػػػ دل ػػ ل  ىلةتػػولميترتػػػولىلػػ

در ت حػػحلاػػ ليػػترؾلمبدهػػ لمبؾدجػػولنحػػتدثلدرة ػػ ةلدرضػػ وظحل د ىل ػػحلمجػػتدرة،لمبتعػػ يشل
ل(.ٕٓٔ-ٜٕٓ،لصٕٔٔٓدرؤة يتدر،لل تايةت عي ل شكسلإيج ص ل

ل ك  لي ىل ى  دل خ    لنفلدرفب حلدراده حلى ل ن طل ؽلدرتع يتلدرادهػ ليلتػـز
ولمنىتد ولمق  ػولمد خػ بؽل ػؽلحؾرػو،لمدىتقػ دلدردػ دل أنػول ه ك نػوليكػؾفل ولدرد دلتج هلنده

حتدثلمبتة سل ه ؾر حل  ليتع ضلرول ؽلنحتدث،لمنفل ػ ليظػ نلنرولتةكؼلف   ليلق هل ؽل
دلرػػػػو.ل لىلػػػػعلجؾدنػػػػولح  تػػػػول ػػػػؽلتغةػػػػ لىػػػػؾلن ػػػػ لضػػػػ مريلرلا ػػػػؾلنكتػػػػ ل ػػػػؽلاؾنػػػػولتيتيػػػػت 

ل.(ٗٛٔ،لصٜٜٙٔ خ   ،لل ى  د
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هػػك  ،ل أنيػػ لتظلػػقلىلػػعلدردػػ دلدرػػايلي تلػػػل ج ؾىػػحل ػػؽلمرقػػتلى  يػػ ،ل ىلػػ لى
،ل ػػ رد دلدرػػايليت ةػػزل فػػ درلدرضػػغؾ درخفػػ لرلمدرهػػ  تلدرتػػ لتهػػ ىتلىلػػعل ؾدجيػػحل

للدراي يػػػح.  رفػػػب حلدرادهػػػ حلتتػػػؾ  لرتيػػػولدرقػػػترةلىلػػػعلتؾيػػػعلد ز ػػػ تلمدرتغلػػػولىلةيػػػ ل ػػػ ل
ل(.٘ٚ،لصلٖٕٓٓ ىل لىهك ،ل

يػػ لإحػػتىلدرهػػ  تلدإليج ص ػػحلرلشخفػػ حلمبتدػػقل ػػعلذرػػػل جؤػػ لدمحم لدرػػايليػػ ىلنن
درتػػ لتهػػ ىتلىلػػعلتة ػػسلنحػػتدثلدرة ػػ ةلدرضػػ وظح،لم ؾدجيتيػػ لمتخظػػ لنث رىػػ لدرهػػلؤ حل

ل(.ٖٛ،لصٕ٘ٓٓدمحملجؤ ،لل جؤ 
م  لىادلدرفتدلي ىل  تحالعب س ل أفلدرفب حلدراده حلعب رةلىؽلن ع ؿل ؽل

ث لىلػعلقػةتو،لفػ  كؽلج نولدرد دلتك ؼلمتؾدجولد حتدثلدرض وظحلمدرتػ لي كػؽلنفلتػبل
دللتيةػػػ   كؾنػػ تلدرفػػػب حلنفل دردػػػ دلر كػػػ ؼلد حػػػتدثلدرضػػػ وظحلحتػػػعليجعليػػػ لنيػػػسلتيتيػػػت 

رةػػػػت كؽل ػػػػؽلدراغػػػػ لإرػػػػعلندهػػػػولىلػػػػعلننػػػػولنكتػػػػ لادػػػػ  ةل ػػػػ ل ؾدجيتيػػػػ ،لمر عت ػػػػتلىلػػػػعل
د ػت دت ج  تلدرت اةػزلىلػعلدر شػكلحلمطلػولدرػتىؼلمدالىت ػ دلد يػسلىلػعلدر شػ ى لمدربعػتل

ل.(ٗٚٔصلل،ٕٓٔٓعب س،لتحا  لدر ؾدجيح.ىؽل
مرقػػػتلن ػػػ رل نجةػػػولدرق ىػػػ ف ل ػػػأفلدرفػػػب حلدرادهػػػ حلىػػػ ل ج ؾىػػػحل ػػػؽلدرهػػػ  تل
دإليج ص ػػحلرلدػػ دلمدرتػػ لتت تػػسل ػػ ل ج ؾىػػحلد  عػػ دلدالرتػػزدـلمدرػػتةكؼلمدرتةػػتيلمدرتػػ لي كػػؽل
تػػػػتع  ي ل  ىتقػػػػ دلنملدتجػػػػ هلىػػػػ ـلرتيػػػػول قترتػػػػولماد  تػػػػولىلػػػػعلإدردؾلد حػػػػتدثلدرة  ت ػػػػحل

درفعبحلندردك لوة ل ة ؼلنمل شؾهلمبده ى لصؾديع حلم ؾضػؾع حلم اظك ػحلدرض وظح،لمل
ل(.ٗٔ،لصٕٗٔٓ نجةولدرق ى ف،لمبتع يشل عي لىلعلنةؾلإيج ص .ل

مت ىل ن  ؿلن  عح ل أني ل ؽلدر تغةػ دتلدإليج ص ػحلمدرتدرػحلىلػعل ق م ػحلدرضػغؾ ل
درادهػػ حلمدرشػػعؾرل   ز ػػ تلمدالحب طػػ تلمىػػ لى  ػػسل هػػ ىتل ػػ لدرةدػػ للىلػػعلدرفػػةحل

مدرجه  ح،ل علمجؾدلدد عليؾىلددخل لرتىلدرد دلرتةقةقلذدتػو،لمد ك ن  تػولرلا ػؾلمدرتظػؾرل
ل(.٘ٔ،لصٕٔٔٓ ن  ؿلن  عح،ل
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 أبعاد الصالبة اليفسية:

(ل  لدرد ػتي لإرػعلنفلدرفػب حلدرادهػ حلتتكػؾفلKobasa1983تؾقلالاؾ  زل 
 ػػب حل  غػػحلىلػػعل ػػؽلز لػػحل ػػؽلدرخفػػ لرلدرادهػػ ح،لمىػػاهلدرخفػػ لرل ػػؽل ػػأني لدر ة

دد لدرادهػػػ لرلدػػػ دلروػػػؼلدرتعػػػ ضلرألحػػػتدثلدرة  ت ػػػحلدرضػػػ وظحلمىػػػ لدالرتػػػزدـلمدرػػػتةكؼلد 
درتةػػػػتيل ػػػػ    ددلدر ػػػػ تدعةؽل ػػػػ لدرفػػػػب حلدرادهػػػػ حلييت ػػػػؾفلمبقػػػػترمفل  ػػػػ ليقؾ ػػػػؾفل ػػػػول
 دالرتزدـ(لمبعتقتمفلمبتف  ؾفلا  لرؾلننوليهتظ عؾفلدرتأثة لىلػعلد حػتدثلدرتػ لتشػكسل

لل(.ةكؼ(،لمبعتؤ مفلدرتغةة لن  لض مريلرلتظؾب ل درتةتيح  تيؼل درت

ل(لKobassa,1983,42 .لللللللل

(لإرػػػػعلنفلدرفػػػػب حلدرادهػػػػ حلىػػػػ ل ػػػػ حل خفػػػػ حلٜٜٚٔك ػػػػ لتؾقػػػػلالاؾ ػػػػ زدل 
لمى  الن ع دى لا رت ر  

 ليعاػػ لدىتقػػ دلدردػػ دل ػػ لحك قػػحلمنى  ػػحلمق  ػػحلذدتػػولف  ػػ ليدعػػس،لمب كػػؽلنفلااللتززدام -ٔ
  ػػحلدرة ػػ ةلدرتػػ لتك ػػؽلمال لدردػػ دلرػػبعضلدر بػػ د لمدركػػ ؼ،ليتضػػفلذرػػػل ػػؽلخػػبؿلق

لمدىتق دهلنفلدرة  ةلىت  لم عاعليع شل ؽلنجلح.

،لمدرقترةلىلعلدتخ ذلدرق درلم ؾدجيحلد ز  ت،لا  ليشة لدال تقبر ح لمبعا لالتحكم -ٕ
درػػػتةكؼلإرػػػعلدىتقػػػ دلدردػػػ دلننػػػول ه ك نػػػولنفليكػػػؾفلرػػػولتةكػػػؼلف  ػػػ ليلقػػػ هل ػػػؽلنحػػػتدث،ل

 ر ه ؾر حلدرشخف حلى  ليةتثلرولمبتض ؽلدرتةكؼل  ليل  مبتة سلد

 درقترةلىلعلدتخ ذلدرق درلمدالخت  رل ؽلصةؽلدرؤتدلسلدر تعتدة. -

 درقترةلىلعلدرتقتي لمدرتدهة لرألحتدثلدرض وظح. -

 درقترةلىلعلدر ؾدجيحلدردع رحلم اؿلدرجيتل علدد ع حلاؤة ةلر نج زلمدرتةتي. -

دلنفل  ليظ نل ؽلتغةة لىلعلجؾدنولح  تولىؾلن  ل لمبشة لإرعلدىتق دلدرد لالتحجي -ٖ
دلرػػو،ل  ػػ ليهػػ ىتهلىلػػعلدر بػػ دنةلمد تكشػػ ؼل حةػػللمضػػ مريلرلا ػػؾل ػػؽلاؾنػػولتيتيػػت 

دردػػػػ دلىلػػػعل ؾدجيػػػػحللدرؤة ػػػحلم ع  ػػػحلدر فػػػػ درلدرادهػػػ حلمدالجت  ع ػػػػحلدرتػػػ لتهػػػ ىت
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ص ةلدرضغؾ ل د ىل ح،لمبغي لدرتةتيل  لديتة ـلدر شكبتلرةلي لمدرقترةلىلعلدر ت 
 (.Kobassa, 1979;1-11 ىاتل ؾدجيحلدر شكبت.ل

 أهنية الصالبة اليفسية:

ػػ لمحةؾب ػػ ل ػػ لصاػػ  لدرشخفػػ ح،لمبجػػولدرتأكةػػتل تعػػتلدرفػػب حلدرادهػػ حلىػػ  بل ي  
ىلةيػ ل ػػ لدربةػػؾثلدر هػػتقؤل ح،لحتػػعلتتضػػفلنكتػػ ،لمتتظػػؾرل ػػؽل هػػتؾىلد  ػػخ صلإرػػعل

إلر ػػ ديح،لمر جػػ يلد ػػتختد ولىلػػعل هػػتؾىلد ػػتختد ول  ر ب هػػ تلمدر  دكػػزلدرعبج ػػحلمد
نظ ؽلمد عل  لدرتظؾب لمدخت  رلد  ػخ صلذميلدرفػب حلدرادهػ حل ػ ل ي ػ تلخ قػح،ل
م ػػ ل ػػتعلدر جػػ التلل فلدرفػػب حلدرادهػػ حلنقػػبةال ػػؽلدر دػػ ل ؼلدر ي ػػحل ػػ لنميػػ تل
درخظػػ ،لمتةػػتيلدر فػػ ىو،لمضػػغؾ لدرع ػػػس،لمدإلنجػػ ز،لا ػػ لنفلريػػ لتػػأثة دتلإيج ص ػػػحل

 درظػػػػػ ى لحلدرع لل ػػػػػحلمدرازدىػػػػػ تلدرزمج ػػػػػحلمدرهػػػػػلؾؾلدر  ضػػػػػ لمدرضػػػػػغؾ .لىلػػػػػعلد نغ ػػػػػ
ل.(٘ٔ،لصٕٙٔٓدرظ ى ،

  اآلتي:وتكسن أهسية الرالبة الشفدية في 
تةهةؽلد دد لدرادهػ لمدرفػةحلدرادهػ حلمدرؤتن ػح،لماػارػلدر ة  غػحلىلػعلدرهػلؾا  تل -ٔ

 درفة ح.ل

 تعتلنحتلىؾد سلدر ق م حلضتلدرضغؾ لمد ز  ت. -ٕ

ػػ لم ع ر ػحل ػػ لتجعػسلدردػ دل -ٖ يكػػ ؼلدرضػغؾ لتقة  ػ لمديع  ػػ ،لما ػ لننيػػ لتجعلػولنكتػ لنج ح 
  ؾدجيتي .

تع ػػػسلحػػػػ جز دليةػػػػؾؿلصػػػػةؽلدردػػػػ دلمدإلقػػػ  حل ػػػػ    دضلدرادهػػػػ حلمدرجهػػػػ  حلدر  تبظػػػػحل -ٗ
  رضغؾ ،ل ػ رد دلذملدرشخفػ حلدرفػلبحليتع  ػسل فػؾرةلجػ دةلم ع رػحل ػعلدرضػغؾ ،ل

فػػػ درلدرضػػػغط،لرػػػارػليهػػػتظ علتةؾبػػػسلك ػػػ لي ةػػػسلرلتدػػػ ؤؿلمدرتع  ػػػسلدر ب  ػػػ ل ػػػعل 
د،لرػػادليكػػؾفلنيػػسلى ضػػولرآدر ؾديػػ لدرضػػ وظحلإرػػعل ؾديػػ لنيػػ ثػػ رلدرهػػلؤ حلسلتيتيػػت 

 (.Caplan, 1981p81)ل  رضغؾ .در  تبظحل
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ك ػػ لتػػ ى لد ةػػ ةلىؤػػتلقػػبح لنفلدرفػػب حلدرادهػػ حلتػػبث ل ػػ لدرقػػتردتلدرتك ف ػػح،ل
رتييؼليتردتلإدردك حلد ضػسل ػؽل ػؾدىؼ،ل     ددلد كت لقب حلرتييؼلاد  ةلذدت حلنكت ،لمل

 ؽلن ح حلنفلدإلنه فلدرفلوليترؾل أفلضغؾط تلدرة  ةلدرةؾ  حلىلعلنني لنيسلضغظ  ل
منفلرتيػػولدرقػػترةلىلػػعلدال ػػتج  حلدرتك ف ػػحل شػػكسلن ضػػس،لا ػػ لنفلدرفػػب حلدرادهػػ حلتاشػػ ل

ظحلمدر بر ػحلجتدرلد  علنده لرلد د،ليعةاولىلعلدرتك فلدرؤا  ل علنحتدثلدرة  ةلدرضػ و
ػػ ل ػػؽلدرشخفػػ حل ػػتيتةلدالحت ػػ ؿلتهػػتظ علنفلتقػػ مـلدرضػػغؾ لمتخدػػ ل ػػؽل متخلػػقلن ظ 
نث رىػ لدرهػلؤ ح،لر فػسلإرػعل  حلػحلدرتؾد ػقلمباغػ لإرػعلدرة ضػ لمدر هػتقؤسلصاغػ ة.ل لبىػ ل
لد  سلمدرتد ؤؿلمتخلؾلح  تول ؽلدرقلػقلمدالكت ػ ألمتفػبفلردمدلن ع رػول تػ ال لرب تةهػ ف

ل.(ٜٕ،لٕٛ،لصٜٕٔٓح،ل ن ة ةلىؤتلقب
  أني ل ج ؾىحل ؽللتع بد  لرلفب حلدراده ح  لضؾ ل  ل ؤقليهتخلرلدرب حلل

دره  تلدإليج ص حلرتىلدردػ دلتهػ ىتهلىلػعلإدردؾلنحػتدثلدرة ػ ةلمضػغؾط تي لم شػكبتي ل
در تبحقحل ظ بقحلن ضسل ؽلوة هلم ة مرحلتجاوليث رى لمدرت ل ػؽل ػأني لنفلتػبث لىلػعل

ىلػػػعليتردتػػػولدرتك ف ػػػحلمتهػػػ ىتهل ػػػ لخلػػػقلن ػػػطل ػػػتيتلدالحت ػػػ ؿلرتلػػػػلقػػػةتولدرجهػػػ  حلمل
درةػػػػتدثلمدر شػػػػكبتلدرضػػػػ وظحليهػػػػتظ علنفليق م يػػػػ لمدرتقلةػػػػسل ػػػػؽلنث رىػػػػ لمبفػػػػسلإرػػػػعل

رادهػ لرتيػول  فلدحه سل    ؽلمد بى لدرهع دةلمدإلدرتؾد قلياغ لإرعلدر هتقؤسلصاغ هل ل
لظ دألدراده .نج زلمتخلؾلح  تول ؽلدالضدر يبحل  لدرظ ؾحلمدإل

 Psychological Security: األمن الشفدي (2

د  ؽلدراده لنحتلدرة ج تلدر ي ػحلرلشخفػ حلدإلنهػ ن حلحةػللت تػتلجػامرهلإرػعل
طدؾرحل در   لمد ـلى لنمؿل فترلرشعؾرلدرظدسل    ؽلمرخؤ دتلدرظدؾرحلدمرل يؼل  ل

دل ػػ لنيل  حل ػػ   ؽ ػػعؾرلدر ػػ  ل لػػحل ػػؽل  دحػػسلدرع ػػ لدرادهػػ ل ػػأ ؽلدر ػػ  ليفػػة ل يػػتد 
إذدل ػػػػ لتعػػػػػ ضلرضػػػػغؾ لندهػػػػػ حلنملدجت  ع ػػػػحلاللط يػػػػػحلرػػػػولصيػػػػػ ،ل  ػػػػ ليػػػػػتليػػػػبديلإرػػػػػعل
دالضظ دألدراده ،لرارػليعتؤ لد  ؽلدراده ل ؽلدرة ج تلذدتلدر  تبحلدرعل ػ لر نهػ فل

 (.ٓٛ،لصٜٜٙٔ جؤ لدمحم،ليتةققل عتلتةقةقلح ج تولدرتن  .ل
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مد ػػعلرلهػػلؾؾلدإلنهػػ ن لتاػػتغؼل ػػ ل لخ هػػحلدMaslowميػػتلحػػتدلإص دىػػ ـل   ػػلؾل 
 ػػكسلى  ػػ لي ىتتػػولد    ػػ حلىػػ ل درة جػػ تلدرؤةؾرؾج ػػحلدردظ بػػحلد مر ػػح،لتلةيػػ ل ب  ػػ ةل
درة جػحلإرػػعلد  ػػؽلثػؼلدرة جػػحلإرػػعلدرةػػولمدالنت ػ  لثػػؼلدرة جػػحلإرػعلدالحتػػ دـلمدرتقػػتي لثػػؼل

ل.(٘ٚصل(ٕٙٔٓىؽلص د فلنع حل ل.ل نقبدرادتدرة جحلإرعلتةقةقل
حػتل غػ ى لدرفػةحلدرادهػ حلنؾرل    ؽلدرادهػ ل درظ أنةاػحلدرادهػ ح(لمبعتلدرشعل

دإليج ص ػػحلمنمؿل ب ػػ دتي لميػػتلتةػػتثلدركتةػػ ل ػػؽلدرعل ػػ  لىػػؽلنصػػ زلدر ب ػػ دتلدإليج ص ػػحل
رلفػػةحلدرادهػػ حلمدرتػػ ل ايػػ ل ػػعؾرلدردػػ دل ػػ   ؽلدرادهػػ لمدر ضػػ لىػػؽلدرة ػػ ةلمدال ػػت ت عل

تزنػػػػحلخ ر ػػػػحل ػػػػؽلدالضػػػػظ دألدرادهػػػػ لصيػػػػ لمتةقةػػػػقلدرتؾد ػػػػقلدرادهػػػػ لم اػػػػ  ل خفػػػػ حل 
مدرفػػػ دى تلدرتدخل ػػػػح،ل  رة رػػػحلدرادهػػػػ حلدرتػػػػ ليع شػػػي لدإلنهػػػػ فلتػػػاعكولىلػػػػعلتفػػػػ   تول
مح ا تولم هتؾىلنددلول كل  لا فلدرد دل ظ  ؽلدرب ؿل  كؽلدرقلولدرتدعلتةفػةلولمزددتل

ل(.ٙ،لصٕٙٔٓ   جعل  صقل،لص د فلنع  ح،للر نج زدد عةتول
 ػػ  لحػػؾؿلىػػادلدر ديػػؾـل د  ػػؽلدرادهػػ  ل لقػػتلذىػػولص هػػةزلمرقػػتلتعػػتدتلنرد لدرعل

Bethezإرػػػعلنفلدرشػػػعؾرل ػػػ   ؽ،لإن ػػػ ليعاػػػ ليػػػترةلدردػػػ دلىلػػػعلتأكةػػػتلدركةاؾنػػػحلمإثبػػػ تلل
درؾجػػؾدلمدرتقػػحلدر ؾضػػؾع حل ػػ رادولمدرقػػترةلىلػػعلإ ػػب علدرة جػػ تلمدر يبػػ تلمدإلحهػػ سل

دإليجػ ص ل ػعلدرؾديػعلدردعلػ لل  رقؤؾؿلمدرتقتي لمدر ضػ ل ػؽليؤػسلدرػادتلمد خػ بؽ،لمدرتع  ػس
ل.لدر عػػػ ش،لمدر جػػػ ردةلرلغػػػ مؼلدرج ربػػػح،لمدراغػػػ ةلدر تد للػػػحلرل هػػػتقؤسلمدال ػػػت ت عل  رة ػػػ ة

ل.(ٖٗٔصل(ٕٙٔٓنقبلىؽلىلك لى    للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لمن  رل ج  ؿلح زة لنفلد  ؽلدراده ل ديؾـليتػأث ل  رعتيػتل ػؽلدرعؾد ػسل ػلب  لنم
لإيج    ،لمبتتدخسل علح ج تلدإلنه فلد     حلمدالجت  ع حلمدراده ح.ل

ل(.ٕٛٔ،لٕٔٓٓ ج  ؿلح زة،لللللل

مبشػػة ل نح ػػتلدرت اػػ  لإرػػعلنفلد  ػػؽلدرادهػػ ليعاػػ لد  ػػ فلمدرة  يػػحلمدرضػػ  فل
م ػػكؾفلدرقلػػولمدالط  اػػ فلمدربعػػتلىػػؽلدرخػػؾؼلمدرقػػترةلىلػػعل ؾدجيػػحلدر د جػػ تلدر تؾيعػػحل
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دمفلنفليت تػػولىلػػعلذرػػػلدخػػتبؿلنملدضػػظ دأل ػػ لد مضػػ علدرهػػ لتةلموةػػ لدر تؾيعػػح،ل
ل(.ٚٛ،لصٖٕٓٓ نح تلدرت ا ،ل   ليعا ولذرػل ؽل عؾرل  رخظ لمىتـلدال تق درل

ض ؼل  ازؿلىه دف ل أفلدرشعؾرل    ؽلدرادهػ لىػؾلإحهػ سلدرظدػسل  ريػتم لنمل
  تػػ ؿلدر جت ػػعلمدالضػػظ دألمننػػولضػػ مريلرؾجػػؾدلدردػػ دلمللمدرظ أنةاػػح،لمدربعػػتلىػػؽلدرقلػػق

ك ػػ لن ػػ رل  ػػ جلطػػو لميخػػ مفلإرػػعلنفلدرشػػعؾرل ػػ   ؽلدرادهػػ ،لل(ٖٔ لٕٗٓٓىهػػ دف،ل
مدريػتم ،لا ػ لتت تػسلخ رج  ػ ل ػ لل  الط  اػ فح رحلنده حلددخل ػحليشػع لدردػ دل ػؽلخبريػ ل

تةقةقل عغؼل ظ رولمإ ب علح ج تولم ةؾعلرمحلدر ض لدراده لرتيو،لمتقؤػسلدردػ دلرادتػول
لجػػ زلم شػػ راتولدرةك ك ػػحل ػػ لننشػػظحلتةقػػقلرتيػػولىػػادلدإلحهػػ سلمتتى ػػو.لمإحه  ػػول  إلن

ل.(ٕٛٗ لٕٗٓٓ   جلطو،لنقبلىؽلدرهةتلىؤتلدر جةت،لللللللللللللللللللللللللللللل

مت ىل زباول قة  ل أفلد  ؽلدراده ليعتل ؽلنىؼلجؾدنولدرشخفػ حلمدرتػ ليؤػتنل
 دتلدرظدؾرػػحلدرتػػ لي ػػ لصيػػ لمىػػادلتكؾبايػػ لىاػػتلدردػػ دل اػػالصتديػػحلنشػػأتولد مرػػعلخػػبؿلخؤػػ

دل ػ لديل  حلػحل ػؽل  دحػسلدرع ػ لإذدل ػ لتعػ ضل در تغة لدرهػ كؾرؾج لدريػ ـليكػؾفل يػتد 
دردػػػ دلإرػػػعلضػػػغؾ لندهػػػ حلنملدجت  ع ػػػحلنمل ك بػػػحلرػػػؼليتة ليػػػ ،لم  ػػػ ليػػػتلتػػػبديل ػػػولإرػػػعل

ل.(ٚٚ،لٕ٘ٓٓ زباول قة ،لدالضظ دألدراده .ل
 ػػ   ؽلدرادهػػ ل ػػبددهلننػػول ػػعؾرللمبػػ ىلنح ػػتلدرمبػػشل  ػػ لتع بدػػولىػػؽلدرشػػعؾر

ددخسل  ريتم لمدرهكةاح،لياؼلىؽلتقتي لمتقؤسلدرد دلرادتولمرآخ بؽ،لمنغ تولدر ؾضػؾع حل
ىاي ػػػ ،لمدرػػػايليتجلػػػعل ػػػ لدرتع  ػػػسلدرؤاػػػ  ل ػػػعل ج بػػػ تلمديعػػػولدردعلػػػ لمعػػػ مؼلح  تػػػول

د ػو،ل،لم ؽلثؼليترتولدإليج ص حلىلعلإ ك ن حلتةقةػقليػترل عقػؾؿل ػؽل ختلػ لنىتدر ع   ح
ل(.ٛ،لٖٕٔٓ نح تلدرمبش،لم لؾغلدرجحل قؤؾرحل ؽلإ ب عل عغؼلريب تولم ظ ربح.ل

ػػػ لرأل ػػػؽلدرادهػػػ ل أنػػػولىػػػؾل إضػػػ  حلر ػػػ ل ػػػؤقل لقػػػتلنمردتل  ػػػ    لدرظػػػ ى  لتع بد 
درفةحلدراده حلرلد د،لمىؾل ؽلدرة ج تلد     حلدربز حلرلا ؾلدراده لدرهل ؼلركػسل ػ دل

  ػػػ    لب علدرة جػػػ تلدرادهػػػ حلمدالجت  ع ػػػحلد خػػػ ى.لدإلنهػػػ فلتي ػػػألإل ػػػلن ػػػبعي إذدل ػػػ ل
ل(.ٓٔ،لٜٕٔٓدرظ ى ،ل
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لرتىلدرد دليشت سلىلع  لمىؽلن ع دلد  ؽلدراده ل اجتلنفلىادلدر ديـؾ

إدردؾلدردػػ دلرلعػػػ رؼلمدرة ػػػ ةلاؤة ػػحل ػػػ رةلدد  ػػػحل يشػػع ل  رك د ػػػحلم  رعػػػتؿلم  الط  اػػػ فل -
 مدالرت  ح(.

 دالحت دـل عيؼ(لإدردؾلد خ بؽلصؾقديؼلمدمديؽل متب دؿ -

 خ بؽلمحؤيؼ.درتقحل  لد  -

 خ بؽ.درته  فل علد  -

 درتد ؤؿلمتؾيعلدرخة . -

 درشعؾرل  رهع دةلمدر ض . -

 درشعؾرل  ريتم لمدالرت  حلمدال تق درلدالندع ر . -

 تقؤسلدرادتلمدرته  فل عي لمدرتقحل  لدرادو. -

 درشعؾرل  ركد  ةلمداليتتدرلمدرقترةلىلعلحسلدر شكبت. -

 ؾديع حلرأل ؾرلمىتـلدري مأ.در ؾدجيحلدر -

 (.لدرخلؾل ؽلدالضظ دألدراده ل مدرشعؾرل  رتؾد قلمدرفةحلدراده ح -

 (.ٖٗٙ،لٜٕٔٓح  تلزى دف،لنقبلىؽلىش ـلا  س،ل 

حهػػػ سلد  ػػػؽلدرادهػػػ لنجػػػتى ل ت تلػػػحل ػػػ لدإلمىػػػؽل غػػػ ى لدنخدػػػ ضل هػػػتؾىل
مدرػػػػ  ضلل  رتيتيػػػػتلميػػػػتليكػػػػؾفلمى   ػػػػ ،لحةػػػػلليشػػػػع ل ػػػػ رخؾؼلمدرقلػػػػق،لدإلحهػػػػ سل  راؤػػػػا

ى ػػ ؿلمىػػتـلدرقؤػػؾؿل ػػؽلد خػػ بؽ،ل ضػػب لىػػؽلدإلحهػػ سل ػػ الوت دألمدرؾحػػتةلمدرعزرػػحلمدال
خػػ بؽ،لىػػبمةلىلػػعلدر ةػػسلإرػػعل،لمىػػتـلدرتد ىػػسلنملدرتؾدقػػسل ػػعلد مىػػؾلصػػةؽلنىلػػولمذمبػػو

د ػػػػػتختدـلحةػػػػػسلد  ع ػػػػػحل ػػػػػلؤ حل تػػػػػس ل دركؤػػػػػا،لدرعػػػػػتمدف،لدال ػػػػػق  ،لدركػػػػػاأ،لدرتؤ بػػػػػ ل
مدالنتغػ ـلف ػولمدنخدػ ضلرتضج (ل علىتـلدر يبحل  لدتق لولمدرتعؾبض،لات ةلدرشك مىلمد
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 درهػػةتلدمحملنجػ ز،لمىػػتـلدرقػترةلىلػػعلدتخػ ذلدرقػػ دردتلنملدرتع  ػسل ػػعلدر شػكبتلدد ع ػحلدإل
ل(.WATTERS, 2001،ل ٕٔٔٓىؤتلدرع ؿ،ل

مىػػػؽلدر د ريػػػ تلصػػػةؽلدرشػػػعؾرل ػػػ   ؽلدرادهػػػ ل ػػػؽلىت ػػػولنجػػػتلنفلإدردؾلدردػػػ دل
ع ل ك  ػػحلذدتػػو،لمبػػاعكولىػػادلدرشػػعؾرلىلػػعل ػػلؾا  تول ػػ لاػػسلرأل ػػؽلدرادهػػ ليجعلػػوليشػػ

ػػػ .ل  اػػػ ح لدرة ػػػ ة،لف كػػػؾفلنغػػػ ةلإيج ص ػػػحلنةػػػؾلح  تػػػو،لمنةػػػؾلد خػػػ بؽ،لمنةػػػؾلذدتػػػولنيض 
مبكؾفلنكت ليترةلىلعلدرتةكؼل  لدندع التو،لمنكتػ ليػترةلىلػعل ؾدجيػحل شػكبتو،لمىاػت  ل

،لمبضػػػػظ ألدندع ر ػػػػ لمب ػػػػ رسليدتقػػػػتلدإلنهػػػػ فلد  ػػػػؽلدرادهػػػػ ليدتقػػػػتلدال ػػػػتق درلمدريػػػػتم 
ل لؾا  تلدر ش يبح،لمدرعا ،لمنى  ؿلدرؤلظجح.ل

ل.(ٚ،ٕٔٔٓ ىش ـلدرخؾر ،ل

نعتدـلد  ؽلدراده لر ول  حلو بزبحلمركؽليتليكؾفلنت جحلرلتأثة دتلدرؤة  حلإإفل
مىؾلي صسلرلتغةة ،ل هلؾا  تلدرؾدرتيؽلتج هلنصا ليؼل ػ ل  حلػحلدرظدؾرػحلتػبث ل ػ ل شػ ى ل

 حلػحلدر  دىقػح،ل ضػب لىػؽلد صػؾةلوةػ لدرتدى ػحلمىػتـلمجػؾدلتؾدقػسلمجػتدن لد  ؽل  ل 
مىػػػ طد لصػػػةؽلد ألمدرظدػػػسلرتقػػػتيؼلدرػػػتىؼل ػػػ لرةغػػػ تلدرتيتيػػػتلمدرخظػػػ ليػػػبديل ػػػولإرػػػعل
درشعؾرل عتـلد  ؽلمد صؾةلوة لدرتدى حلتلعولدمر دلرل ه   ل  لتا  حل ش ى لىػتـلد  ػؽل

ل(.لAlegre, 2008, P:13 ل(ل&Rainx & Bhan, 2013, P.52رتىلد صا  ل 
 ؽلدرعتيػػػػػػػتل ػػػػػػػؽلدر شػػػػػػػكبتلدرادهػػػػػػػ ح،لتـلدإلحهػػػػػػػ سل ػػػػػػػ  مبت تػػػػػػػولىلػػػػػػػعلىػػػػػػػ

مدالضظ د  تلدرهلؾا ح،لمدرخؾؼلمدرقلق،لمدرتؾت ،لمدرة صلدرزدلت،لمدنعتدـلدرتقػح،لمدرشػػل
 ػػ لد خػػ بؽ،لمنقػػرلدنت  لػػو،لمدرتبع ػػح،لمدرتقةػػتلمىػػتـلدرة بػػح،لمدرهػػلؤ حلمدرتػػ ددلمدرتيػػ أل

نػػزمد ،لمدرعزرػػح،لمد ن ن ػػح،لمدالنتي زبػػح،لهػػ ؾر ح،لمإرقػػ  لدرتبع ػػحلىلػػعلد خػػ بؽ،لمدإلر  ػػؽلد
مدرعػػتمدف،لمدإلحهػػ سل ػػ رقي لمدرغلػػؼلمدركؤػػالمدركػػاأ،لمدرتؤ بػػ ،لمدالوتػػ دأ،لمدإلحهػػ سل

 ػػػؽلإرػػػعلد  كػػػ رلدالنتة ربػػػح،ل  ر ػػػأس،لما دل ػػػحلدرة ػػػ ةلم ػػػؽل ةيػػػ ،لميػػػتليعػػػؾدل قػػػتدفلد 
(،لٕٔ٘،لٕٗٓٓةػػزف،لمدال تهػػبـ.ل درهػػةتلنح ػػتلىؤػػتلدر جةػػت،لحهػػ سل    ػػ ،لمدرمدإل

ل.(ٖٖٛ،لٕٔٔٓ حا فلخؾج،ل
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مرعػػسل ػػؽلن ػػب أل قػػتدفلد  ػػؽلدرادهػػ لإخدػػ ؽلدردػػ دل ػػ لإ ػػب علح ج تػػو،لمىػػتـل
درقترةلىلعلتةقةقلدرادت،لمىتـلدرتقحل ػ رادو،لمدرقلػق،لمدر خػ مؼلدالجت  ع ػح،لمدرضػغطل

ل.(ٖٔ،لٕٔٓٓ ؿل خت رلح زة،ل ج دراده لمىتـلدال ت ت عل  رة  ة.ل
م  لىادلدرفتدلي ىلىش ـلدمحمل نفلد  ؽلدراده لرػتىلدر  دىػقلدرظ يػحلدرتد ع ػحل

دجت  ع ػحلىلػعلحػتل ػؾد لمدنعػتدـللركسلدحت  ج تلدر  دىقل هػةؾرؾج حلا نػالنملندهػ حلنم
ىػػادلدرشػػعؾرليؾرػػتلدركتةػػ ل ػػؽلدر شػػكبتلدرادهػػ حلمدالجت  ع ػػحلرل  دىػػق،لمبػػاغرلح  تػػول

ىشػ ـلدمحمل لإي هلإرعلدرؾيؾعلضة حلدإلحب  ،لمدر أسلم قتدفلد  س،لم قتدفلدريتؼ.ل دد ع ل
ل(.ٖٙٙ،لٜٕٔٓك  س،ل

 أنػول ديػؾـل  اػولل لتع بد ػ لرأل ػؽلدرادهػ   لضؾ ل  ل ؤقليهػتخلرلدرب حػلل
ياظػػػؾيلىلػػػعلدرشػػػعؾرل ػػػ   ؽلمد  ػػػ فلمدرظ أنةاػػػحلدرادهػػػ حلمدرهػػػبـلدرػػػادت لمدر ضػػػ لىػػػؽل

ديػػؾـلدإليجػػ ص لريػػ لمدرقػػترةلىلػػعلدرتك ػػف،لمىػػ لح رػػحليكػػؾفل ةيػػ لإ ػػب علدرػػادتلمتا  ػػحلدر 
در يب تل ض ؾن  لموة ل ع ضل يلتيتيت،لا  لنفلدرشعؾرل    ؽلدرادهػ ليجعػسلدردػ دل
لي ةسلإرػعلتع ػ ؼلىػادلدرشػعؾرلىلػعلدر ة ظػةؽل ػولمبػ ىل ػ لدراػ سلدرخةػ ل ةتعػ مفل عيػؼ

ذرػػػلىلػػعلتقؤلػػولرادتػػولمبشػػع ل  رهػػع دةللخػػ مفلمبػػاعكومبشػػع ل  الرت ػػ حلريػػؼل ةتقؤلػػولد 
مدر ض لمجؾدةلدرة  ةلمبقؾيلرتيول هػتؾىلدرعزب ػحلمدري ػحلمدرفػب حلدرادهػ حلر ؾدجيػحلنيل
 شػ كسلنملنحػتدثلضػ وظحلمبا ػؾلرتيػول هػتؾىلدرظ ػؾحلمدإلنجػ زلمدرؾقػؾؿل كؤػ ليػترل

ل ؽلتةقةقلدرادت .

 دافعية اإلنجاز:  (3

 ل ػػ لإدخ ريػ لإرػػعلدرتػػ دثلMuray ػؾرديل ل ػؽلدر دػػ ل ؼلدرتػ لي جػػعلدردضػسلإرػػع
لدرة جػحلإرػعلدإلنجػ زل   لحةػللصػتنلىػادلNeed to Achievementدرهػ كؾرؾج ل ديػـؾ
دربعةػتلدرػايلذىػولإر ػولدركتةػ ل ػؽلدرترد ػ تللدر ديؾـل  لدالنتش رلىلعلدر وؼل ؽلدر ػتى

ادهػػ حلمدربةػؾثل ػ لدإلنجػػ ز،لإاللنفلىػادلدر ديػػؾـلرػؼليخػ جلىػػؽلنهػقل ػػؾدريلرلة جػ تلدر
ل.(ٛٛ،لٜٛٛٔ  ؾ ع،لمنصؾلن ل و،ل
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مب اػػػػزلتع بػػػػفل  ػػػػؾردي لىلػػػػعلتةقةػػػػقلد  ػػػػ   لدرتػػػػ لي دىػػػػ لد خػػػػ مفلقػػػػعبح،ل
مدرهػػ ظ ةلىلػػعلدرؤة ػػح،لمدرػػتةكؼل ػػ لد  كػػ ر،لم ػػ ىحلد دد لمدال ػػتقبر ح،لمدرتغلػػولىلػػعل

ت،لخػػ بؽلمدرتدػػؾؽلىلػػةيؼ،لمدالىتػػزدزل  رػػاد لػػؾغل عػػ ية لدال ت ػػ زلم ا يشػػحلد درعكبػػ ت،لمل
ل(.ٕٔٔ،لٜٜٙٔ  تحالىؤتلدرة ةت،لمتقتي ى ل  ر   ر  تلدرا جةح،ل

 لىلػػعلدد ع ػػحلMeclelland et alمرقػتلنج بػػالدرد ػ تل   ك بنػػتلميخػػ مف،ل 
دإلنجػ زلحةػػللنعيػػ تلنفلد  ػػخ صلذميلدرتد ع ػػحلدرع ر ػحلر نجػػ زلي ةلػػؾفلإرػػعلدخت ػػ رل

ص ةلنكتػػ ل ػػؽلذميلدرة جػػحلمدر تػػ ل  إلقػػ درد ى ػػ ؿلدر تؾ ػػظحلدرفػػعؾ ح،لا ػػ ليتهػػ ؾفل
در اخدضحلر نج زلا  ليتؤػةؽلنفلدرتػتربولىلػعلدرتدػؾؽل ػ ل  دحػسلدرظدؾرػحليهػ ىتلىلػعل

ل(.ٜٜ،ٜٜٙٔ ىزلدرتيؽلىظ ولتا  حلدد علدإلنج زلرتىلدرد دل

ىػػػادل  إلضػػػ  حلإرػػػعل ػػػ لن ػػػ رلإر ػػػو،ل ىؤػػػتلدرلظ ػػػفلخل دػػػح لنفلدرتد ع ػػػحلر نجػػػ زل
حلمدرهع لنةؾلدراج حلمدرتدؾؽلرتةقةقلنىتدؼل عةاح،لتعا لد تعتددلدرد دلرتة سلدر ه ؾر 

مدر تػػػػػ ص ةلرلتغلػػػػػولىلػػػػػعلدرعكبػػػػػ تلمدر شػػػػػكبتلدرتػػػػػ لتؾدجيػػػػػولمدرشػػػػػعؾرل أى  ػػػػػحلدرػػػػػز ؽ،ل
مدرتخظػػ طلرل هػػتقؤس،لمتتضػػ ؽلدرتد ع ػػحلر نجػػ زلضػػ ؽل كؾنػػ تلن   ػػ حلىػػ لدرشػػعؾرل

عؾرل أى  ػحلدرؾيػال  ر ه ؾر حلمدرهع لنةؾلدرتدؾؽلرتةقةقل هتؾىل  تدع،لمدر ت ص ة،لمدرش
ل(.ٜٚ،لٜٙ،لٕٓٓٓىؤتلدرلظ فلخل دح،ل لرل هتقؤس.مدرتخظ طل

ػ لمبض فل  ىؤػتلدرلظ ػفلخل دػحل لإرػعل ػ ل ػؤقلنفلدد ػعلدإلنجػ زليلعػولدمر دل ي  
 ػػ لر ػػعل هػػتؾىلندد لد  ػػ ددلمإنتػػ جيؼل ػػ ل ختلػػ ل جػػ التلد نشػػظحلدرتػػ ليقؾ ػػؾفلصيػػ ،ل

د لد ك دي  لدردعلػ لرلظػبأ،لحةػلليةقػقلمىبمةلىلعلذرػل يؾل ب  لجةتلرلتاؤبل   د
 ىؤػػػتلدرلظ ػػػفلخل دػػػح،لد  ػػػ ددلدر  تدعػػػؾفل ػػػ لىػػػادلدرػػػتد عل هػػػتؾب تلى ر ػػػحل ػػػؽلدراجػػػ ح.ل

ل(.ٕٛ٘  جعل  صق،ل

 ج ؾىػحل ػؽلدرخفػ لرلرػاميلدد ػعلدإلنجػ زللMeclellandل–مبلخرل ػ لا بنػتل -
 در  تدعل  لدراق  لدرت ر ح 
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حليػػتلتكػػؾفلدرخ قػػ حلدرد بػػتةلمد ىغػػؼلمقػػد ل  ر خػػ ط لدر عتترػػلالسخززا خ السدتجلززة: -
 ر نه فلدرايليت تعلصتد علإنج زل  تدع.

إفلد   ددلذميلدد علدإلنج زلدر  تدعليدضػلؾفللالحاجة إلى التغحية الخاجدة الفهرية: -
د نشظحلدرت لتقتـل علؾ  تلدرتغايحلدر دجعحلدرتق قحلمدردؾربحل شأفلا ف حلدرتقتـلنةؾل

 دريتؼ.

 ػػ رد دلذميلدد ػػعلدإلنجػػ زلدر  تدػػػعليجػػتل ػػ لإت ػػ ـلدر ي ػػػحلنمللنجزززاز:الخضززا  ززن اإل  -
 درع سل  ليةققلرولدإل ب علمدر ض لىؽلندهو.

فب جػ دلدخت ػ رلد  ػ ددلذميلدد ػعلدإلنجػ زلدر  تدػعللاالنهساك فزي السهسزة أو الدسز : -
صيتؼل  ل هنيؼليتجيؾفلت     لإرعلدالني ػ ؾل ػ لدر ي ػحلنملدرع ػسلحتػعلياجةػؾدل ػ ل

 و،لمىؼلالليتؾيدؾفلىؽلدرع سلدمفلإك  رولماللي ضؾفلىؽلنندهػيؼلإاللإذدلصػارؾدلإت  
 .(Luthans, 1996, 171)نيفعل  ل  لجيتىؼ.ل

 تشسية دافع اإلنجاز لجى الطالب:

 لنفلتا  ػػحلدد ػػعلدإلنجػػ زلرػػتىل Alchuter at alيػػاا لاػػسل ػػؽلدرشػػؾت لميخػػ مفل  -
لإحتدثلتغة دتل  لدرهػلؾؾلدرعػ ـل رػتىلدرظػبأ،لمذرػػلصتةػؾبليؼل ػؽلدرظبأليهتلـز

حػػ رتيؼلوةػػ لدري د ػػحلإرػػعلنخػػ ىلنكتػػ لد ػػتق در دلتت ةػػزل ػػ رتخظ طلمدرةةؾبػػحلمدر غػػ   ةل
ل(.ٖٔ لٕٕٓٓنقب لىؽلدمحملح تدف لدرؾدع ح.ل 

محتػػعليتةقػػقلىػػادلدرتغةػػ ل ػػ ل ػػلؾؾلدرظػػبأل بصػػتل ػػؽلمضػػعلد ػػت دت ج  تلم ػػ د لل -
   ل ج التلح  تيؼلدر ختلدح.لرلظبألي كؽلنفلتزبتل ؽلدد عةتيؼلر نج ز

(ل  رك ف ػحلدرتػ ل كػؽلٜٜٙٔ ل Meclelland et aclىػتؼل  كل بنػتلميخػ مفل مرقػتلدل -
صي لإن   لدد علدإلنج زلىاتلدر د تيؽل تؤلؾرتلىاهلدرك ف حل  لص ن  للتتربؤ ليتكػؾفل

  ؽلنر عحل  دحسلىلعلدراةؾلدرت ر  ل
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ػ ليفػة ةلتةتػؾيلىلػعل   ر ػحليتظلػول ػؽلد  ػ ددلنفليكتؤػؾدللالسخحلة األولى: - يفف 
دإلنج زلىلعلدر هتؾىلدرخ  ر لم تتع ؼلدإلنج زلدرخ  ر لي كؽلزب دةلد دد لدرايلياؼل

لىؽلدإلنج ز.

ليتؼل ةي لإيا علد   ددل أفلدرة  ةلتتظلولإن   لدرتد علر نج ز.لالسخحلة الثانية: -

ؼلمنفليةتدغػؾدل هػجبتليظلول ؽلد   ددلنفليةتدمدلنىػتد   ل ندهػيلالسخحلة الثالثة: -
لرياهلد ىتدؼلم جبتلتةتدل تىلتقت يؼلنةؾلىاهلد ىتدؼ.

  ةػ لدرػتيؽلحهػةؽ،لخػ لعلنفليػتىؼلاػسل ػايؼلد يةللد  ػ ددلىلػلالسخحلة الخابدة: -
ل(.ٓٗ،لٜٛٛٔ

مبقػػػتـلإ ػػػػ  ىةسلصػػػػتر ل عػػػضلدرخظػػػػؾدتلدرتظؤ ك ػػػػحلرتا  ػػػحلدد ػػػػعلدإلنجػػػػ زلرػػػػتىل
لدرظبألمى  

  ر ش كسلدرة  ت حلدرع  حلمدرخ قح.لت اةزلدنتب هلدرظبأل ل -ٔ

 إث رةلدنتب هلدرظبأل خؤ دتل دةتةلتتعلقلصتد علدإلنج زلرتييؼ.ل -ٕ

 تزمبتلدرظبأل  ر علؾ  تلدر تجتدةلدرت لتتة لرتييؼلدربةللمدردضؾؿ.ل -ٖ

 درتشج علدرتدلؼلمدر هت  لىلعلدراج حلمتةقةقلإنج زلى ؿ.ل -ٗ

 درضع ل  ل خف  تيؼ. ه ىتةلدرظبأل  لدرتع ؼلىلعلجؾدنولدرقؾةلملل -٘

 ت اةزلدالنتب هلىلعلدرة  زل كسل عظ  تولمحؾددثو.ل -ٙ

تا  ػػحلدرتقػػحل ػػ رادولمدالىت ػػ دلىلػػعلدرػػادتلرػػتىلدرظػػبأ.ل نقػػب لىػػؽل فػػظدعلل -ٚ
ل.(ٔٛٔ،لٓٛٔ،لٕٔٓٓ غلؾـ،ل

مىكادل ػهفلد ػت دت ج  تلم ػ د للتا  ػحلدد ػعلدإلنجػ زلىػ لتلػػلدرخؤػ دتلدر اغ ػحل
خفػػػ لرلدرتدكةػػػ لمدر شػػػ ى لمدرهػػػلؾؾلدرتػػػ لت ةػػػزل ػػػؽللدرتػػػ لتتػػػ فلرأل ػػػ ددلتعلػػػؼل عػػػض

ليت تعؾفلصتد علإنج زلى ؿ.
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مجتيتل  راا لرقتلن  رل   رمؽل ؾ ع ل أفلدد علدإلنجػ زليعػتلدر يبػحل ػ لد دد ل
ل.(ٙ،لٜٜٔٔ ؾ ع،لل   رمؽل.لمدر د تيؽدرجةتلمتةقةقلدراج حلدرترد  لرألطد ؿل

ج ص حلرلفةحلدراده حلمدرت ل اي لمت ىل ص د فلنع  ح لإفل ؽلنص زلدر ب  دتلدإلي
 ػعؾرلدردػ دل ػػ   ؽلدرادهػ لمدر ضػ لىػػؽلدرة ػ ةلمدال ػت ت علصيػػ لمتةقةػقلدرتؾد ػقلدرادهػػ ل
م ا  ل خف حل تزنحلخ ر حل ؽلدالضظ د  تلمدرف دى تلدرتدخل ح،ل  رة رحلدرادهػ حلدرتػ ل

 رػولى دل ػ ليع شي لدإلنه فلتاعكولىلعلتف   تولمح ا تولم هتؾىلنددلػول كل ػ لاػ فلدرظ
 صػػػػ د فلنع  ػػػػح،ل ظ ػػػػ ؽلدربػػػػ ؿل ػػػػ كؽلدرقلػػػػولدرتدػػػػعلتةفػػػػةلولمزددتلدد ع ػػػػحلر نجػػػػ ز.ل

ل(.ٕ،لٔ،لصٕٙٔٓ

لدد علدإلنج زليهتخلرل  أنولنحػتللرول لدرب حللتع بد  م  لضؾ ل  ل ؤقلر ديـؾ
در ػػؾددلدري  ػػحل ػػ لنغػػ ـلدرػػتمد علدإلنهػػ ن حلمىػػؾلدد ػػعلرػػتىلدردػػ دليبةػػلل ػػؽلخبرػػولىلػػعل

 ؾدي لتتض ؽل هتؾب تل ؽلدال ت  زلمدرتدؾؽ،لإنولدركد حل ؽلنجسلدره ظ ةلدرتا  ول  ل
لىلادلدرػتد عليػؾلىلعلدرتةتي تلدرفعبح،لا  لننوليهيسلى ل حلدرتعلؼلرأل  ددلدرايؽلرػتييؼلىػ

لؽلدرايؽلرتييؼلىادلدرتد علإلنج زل فؾرةل اخدضح .ل فؾرةلن  علمنحهؽل 

 الدراسات السابكة:

ىػػػتدؼلم ػػػ مضلدرهػػػ  قحلذدتلدرفػػػلحل ظؤ عػػػحلنللتدرترد ػػػ  ػػػةتؼلىػػػ ضلرػػػبعضلل 
ل درفػب حلدرادهػ حلمىبي تيػ ل كػسل ػؽلد  ػؽلدرادهػ لمدد ػعلدإلنجػ زدرترد حلدرة ر ػحلىػؽل

ةؽلدرفػػب حلمدرتػػ لا نػػالتيػػتؼلرلتعػػ ؼلىلػػ لدرعبيػػحلصػػلرػػتىلىةاػػول ػػؽلطػػبألدرج  عػػح 
لإرػػػعل  إلضػػػ  حزلنجػػػ  لم تغة دتػػػولدر ختلدػػػحلمدد ع ػػػحلدإل ػػػؽلدرادهػػػدرادهػػػ حلمن ع دىػػػ لمد 

دردػػػ مؽلصػػػةؽلدرجاهػػةؽل ػػػ لا  ػػػحل تغةػػػ دتلدرترد ػػحلاػػػارػلد ػػػتخ دجل عػػػضللعدرتعػػ ؼلىلػػػ
درعؾد ػػػسلدرتػػػ لتشػػػة لدرعبيػػػحلصػػػةؽلا  ػػػحل تغةػػػ دتلدرترد ػػػحل ػػػؽلخػػػبؿلد ػػػتختدـلدرتةلةػػػسل

اػبل ػؽلد  ػؽللدرادهػ حل ػؽلخػبؿلدرجػحلد ك ن ػحلدرتاؤػبل  رفػب حلإرعل  إلض  حدرع  ل ل
لا رت ر   ؽلدر ة مرلل  لثبثنج زلمدرت لي كؽلتفا دي لإلدراده لمدد ع حلد
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ــوو   االول: دراســاتور الــ -ًأ ــم مفه ــت   الصــالبة اليفســية تياول ــبعت امل ــه ب ريات يف عالقت

  : مً اليفسيكالض وط والصحة اليفسية واأل

لدرفػػب حلدرادهػػػ حل  ػػؽلخػػػبؿلد ػػتع دضلدرب حػػػللرلترد ػػ تلدرتػػػ لتا مرػػال ديػػػـؾ
لدرفػػػب حلدرادهػػػ حليػػػتلراػػػزتلىلػػػعلدمرلمجػػػتلنفل عػػػضلدرت رد ػػػ تلدرتػػػ لتا مرػػػال ديػػػـؾ

درفػػػػب حل ػػػػ ل ؾدجيػػػػحلدرضػػػػغؾ لدرادهػػػػ حلمدرتخف ػػػػفل ػػػػؽلنث ىػػػػ لىلػػػػعلدرفػػػػةحلدرادهػػػػ حل
مدرجهػػػ  حلمنث ىػػػ لىلػػػعلاػػػسل ػػػؽلدر هػػػ نتةلدالجت  ع ػػػحلمجػػػؾدةلدرة ػػػ ةلمدرفػػػةحلدرادهػػػ حل

مدرتؾد ػػػػػػقلمدرتك ػػػػػػػفللمدر يػػػػػػ ردتلدالجت  ع ػػػػػػحلد كػػػػػػ دي  مدرػػػػػػاا  لدالندعػػػػػػ ر لمدإلنجػػػػػػ زل
مدرتػ لا نػالتيػتؼلل(( ٜٜٚٔى ػ دل خ  ػ ل  نجتلدرد ح.للدإلط ردالجت  ى لم  لىادل

إرػػعلدركشػػ لى ػػ لإذدلا نػػالدرفػػب حلدرادهػػ حلمدر هػػ نتةلدالجت  ع ػػحلي كػػؽلنفليكػػؾفلريػػ ل
دمرلم ػػ طل ػػ لدرعبيػػحلصػػةؽلضػػغؾ لدرة ػػ ةلمدالكت ػػ أ،لمرقػػتلن ػػد تلدراتػػ لللىػػؽلمجػػؾدل

ػ لتع ػسلدرفػب حللىبيحلدرتب ط ػح  ؾجبػحلصػةؽلنحػتدثلدرة ػ ةلدرضػ وظحلمدالكت ػ أ،لمنيض 
دراده ح،لمدر ه نتةلدالجت  ع حلىلعلدرتخف فل ؽلحتةلدرضغؾ ،لمت تبطلدرفةحلدراده حل
مدرجهػػػ  حل  رفػػػب حلدرادهػػػ حلا ػػػ لتؾجػػػتلىبيػػػحلدرتب ط ػػػحل ػػػ ربحلصػػػةؽلدرفػػػب حلدرادهػػػ حل

لمدالكت  أ.
درتػ لنج بػالرلتعػ ؼلىلػعلل Hull: et. al. (1987) :وفزي دراةزة هز  وونزخون  -

لدرفػػب ح،لمدمرلدرفػػب حلا تغةػػ لم ػػ طليخدػػ ل ػػؽلنثػػ  لدرظؤ عػػحلدرع  ل ػػحلر ديػػـؾ
(ل ػؽلطػبألدرج  عػحلٗٓٓٔد حتدثلدرض وظحلرلة  ةلمتكؾنالىةاحلدرترد ػحل ػؽل 

دلصػػػسلثػػػػبثل كؾنػػػػ تل ػػػػ لمدحػػػػت  من ػػػ رتلدرترد ػػػػحل ػػػأفلدرفػػػػب حلدرادهػػػػ حلر هػػػال ديؾ  
رتزدـلمدرتةكؼلمدرتةػتي(لمريػؼلدمرل ػ لدرتخف ػفل ػؽلنثػ لدرضػغؾ ،لا ػ ل ادفلحل دال

تؤػػػةؽلمجػػػؾدلدرتبػػػ  لددؿلصػػػةؽلدرجػػػ تل ك ػػػ سلدرفػػػب حلم ك ػػػ سلدرقلػػػقلدالجت ػػػ ى ل
مدرخجسلمدرؾى ل  رادتلمدرؾى ل   خ ،ل    خ صلذميلدرفب حلدر  تدعحلحفػلؾدل

درػػػؾى ل  رػػػادتلىلػػػعلدرجػػػ تل اخدضػػػحلىلػػػعل قػػػ يولدرخجػػػس،لمدرقلػػػقلدالجت ػػػ ى ،لمل
لمدرؾى ل   خ بؽ.ل
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مدرتػػ لا نػػالل:Clark & Hartman (1996)وفززي دراةززة ك ززالرك وهارتسززان  -
تيػػتؼلرلتعػػػ ؼلىلػػعلنثػػػ لدرفػػػب حلدرادهػػ حلمدرتقةػػػ ؼلدر ع  ػػػ لىلػػعلدرة رػػػحلدرفػػػة حل
مدرشػػعؾرل ػػ رك ألدرادهػػ لرػػتىلىةاػػحل ػػؽلدر د ػػتيؽلدرقػػ ل ةؽلىلػػعلرى يػػحلنيػػ ر يؼل ػػؽل

ترد ػػحلإرػػعلنفلرلفػػب حلدرادهػػ حلدمر دل ػػ لتقلةػػسلنثػػ لدرضػػغؾ لدر هػػاةؽلميػػتلن ػػ رتلدر
مزبػػ دةلدرفػػةحلدرادهػػ ح،لا ػػ لنفلدرفػػب حلدرادهػػ حلمدرتقةػػ ؼلدر ع  ػػ لي كػػؽلدر هػػ ىتةل

ل  لدرتاؤبل  رك ألدراده لمذرػل ؽلخبؿلدرج تلدالكت  ألمدر ض لىؽلدرة  ة.ل
ع ؼلىلعلدرعبيػحلمدرت لنج دى لصيتؼلدرتل(:2002وفي دراةة كفز   بج الرسج ) -

لدرعػ ـل صةؽلدرفب حلدراده حلمدرؾى لدرتيا لم عاعلدرة  ةلرتىلىةاحل ؽلطلبحلدرػتصلـؾ
 كل حلدرت   حل  ر ا  لمدرت لن د تلىؽلمجؾدلىبيحلدرتب ط حلددرحل ؾجبحلصةؽلاسل ؽل

ل،ن عػ دلدرفػػب حلدرادهػ حلمدرػػؾى لدرػػتيا لماػارػلصػػةؽلدرفػػب حلدرادهػ حلم عاػػعلدرة ػػ ة
تلىؽلمجػؾدل ػ مؽلذدتلدالرػحلإحفػ ل حلصػةؽلدرجاهػةؽل ػ لن عػ دلدرفػب حلك  لن د ل

دراده حلرف رفلدرظبأ،لا  لتؤةؽلنفلدرشعؾرل  عاعلدرة  ةلمدرؾى لدرتيا لىػ ل ػؽل
نىػػػؼلدرعؾد ػػػسلدر ػػػبث ةلمد كتػػػ لإ ػػػي    لم  ىل ػػػحل ػػػ لن عػػػ دلدرفػػػب حلدرادهػػػ حلدرػػػتبثل

ل درتةكؼ،لدرتةتي،لدالرتزدـ(.ل
تػػػ للل عػػػضلدرترد ػػػ تلإرػػػعلنفلدرفػػػب حلدرادهػػػ حل اؤػػػ لجةػػػتلىػػػادلميػػػتلن ػػػ رتلن

ل(Mantz 2005مززانتد )   رفػػةحلدرادهػػ حلمدرجهػػ  ح،ل ػػ لضػػؾ لىػػادلدرهػػ  ؽ،لنجػػ ىل
درد ػػػحلىػػػت الإرػػػعلدرتاؤػػػبل جػػػؾدةلدرة ػػػ ةلدرادهػػػ حل ػػػؽلخػػػبؿلدرتدػػػ ؤؿلمدرفػػػب حلدرادهػػػ ح،ل

تاؤػبل جػؾدةلدرة ػ ة،لمتؾقلالدرات لللإرعليػترةلاػسل ػؽلدرتدػ ؤؿلمدرفػب حلدرادهػ حلىلػعلدر
ػػػ لىلػػػعلنفلدرفػػػب حلدرادهػػػ حلتخدػػػ ل ػػػؽلنثػػػ لدرضػػػغؾ لىلػػػعل ىػػػادلمنكػػػتتلدرترد ػػػحلنيض 

درتػػ لىػػت الإرػػعل ع  ػػحلل(Azar 2006)دراةززة أزار  درفػػةحلدرجهػػتيح،لمىػػؾل ػػ لنكتتػػو
درعبيػػػػحلصػػػػةؽلجػػػػؾدةلدرة ػػػػ ةلمدرفػػػػب حلدرادهػػػػ حلمتقػػػػتي لدرػػػػادت،لمنج بػػػػالىلػػػػعلدراهػػػػ  ل

ىػػػ  بت،لمتؾقػػػلالدراتػػػ لللإرػػػعلمجػػػؾدلىبيػػػحلإيج ص ػػػحلددرػػػحلدرعػػػ  بتلمدراهػػػ  لدرغةػػػ ل
إحف ل حلصةؽلجؾدةلدرة  ةلركسل ؽلدرفب حلدراده حلمتقتي لدرادتلمنفلدراهػ  لدرعػ  بتل

لنكت لقب حل ؽلوة لدرع  بت.
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إرػعلدرتعػ ؼلىلػعلدرعبيػحلصػةؽلل(:2005)رضهان أبه ركبزة:  سا هجفت دراةة 
رػػػتىلن يػػػ تلنطدػػػ ؿل تبز ػػػحلددمفلمتةتيػػػتل هػػػتؾىلدرفػػػب حلدرادهػػػ حلمدرفػػػةحلدرادهػػػ حل

درفػػػػػب حلدرادهػػػػػ حلمدرفػػػػػةحلدرادهػػػػػ حلرأل يػػػػػ تلمدركشػػػػػ لىػػػػػؽلنثػػػػػ ل عػػػػػضلدر تغةػػػػػ دتل
درتي ؾو دف ػػػحلمدالجت  ع ػػػحلىلػػػعلدرفػػػب حلدرادهػػػ ح،لتؾقػػػلالدراتػػػ لللإرػػػعلمجػػػؾدلىبيػػػحل

 ػ للدرتب ط حل ؾجبحلصةؽل هتؾىلدرفب حلدراده حلمدرفػةحلدرادهػ ح،لماػارػلمجػؾدل ػ مؽل
درفػػػب حلدرادهػػػ حلت جػػػعلإرػػػعل هػػػتؾىلتعلػػػ ؼلد ـلرفػػػ رفلد  يػػػ تلدربتػػػ لننيػػػةؽلدرتعلػػػ ؼل

لأتزززخي دراةزززة درجػػ  ع لمدرتػػػ نؾيلمد    ػػػ لمركػػػسل ػػػؽلى ػػػ لد ـلمى ػػػ لد طدػػػ ؿ،لم ػػػ ل
مدرتػػ لىػػت الإرػػعلتةتيػػتلدمرلدر هػػ نتةلدالجت  ع ػػحلل(Atri et all:2006وونززخين )

  رفةحلدراده حلرػتىلدرظػبألدرياػتيةؽلد  ػةؾبةؽلل  تا تاؤمدرفب حلدراده حلمدرتتك فل
درػػػتمرةةؽل ػػػ لج  عػػػحل نمىػػػ يؾ لتؾقػػػلالدراتػػػ لللإرػػػعلنفلدر هػػػ نتةلدالجت  ع ػػػحلمدرتتك ػػػفل

جةػػتةل  رفػػةحلل تاؤ ػػ تمدرفػػب حلدرادهػػ حلدر ت تلػػحل ػػ لدالرتػػزدـلمدرػػتةكؼلمدرتةػػتيلاليػػ ل
لدراده ح.ل

طلدرادهػػػ لمىبيتػػػول  رفػػػب حلىػػػؽلدرضػػػغل(:2011وفزززي دراةزززة تشهيزززج البيخ زززجار ) -
درادهػػ حلرػػتىلطػػبألال ػػحلدرت   ػػحل ػػ رع دؽلميػػتلن ػػ رتلدراتػػ لللإرػػعلدنخدػػ ضل هػػتؾىل
درضػػغطلدرادهػػ لرػػتىلدرظلبػػحلا ػػ لتؤػػةؽل ػػ مؽلذدتلدالرػػحلصػػةؽلدرجاهػػةؽل ػػ ل هػػتؾىل
درضغطلدراده لمدرفب حلدراده حلما فلدرد رؽلرف رفلدرظبألدرايلا فلنىلعل اػول

لرتىلدرظ رب ت.
ىػػؽلدرفػػب حلمىبيتيػػ لل(2011)( Zhangدراةززة )زانزز   إرػػعىػػادل  إلضػػ  حلل

  رعؾد ػػػسلدرخ ػػػولدركؤػػػ ىلرلشخفػػػ حلرػػػتىلىةاػػػحل ػػػؽلطػػػبألدرج  عػػػحلدرفػػػةاةؽلمدرتػػػ ل
ن  رتلنت لجي لىؽلنى  حل   تلدرشخف حلا ب  لياؤبل  رفػب حلدرادهػ حلرػتىلطػبأل

 Hasanvand, Arya Dogahehلهدزشفانجوا أريزا ودوجاةيزةم ػ لدرد ػحل لدرج  عػح.

مدرتػػ لا نػػال عاػػؾدفلدرتاؤػػبل  رفػػب حلدرادهػػ حل  الرتكػػ زلىلػػعلدرفػػةحلدرادهػػ حلل:(2014)
(ل ػػؽلج  عػػحل  يػػ ـلنػػؾرل ػػ لٖٛٗمدرػػاا  لدالندعػػ ر لرلظػػبألميػػتلصلػػ لىػػتدلن ػػ ددلدرعةاػػحل 

إي دفلمدرت لنعي تلنت لجي لىػؽلمجػؾدلىبيػحلإيج ص ػحلددرػحلصػةؽلدرفػةحلدرادهػ حلمدرػاا  ل
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دعػػػ ر ل  كؾن تػػػولدر ختلدػػػحل درػػػتةكؼل  رػػػادت،لمدرػػػتد علدرػػػادت ،لمدرػػػؾى ل  رػػػادت(لم ػػػةؽلدالن
درفب حلدراده حلا  لتؤةؽلنفلدرػاا  لدالندعػ ر لرتيػولدرقػترةلدرع ر ػحلىلػعلدرتاؤػبل  رفػب حل

لدراده ح.
م ػػ لدرد ػػحلنخػػ ىلىػػؽلدرفػػب حلدرادهػػ حلمدرفػػ ؾدلدرادهػػ لم ػػ  تلدرشخفػػ حل

)لخايززززات محتذززززسي وتاجززززاري وأنبززززخي زاد طػػػػبألدرج  عػػػػحلمدإلنجػػػػ زلد كػػػػ دي  لرػػػػتىل
مدرتػ لل:Reayat, Mohotashami, Tag ari &Adhbri rad (2015)ل(2015)

ن د تلنت لجي لىؽلمجػؾدلىبيػحلدرتب ط ػحلددرػحلصػةؽلاػسل ػؽلدرفػ ؾدلدرادهػ لمدرفػب حل
رػػتىللدرادهػػ حلم هػػتؾىلدإلنجػػ زلد كػػ دي  لرػػتىلدرظػػبأ،لا ػػ لتؤػػةؽلنفلدرفػػب حلدرادهػػ ح

درد    للدرا جةؾفلدرظبألدرا جةةؽلي كؽلنفلتاؤبلصؾجؾدلدرف ؾدلدراده لرتييؼ،لا  لنفل
لك نؾدلنكت لقب حل ؽلوة ىؼ.

ىػػؽل ةػػرلدرعبيػػحلصػػةؽلدرفػػب حلل( 2017دليلززة   )زميززتك ػػ لن ػػ رتلدرد ػػحل
دراده حلمدراا  لدالندع ر ل  هتؾىلدرفةحلدرادهػ حلرػتىلدرظلبػحلمدرتػ لنج بػالىلػعلىةاػحل

ػػػ لمدرتػػػ لن ػػػد تلٓٗ-ٕٓ(لط رػػػولمط ربػػػحلتتػػػ دمحلنى ػػػ رىؼل ػػػ لصػػػةؽل ٖ٘د يػػػ ل يؾل (لى   
نت لجي لىؽلمجؾدلىبيػحلإيج ص ػحلددرػحلصػةؽلدرفػب حلدرادهػ حلمدرػاا  لدالندعػ ر لمدرفػةحل

ىػؽلدر يػ ردتلدالجت  ع ػحل(: 2017ألحسج السشذاوي )م  لدرد ػحللدراده حلرتىلدرظلبح.
ط روللٓٓٗىةاحل ؽلطبألدرج  عحل  ر افؾرةلصلغاللمىبي تي ل  رفب حلدراده حلرتى

مط ربحلن  رتلنت لجي لإرعلمجؾدلىبيحلدرتب ط حلددرحل ؾجبػحلصػةؽلدر يػ ردتلدالجت  ع ػحل
مدرفػػب حلدرادهػػ ح،لمتؤػػةؽلمجػػؾدل ػػ مؽلذدتلدالرػػحلإحفػػ ل حل ػػ لدرفػػب حلدرادهػػ حلصػػةؽل

لدرجاهةؽلرف رفلدإلن ث.
ل(2013انزززززززت  ومهتفاليزززززززانك )جري  ونيكبنزززززززو  وفزززززززي دراةزززززززة ك االنتزززززززار 

"Kalantar,  kHedri, Nikbakht & Motvalian”:عاؾدفل درتتربولىلػعلدرفػب حلل 
ىػػػت الىػػػاهلدرترد ػػػحلدرتعػػػ ؼلإرػػػعلدمرللىلػػػعلدرفػػػةحلدرادهػػػ حلرلظػػػبأ لهدرادهػػػ حلمتػػػأثة ل

ل درتػػتربولىلػػعلدرفػػب حلدرادهػػ حل ػػ لتعزبػػزلدرفػػةحلدرادهػػ ح،لرػػتىلطػػبألج  عػػحلدرعلػػـؾ
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(لط رب ػػ لٕٓٔ،لميػػتلصلػػ ليػػؾدـلىةاػػحلدرترد ػػحل ٕٔٔٓؾز ػػت فلخػػبؿلدرعػػ ـلدرتظؤ ك ػػحل ػػ لخ
ػػػ لتػػػؼلتظؤةػػػقلدر ك ػػػ سلرلفػػػب حللٕٕ ػػػؽلدرػػػااؾر،لم لػػػ ل عػػػتؿلنى ػػػ رلن ػػػ ددلدرعةاػػػحل ى   

داليتفػػ ديل ػػؽلإىػػتددلدربػػ حتةؽ.لمنعيػػ تلنتػػ لللل–درادهػػ حلمدختبػػ رلدرؾضػػعلدالجت ػػ ى 
 حل ػػ لر ػػعل هػػتؾىلدرفػػب حلدرادهػػ ح،لىػػاهلدرترد ػػحل ع ر ػػحلدرتػػتربولىلػػعلدرفػػب حلدرادهػػ

لم  لر عل هتؾىلدرفةحلدراده ح.ل
م  لدرد حلىؽلتة سلدرضةقلمدرفب حلدراده حلمن ع دلدرشخفػ حلرػتىلدرظػبأل

مدرتػ لىػت الردةػرلن ػطلدرعبيػحلصػةؽلل( 2016نجج دراةة كهلكا  سزخ  زالا الزج نك )
  ػػػػ فلدرؤاػػػػ  لدرعػػػػ  ل لدر تغةػػػ دتلدرػػػػتبثلدرفػػػػب حلمتة ػػػػسلدرضػػػػةقلمن عػػػػ دلدرشخفػػػػ حل مل

(لط رػػػػولمط ربػػػػحل ػػػػؽلدر ػػػػ دىقةؽلٕٖٓر تغةػػػػ دتلدرترد ػػػػحلدرػػػػتبثلم لغػػػػالحجػػػػؼلدرعةاػػػػحل 
درلؤا نةةؽل  رت نؾيلمن ػد تلدراتػ لللىلػعلحفػؾؿلدرػااؾرلىلػعلدرجػ تلنىلػعل ػؽلدإلنػ ثل
 ػػ لدرفػػب حلدرادهػػ حلمتة ػػسلدرضػػةق.لمحفػػلالدإلنػػ ثلىلػػعلدرجػػ تلنىلػػعل ػػؽلدرػػااؾرل

عػػػػتلدركػػػاألمرقػػػتلتؤػػػػةؽلمجػػػؾدلىبيػػػحلدرتب ط ػػػػحلرػػػتىلدرػػػااؾرلصػػػػةؽل ػػػ ل عػػػتلدرعفػػػ ص حلم 
درفب حلدراده حلمتة سلدرضةقلماسل ؽلن ع دلدالنبه  لمدرعف ص حلمدركاأ.لمرقتلاش ل
درتةلةػػػسلدرعػػػ  ل لر تغةػػػ دتلدرترد ػػػحلىػػػؽلمجػػػؾدلىؾد ػػػسلى  ػػػحلم شػػػت احلمىػػػؼلدرفػػػب ح،ل

دالنبهػ  ،لمدرفػب حلدرادهػ حلتة سلدرضةقل  ل ق صسلدرعف ص ح،لدراى ن حل ق صسلدركػاأ،ل
لرتىلىةاحلدإلن ث.

ييػتؼلدرتعػ ؼلىلػعلدرعبيػحلل( ٕٕٓٓ ل وفي دراةة أنيخة لز كاميخة ةدج جسدة
صػػػػةؽلدر هػػػػ نتةلدالجت  ع ػػػػحلمدرفػػػػب حلدرادهػػػػ حلمنؾع ػػػػحلدرة ػػػػ ةلدر  تبظػػػػحل  رفػػػػةحلرػػػػتىل

(ل ػػ بضل  رهػػك لمنمضػػةالٓٙ  ضػػعلدرهػػك ل ػػؽلدراػػؾعلدرتػػ ن لمنج بػػالىلػػعلىةاػػحل 
ترد ػػحلمجػػؾدلىبيػػحلدرتب ط ػػحلددرػػحلصػػةؽلدر هػػ نتةلدالجت  ع ػػحلمنؾع ػػحلدرة ػػ ةلدر  تبظػػحلدر

  رفػػػةحلممجػػػؾدلىبيػػػحلدرتب ط ػػػحلددرػػػحلصػػػةؽلدرفػػػب حلدرادهػػػ حلمنؾع ػػػحلدرة ػػػ ةلدر  تبظػػػحل
  رفػػةح،لماػػارػلتؤػػةؽلمجػػؾدل ػػ مؽلذدتلدالرػػحلإحفػػ ل حلصػػةؽل تؾ ػػظ لدرجػػ تلدرػػااؾرل

مدرفب حلدراده ح،لمنؾع حلدرة  ةلدر  تبظحل  رة  ةلرتىلمدإلن ثل  لدر ه نتةلدالجت  ع حل
للدإلن ث.
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واليت تشري يف عالقته ببعت املت ريات  مً اليفسياأل تياولم مفهوو   الجاىي: دراساتور لا -ب 

  جاس ـىىفعالي واإلالصنود والصالبة اليفسي والذكاء اال إىل

لدبززج ح حسيززج الدززهلي ترد ػػ لدػػ لدرد ػػحلىػػؽل د  ػػؽلدرادهػػ لمىبيتػػول  رتةفػػةسلدر ل
مدرتػػػػػ لا نػػػػػالتيػػػػػتؼلإرػػػػػعلدرتعػػػػػ ؼلىلػػػػػعل هػػػػػتؾىلد  ػػػػػؽلدرادهػػػػػ لمىبيتػػػػػولل(2007)

  رتةفةسلدرترد  لرتىلطبألدمرلرى يحلد يت ـل  تياػحلدر بػ ض،لمرقػتلنج بػالدرترد ػحل
(لط رػػول ػػؽلنػػزال لصػػتمرلرى يػػحلد يتػػ ـلمد ػػتختدـلدرب حػػللٜ٘ىلػػعلىةاػػحلصلغػػاليؾد يػػ ل 

أنةاػػحلدرادهػػ حلإىػػتددل ياػػتلدرػػتر ؼلميخػػ مف،لمرقػػتلتؾقػػلالدرترد ػػحلإرػػعلىػػتةل ك ػػ سلدرظ 
(لصػػػةؽلد  ػػػؽلٔٓ,ٓنتػػػ للل ايػػػ لتؤػػػةؽلمجػػػؾدلىبيػػػحلدرتب ط ػػػحل ػػػ ربحلددرػػػحلىاػػػتل هػػػتؾىل 

درادهػػػ لمدرتةفػػػةسلدرترد ػػػ لرلظػػػبألصػػػتمرلرى يػػػحلد يتػػػ ـ،لا ػػػ لنفلىاػػػ ؾل ػػػ مؽلددرػػػػحل
لتفسلإرعلدر  ضلنملدرع ض.لإحف ل حلصةؽل  ت لد  ؽلدراده لمركؽلصاهولال

م  لدرد حلا نالتيتؼلإرعل ةرلدرعبيحلصةؽلإدردؾلدرظدسلرأل ؽلدراده ل ؽل
مدرتػ لنج بػالىلػعلىةاػحلل(:2003واليأس لز ك ساد مخسيزخ )مدرتيولم ةؽلاسل ؽلدرقلقل

(،لKernsلركػػ رنز ؤػػقلىلػةيؼل ك ػ سلد  ػؽلدرادهػ ل (لطدػسلمطدلػحلطٕٙٓ كؾنػحل ػؽل 
للإرػعلمجػؾدلدرتبػ  لصػةؽلدرشػعؾرل عػتـلد  ػؽلدرادهػ لمدرتدػ علنىػ دضلمرقػتلن ػ رتلدراتػ ل

درقلػػػق،لمدرشػػػعؾرل  رتيتيػػػتلرػػػتىلدرػػػااؾرلمدإلنػػػ ثلمنفل ػػػاخدضلإدردؾلد  ػػػؽلدرادهػػػ ل ػػػؽل
د ألا نػػػالدتج ىػػػ تيؼلنكتػػػ ل ػػػلؤ حلنةػػػؾلدر هػػػتقؤسل ػػػؽل  تدعػػػ لإدردؾلن ػػػؽلدرػػػادول ػػػؽل

لد أ.

إرػػػعلل:Lijuaen, et all( 2004ولقززج هززجفت دراةززة كليجيززان وونززخون )
درتع ؼلىلعلدرعؾد سلدر ػبث ةل ػ لد  ػؽلدرادهػ لرظػبألدر ػتدرسلدرت نؾبػحلمنج بػالىلػعل

(لٚٔ=ٖٔ(لط ربػػػ ل ػػػؽلدرفػػػ لدرتػػػ ن لدرتػػػ نؾيلت دمحػػػالنى ػػػ رىؼلصػػػةؽل ٘ٓٗىةاػػػحل ػػػؽل 
ػ لطؤػقلىلػةيؼل ك ػ سلد  ػؽلدرادهػ ل من ػ رتلدراتػ للل" Liguaxn et all 2004"ى   

رظػبألدرػايؽلنشػ ؾدل ػ لن ػ لصيػ لطدػسلمدحػت،لمد  ػ لدرتػ ليؾجػتلإرعلمجػؾدل ػ مؽلصػةؽلد
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صي لنكت ل ؽلطدسل  لد  ؽلدراده ،لا  لتؾجػتل ػ مؽلصػةؽلدرظػبألدر غتػ  ةؽلمدرظػبأل
لوة لدر غت  ةؽل  لد  ؽلدراده .ل

لمدرػػايلا نػػالتيػػتؼلرلتعػػ ؼل(:2002وفززي دراةززة لززز ك  لززادي السهةززهي )
  رشػػعؾرل  رػػادتلمد  ػػؽلدرادهػػ لرػػتىلطلبػػحلدرج  عػػحلىلػػعلدرهػػلؾؾلدالجت ػػ ى لمىبيتػػول

(لط رولمط ربحل  لج  عحلدر ؾقسل ؽلال  تل ختلدػحلٓٛٚمتكؾنالىةاحلدرترد حل ؽل 
متؼلد تختدـلدختب رل   لؾلرلشعؾرل    ؽلدراده لمرقتلن د تلدرترد حلىؽلمجؾدلىبيحل

ل لؤ حلددرحلإحف ل حلصةؽلدرهلؾؾلدالجت  ى لمدرشعؾرل    ؽ.

دراةزة كز  مزن كةزالم  لدرد حل تيتةلدالرتب  ل  ؾضؾعلدرد تا لدرة ر ػحلنجػتلم 
ىؽلدرعبيحلصةؽلدرفػب حلدرادهػ حلمد  ػؽلدرادهػ لل(:2008السفخجي   بجح الذهخي )

رتىلىةاحل ؽلطبألدرج  عحل ؽلدرجاهةؽلمدرت لا نالتيتؼلرلتع ؼلىلعلدرعبيحلصةؽل
 حلإرػػػعل ع  ػػحلدردػػػ مؽلصػػػةؽلىةاػػػحلدرترد ػػػحل ػػػ لدرفػػب حلدرادهػػػ حلمد  ػػػؽلدرادهػػػ ل  إلضػػػ 

ػػػ لر تغةػػػ ل درهػػػؽلمدرجػػػاولمدرتخفػػػرلدرترد ػػػ ،لمدرهػػػاحلدرترد ػػػ ح،ل درفػػػب حلدرادهػػػ حلتبع 
ػ لر تغةػػ ل م هػتؾىلدخػسلد  ػػ ةلم ع  ػحلدردػ مؽلصػػةؽلىةاػحلدرترد ػػحل ػ لد  ػؽلدرادهػػ لتبع 

 ػ ة(لمن ػد تل درجاو،لمدرهؽ،لمدرتخفرلدرترد  ،لمدرهاحلدرترد  ح،لم هػتؾىلدخػسلد 
درترد ػػحلىػػػؽلمجػػػؾدلىبيػػحلذدتلدرتبػػػ  ل ؾجػػػولددؿلرػػػتىلىةاػػحلدرػػػااؾرلمدإلنػػػ ثلمدرعةاػػػحل
دركل حلدرتبثلصةؽلاسل ؽل تغة يلدرفب حلدراده حلمد  ؽلدراده ،لا  لتؤةؽلىتـلمجؾدل
 ػ مؽلذدتلدالرػحلصػةؽلدرظػبألمدرظ ربػ ت،ل تؾ ػطلدرجػ تلدرفػب حلدرادهػ حلمذرػػلتؤػػةؽل

دالرػػحلصػػةؽلدرجاهػػةؽ،ل ػػ ل تؾ ػػطلدرجػػ تلد  ػػؽلدرادهػػ لرفػػ رفلىةاػػحلمجػػؾدل ػػ مؽلذدتل
لدرااؾر.

مدرت لنج بالصيتؼلق  سل هتؾىلد  ؽل (:2010وفي دراةة )مهشا  بج ح  
درادهػػ لمدرتعػػ ؼلىلػػعل هػػتؾىلدرتؾد ػػقلدرادهػػ لمدالجت ػػ ى ،لمدركشػػ لىػػؽلدرعبيػػحلصػػةؽل

(لط رب  لٕٛٔىةاحلدرترد حل ؽل لد  ؽلدراده لمدرتؾد قلدراده لمدالجت  ى لحةللتكؾنا
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(لم ك ػػ سلدرتؾد ػػقلدرادهػػ لٕٓٔٓمتػؼلتظؤةػػقل ك ػػ سلد  ػؽلدرادهػػ ل ػػؽلإىػػتددلدرب حػلل 
دالجت  ى لمن  رتلدرات لللإرعلت تعلدرظبأل    ؽلدراده ،لممجؾدلدرتب  ل ؾجولصةؽل

لد  ؽلدراده لمدرتؾد قلدراده لدالجت  ى لرتىلدرظبأ.
درتػ لىػت الإرػعلل:(Anjuma & Aijazy 2014انجسزا وأجزاز )حلدرد ػلم ػ 

درتع ؼلىلعل ش ى لد  ؽلمىتـلد  ؽلرتىلىةاحل ؽلدر  دىقةؽلمىبيحلدراؾعلمدر هتؾىل
(ل  دىػػػقلٓٓٗدالجت ػػػ ى لداليتفػػػ ديل ػػػ   ؽلدرادهػػػ لميػػػتلتكؾنػػػالىةاػػػحلدرترد ػػػحل ػػػؽل 

،لمنعيػػ تلدراتػػ لللىػػؽلمجػػؾدلShah (2010)مطؤػػقلىلػػةيؼل ك ػػ سلد  ػػؽلدرادهػػ لرػػػل
  مؽل  ل ش ى لىتـلد  ؽلتعػزىلإرػعلدراػؾعلرفػ رفلدإلنػ ث،لممجػؾدل ػ مؽلذدتلدالرػحل
إحفػػ ل حل ػػ ل شػػ ى لىػػتـلد  ػػؽلتعػػزيلإرػػعلدر هػػتؾىلدالجت ػػ ى لداليتفػػ ديلرفػػ رفل

لذميلدر هتؾىلدالجت  ى لمداليتف ديلدر اخدض.ل

لززززز الدجسززززي  الشفدززززية م ػػػػ لدرد ػػػػحلىػػػػؽلد  ػػػػؽلدرادهػػػػ لمىبيتػػػػول  رفػػػػب حل
مدرتػػػ لىػػػت الإرػػػعلدركشػػػ لىػػػؽلدرعبيػػػحلصػػػةؽلد  ػػػؽل (:2015ي  والدجسزززي  )والداةزززس

دراده لمدرفب حلدراده حلرتىلىةاحل ؽلنصاػ  لدر ظلقػةؽل ػ لدمرػحلدركؾبػالمتكؾنػالىةاػحل
 ػػػػؽلدإلنػػػػػ ث(ل ػػػػػؽلنصاػػػػػ  للٓ٘ ػػػػػؽلدرػػػػػااؾر،للٓ٘(لط رػػػػػولمط ربػػػػحل ٓٓٔدرترد ػػػػحل ػػػػػؽل 

ػ لمتػؼٚٔ-٘ٔدر ظلقةؽلمت دمحػالنى ػ رىؼل ػ لصػةؽل  تظؤةػقل ك ػ سلد  ػؽلدرادهػ لل(لى   
 ؽلإىتددلدرتسلمنصؾل ك ،لم ك  سلدرفب حلدراده حلرػلى  دل خ   ،لمن د تلدرات لللىؽل
مجػؾدلىبيػحل ؾجبػح،لددرػحلصػةؽلد  ػؽلدرادهػػ لمدرفػب حلدرادهػ حلرػتىلدرعةاػحل ػؽلدرػػااؾرل

رف رفللمدإلن ثل  إلض  حلرؾجؾدل  مؽلصةؽلدرجاهةؽل  لد  ؽلدراده لمدرفب حلدراده ح
لدرااؾر.ل

 لر ع  ػػحل هػػتؾىلد  ػػؽلدرادهػػ لم ديػػؾـل(2015لززز )حدززين جبززخ  لم ػػ لدرد ػػح
لدرقلػقلمتكؾنػالىةاػحلدرترد ػحل ػؽل  (ل ػؽلٖٗٛدرقلق،ل ةةللىبيحلد  ؽلدراده ل  ديػـؾ

طلبػػحلال ػػحلدرداػػؾفلدرج ةلػػحلطؤػػقلىلػػةيؼلدختبػػ رل    ػػلؾلرلشػػعؾر،لىػػتـلدرشػػعؾرل ػػ   ؽل
لدر قلػػػق،لمن ػػػ رتلدراتػػػ لللصؾجػػػؾدلدرتبػػػ  ل ؾجػػػولصػػػةؽلد  ػػػؽلدرادهػػػ (،لم ك ػػػ سلر ديػػػـؾ
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درادهػ لم ديػؾـلدرقلػق،لا ػ لتؾجػتل ػ مؽلذدتلدالرػحلإحفػ ل حل ػ ل هػتؾىلد  ػؽلدرادهػ ل
صةؽلدرجاهةؽلرفبحلدإلن ث،لم ؽلنجسلدرتع ؼلىلعلنى  حلإىػتددلصػ د للرتا  ػحل هػتؾىل

رقتلنج بػالىلػعلىةاػحلملل(:2019هذام   كام ك )كلدرشعؾرل    ؽلدراده لنجتلدرد ح
(لضػػ  ظحلميػػ ـلدرب حػػللٜ(لتج بؤ ػػح،ل ٜ(ل  دىػػقل ػػايؼل ٛٔ ػػؽلدر ػػ دىقةؽلصلػػ لىػػتدىؼل 

 هىتددل ك   ػةؽلركػسل ػؽلد  ػؽلدرادهػ لم ك ػ سلر هػتؾىلدرغضػولميػ ـلدرب حػلل هىػتددل
متقة ؼلص ن  للإر  ديلرتا  حلد  ؽلدرادهػ لرل ػ دىقةؽ.لميػتلتؾقػلالدرترد ػحلإرػعل  ىل ػحل

 ػػ لتا  ػػحلد  ػػؽلدرادهػػ لا ػػتخسلرخدػػضلدرغضػػو،لاػػارػلاشػػدالدراتػػ لللىػػؽللدرؤ نػػ  ل
 ػػ مؽلذدتلدالرػػحلإحفػػ ل حلصػػةؽلدرك ػػ سلدرقؤلػػ لمدربعػػتيلرل ج ؾىػػحلدرتج بؤ ػػحل ػػ لد دد ل
ىلػػعل ك ػػ سل د  ػػؽلدرادهػػ ،لدرغضػػو(ل ػػ لدتجػػ هلدرك ػػ سلدربعػػتيلا ػػ لنعيػػ تلمجػػؾدل

مدرضػ  ظحل ػػ لد دد لىلػعل ك ػػ سل ػ مؽلذدتلدالرػحلإحفػػ ل حلصػةؽلدر ج ؾىػػحلدرتج بؤ ػحل
ل د  ؽلدراده ،ل ك  سلدرغضو(ل  لدتج هلدر ج ؾىحلدرتج بؤ ح.

والـيت  يف عالقتـه بـبعت املـت ريات     جاسـىـ دافعية اإل تياولم مفهوو الجالح: دراساتور لا - جـ

  االىفعالي واإلىـجاسالصنود والصالبة اليفسي والذكاء  إىلتشري 

لدرت رػػلل ػػ لدرد ػػتا لدرؾديػػعلنفلىاػػ ؾلدرعتيػػتل  ػػؽلدرترد ػػ تلدرتػػ لتا مرػػالدر ديػػـؾ
درة ر ػػػػحلمىػػػػؾل دد ع ػػػػحلدإلنجػػػػ ز(ل ػػػػ لىبيتػػػػول  تغةػػػػ دتل تػػػػسلد  ػػػػؽلدرادهػػػػ ،لدرفػػػػ ؾدل
دراده ،لمدرفب حلدراده ح،لمدرفةحلدراده ح،ل هػتؾىلدرظ ػؾح،لمدرتدػ ؤؿلمدرتشػ ؤـ،لميلػقل

بػػحلدرفػػلحل  تغةػػ دتلدرد ػػتا لدالختبػػ ر،لمتقػػتي لدرػػادت،...درخ.ل ػػؽل دػػ ل ؼلم تغةػػ دتلي ب
لدرة ر ػػح،ل دػػػ لدرد ػػحلىػػػؽلدرعبيػػػحلصػػةؽلد  ػػػؽلدرادهػػػ لمدرتةفػػةسلدرترد ػػػ ل د كػػػ دي  (

مدرتػػ لا نػػالتيػػتؼلدركشػػ لىػػؽلطؤ عػػحلدرعبيػػحلصػػةؽلدرشػػعؾر،لل، Joshi, (1985)لززز  
مىػتـلدرشػػعؾرل ػػ   ؽلدرادهػػ لمدرتةفػةسلد كػػ دي  لمرقػػتلنج بػػالىلػعلىةاػػحل كؾنػػحل ػػؽل

مط ربحلمتؼلد تختدـل ك  سل درشعؾر،لمىػتـلدرشػعؾرل ػ   ؽلدرادهػ  لمدرتػ لط روللٖٓٙ
ن ػػػد تلىػػػؽلنتػػػ للل ػػػأفلدر ج ؾىػػػحلدرتػػػ لا نػػػالتشػػػع ل ػػػ   ؽلدرادهػػػ لا نػػػالنىلػػػعل ػػػ ل
درج تلدرتةفةسلد ك دي  ل ؽلدرج تلدر ج ؾىػحلدرتػ لاللتشػع ل ػ   ؽلدرادهػ لمركػؽل
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ل لمدرجػػػػ تلدرتةفػػػةسلد كػػػػ دي  لدالرتبػػػ  لصػػػةؽلدرشػػػػعؾر،لمىػػػتـلدرشػػػػعؾرل ػػػ   ؽلدرادهػػػ
لوة لددؿ.

مدرتػػ لا نػػالتيػػتؼلإرػػعلل:(1987دراةززة كفززاروي مهةززى )إرػػعلىػػادل  إلضػػ  حل
 ةػللدرعبيػػحلصػةؽلدد ع ػػحلدإلنجػػ زلمدرتةفػةسلد كػػ دي  لتؤػػةؽلنفلدرظلبػحل ػػؽلدر ج ؾىػػحل
ذدتلدرتد علر نج زليتلتدؾيؾدلىلعلز بليؼل  لدختب رلدره ىحل ػ لدرلغػحلمدرةهػ ألمحػسل

 لندػولدر عاػعلحةػللنج بػػال(1995ك )Siry أشزارت دراةزة ةزيخي ك ر شػكبت،لمرقػتد
رلتةققل ؽلدرعبيػحلصػةؽل هػتؾىلدرظ ػؾحلرػتىل  تدعػ لم اخدضػ لدإلنجػ زلم ػةؽليػترتيؼل
ىلػعلحػػسلدر شػػكبت،لتؤػػةؽلنفلدرظلبػػحلذميل هػػتؾىلدرظ ػػؾحلدرعػػ ر لر نجػػ زلاػػ فلنددليػػؼل

فػػػ ل حلىػػػؽلز بليػػػؼل ػػػاخدضلدرظ ػػػؾحلى ر ػػػ ل ػػػ لحػػػسلدر شػػػكبتلم دػػػ رؽلذملدالرػػػحلإح
ر نج ز،لا  لتؤةؽلنفل هتؾىلدرظ ػؾحلرػتىلدرعةاػحلدركل ػحلاػ فليتاصػاألخػبؿل ي ػحلحػسل
در شكبتلمدرايلا فليزبتل عػتلنيلندد لنػ جفلمتقػسل عػتلنيلندد لوةػ لنػ جف،لا ػ لتؤػةؽل
 ػػػؽلدرترد ػػػحلنفل ػػػ مؽلذدتلدالرػػػحلإحفػػػ ل حلصػػػةؽلدرػػػااؾرلمدإلنػػػ ثل ػػػ ل هػػػتؾىلدرظ ػػػؾحل

ل نج زلما فلدرد رؽلرف رفلدرااؾر.لر
مدرتػػػ لنج بػػػالرلتعػػػ ؼلىلػػػعلتػػػأثة لل:Cozzi( 1995وفزززي دراةزززة لزززز كزززهزي )

درفػػب حلدرادهػػ حلمدرضػػغؾ لمدرتة ػػسلدالجت ػػ ى لىلػػعلدإلنجػػ زلدرترد ػػ لرػػتىلدرظػػبأل
(لط رػػػولمط ربػػػحل ػػػؽلطػػػبألٕٕٚد مرم ةػػػةؽلدر اتقلػػػةؽلرل ػػػتفلم لغػػػالىةاػػػحلدرترد ػػػحل 

(لىػ ـلميػتلن ػد تلىػؽلنتػ للل ػؽلنى يػ لتبػ يؽلٖٓ-ٛٔى  رىؼل  لصةؽل درج  عحلتت دمحلنل
درشخفػػ حلمدر تغةػػ دتلدرؤة  ػػحلدالجت  ع ػػحلذدتل ب ػػ لجةػػتلرتعػػتيسلدرػػتمر،لمنفلدرفػػب حل
دراده حلتع سلا ػتىؼلر نجػ زلدرترد ػ ،لا ػ لن ػ رتلنفلدرضػغؾ لندتلإرػعليلػحلدإلنجػ زل

لضلدرتؾت لىلعلدرظبأ.درترد  ،لمىتـلدر قترةلدالجت  ع حلمعيؾرلنى د

م ػػ لدرد ػػحلنخػػ ىلرلتعػػ ؼلىلػػعلتػػأثة لدرعبيػػحلصػػةؽلدد ع ػػحلدإلنجػػ زلمدرتةفػػةسلل
ىاػػتلل:Snodegrass (2004)دراةززة ةشهدجخاةززي  نززخى درترد ػػ لمد دد لد كػػ دي  ل

  اػػزلدرػػتةكؼلمدد ع ػػحلدإلنجػػػ زلاعؾد ػػسل ػػبث ةلىلػػػعلد دد لد كػػ دي  لرظػػبألدرج  عػػػحل
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ط رػولطؤػقلىلػػةيؼل ك ػ سل  اػزلدرػتةكؼل ػػؽللٓٙدرترد ػػحل ػؽللدر ؾىػؾ ةؽ،لتكؾنػالىةاػح
ميػػتلن ػػد تللHermanzم ك ػػ سلدرتد ع ػػحلر نجػػ زلإىػػتددلىة  ػػ نزللRoterإىػػتددلرمتػػ ل

درترد ػػحلإرػػعلنفلىاػػ ؾلىؾد ػػسلتعػػتل ب ػػ لرلتاؤػػبل ػػ  دد لد كػػ دي  ل  إلضػػ  حلإرػػعلمجػػؾدل
يػػػػ لإىػػػػتددلدر ػػػػتدرسلىؾد ػػػػسلنخػػػػ ىلتهػػػػيؼل ػػػػ لتةهػػػػةؽلد دد لد كػػػػ دي  لمدرتػػػػ ل ػػػػؽلنى 

لدرت نؾبح،لمدرتؾد قلدالجت  ى ،لمدإلر  دلد ك دي  .ل

رػػػتىل ج ؾىػػػحل ػػػؽللمدرفػػػةحلدرادهػػػ حم ػػػ لدرد ػػػحلنخػػػ ىلىػػػؽلدد ع ػػػحلدإلنجػػػ زلل
 & Accordinoأ خيزج شه  ةزالني  لدرظػبألدر ػ دىقةؽل  ر  حلػحلدرت نؾبػحلنجػتلدرد ػح

sallani(2000) :بيػحلصػةؽلدد ع ػحلدإلنجػ زلمدرت لىت الإرػعلدرتعػ ؼلىلػعلطؤ عػحلدرعل
مدرفػػػةحلدرادهػػػ حلرػػػتىل ج ؾىػػػحل ػػػؽلدرظػػػبأل  ر ػػػتدرسلدرت نؾبػػػح،لماػػػارػلدرعبيػػػحلصػػػةؽل
دد ع ػػحلدإلنجػػ زلمتقػػتي لدرػػادتلماػػادلدخػػتبؼلدد ع ػػحلدإلنجػػ زل ػػ ختبؼلدراػػؾعلمتػػؼلإجػػ د ل

(لط رولمط ربحل  ر  حلحلدرت نؾبحلميتلتؼلد ػتختدـلٖٕٔدرتدر حلىلعلىةاحلصلغاليؾد ي ل 
(لرتد ع ػحلدإلنجػ زل  إلضػ  حلولػعل ك ػ سلتقػتي لدرػادتلرمزنؤػ جلMyres ك  سل  ي زل 

 Rosenbergلميػػػتلتؤػػػةؽلمجػػػؾدلىبيػػػحلدرتب ط ػػػحلددرػػػحلإحفػػػ ل حلصػػػةؽلدد ع ػػػحلدإلنجػػػ زل)
متقتي لدرادتلرتىلدرظبأل  ر  حلحلدرت نؾبح،لماادلتؤةؽلىػتـلمجػؾدل ػ مؽلصػةؽلدرجاهػةؽل

ل  لدد ع حلدإلنج ز.
مدرتػ لىػت الإرػعل ع  ػحلل:(2006لز  لي بن   مخ ي مجسسي )دارةة وفي 

طؤ عحلدد ع حلدإلنج زلدرترد ػ لميلػقلدالختبػ رلم عػضلدر تغةػ دتلد ك دي  ػحلا رتةفػةسل
درترد ػػػ لمدرتخفػػػرلدرترد ػػػ ،لمدرد يػػػحلدرترد ػػػ حلمدرتػػػ لنج بػػػالىلػػػعلىةاػػػحل كؾنػػػحل ػػػؽل

تظؤةػػػػقل ك ػػػػ سل درة  ػػػػت،ل(لط رب ػػػ ل ػػػػؽلطػػػػبألال ػػػػحلدر عل ػػػػةؽل جػػػ زدف،لمرقػػػػتلتػػػػؼلٖ٘ٗ 
(لميػتلن ػد تلىػؽلنتػ للل ايػ لمجػؾدلٕٜٜٔ(،لم ك  سليلقلدالختبػ رل درظ بػ ي،لٜٜٙٔ

ىبيػػحلدرتب ط ػػحل ػػ ربحلددرػػحلصػػةؽلدد ع ػػحلدإلنجػػ زلدرترد ػػ لميلػػقلدالختبػػ ر،لمتؤػػةؽلمجػػؾدل
  مؽلذدتلدالرحلإحف ل حلصةؽلدرظبأل  تدعػ لدرتةفػةسلدرترد ػ لمدرظػبأل اخدضػ ل

د  ل  ل هتؾىلدد ع ػحلدإلنجػ زلدرترد ػ لمذرػػلرفػ رفل  تدعػ لدرتةفػةسلدرتةفةسلدرترل
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درترد ػػ ،لا ػػ لتؤػػةؽلمجػػؾدل ػػ مؽلذدتلدالرػػحلإحفػػ ل حل ػػ لدد ع ػػحلدإلنجػػ زلدرترد ػػ لصػػةؽل
درظػػبألدر ؤتػػتلةؽلمدرظػػبألدرقػػتد علرفػػ رفلدرظػػبألدر ؤتػػتلةؽ،لا ػػ لتؤػػةؽلىػػتـلمجػػؾدل

زلم ػػ ل هػػتؾىليلػػقلدالختبػػ رلصػػةؽل ػػ مؽلذدتلدالرػػحل ػػ لاػػسل ػػؽل هػػتؾىلدد ع ػػحلدإلنجػػ 
لدرظبأل  لدرتخفرلدرعل  لمدرظبأل  لدرتخفرلد دص .

لم ػػ لدرد ػػحلنخػػ ىلرتأكةػػتل ػػ ل ػػؤقل ػػؽلنتػػ لللدرد ػػ تلىػػؽلدد ع ػػحلدإلنجػػ زلنجػػت
درتػػػػػ لىػػػػػت الإرػػػػػعل ع  ػػػػػحلدرعبيػػػػػحلملل(:2012دراةزززززة )ةبزززززة ح   الحدزززززن ةزززززالم )

م هػػتؾىلدرظ ػػؾحلمدرتةفػػةسلدرترد ػػ للدالرتب ط ػػحلصػػةؽلدد ع ػػحلدإلنجػػ زلم ؾضػػعلدرضػػبط
(لط رػػولمط ربػػحلمد ػػتختـلٕٕ٘رػػتىلطلبػػحلدرج  عػػحلدرهػػؾددن حلميػػتلصلغػػالىةاػػحلدرترد ػػحل 

درب حػػلل ك ػػ سل جػػ  ولمباجػػ رد لرتد ع ػػػحلدإلنجػػ ز،لم ك ػػ سلجػػ  ولدر ؾضػػعلدرضػػػبطل
م ك ػػػػ سل ك  ل ػػػػػ لىؤػػػػتلدردتػػػػػ ح لر هػػػػػتؾىلدرظ ػػػػؾحل  إلضػػػػػ  حلإرػػػػػعلدرجػػػػحلنى ػػػػػ ؿلدرهػػػػػاحل

نػػ تلدراي ل ػػحلركػػسلىػػ ـلدرد ػػ ،لميػػتلن ػػد تلدرترد ػػحلىػػؽلمجػػؾدلىبيػػحلدرتب ط ػػحلمدال تة 
ىكه حلددرحلإحف ل  لصةؽلدد ع حلدإلنج زلم ؾضعلدرضبط،لممجؾدلىبيػحلدرتب ط ػحلددرػحل
إحف ل   لصةؽلدد ع حلدإلنج زلم هتؾىلدرظ ؾح،لمتؤةؽلمجؾدلىبيحلدرتب ط ػحلصػةؽلدد ع ػحل

تؤةؽلمجؾدلتد ىسلددؿلإحف ل   لصةؽل هتؾب تلدرتد ع حلدإلنج زلمدرتةفةسلدرترد  ،لا  ل
لر نج زلم هتؾب تل ؾضعلدرضبطلىلعلدرتةفةسلدرترد  .

ىػػادل  إلضػػػ  حلإرػػعل ج ؾىػػػحلنخػػ ىل ػػػؽلدرترد ػػ تلتا مرػػػالد  ػػؽلدرادهػػػ ل ػػػ ،ل
دراةززةك  ايػػ ،لىبيتػػولصتد ع ػػحلدإلنجػػ زلمىػػاهلي ببػػحل ػػؽل ؾضػػؾعلدرد ػػتا لدرة ر ػػح،ل اػػاا ل

مدرتػػ لا نػػالتيػػتؼلرلكشػػ لىػػؽلدرعبيػػحلصػػةؽلدرشػػعؾرل ػػ   ؽلل(:2014حجززاج  سززخك )
درادهػػػػ لمدرتد ع ػػػػحلرلػػػػتعلؼ،لمدرعبيػػػػحلصةػػػػايؼل ػػػػ لعػػػػسل تغةػػػػ يلدرجػػػػاول ذاػػػػ لنملننتػػػػع(ل

(لط رػػولمط ربػػحل  ر  حلػػحلٖٙٓمدرتةفػػةسل ىل ػػ /لندصػػ (،لمت تلػػالىةاػػحلدرترد ػػحل ػػ ل 
رادهػ لإلص دىػ ـل   ػلؾلدرت نؾبحلتخفرلىل  لمندصػ ،لمد ػتختـلدرب حػلل ك ػ سلد  ػؽلد

(لمد ػتختـل ك ػ سلدرتد ع ػحلرلػتعلؼ،لميػتلٜٕٓٓمي ـلصتع ببولمإىتددهلنح ػتلىؤػتلدرلظ ػفل 
تؾقػػلالدرترد ػػحلإرػػعلمجػػؾدلىبيػػحلدرتب ط ػػحلددرػػحلإحفػػ ل   لصػػةؽلد  ػػؽلدرادهػػ لمدرتد ع ػػحل
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رلػػػتعلؼ،لا ػػػ لتؤػػػةؽلىػػػتـلمجػػػؾدل ػػػ مؽلددرػػػحلإحفػػػ ل  لصػػػةؽلدرجاهػػػةؽل ػػػ لدرتد ع ػػػحلرلػػػتعلؼ،ل
د  ػػؽلدرادهػػ ،لا ػػ لننػػولاللتؾجػػتل ػػ مؽلذدتلدالرػػحلإحفػػ ل   ل ػػ ل تغةػػ لد  ػػؽلدرادهػػ لمل

لل.مدرتد ع حلرلتعلؼلتعزيلر تغة لدرتخفرلىل  لندص 

لم ػػػػ لدرد ػػػػحلنخػػػػ ىلىػػػػؽلد  ػػػػؽلدرادهػػػػ لمىبيتػػػػولصتد ع ػػػػحلدإلنجػػػػ زل ػػػػ لدرع ػػػػس
عػػحلمدرتػػ لا نػػالتيػػتؼلر ة مرػػحلدرتعػػ ؼلىلػػعلطؤ ل(:2009لززز كضززيا ح الززجبلحي ) 

ىبيحلد  ؽلدراده لمدد ع حلدإلنج زل  لدرع سلدرعل  لدرف لدرت نؾيلتؼلإج د لدرترد حل
(ل عل   ل ؽل عل  لدر  حلحلدرت نؾبػحل صاػةؽ(ل  تياػحلدر بػ ضلٖٗٗىلعلىةاحلتتكؾفل ؽل 

(،لم ك ػػػػ سلٖٜٜٔ  رهػػػػعؾديحلمد ػػػػتختدـل ةيػػػػ لدختبػػػػ رلد  ػػػػؽلدرادهػػػػ لرلػػػػتر ؼلميخػػػػ مفل 
ىػػتددلدرب حػػللمرقػػتلن ػػد تلدرترد ػػحلىػػؽلمجػػؾدلىبيػػحلذدتلدالرػػحلدرتد ع ػػحلر نجػػ زل ػػؽلإل

(لم ػػػةؽلد  ػػػؽلدرادهػػػ لر عل ػػػ لدرتػػػ نؾيلمدد عةػػػتيؼلر نجػػػ زل ػػػ لٔٓ.ٓإحفػػػ ل حلىاػػػتل 
ىػػاهلدر تغةػػ دتلدرع ػػس،لمىػػاهلدرعبيػػحلدرتب ط ػػحل ؾجبػػحلمىػػادليعاػػ لنفلنيلزبػػ دةل ػػ لنحػػتل

لخ لمدرعكولقة ف.يتبعولزب دةل  لد 
ىػػؽلد  ػػؽلدرادهػػ لمىبيتػػولصتد ع ػػحل(: 2014الحخفززيك ) وفززي دراةززة لززز كمززي

دإلنج زلرتىلىةاحل ؽلطبألج  عحلد شقلمدرت لىت الإرعلدرتعػ ؼلىلػعلدرعبيػحلصػةؽل
د  ؽلدراده لمدد ع حلدإلنج زلم ع  حلدردػ مؽلصػةؽل تؾ ػطلدرجػ تلطلبػحلدرج  عػحلىلػعل

ػػ لر تغةػ لدرتخفػػرلدر ترد ػ لمتكؾنػػالىةاػػحل ك ػ سلد  ػػؽلدرادهػ لمدد ع ػػحلدإلنجػ زلطبق 
ط رب  لمط ربح(ل ؽلطلبحل عضلدركل  تلدرتظؤ ك حلمدراغ بحل  لج  عػحللٔٛ٘دربةلل ؽل 

د شػػق،لمطؤػػقلىلػػةيؼل ك ػػ سلد  ػػؽلدرادهػػ لم ك ػػ سلدد ع ػػحلدإلنجػػ ز،لمن ػػ رتلنتػػ للل
دربةللىلعلمجؾدلىبيحلدرتب ط حلذدتلدالرحلإحف ل حلصةؽلدرج تلدرظلبحلىلػعل ك ػ سل

درجػػ تل ك ػ سلدد ع ػحلدإلنجػػ ز،لاللتؾجػتل ػ مؽلصػػةؽل تؾ ػظ تلدرجػػ تلد  ػؽلدرادهػ لمل
ػػ لر تغةػػ لدرتخفػػرلدرترد ػػ ،لمجػػؾدل ػػ مؽلصػػةؽل درظلبػػحلىلػػعل ك ػػ سلد  ػػؽلدرادهػػ لتبع 
ػ لر تغةػ لدرتخفػرلدرترد ػ ل  تؾ ظ تلدرج تلدرظلبحلىلعل ك ػ سلدد ع ػحلدإلنجػ زلتبع 

لرف رفلطلبحلدركل  تلدرتظؤ ك ح.
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حلر نج زلمدرتةفةسلدرترد  لا ةتددتلرلعو لدر ع  ػ لم  لدرد حلىؽلدرتد ع 
ل(2018)حسززج حدززن أ ألحسززج حدززشينرػػتىلدر ػػ دىقةؽل ػػؽلطػػبألدر  حلػػحلدرج  ع ػػح.ل

(ل ػػػؽلدر ػػػ دىقةؽل ػػػ لدر  حلػػػحلدرج  ع ػػػحل ػػػؽلطػػػبألٓ٘مدرتػػػ لدج بػػػالىلػػػعلىةاػػػحل ػػػؽل 
يؼلذاػؾرلمدالخػ لدرد يحلد مرعل  لدر عيتلدرع ر لرلعلؾـلدإلددربحلمدرتج رةلدرخ رج ح،لنفد

متػػػؼلتظؤةػػػقلدختبػػػ رلاػػػسل ػػػؽلدرعػػػو لدر ع  ػػػ لمدختبػػػ رلدرتد ع ػػػحلر نجػػػ زلمدختبػػػ رللإنػػػ ث
 ػػد تلدرترد ػػحلىػػؽلتؤػػةؽلنفلدرعػػو لدر ع  ػػ ل اؤػػ لرلتد ع ػػحلندرتةفػػةسل درترد ػػ (لميػػتل

ر نجػػ زلرظلبػػحلدرد يػػحلد مرػػعلا ػػ لنفلدرعػػو لدر ع  ػػ ل اؤػػ لرلتةفػػةسلدرترد ػػ لرلد يػػحل
لد مرع.

 على الدراسات السابكةتعكيب 

دتدقػػػالنتػػػ لللىػػػتدل ػػػؽلدرترد ػػػ تلدرهػػػ  قحلىلػػػعلنى  ػػػحلمجػػػؾدلدرفػػػب حلدرادهػػػ حل ػػػ ل -ٔ
درادهػ حلمنحػتدثلدرة ػ ةلدرضػ وظحلحةػللتع ػسلا تغةػ لم ػ طل ػ لل ؾدجيحلدرضغؾ 

درتخف فل ؽلنث لىػاهلد حػتدثلدرضػ وظحلىلػعلدرفػةحلدرجهػ  حلمدرادهػ حلمىػادل ػ ل
 Hull,et alخػ مفلي(،لمىػسلملٜٜٚٔدل خ  ػ ،لنكػتتلىل ػولدرد ػ تلاػسل ػؽل ى ػ 

،لنؤةػسلدخػ ف،ل شػة لClark & Hartman(لٜٜٙٔ(.لماػبرؾلمى رت ػ فل 1987
 (.ٕٙٓٓدرةج رل 

ن ػػ رتلدرعتيػػتل ػػػؽلدرترد ػػ تلىلػػػعلتػػأثة لدرفػػب حلدرادهػػػ حلىلػػعلاػػػسل ػػؽلدر هػػػ نتةل -ٕ
ل دي  مدإلنجػػ زلد كػػدالجت  ع ػػحلمجػػؾدةلدرة ػػ ةلمدرفػػةحلدرادهػػ حلمدرػػاا  لدالندعػػ ر ل

لمدرػػػػؾى لدرػػػػتيا لمىػػػػادل ػػػػ لمد كػػػػ دي  مدر يػػػػ ردتلدالجت  ع ػػػػحلمدرتؾد ػػػػقلدالجت ػػػػ ى ل
(،لٜٜٚٔ(،لى ػػػػػػ دل خ  ػػػػػػ ل ٕٕٓٓر ػػػػػػولدرد ػػػػػػحل  ضػػػػػػسلىؤػػػػػػتلدرفػػػػػػ تل إ ػػػػػػ رتلن

،لنت ىلAzar(لٕٙٓٓزدرل ن(،لٕ٘ٓٓ لنصؾلرابح،لرضؾدفلMantz(لٕ٘ٓٓ  نتةز 
تػػػػ ر،لخػػػػتري،ل(لم ػػػػ لابنٕٚٔٓ(،لز ةػػػػالدرةلػػػػول ٕٙٓٓ لAtriet allخػػػػ مفليمل

 لKalantar, Khedri, Nikb akhtلMotvalian(لٖٕٔٓن كب خا،لم ؾتد ر  فل 
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ك ػػػ لتؤػػػةؽل ػػػؽل عػػػضلدرترد ػػػػ تلنفلدر هػػػ نتةلدالجت  ع ػػػحلمدرفػػػب حلدرادهػػػ حلرػػػػتىل -ٖ
درظػػػبألري ػػػ لدمرل ػػػ لدرتاؤػػػبل  رفػػػةحلدرادهػػػ ح،لا ػػػ لنفل ػػػ  تلدرشخفػػػ حلتع ػػػسل

(لٕ٘ٓٓ ػػػ لدرد ػػػحل  ػػػ نتة ل ك ب ػػػ لياؤػػػ ل  رفػػػب حلدرادهػػػ حلرػػػتىلدرظػػػبألا ػػػ ل
Mantgلٕٙٓٓ(،لمدتػػػ يلميخػػػ مفل ٕ٘ٓٓصػػػؾلرابػػػح،ل ن،لرضػػػؾدفل)Atri,et,al ل،

،لمزدنػػػللHasanrand, arqa, Dogaheh(لٕٗٔٓىهػػػاد نتمدلنربػػػ لمدممج ل ػػػحل 
Zhang zhang (2011). 

ك ػػ لتؤػػةؽل ػػؽلدرترد ػػ تلمجػػؾدلح رػػحل ػػؽلدرجػػتؿلدر هػػت  لحػػؾؿلطؤ عػػحلدردػػ مؽلصػػةؽل -ٗ
درظػػبألموةػػ ىؼل ػػ لدرفػػب حلدرادهػػ حل  تجيػػالدرد ػػح،ل ضػػسلل ػػؽمدإلنػػ ثلدرػػااؾرل

لKaur(،لاػؾرلٕٔٔٓ(،لتايةػتلدرؤة يػتدرل ٕٙٔٓىلك لى ػ  ل(،ٕٕٓٓىؤتلدرف تل 
مرفػػػ رفل(لرلتأكةػػػتلىلػػػعلمجػػػؾدل ػػػ مؽل ػػػ لدرفػػػب حلدرادهػػػ حلصػػػةؽلدرجاهػػػةؽلٕٕٔٓ 

شػػ ميلدرػػااؾرل ق رنػػحل  إلنػػ ثل ػػؽلدرظ ربػػ تلا ػػ لتؤػػةؽل ػػ لدرد ػػحلنح ػػتلدر الدرظػػبأ
 (.ٕٕٓٓ(،لن ة هل عتلج عحل ٕٚٔٓ 

ك  لتؤةؽلمجؾدلىبيحلدرتب ط ػحلددرػحل ؾجبػحلصػةؽلاػسل ػؽلدرفػب حلدرادهػ حلمدرفػةحل -٘
 ػ لدرد ػحللد كػ دي  نجػ زلمدرف ؾدلدراده لمدإلدراده حلمجؾدةلدرة  ةلمتقتي لدرادتل

(،لز ةػالٕ٘ٓٓ،لرضػؾدفلنصػؾلرابػحل Azar (2006)(،لنزدرلٜٜٚٔ ى ػ دل خ  ػ ل
ت جػ ريلمدخؤػ يلزددل(،لرديػ تلم ةتشػ  ،لملٕٚٔٓ اشػ ميل (،لنح تلدرٕٚٔٓ لدرةلح

،لنػ يفلدرة ػتلReayat, Mohatashmi, tajari & Akhbari rad ل(لٕ٘ٔٓ 
 ٕٓٔٚ.) 

دتدقػػالنتػػ لللىػػتدل ػػؽلدرترد ػػ تلدرهػػ  قحلىلػػعلنفل ػػلؾؾلدرؾدرػػتيؽل ػػعلنصا لي ػػ ليلعػػول -ٙ
ػػ ل ػػ لدرشػػعؾرل ػػ   ؽلدرادهػػ لرألصاػػ  لمىػػا دل ػػ لنكػػتتلىل ػػولدرد ػػحلاػػسل ػػؽلدمر دلى   

(،لرمزبػؽلٕٙٓٓ(،ل  هػ  لدر ياػتسل ٖٕٓٓ(،لى ػ دل خ  ػ ل ٕٔٓٓج  ؿلح ػزةل 
 (.Lijuanetal 2004، ليجيان )Rosen& & Rathbauim (2009)مرث  ـل
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ن ػػػ رتلدرعتيػػػتل ػػػؽلدرترد ػػػ تلإرػػػعل  ىل ػػػحلصػػػ د للدإلر ػػػ دلمدرػػػادول ػػػ لتا  ػػػحلد  ػػػؽل -ٚ
(،لزباػػولٖٕٔٓ(،لننػػؾرلردجػػفل ٕ٘ٓٓ ػػةتل درادهػػ لرػػتىلدرظػػبألاترد ػػحل دح ػػتلرل

 (.ٜٕٔٓىش ـلا  سل ل(،ٕ٘ٓٓ قة ل 

دتضػػفل ػػؽلدرترد ػػ تلدرهػػ  قحلمجػػؾدلح رػػحل ػػؽلدرجػػتؿلدر هػػت  لحػػؾؿلطؤ عػػحلدردػػ مؽل -ٛ
(،لٕٔٔٓصةؽلدرااؾرلمدإلن ثل  لدرشعؾرل    ؽلدراده ل  تجيالدرد حلد ػ  ردجفل 

(لإرػػػعلنفلٕ٘ٔٓحهػػػةؽلجؤػػػ ل ل،AnJuma & Aijaz(لٕٗٔٓدنج ػػػ لمدجػػػ زل 
 عؾر دل    ؽلدراده لىؽلدرااؾر،لصةا  لخلفالدرد حل  رؼلدر د جػ ،للنكت ن ثلدإل

(،لدرعج ػػ ،لدرع  ػػ  ،لمدرعج ػػ لٕٓٔٓ(،ل ياػػ لىؤػػتلهللال ٕٛٓٓىؤػػتلهللالدرشػػي يل 
(لإرػػعلمجػػؾدل ػػ مؽلذدتلدالرػػحل ػػ لدرفػػب حلدرادهػػ حلٕٛٔٓ(،ل ػػة لىؤػػؾدل ٕ٘ٔٓ 

 ؾر.لدرجاهةؽل ؽلدرظبألمرف رفلدراالصةؽ

نج زلنفلدرتد علر نج زلي تبطلديج ص  ػ ل ػعلدتضفل ؽلدرترد  تلدره  قحلىلعلدد علدإل -ٜ
كسل ؽلدرفةحلدراده حلمدرفب حلدراده حلمتقتي لدرادتلم هتؾىلدرظ ؾحلمدرتةفةسل

(،لٜٚٛٔمدرع ػػؾدلدرادهػػ لمىػػادل ػػ لن ػػ رتلإر ػػولدرد ػػحلىلػػعلحهػػؽلىلػػ  لد كػػ دي  
،ل ػػػػػػػة يلCozzl(،لٜٜٓٔماػػػػػػػؾزيل ل(،ٜٚٛٔ ػػػػػػػ رمؽل ؾ ػػػػػػػعلل،Joshiل(ٜ٘ٛٔ 
(لٕٕٔٓ،للبحلهللالدمحمل  رؼل Snodgrass(لٕٗٓٓ،لم اؾددج دسل siryل(ٜٜ٘ٔ 

 (.ٕٗٔٓحج جلى  ل 

ػػ ل ػػ لتا  ػػحلدد ػػعلدإلتؤػػةؽلنفلدرشػػعؾرل ػػ   ؽلدرادهػػ ليل -ٓٔ نجػػ زلمدرػػتد علعػػولدمر دلى   
درت نؾبػػػحللرلتةفػػػةسلمدرػػػتعلؼلرػػػتىلطػػػبألدرج  عػػػحلموةػػػ ىؼل ػػػؽلدرظػػػبأل  ر  حلػػػح

مىؤػػتل(،ل ػػ رؼلدر د جػػ لٕٗٓٓ،لىؤػػتلدرػػ ح ؽلدرهػػيةل ل Joshi (1985)كترد ػػحل
(،لٕٕٔٓ(،للبػػػػحلهللال ػػػػ رؼل ٜٕٓٓ(،لضػػػػ فلهللالدرػػػػتصلة ل ٕٛٓٓدرشػػػػي يل لهللا

(،ل ػػػ    لٕٛٔٓ(،لدح ػػتلحهػػاةؽل ٕٗٔٓ(،ل ػػ لدرة  ػػ ل ٕٗٔٓحجػػ جلى ػػ ل 
 ػػػؽلفػػػ ل   لصػػػةؽلد حتؤػػػةؽلمجػػػؾدلىبيػػػحلدرتب ط ػػػحلددرػػػحلإل(لحةػػػلٜٕٔٓدرظػػػ ى ل 

 نج زل  لتلػلدرترد  ت.دراده لدد علدإل
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 :لقج تبين من الدخض الدابقة ما  لي

دج عالدرعتيتل ؽلدرترد  تلىلعلنى  حل تغة دتلدرترد حل درفب حلدراده ح،لمد  ؽل -ٔ
نجػػ ز(لمنث ىػػ ل ػػ ل ؾدجيػػحلدرضػػغؾ لمنحػػتدثلدرة ػػ ةلدرضػػ وظح،لدرادهػػ ،لدد ع ػػحلدإل

ادهػػػ لمدد ػػػعلدإلنجػػػ زلرػػػتىلدرظػػػبأل فػػػدحلمنى ةتيػػػ ل ػػػ لتا  ػػػحلدرشػػػعؾرل ػػػ   ؽلدر
 خ قح.

 تض رألدرات لللصةؽلدرجاهةؽل  ل تغة دتلدرترد حلدرتبث.ل -ٕ

 نج ز.لحلاسل ؽلد  ؽلدراده لمدد ع حلدإلر  ديحل  لتا   للدإلدرؤ دلتؤةؽلنى  ح -ٖ

 نترةل عضلدرترد  تلدرت لتا مرالدر تغة دتلدرت رتحل ع   ل  لدرد حلمدحتة. -ٗ

 ةل ؽلدرترد  تلدره  قحل  لدرتع ؼلنكت لىلعل تغة دتلدرترد ح.لرقتلت الدال تد د -٘

متةتيػػتل شػػكلتي لم  مضػػي ،لا ػػ ل ػػ ى ال ػػ لإثػػ د لدرج نػػولدراغػػ يلمدرتظؤ قػػ ل
لم  لتةلةسلدرات لللمتدهة ى .

 فزوض الدراسة: 
 درت ر ح للالباحث الفخوضدراغ يلمدرترد  تلدره  قح،ليضعللدإلط ر  لضؾ ل 

حلددرػػحلإحفػػ ل  لصػػةؽلدرفػػب حلدرادهػػ حلمن ع دىػػ لدرد ع ػػحلمد  ػػؽلتؾجػػتلىبيػػحلدرتب ط ػػ -ٔ
 دراده لمن ع دهلرتىلىةاحلدرترد حل ؽلطبألدرج  عح.ل

تؾجتلىبيحلدرتب ط حلددرحلإحفػ ل   لصػةؽلاػسل ػؽل درفػب حلدرادهػ حلمن ع دىػ لمد  ػؽل -ٕ
 دراده لمن ع ده لمدد ع حلدإلنج زلرتىلىةاحلدرترد ح.ل

إحف ل حلصةؽل تؾ طلدرج تلاسل ؽلىةات لدرااؾرلمدإلن ثللتؾجتل  مؽلذدتلدالرح -ٖ
  ؽلطبألدرج  عحل  لا  حل تغة دتلدرترد ح.ل

تؾجتل  مؽلذدتلدالرحلإحف ل حلصةؽل تؾ طلدرج تلاسل ػؽلىةاتػ ل  تدعػ لد  ػؽل -ٗ
 دراده لم اخدضلد  ؽلدراده ل  لا  حل تغة دتلدرترد ح.ل
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درتةلةػسلدرعػ  ل لرتشػة لليكش لىاي لنتؾيعلمجؾدل كؾن تلى  ل حلى  حلم شت احليت -٘
 إرعلدرعبيحلصةؽل تغة دتلدرترد ح.ل

ي كػػػؽلدرتاؤػػػبل  رفػػػب حلدرادهػػػ حلمن ع دىػػػ ل ك تغةػػػ لتػػػ  ع(ل ػػػؽلخػػػبؿلدرجػػػحلد  ػػػؽل -ٙ
 مدد ع حلدإلنج زل ك تغة دتل هتقلح(لرتىلىةاحلدرترد ح.للدراده لمن ع ده

 جزاءاتها:ميهج الدراسة وإ

 مشه  الجراةة: -أوالا 

درد ػػػػػحللدالرتبػػػػػ ط ،لحةػػػػػلتتلدرترد ػػػػػحلدرة ر ػػػػػحلىلػػػػػعلدر ػػػػػايللدرؾقػػػػػد لدىت ػػػػػ
نجػػػػػ ز(لمدد ع ػػػػػحلدإللطؤ عػػػػحلدرعبيػػػػػحلصػػػػػةؽلاػػػػسل ػػػػػؽل درفػػػػػب حلدرادهػػػػػ حلمد  ػػػػؽلدرادهػػػػػ 

درجاهػػػػػػةؽل ضػػػػػػب لىػػػػػػؽلدرتعػػػػػػ ؼلىلػػػػػػعل ػػػػػػتىللىةاػػػػػػحل ػػػػػػؽلطػػػػػػبألدرج  عػػػػػػحل ػػػػػػؽلرػػػػػػتى
ب حلنجػػػػػػ ز(ل ػػػػػػ لدرتاؤػػػػػػبل  رفػػػػػػدرادهػػػػػػ لمدد ع ػػػػػػحلدإلل هػػػػػػ ى حلتلػػػػػػػلدر تغةػػػػػػ دتل د  ػػػػػػؽ

لدراده حلرتىلن  ددلىةاحلدرترد ح.
 إجخااات الجراةة: -ثانياا

 الجراةة: يشة 
(لط رولمط ربحل ؽلال ػحلد ددألج  عػحلن ػةؾ لٕٖٓتكؾنالىةاحلدرترد حل ؽل 

 ػؽل ػػ ؽلدرد ػػ حلمتخففػػ تل ختلدػػحلتػػؼلدخت ػػ رىؼل ظ بقػػحلىشػػؾدل حل  ػػؽلاػػ نؾدل ق ىػػ تل
هػػؤقلم  ػػؽلروؤػػؾدل ػػ لدرتعػػ مفل ػػعلدر ة ضػػ دتل فػػؾرةلىدؾبػػحلم ػػتمفلتؾدقػػسل عيػػؼل 

لدرب حللطؾدع ح.ل

(لط رػػولٕٖٓ(لإرػػعلتؾزبػػعلىةاػػحلدرترد ػػحلمدرتػػ لصلػػ لىػػتدىؼل ٔمبشػػة لجػػتمؿل 
(لط ربػحل ػؽليهػؼلٔٗ(لط رػو،ل ٕٗ ػايؼل لط ربػح،(لٓٙٔ(لط رػو،ل ٓٙٔمط ربحل ايؼل 

(لط ربػػحلٜٖ(لط رػػو،ل ٔٗ(لط ربػػحل ػؽليهػػؼلدرلغػػحلدرع   ػح،ل ٖٗ(لط رػػو،ل ٖٛدرتػ ربخ،ل 
ل(لط ربحل ؽليهؼلىلؼلدجت  ع.ٖٚ(لط رو،ل ٜٖ ؽليهؼلىلؼلدرادو،ل 
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(لط رػولٔٛصةا  لج  تلنىتددىؼلحهولدرد ؽلدرترد  حلا رتػ ر  لدرد يػحلد مرػعل 
(لط رػولمط ربػح،لمدرد يػحلٗٛ(لط رولمط ربح،لدرد يػحلدرت رتػحل ٘ٚمط ربح،لمدرد يحلدرت ن حل 

(لىػػ ـل  تؾ ػػطلى ػػ لٖٕ-ٜٔصػػةؽل (لط رػػولمط ربػػحلت دمحػػالنى ػػ رىؼل ػػ لٓٛدالر عػػحل 
(،لمدرجػػػتمؿلدرتػػػ ر ليؾضػػػفلتؾزبػػػعلىةاػػػحل٘ٙ.ٔ(لمدنةػػػ دؼل ع ػػػ ريل ٘.ٕٔز اػػػ ليػػػترهل 

لدرترد ح.
 (  هضح تهزيع  يشة الجراةة تبداا للجشذ1ججول )

 والفخي الجراةية والتخرص األ اديسي

 الطالبات الطالب التخرص

لجسالياإل
ريخلالفخ ة

تا
خبية 
  
لغة

ذ 
 نف
 لم

 

 اج
 لم

ساع
ت

 

ريخ
تا

خبية 
  
لغة

ذ 
 نف
 لم

ساع 
اجت
لم 
 

 

لٔٛلٜلٛلٕٔلٔٔلٔٔلٔٔلٚلٕٔ األولى
ل٘ٚلٚلٔٔلٓٔلٜلٛلٜلٓٔلٔٔ الثانية
لٗٛلٔٔلٜلٔٔلٓٔلٔٔلٔٔلٕٔلٜ الثالثة
لٓٛلٓٔلٔٔلٓٔلٔٔلٜلٓٔلٜلٓٔ الخابدة

لٕٖٓلٖٚلٜٖلٖٗلٔٗلٜٖلٔٗلٖٛلٕٗ جسالياإل

 أدوات الدراسة:
 دمدتلدرت ر ح رقتلي ـلدرب حلل   تختدـلد   

ل.(ٕٔٔٓإىتددلمت ج حلى  دل خ    لمقياس الرالبة الشفدية: -1

يعتؤػػ ل ك ػػ سلدرفػػب حلدرادهػػ حلدرػػايلنىػػتهلاؾ ػػ زلمت ج ػػولمنىػػتدهلإرػػعلدرع   ػػحل
درادهػ ح،لمبتكػؾفلدر ك ػ سلل(،لنددةلتعظ لتقتي  دلا   ػ لرفػب حلدردػ دٕٔٔٓى  دل خ   ل 

ػ ل(ل ق ةلتقعلدإلج  حلىل ول  لثبٚٗ ؽل  صػتدلمتتػ دمحلنل-يح  ن ػ لل–ثل هتؾب تلى لددل  
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ػػ ل دلدرجػػحلمدحػػتة(لم ػػارل–يح  نػػ لدرجتػػ فلل–درجػػ تللٖدرترجػػحل ػػ لصػػةؽل ددل   ػلتفػػبفلنصػػت 
(لدرجح،لحةللتشة لدرترجحلدر  تدعحلإرعلزبػ دةلٔٗٔ-ٚٗدرجحلدر ك  سلتت دمحل  لصةؽل 

(لعب رةلتفةفل ظ بقحل٘ٔإدردؾلدر هتجةولرفبصتولدراده ح،لمبؾجتل ؽلصةؽلدرعب ردتل 
ىكهػػػػ ح،لمذرػػػػػلرلتقلةػػػػسل ػػػػؽل ةػػػػسلدر دةػػػػؾصلالتخػػػػ ذلن ػػػػطلث صػػػػالر ج  ػػػػحلمتت تػػػػسل ػػػػ ل

-ٙٗ-ٕٗ-ٖٛ-ٖٚ-ٖٙ-ٖ٘-ٕٖ-ٕٛ-ٕ٘-ٖٕ-ٕٔ-ٙٔ-ٔٔ-ٚدرعب ردتلدالت حل 
ل لمبتكؾفلدر ك  سل ؽلثبثلن ع دلى  لٚٗ

(لعب رةلمتشة لدرترجحلدر  تدعحلىلعلىادلدربعتلإرعلنفلدرد دلٙٔدالرتزدـ ليتكؾفل ؽل  -ٔ
 خ بؽ.   لتج هلندهولمنىتد ولمق  ولمد نكت لدرتزد

دربعػػتلإرػػعلنفلل(لعبػػ رة،لمتشػػة لدرترجػػحلدر  تدعػػحلىلػػعلىػػاد٘ٔدرػػتةكؼ لمبتكػػؾفل ػػؽل  -ٕ
 درد دلرتيولدىتق دلى ؿل  رقترةلىلعلدرتةكؼل  لد حتدث.

(لعب رةلتشة لدرترجحلدر  تدعحلإرعليترةلدرد دلىلعلدرتةتيلٙٔدرتةتي لمبتكؾفل ؽل  -ٖ
مدر بػػ دنةلمدتخػػ ذلدرقػػ درلمدالخت ػػ رلصػػةؽلصػػتدلسل تعػػتدةلمدرقػػترةلىلػػعلدرتدهػػة لمدرتقػػتي ل

 رألحتدثلدرض وظح.

(لٕٔٔٓنجسلدرتةققل ؽل ع  سلثب تلدر ك  سلي ـل ى  دل خ    ل ل ؽلثبات السقياس:
 ةه ألثب تلدر ك  سلىلعلىةاحل ؽلطػبألدرج  عػحل ػؽلال ػحلد ددألج  عػحلدرزيػ زبقل

ل(لط رولمط ربح.ٓٛىتدىؼل 
لمذرػػػل ػػؽلخػػبؿلحهػػ أل ع  ػػسلدالرتبػػ  لصػػةؽلدرجػػحلاػػسل دػػ دةل:االتدززاي الززجانلي - أ

 و،لمحه أل ع  سلدالرتب  لصةؽلدرجحلاػسل عػتلرإم ج ؾعلدرج تلدربعتلدرايلتات  ل
م ةؽلدر ج ؾعلدركل لرترج تلدر ك ػ س،لمجػ  تلنت جػحلدالتهػ ؽلدرػتدخل لرتشػة لإرػعل
درتب  لددؿلصةؽلاسل د دةلمدرجحلدربعتلدرايلتات ػ لإر ػو،لاػارػلدرجػحلاػسل عػتلم ػةؽل

 .ٔٓ.ٓ،ل٘ٓ.ٓدر ج ؾعلدركل لرترج تلدر ك  سلمج  عي لددرحلىاتل

د تختـل ع  سلنرد لا منب خلرةهػ ألثبػ تلدر ك ػ سلمبؾضػفللفا كخونباخ:مدام  أل  - ب
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( التززاليم مدامزز  ثبززات السقيززاس وثبززات كزز  بدززج مززن أبدززاد  باةززتخجام 2الجززجول)
 مدام  ثبات الفا كخونباخم

 مدام  الثبات البدج

لٜٙ.ٓلدالرتزدـ

لٙٚ.ٓلدرتةكؼ

لٕٚ.ٓلدرتةتي

ل٘ٚ.ٓلدرترجحلدركل ح

مىؾلددؿلىاتلل٘ٚ.ٓدرتد عل ع  سلثب تلدر ك  سلاكسلل(ٕمببحظل ؽلدرجتمؿ 
لمببحظلنيض  لدالرتد عل  ل ع  بتلدرتب تلرأل ع دلدرد ع ح.لٔٓ.ٓ هتؾىل

 صدق املكياس:

تػػؼلىػػ ضلدر ك ػػ سلىلػػعلثػػبثل ةك ػػةؽل ػػؽلدر تخففػػةؽل ػػ لل:الرززجي الهززاهخي  -أ
عب ردتل ج ؿلىلؼلدرادو،لمت تولىلعلقتؽلدر ك  سلننولتؼلتعتيسلق  وحل عضل

لدر ك  س.
تػؼلحهػ ألدرفػتؽلدرتبز ػ لرػألددةلدرة ر ػحل ػعل ك ػ سليػؾةلد نػ للالرجي التالزمي: -ب

(لما فل ع  سلدالرتب  لصةؽلد ددةلدرة ر حل  ك  سليؾةلٜٛٚٔ ة تولر  ع(ل ل ر ة ت
ل.(ٕٔٔٓ ى  دل خ   ،للٔٓ.ٓمىؾلددؿلىاتل هتؾىلل٘ٚ.ٓد ن لر=

 الجبات يف الدراسة احلالية:

-spilt ربختبػػ رلحهػػ ألثبػػ تل ك ػػ سلدرفػػبةلدرادهػػ حل ظ بقػػحلدرتقهػػ ؼلدرافػػد للتػػؼل-ن

halfلط رػػػولمط ربػػػحل  ػػػؽلتتػػػؾ  ل ػػػةيؼلٓ٘ زمجػػػ ،لم ػػػ دي(لىلػػػعلىةاػػػحليؾد يػػػ ل ل)
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خفػ لرلىةاػحلدرترد ػحلد    ػ ح،لمتػؼلتفػة فل عػ  بتلدالرتبػ  لدرا تجػحل  ع درػػحل
ؾيػػعلنفلتكػػؾفلىل ػػولحةػػللنفلصػػ دمف(لر  ػػعل عػػ  بتلدرتبػػ تلإرػػعل ػػ ليتل–  ػػؤة   فل

لط بقحلدرتقه ؼلدرافد لتخدضل ؽلق  حل ع  بتلدالرتب  لدر هتخ جح.ل
 (  هضح نتائ  مدام  االرتباط بين نرفي ك  مقياس3ججول )

 فخ ي ومدام  الثبات السقاب  له 

ل ع  سلدرتب تلرلدر ق ي و

لٗٚ.ٓلٕٙ.ٓلدالرتزدـ
لٖٛ.ٓلٓٚ.ٓلدرتةكؼ
لٚ٘.ٓلٗٗ.ٓلدرتةتي

لٕٙ.ٓلٖ٘.ٓلجحلدركل حدرترل

 الرجي في الجراةة الحالية: -ب
يلمذرػػل ػؽلخػبؿلحهػ ألدالرتب طػ تلصػةؽلن عػ دلدج د لقػتؽلدرتكػؾبؽلدردػ لإتؼل

(لٗدركل ػػحلا ػػ لىػػؾل ؾضػػفل ػػ لجػػتمؿل لدر ك ػػ سلمدرترجػػحلمدركل ػػحلرل ك ػػ سلمذرػػػلرلعةاػػح
لد ت  

 للسقياس (  هضح مدامالت االرتباط بين ك  فقخة والجرجة الكلية4ججول )

مدام   العبارة
 االرتباط

 العبارة
 معامل

 االرتباط
 العبارة

 معامل
 االرتباط

 العبارة
 معامل

 االرتباط
 العبارة

 معامل
 االرتباط

لٓٚ.ٓلٔٗلٜٔ.ٓلٖٔلٛ٘.ٓلٕٔلٜ٘.ٓلٔٔلٖٙ.ٓلٔ
لٔٚ.ٓلٕٗلٜٓ.ٓلٕٖلٖٙ.ٓلٕٕلٚٛ.ٓلٕٔلٓٗ.ٓلٕ
لٚٙ.ٓلٖٗلٔ٘.ٓلٖٖلٚٚ.ٓلٖٕلٖٚ.ٓلٖٔلٖ٘.ٓلٖ
لٜٖ.ٓلٗٗلٓ٘.ٓلٖٗلٖٚ.ٓلٕٗلٛٚ.ٓلٗٔلٙٚ.ٓلٗ
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مدام   العبارة
 االرتباط

 العبارة
 معامل

 االرتباط
 العبارة

 معامل
 االرتباط

 العبارة
 معامل

 االرتباط
 العبارة

 معامل
 االرتباط

لٜ٘.ٓل٘ٗلٕٜ.ٓلٖ٘لٜ٘.ٓلٕ٘لٜ٘.ٓل٘ٔلٛٗ.ٓل٘
لٓٚ.ٓلٙٗلٛٗ.ٓلٖٙلٖٛ.ٓلٕٙلٕٜ.ٓلٙٔلٖٙ.ٓلٙ
لٕٚ.ٓلٚٗلٛٙ.ٓلٖٚلٜ٘.ٓلٕٚلٖٗ.ٓلٚٔلٔٙ.ٓلٚ
ل-ل-لٜٖ.ٓلٖٛلٖٛ.ٓلٕٛلٔٗ.ٓلٛٔلٕٙ.ٓلٛ
ل-ل-لٜٙ.ٓلٜٖلٜ٘.ٓلٜٕلٜٗ.ٓلٜٔلٕٜ.ٓلٜ

ل-ل-لٜٗ.ٓلٓٗلٜ٘.ٓلٖٓلٗٙ.ٓلٕٓلٜٗ.ٓلٓٔ

يتضفل ؽلدرجتمؿلدره صقلنفلج  عل ع  بتلدالرتبػ  لذدتلدالرػحلىاػتل هػتؾىل
(ل   ليعظ لثقحل  لدر ك  سلمننوليت تعل خف لرل  كؾ ت بحل ؽلحةللدرتب تلٔٓ.ٓ 

لمدرفتؽ.

ل.(ٕ٘ٓٓزباول قة ،لل– إىتددلل:الشفديمقياس األمن  -2

ؾىػػػحل ػػػؽلدراغػػػ يلرأل ػػػؽلدرادهػػ لإرػػػعل ج لتؾقػػلالدر بردػػػحل ػػػؽلخػػبؿلدإلطػػػ ر
درؤاػػؾدلدرتػػ لتػػتمرلحػػؾؿل ةتػػؾىلم ديػػؾـلد  ػػؽلدرادهػػ ،لا ػػ لننيػػ لط حػػالىلػػعلطػػبأل

(لط رب ػػػ لدرتهػػػ ؤؿلدرتػػػ ر ،ل ػػػؽلدر  كػػػؽلنفلٓٓٙٔمط ربػػػ تلدرد يػػػحلدر د عػػػحل كل ػػػحلدرت   ػػػحل 
يعػػ شلدردػػ دل ػػ لح  تػػولدرع  ػػحلم ػػطل ج ؾىػػحل ػػؽلدراػػ سليات ػػ لإرػػةيؼليتقؤلؾنػػولمبةؤؾنػػول

ؽلمدرهػػػب حلمبقػػػسلرتيػػػولدرشػػػعؾرل ػػػ رخظ لنملدرقلػػػقل ػػػؽلحؾرػػػو لمبةػػػؤيؼل  ػػػ ليشػػػع هل ػػػ   
مطلؤػػػال ػػػؽلاػػػسل ػػػ دلنفليعؤػػػ ل ػػػؽلخػػػبؿلعبػػػ ردتلىػػػؽل ػػػعؾرهلدرشخفػػػ لمرنيػػػول  ػػػتىل
دالنت ػػػ  لمدرةػػػولملدرتقػػػتي ل ػػػؽلد خػػػ بؽ،لماػػػارػلتقػػػتي لر شػػػ ى لد  ػػػؽلمدرهػػػب حل ػػػؽل

 كتػػ لتكػػ در دلحؾرػػػلم ػػعل ػػؽلتعػػ شل عيػػؼ،ل عػػتى لي  ػػالدرب حتػػحلصتد بػػ لنرد لدرظػػبألمد
لدرعل ػػ لرأل ػػؽلدرادهػػ لتؾقػػلالإرػػعل م ا ع تيػػ لرلؤاػػؾدلدرتػػ لمضػػعتي ل ػػ لضػػؾ لدر ديػػـؾ

عب رةل ػ لدرؤتديػح،لثػؼلتػؼلد ػتبع دل عػضلدرعبػ ردتلحتػعلمقػسلدر ك ػ سل ػ لقػؾرتوللٕٚ
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 عػػ دلىػػ  لتكػػؾبؽلدردػػ دلمرؤبتػػولرل هػػتقؤس،لعبػػ رةل ؾزىػػحلىلػػعلنر عػػحلنلٗ٘حلإرػػعلدراي ل ػػ
 ل ح،لدرة رحلدر زدج ح،لمدرعبيػ تلدالجت  ع ػحلمدرتد ىػسلمتػتؼلدال ػتج  حلدرة  ةلدرع  حلمدرع

د(،ل ؾد ػػقلاتةػػ  د،لوةػػ ل ؾد ػػقلنح  ن ػػ ،ل ىلػعلنر عػػحل هػػتؾب تلىػػ  ل ؾد ػػقل شػػتةل كتةػػ لجػػت 
ل(.ٛٔ-ٔٔ،لصلٕ٘ٓٓ.ل زباول قة ،لوة ل ؾد قل شتة

ل  كؾن تلدر ك  س ليتكؾفلدر ك  سل ؽلنر عحلن ع دلى 

،ل٘،لٗ،لٖ،لٕ،لٔعب رةلمى لريؼ للٗٔتولرل هتقؤس لمبتض ؽلتكؾبؽلدرد دلمرؤب -ٔ
 .لٕٛ،لٕٚ،لٕٙ،لٕ٘،لٕٗ،لٖٕ،لٕٕ،لٕٔ،لٕٓ

،لٓٔ،لٜ،لٛ،لٚ،لٙعبػػػ رةلنريػػػػ ـ للٛٔدرة ػػػ ةلدرع  ػػػحلمدرع ل ػػػحلرلدػػػػ دلمبتضػػػ ؽل -ٕ
 .ٖٚ،لٖٙ،لٖ٘،لٖٗ،لٖٖ،لٕٖ،لٖٔ،لٖٓ،لٜٕ،لٗٔ،لٖٔ،لٕٔ،لٔٔ

،لٕٗ،لٔٗ،لٓٗ،لٜٖ،لٖٛعبػػ ردتلمىػػ  للٓٔدرة رػػحلدر زدج ػػحلرلدػػ دلمبتضػػ ؽل -ٖ
 .ٚٗ،لٙٗ،ل٘ٗ،لٗٗ،لٖٗ

،ل٘ٔعب رةلمى  للٕٔدرعبي تلدالجت  ع حلمدرتد ىسلدالجت  ى لرلد دلمبتض ؽل -ٗ
 .ٗ٘،لٖ٘،لٕ٘،لٔ٘،لٓ٘،لٜٗ،لٛٗ،لٜٔ،لٛٔ،لٚٔ،لٙٔ

مبػػتؼلدال ػػتج  حلىلػػعل قػػ دتلدر ك ػػ سلىلػػعلنر عػػحل هػػتؾب تلىػػ  ل ؾد ػػقل شػػتةل
د(،ل ؾد ػقلاتةػػ  د،لوةػ ل ؾد ػق ىلػػعلليةتػؾيلنح  ن ػػ ،لوةػ ل ؾد ػقل شػتة.لا ػػ لننػولل كتةػ  دلجػت 

لدتج ىةؽل  لدرتفة ف.
دتجػػػ هلدرتفػػػة فل ؾجػػػولدرجػػػ تلدرتفػػػة فلىلػػػعللٜٔإرػػػعللٔنريػػػ ـلدرعبػػػ ردتل ػػػؽل -

(،لٔ(لوةػػػ ل ؾد ػػػقلنح  ن ػػػ ل ٕ(،ل ؾد ػػػقلاتةػػػ  دل ٖدر هػػػتؾب تلد ر عػػػح،ل ؾد ػػػقل شػػػتةل 
 وة ل ؾد قل شتة قد (.

تفػػػػػة فل ػػػػػ رولمدرجػػػػػ تلدرتفػػػػػة فلىلػػػػػعلدتجػػػػػ هلدرلٗ٘-ٕٓريػػػػ ـلدرعبػػػػػ ردتل ػػػػػؽلن -
(،لٕ(لوةػ ل ؾد ػقلنح  ن ػ ل ٔدر هتؾب تلد ر عح ل ؾد قل شتةل قد (،ل ؾد قلاتة  دل 

 (.ٛٔ-ٔٔ،لصٕ٘ٓٓ(.ل زباول قة ،لٖوة ل ؾد قل شتةل 

 .در ك  سل  لنهختولد قل ح ل درفتؽلمدرتب ت( -
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 صدق املكياس:

تددهلىلػعل ج ؾىػحل ػؽلحةػللتػؼلىػ ضلدر ك ػ سلخػبؿل تػ ةلإىػل:الرجي الهاهخي  -لن
(ل ػػ ل جػػ ؿلدرفػػةحلدرادهػػ ح،لماػػارػل ػػ ل جػػ ؿلدإلر ػػ دلٕٔدر ختفػػةؽلىػػتدىؼل 

دراده ،لميتلمد قؾدلج  ع  لىلعل ب  حلصاؾدلدر ك  سل علد  ؽلدراده ل درظ أنةاحل
دالندع ر ػػح(لثػػؼلى ضػػتولىلػػعلنر عػػحل ػػؽلن ػػ تاةلدرفػػةحلدرادهػػ ح،لميػػتلن رػػالج  ػػعل

 دراي ل .ل كلو(ل  لٗ٘بفلىتدلصاؾدلدر ك  سل درؤاؾدلدر ؾد قح،لم ارػلنق

تػؼلتظؤةػقلدر ك ػ سلدرةػ ر لىلػعلىةاػحليؾد يػ لل:لجي السحز  )الرزجي التجخيبزي( -لأ
(لط رػػػولمط ربػػػحل ػػػؽلدرد يػػػحلدرت رتػػػحل كل ػػػحلدرت   ػػػح،لا ػػػ لتػػػؼلتظؤةػػػقل ك ػػػ سلٓٓٔ 

درظ أنةاحلدراده حل ؽلنىتددل هتشدعلدرظ ل لحةلل ؤقلرل بردحلتقاةاولىلػعلىةاػحل
(لضػ ؽلدجػ د دتل ةػللي  ػال ػولدرب حتػحلىلػعلندػولدرعةاػح،لٕٕٓٓبحلىػ ـل  ف ل

ركػسل ػؽللٓٛ.ٓ،لٕٛ.ٓ،لٛٚ.ٓميػتلاػ فل ع  ػسلدالرتبػ  لصػةؽلدرجػ تلدر ك   ػةؽل
ىةاػػحلدرػػااؾرلمدإلنػػػ ثلمدرعةاػػحلدركل ػػحلىلػػػعلدرتػػؾدر ،لمىػػؾلدرتبػػػ  لددؿلم  تدػػعل  ػػػ ل

 يض ؽلقبح حلدر ك  سلرب تختدـ.

ادلدراػػؾعل ػػؽلدرفػػتؽلد ك ن ػحلد ػػتختدـل ك ػػ سلد  ػػؽليؾضػػفلىػل:لززجي التسييززد -ج
دركشػػ لىػػؽلدردػػ مؽلصػػةؽلدر ج ؾىػػ تل ػػ لدرجػػحللدالندع ر ػػح(ل ػػ درادهػػ ل درظ أنةاػػحل

،لنيلىاػػػ ؾلٔٓ.ٓد  ػػػؽلدرادهػػػ ،لميػػػتلجػػػ  تلقػػػ ؼل ت لج  عيػػػ لددرػػػحل  ػػػؽل هػػػتؾىل
 ػػػ مؽلذدتلدالرػػػحلإحفػػػ ل حلصػػػةؽلاػػػسل ػػػؽل ج ػػػؾىت لدرػػػااؾرلمدإلنػػػ ث،لماػػػارػلصػػػةؽل

 ؾب  لم ج ؾى تلدر  ضعل دره ط ف،لم  ضلدردشسلدركلؾي،ل ػ ضل تلد  ج ؾى
در ك  سلي كاولدرت ةةزلصؾضؾحلصةؽل   تل ختلدػح.للم ؽلثؼل هفلدرقلو،لمدر كدؾ ةؽ(،
    ليتىؼلقتيو.ل

حةللتؼلحه أل ع  سلدرتب  لدرعبػ رةل  رترجػحلدركل ػحلرل ك ػ سلللجي السفخدات: -د
ؽلطػػػػبألدرج  عػػػػ ت،لحةػػػػللت دمحػػػػالق  ػػػػحل(ل ػػػػٕٓٓرعةاػػػػحل ػػػػؽلدرجاهػػػػةؽلىػػػػتدى ل 

ػػ ل  تدعػػحلٕٛ.ٓ(لاػػأدنعلق  ػػح،ل ٖٗ.ٓدالرتبػػ  ل ػػ لصػػةؽل  (لاػػأىلعلق  ػػحلمىػػ لج  ع 
 مىادليتىؼلقتؽلدر ك  سل  لدال تختدـ.لٔٓ.ٓمددرحلىاتل هتؾىلدالرحل
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ل:ثبات املكياس

لتحل ةه ألثب تلدر ك  سل عتةلط ؽ ي  الدرب حل

 لثبػػػ تلدر ك ػػػ سلصتظؤ قػػػولىلػػػعلىةاػػػحل ػػػؽلحةػػػللتػػػؼلإجػػػ دل خيقزززة إ زززادة التطبيززز : -نل
(ل ؽلاسلجػاو،ل د قػسلز اػ لصػةؽل  تػ لٓٛدرجاهةؽل ؽلطبألدرج  عحلىتدى ل 

(ل٘ٚ.ٓ،لٔٚ.ٓ،لٛٚ.ٓدرتظؤةقلن ؤؾى  ف،لميتلصل ل ع  سلدالرتب  لصةؽلدرتظؤ قةؽل 
 دركل حلىلعلدرتؾدر .لركسل ؽلىةاحلدرااؾر،لمدإلن ث،لمدرعةاح

هػػػ  ول ظػػػ بقتةؽ،لحةػػػللد ػػػتخت ال ع درػػػحل ػػػؤة   فلتػػػؼلحل خيقزززة ثبزززات االتدزززاي:  -أل
(،لماػػ فلٓٙٔصػػ دمفلرلتجزلػػحلدرافػػف حلصػػةؽلدرؤاػػؾدلدرزمج ػػحلمدرد ديػػحلرعةاػػحل قػػتدرى ل 

(لمىػػؾلٗٗٚ.ٓ(لم تظؤةػػقلدر ع درػػحلصلػػ لـلى  ػػسلدرتبػػ تل ٕٜ٘.ٓ ع  ػػسلدالرتبػػ  ل 
    ليباتلثب تلدر ك  س.لٔٓ.ٓددؿلم  تدعلىاتل

للتػػؼلحهػػ أل ع  ػػسلدالرتبػػ  لصػػةؽلدرجػػ تلدر ةػػ مرلحةػػل ي خيقززة االتدززاي الززجانل  -جل
د ر عػػحلرل ك ػػ سل عػػ لماػػارػلاػػسل ةػػؾرل ػػعلدرترجػػحلدركل ػػحلرل ك ػػ س،لميػػتلت دمحػػال

 ق  ح.اأىلعللٖٛ.ٓق  حلمللعاأدنلٛٗ.ٓدرك ؼل  لصةؽل

حةػػللتػػؼلحهػػ أل ع  ػػسلدردػػ لا منبػػ خلىلػػعلىةاػػحلل  خيقززة مدامزز  ألفززا كخونبززاخ  -دل
لٖٜٔ.ٓ،لٕٜٚ.ٓ،لٜٜٛ.ٓعح،لحةللصلغالق  تولدرااؾرلمدإلن ثل ؽلطبألدرج  

 .(ٕ٘ٓٓزباول قة ،لل لرعةاحلدرااؾرلمدإلن ثلمدرعةاحلدركل حلىلعلدرتؾدر .

 الصدق يف الدراسة احلالية: 

تػػػػؼلدحتهػػػػ ألدرفػػػػتؽلدرت ةةػػػػزيلصػػػػةؽللالتسييززززدي(:)الطخفيززززةم لززززجي السجسه ززززات  -لن
تؼلدج د لى ل ػ تلدر ج ؾى تلدرظ ف حلصةؽلدر  تدعةؽلمدر اخدضةؽل  لدرترجحلحةلل

(لط رػػػػولمط ربػػػػحل  ػػػػؽلتتػػػػؾ  ل ػػػػةيؼلٓ٘درتبػػػػ ت،لمدرفػػػػتؽلىلػػػػعل ج ؾىػػػػحلصلغػػػػال 
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خفػػ لرلىةاػػحلدرترد ػػحلد    ػػ ح.لمرقػػتلتػػؼلت تةػػولدرجػػ تلدرعةاػػحلت تةبػػ لتفػػ ىتي  ل
حهػػػػػولدرترجػػػػػحلدركل ػػػػػحلرل ك ػػػػػ سلثػػػػػؼلتػػػػػؼلدرت ةةػػػػػزلصػػػػػةؽل ج ػػػػػؾىتةؽل ػػػػػؽلدر ػػػػػ تدعةؽل

 ةه ألق  حل ت(لرلتع ؼلىلػعلدرتالرػحللمدر اخدضةؽل  لدرترجحلم عتلذرػلتؼلدرك  ـ
مىػػػػ لددرػػػػحلىاػػػػتل هػػػػتؾىللٗ.ٕٔرلدػػػػ مؽلصػػػػةؽلدر ج ػػػػؾىتةؽلميػػػػتلصلغػػػػالق  ػػػػحل ت(ل

 مىادليتؿلىلعلنفلدر ك  سلرتيوليترةلت ةزبحلى ر ح.لٔٓٓ.ٓ

ميتلتؼلذرػل ؽلخبؿلحه ألق ؼل ع  بتلدالرتبػ  لصػةؽلل الجانليلجي االتداي   -لأ
درػػبعضلم ػػةؽلد  عػػ دلد ر عػحل ػػعلدرترجػػحلدركل ػػحللن عػ دلدر ك ػػ سلد ر عػػحل ػػعل عضػيؼ

لرل ك  س.

 (  بين مدامالت االرتباط بين أبداد مقياس5والججول )

 األمن الشفدي والجرجة الكلية

الحياة  تكهين الفخد األبداد
 الدامة

الحالة 
 السداجية

الدال ات 
 االجتساعية

الجرجة 
 الكلية

ل٘ٓٚ.ٓلٓٗٗ.ٓلٖٜٕ.ٓل٘ٔ٘.ٓلٔلد مؿ

ل٘ٓٛ.ٓلٛٛ٘.ٓلٖٖٗ.ٓلٔل-لدرت ن 

لٜٗٚ.ٓلٕٓٚ.ٓلٔل-ل-لدرت رل

لٙٙٛ.ٓلٔل-ل-ل-لدر د ع

(لنفليػػتؼل عػػ  بتلدالرتبػػ  لصػػةؽلن عػػ دلدر ك ػػ سلد ر عػػحل٘يتضػػفل ػػؽلدرجػػتمؿل 
(لماػػػػػارػلٔٓ.ٓ لىلحفػػػػػ ل حلىاػػػػػتل هػػػػػتؾلإمدرترجػػػػػحلدركل ػػػػػحلرل ك ػػػػػ سلا نػػػػػالذدتلدالرػػػػػحل

يض  لىاتلندولدر هتؾىلمىادليعظػ لدالرػحلد  ع دلد ر عحلف   لصةاي لددرحلنلدرعبي تلصةؽ
ل أفلىا ؾلتج نولمدته ؽلددخل لرل ك  س.
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 الجبات يف الدراسة احلالية:

(لٓ٘درػػااؾرلمدإلنػػ ثلرعةاػػحلدرتقاةػػةؽل لىرقػػتلتػػؼلحهػػ أل ع  ػػسلنردػػ لا منبػػ جلرػػت
مرعةاػػػحلل٘ٓٛ.ٓ،لٕ٘ٛ.ٓ،لٔٚٚ.ٓط رػػػولمط ربػػػحل ػػػؽلطػػػبألدرج  عػػػحلم لغػػػالق  تػػػول

درادهػػ ،لدركل ػػحلىلػػعلدرتػػؾدر .لمىػػادليػػتؿلىلػػعلنفل ك ػػ سلد  ػػؽللعةاػػحدرػػااؾرلمدإلنػػ ثلمدر
لمث صالمب كؽلد تختدـل  لدرترد حلدرة ر ح.للق دؽ

ل.(ٜٜٔٔدرهبـل ؾ ع،للإىتددل   رمؽلىؤتلمقياس الجافعية لإلنجاز: -ٖ
(لمىاػػتلقػػ  وحلHermanzىػػتلىػػادلدالختبػػ رل ػػ لد قػػسل ىػػػ.لج.لـلىة  ػػ نزلنل

الدرفػػػػػد تلدرعشػػػػػ ةلدرتػػػػػ لت ةػػػػػزل  تدعػػػػػ لدرتةفػػػػػةسلىػػػػػؽلعبػػػػػ ردتلدر ك ػػػػػ سلد ػػػػػتخت 
م اخدضػػػ لدرتةفػػػةسلمىػػػ ل هػػػتؾىلدرظ ػػػؾحلدر  تدػػػعلمدرهػػػلؾؾلدرػػػايلتقػػػسلف ػػػولدر غػػػ   ةل
مدرةػػػ دؾلدالجت ػػػ ى ،لمدر تػػػ ص ة،لتػػػؾت لدرع ػػػس،لمإدردؾلدرػػػز ؽ،لمدرتؾجػػػولنةػػػؾلدر هػػػتقؤس،ل

لمدربةللىؽلدرتقتي لمدر يبحل  لد دد لد  ضس.لمدخت  رلدر  ةق،
ـلصتع ببػػػػػولمتقاةاػػػػػولىلػػػػػعلدرؤة ػػػػػحلدر فػػػػػ بحلد/ل ػػػػػ رمؽلىؤػػػػػتلدرهػػػػػبـل ؾ ػػػػػعلميػػػػػ 

(لال ػػحلدرت   ػػح،لج  عػػحلدرزيػػ زبق،لمبهػػ ىتلىػػادلدالختبػػ رلىلػػعلق ػػ سل قػػتدرلدد ػػعلٜٜٔٔ 
(ل قػػ ة،لوةػػ لا  لػػح،لمبلػػ لاػػب ل ايػػ لىػػتدل ػػؽلٕٛدردػػ دلر نجػػ زلمبتكػػؾفلدالختبػػ رل ػػؽل 

مبؾجػػػػتلن ػػػػ ـلاػػػػسلعبػػػػ رةليؾ ػػػػ فلمىلػػػػعلدرعبػػػػ ردتلدرتػػػػ لي كػػػػؽلنفليك ػػػػسل ايػػػػ لدردقػػػػ ة،ل
در دةػػؾصلنفليقػػ نلدردقػػ ةلدرا يفػػحلثػػؼليختػػ رلدرعبػػ رةلدرتػػ ليػػ ىلننيػػ لتك ػػسلدردقػػ ةلمبضػػعل

صةؽلدلرقؾ ةؽلدر ؾجؾديؽلن  ـلىػاهلدرعبػ رة،لمالليضػعلنكتػ ل ػؽلىب ػحلىلػعل ×(لىب حل
ىػؽلرنيللدرهبدؿلدرؾدحت.لماللتؾجتلإج   تلقة ةحلميخ يلخ ط ح،ل  إلج   تلإن  لتعؤ 

لدر دةؾص.
ػ لرترجػػحلإيج ص ػػحلليػتؼل ػػ لىػادلدالختبػػ رلط بقػحلتػػترجل: خيقزة تقززج خ الززجرجات تبع 

ل-ىػػلل–دلل-جػػلل–ألل-دردق ةلنملدرعب رة،لنيلننول ػ لدردقػ دتلدر ؾجبػحلتعظػ لدرعبػ ردتلن
ىلػػػعلدرتػػػؾدر ،لم ػػػ لدردقػػػ دتلدرهػػػ ربحليػػػاعكولدرت تةػػػوللٔل–لٕل–لٖل–لٗل–ل٘درػػػترج تل

ل–لٗل–لٖل–لٕل–لٔدرػترج تلل-ىػػلل–دلل-جػػلل–ألل– لدرعبػ ردتلنلدره صقلحةللتعظ
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(لٓٗٔ(لدرجػػحلاةػػػتلندنػػػع،ل ٕٛىلػػعلدرتػػػؾدر لمتتػػ دمحلدرترجػػػحلدركل ػػػحلربختبػػ رلصػػػةؽل ل٘
لدرجحلاةتلنيفعل نىلع(.

لثبات االختبار:
رقػػػتلتػػػؼلدرتأكػػػتل ػػػؽلثبػػػ تلمقػػػتؽلدالختبػػػ رل ػػػؽليؤػػػسل ػػػ لدرد ػػػ تلاتةػػػ ة،لم ػػػ ل

(لط رػولمط ربػحلٓ٘ حللصتظؤةقلدالختب رلىلعلىةاحل كؾنػحل ػؽل درترد حلدرة ر حلي ـلدرب
 ػػؽلال ػػحلد ددأل ػػؽلنيهػػ ـل ختلدػػحلد جػػ د لى لةتػػ لدرتبػػ تلمدرفػػتؽ.لمرقػػتلتػػؼلحهػػ أل

لثب تلدر ك  سل أكت ل ؽلط بقح.

 ل قتلتؼلتظؤةقلدالختب رلم عتلخ هحلىش ليؾ   لتؼلدرتظؤةقل خيقة إ ادة االنتبار -لن
أل ع  ػػػسلدالرتبػػػ  لصػػػةؽلدرجػػػ تلدر دةؾقػػػةؽل ػػػ ل  تػػػ لدرت ن ػػػحلمتػػػؼلدحتهػػػ لرل ػػػ ة

مىػؾل ع  ػسل  تدػعلمددؿلىاػتل هػػتؾىللٕٚ.ٓدرتظؤةػقلميػتلمقػسل ع  ػسلدالرتبػ  ل
لمىادليباتلىلعلثب تلدالختب ر.للٔٓ.ٓ

لا ػػػ لتػػػؼلدحتهػػػ ألثبػػػ تلدر ك ػػػ سل   ػػػتختدـلط بقػػػحل خيقزززة التجدئزززة الشرززز ية:  -لأ
نفػد لدالختبػ رلدرػترج تلدرد ديػحلدرتجزلحلدرافف حلمدحته أل ع  سلدالرتب  لصةؽل

مىؾل ع  ػسلدرتبػ  لددؿلىاػتلل٘ٚ.ٓمدرترج تلدرزمج حلميتلمقسل ع  سلدالرتب  ل
صػ دمف لل–متؼلتفة فل ع  سلدالرتب  ل   ػتختدـل ع درػحل  ػؤة   فللٔٓ.ٓ هتؾىل

مىؾل ع  سلثب تل  تدعلم قؤؾؿلرل ك ػ سلمب كػؽللٖٛ.ٓميتلمقسل ع  سلدرتب تل
لدرة ر ح.للد تختدـل  لدرترد ح

ل صدق االختبار
رقػػتليػػ ـلدرب حػػلل ةهػػ ألقػػتؽلدالتهػػ ؽلمذرػػػل هيجػػ دل خيقززة االتدززاي الززجانلي:  -أ 

 ع  بتلدالرتب  لصةؽلدرج تلن  ددلىةاحلدرتقاةةؽل  لاػسلعبػ رةلىلػعلحػتةلمدرترجػحل
لٖٔٙ.ٓ،لٖٕٗ.ٓدركل ػػػػػػحلرل ك ػػػػػػ س،لما نػػػػػػال عػػػػػػ  بتلدالرتبػػػػػػ  لتتػػػػػػ دمحلق  تيػػػػػػ ل

ل.لٔٓ.ٓاتل هتؾىلمج  عي لق ؼلددرحلى
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يػػ ـلدرب حػػلل ةهػػ أل ع  ػػسلدالرتبػػ  لصػػةؽلدرجػػ تلن ػػ ددلل خيقززة الرززجي التالزمززي: -ب
نج زلدرج تيؼلىلعل ك  سلدرتؾجولنةؾلدإلدرعةاحلىلعلدالختب رلدر هتختـل  رترد حلمل

(لىلػعلندػولدرعةاػحلمرقػتلمقػسلEysenK and lialsonىػتددلديزنػػلممرهػؽل إل ػؽل
حفػ ل   لىاػتل هػتؾىلإمىػؾل ع  ػسلدرتبػ  لددؿللٙٚ.ٓةؽل ع  سلدالرتب  لصةؽلدالددتػ

يتضفل   ل ؤقلنفلدختب رلدرتد علر نج زليت تعل خف لرل  كؾ ت بحل ػؽللٔٓ.ٓ
لحةللدرتب تلمدرفتؽ.

  جزاءات الدراسة:إخطوات 

دمدتلدر هػػتخت حل ػػ لدرترد ػػحلمدر ت تلػػحل ػػ لدختبػػ رلدرفػػب حلرقػػتلتػػؼلتظؤةػػقلد 
نجػ زلىلػػعلىةاػحلدرترد ػحلمدرتػ لصلغػػالدهػػ ،لمدختبػ رلدد ػعلدإلرادرادهػ ح،لمدختبػ رلد  ػؽلد

 ػةؾ ل ػؽل هػتؾب تلدرد ػ حلمتخففػ تلن(لط رولمط ربحل كل ػحلد ددأ،لج  عػحلٖٓٗ 
(لط رولمط ربػحلرػؼليهػتك لؾدلٕٓك دي  حل ختلدح،لم عتلتفة فلدالختب ردتلتؼلد تبع دل ن

(لط رػػػولٕٖٓمدرتػػ لصلغػػال درتظؤةػػقلمرقػػتلد ػػتق لدرتظؤةػػقلىلػػعلىةاػػػحلدرترد ػػحلدر تبك ػػحل
 حلدر ا  ػػػػبحلمدرتػػػػ لد ػػػػت لالىلػػػػعلد  ػػػػ رةولحفػػػػ لدإللدر عػػػػ  بتلجػػػػ د إمط ربػػػػحلمتػػػػؼل

لل حف ل حلدرت ر حدإل

 در تؾ طلدرةه ص ل -ٔ

 دالنة دؼلدر ع  ريل -ٕ

  t- testدختب ردتل ت  -ٖ

  ع  سلدالرتب  لرؤة  ؾف. -ٗ

 درتةلةسلدرع  ل . -٘

 تةلةسلدالنةتدر. -ٙ
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  عزض ىتائج الدراسة وتفسريها:

ل ةتؼلى ضلدرات لللمتدهة ى ،لم ق  لرلد مضلدر ظ مححلا  ليل  
تهجززج  ال ززة ارتبا يززة دالززة  والززحي  ززشص  لززى أنززه كبالشدززبة للفززخض األول:  -والا أ

بداد الفخعيزة للرزالبة الشفدزية واألبدزاد الفخعيزة للمزن الشفدزي حرائياا بين األإ
 م كلجى  يشة الجراةة من  الب الجامدة

ىادلدرد ضلتؼلد تختدـل ع  سلدرتبػ  لصة  ػؾفلرلكشػ لىػؽللمرلتةققل ؽلقةح
 حل أ ع دى لدر ختلدػحلمدرشػعؾرل ػ   ؽل تىلدرعبيحلدالرتب ط حلصةؽل هتؾىلدرفب حلدراده

ػ لرػتىلدرعةاػحلل ع دهلدر ختلدحدراده ل أ رتىلىةاػحلدرترد ػحل ػؽلطلبػحلمط ربػ تلدرج  عػحل ع 
ل(لدرت ر  ٙككس.لما نالنت لللدرترد حلا  ليؾضةي لجتمؿل 

 ية بين متغيخات الرالبة الشفدية (  بين الدال ة االرتبا 6ججول )

 بداد األمن الشفدي السختلفة لجى  يشة الجراةةمأ

 المتغيرات
األمن النفسي 

المرتبط بتكوين 
 الفرد

المرتبط 
بالحياة 
 العامة

المرتبط 
بالحالة 
 المزاجية

المرتبط 
بالتفاعل 
 االجتماعي

الدرجة 
الكلية 

ن لألم
 النفسي

 االلتزام -1
871.0 

* 
871.6 

* 
87156 

* 
878.1 

87101 
** 

 التحكم -2
87143 

* 
878.1 87808 87810 878.. 

 التحدي -3
871.1 

** 
87214 

** 
8713. 

* 
878.1 

871.. 
** 

الدرجة  -4
الكلية 

للصالبة 
 النفسية

871.3 
** 

8713. 
* 

8713. 
* 

87840 
871.6 

* 

ل
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مجػػؾدلىبيػػحلدرتب ط ػػحلددرػػحل ؾجبػػحلصػػةؽل عغػػؼلل(ٙرقػػتلتؤػػةؽل ػػؽلخػػبؿلجػػتمؿل 
 تغة دتلدرفب حلدراده حلم ةؽلد  ؽلدرادهػ ل أ عػ دهلدر ختلدػحلرػتىلىةاػحلدرترد ػحلحةػلل

لتؤةؽ ل
مجؾدلىبيحلإيج ص حلددرحلصةؽل دالرتزدـ ل ؽل تغة دتلدرفب حلدراده حلماسل ؽلن ع دل -

طل  رة ػػػ ةلدرع  ػػػح،لمدر ػػػ تبطلد  ػػػؽلدرادهػػػ لدر  تبظػػػحلصتكػػػؾبؽلدردػػػ د،لمد  ػػػؽلدر ػػػ تب
 .٘ٓ.ٓ  رة رحلدر زدج حلمدرترجحلدركل حلرأل ؽلدراده لمى لددرحلىاتل هتؾىل

مجؾدلىبيحلإيج ص ػحلددرػحلصػةؽل درػتةكؼ ل ػؽل تغةػ دتلدرفػب حلدرادهػ حلمرػتىلد  ػؽل -
 .٘ٓ.ٓدر  تبطلصتكؾبؽلدرد دل قطلمىؾلددؿلىاتل هتؾىل

 ل ػػؽل تغةػػ دتلدرفػػب حلدرادهػػ حلماػػسل ػػؽلمجػػؾدلىبيػػحلإيج ص ػػحلددرػػحلصػػةؽل درتةػػتي -
 تغةػػػ دتلد  ػػػؽلدرادهػػػ ،لدر ػػػ تبطلصتكػػػؾبؽلدردػػػ د،لدر ػػػ تبطل  رة ػػػ ةلدرع  ػػػح،لدر ػػػ تبطل

م  للٔٓ.ٓ  رة رحلدر زدج حلماارػل  رترجحلدركل حلرأل ؽلدراده لمج  عي لددرحلىاتل
 .٘ٓ.ٓ  ىتدلدر  تبطل  رة رحلدر زدج حل يؾلددؿلىاتل

درادهػػػ ح لمج  ػػػعل تغةػػػ دتللددرػػػحلصػػػةؽل درترجػػحلدركل ػػػحلرلفػػػب حلمجػػؾدلىبيػػػحلإيج ص ػػػح -
د  ػػؽلدرادهػػ ل ػػػ ل  ىػػتدلدر ػػػ تبطل  رتد ىػػسلدالجت ػػ ى لرػػػؼليفػػسلإرػػػعلحػػتلدرتالرػػػحل

 ٔٓ.ٓما نال عغ ي لددؿلىاتل هتؾىل

ي كػػؽلتديػػؼلىػػاهلدرعبيػػحلدالرتب ط ػػحلذدتلدرتالرػػحلصػػةؽلج  ػػعل تغةػػ دتلدرفػػب حل
بطلصتكػػؾبؽلدردػػ دلمدر ػػ تبطل  رة ػػ ةلدرع  ػػحلمدرة رػػحلدر زدج ػػحلدرادهػػ حلمد  ػػؽلدرادهػػ لدر ػػ ت

مدرترجػحلدركل ػػحلرأل ػػؽلدرادهػػ ل ػؽلخػػبؿلدراغػػ لإرػػعلنى  ػحلدرفػػب حلدرادهػػ حلرلدػػ دلحةػػلل
نثؤتالنت لللدربةؾثلدرؾي ل حلرلفب حلدراده حلنفلتا  حلدرفب حلدراده حلتبديلإرعلزب دةل

 ػػ رتظؾرلمدالرتقػػ  لدرشخفػػ لمدالىتقػػ دل ػػأفللحهػػ سع  ػػسلدرتقةػػ ؼلداليجػػ ص لرلػػادتلمدإل 
درة ػػػػ ةلى د ػػػػحلمذدتل عاػػػػعلماػػػػارػليدضػػػػ لإرػػػػعلتةهػػػػةؽلجػػػػؾدةلدرعبيػػػػ تلدالجت  ع ػػػػحل

.ل  ػػػػػػعؾدل ػػػػػػ ط لدر تب درػػػػػػحل ػػػػػػعلد خػػػػػػ بؽلمدرقػػػػػػترةلىلػػػػػػعلإددرةلدر ػػػػػػ  لرة  تػػػػػػول د ىل ػػػػػػح
ل.(ٕٕٓٓدرهؾبي يل
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 حل(،لنفلدرفػػػب حلدرادهػػػٜٔ،لٛٔ،لصلٜٕٔٓك ػػػ لتػػػ ىل ن ةػػػ ةلىؤػػػتلدرفػػػبح،ل
تبث ل  لدرقتردتلدرتك ف ح،ل     ددلد كت لقب حلرتييؼلادػ  ةلذدت ػحلنكتػ لمرػتييؼليػتردتل
ددردك ػػحلن ضػػسل ػػؽل ػػؾدىؼ،لما ػػ لنفلدرفػػب حلدرادهػػ حلتاشػػ لجػػتدرلد ػػ علندهػػ لرلدػػ د،ل

ػػػ ل ػػػؽلليعةاػػػولىلػػػعلدرتك ػػػفلدرؤاػػػ  ل ػػػعلنحػػػتدث درة ػػػ ةلدرضػػػ وظحلمدر بر ػػػحلمتخلػػػقلن ظ 
لدرضػػػغؾ لمتخدػػػ ل ػػػؽلنث رىػػػ لدرهػػػلؤ ح،لدرشخفػػػ حل ػػػتيتةلدالحت ػػػ ؿل تهػػػتظ علنفلتقػػػ ـم

 ػسلمدرتدػػ ؤؿلرة ضػ لمدر هػػتقؤسلصاغػ ةلي لبىػػ لد ر فػسلإرػعل  حلػػحلدرتؾد ػقلمباغػػ لإرػعلد
متخلػػؾلح  تػػول ػػؽلدرقلػػقلمدالكت ػػ ألمدرفػػ دى تلمتفػػبفلردمدلن ع رػػول تػػ ال لرب تةهػػ فل

لمدالتزدفلدالندع ر لمدرظ أنةاحلدراده ح.ل

 لن  رلإر ولاسل ؽلدنج لى رت،لدي بػلصلاكؾ،لمىةلةؾفلتؾ  سل  إلض  حلإرعل 
تؤػ زلنى  ػحلدرفػب حلدرادهػ حل ػ راغ لإرػعللHart, blincow, & Thomas(لٕٚٓٓ 

دال ػػخ صلذميلدر هػػتؾب تلدر  تدعػػحل ةيػػ ،لم ػػتىلدنعك  ػػي لىلػػعلنؾع ػػحلم هػػتؾىلجػػؾدةل
در  تدعػػحل ػػؽلدر  منػػحلمدرتػػ لتتضػػ ؽلدرعبيػػ تلدالجت  ع ػػحلدر تب درػػح،لرػػاميلدر هػػتؾب تل

دراده حلىاف لصاؿلمتلق لدر ه نتةلدالندع ر حلمىاهلدالرتب ط تلدالندع ر ػحلح جػحلإنهػ ن حل
حهػػػػ سل  النت ػػػػ  ل ضػػػػب لىػػػػؽلاؾنيػػػػ ل فػػػػترل ػػػػ حلتػػػػت عل  تجػػػػ هلتأ ػػػػ ولمإيػػػػ درلدإلن  

لرلظ أنةاحلدالندع ر حلمد  ؽلدراده .

 ػػػػػ   ؽلدرادهػػػػػ لل( لنفلدرشػػػػعؾرٕٙٔٓم ػػػػ لىػػػػػادلدرفػػػػتدلتػػػػػ يلصػػػػ د فلنع  ػػػػػحل 
 درظ أنةاػػحلدرادهػػ ح(ليعتؤػػ لنحػػتل غػػ ى لدرفػػةحلدرادهػػ حلدإليج ص ػػحلمنمؿل بد ػػ دتي لميػػتل

در ب ػػ دتلدإليج ص ػػحلرلفػػةحلدرادهػػ حلمدرتػػ ل ايػػ ل ػػعؾرلدردػػ دل ػػ   ؽللتةػػتثالىػػؽلنصػػ ز
صي لمتةقةقلدرتؾد قلدراده لم اػ  ل خفػ حل تزنػحللمدال ت ت عمدر ض لىؽلدرة  ةللدراده 

لؽلدالضظ دألدراده لمدرف دى تلدرتدخل ح.لخ ر حل 

مبتدػػقل ػػعلنتػػ لللدرد ػػتا لدرة ر ػػحلىػػؽلدرفػػب حلدرادهػػ حل ػػ لىبيتيػػ ل  تغةػػ دتل
،لمدرتػ لنج بػالرلتعػ ؼلىلػعلHull,et al(،لٜٚٛٔد  ػؽلدرادهػ لدرد ػحلىػسلميخػ مفل 
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درظؤ عػػػحلدرع  ل ػػػػحلرلفػػػػب حلدرادهػػػػ حلمدمرىػػػػ لا تغةػػػػ لم ػػػػ طليخدػػػػ ل ػػػػؽلنثػػػػ لد حػػػػتدثل
ض وظحلرلة  ةلرتىلطبألدرج  عح.لمدرت لن  رتلإرعلمجؾدلنث لرلفب حلدراده حل  لدر

 ك  سلدرفب حللدرتخف فل ؽلنث لدرضغؾ ل  إلض  حلإرعلمجؾدلدرتب  لددؿلصةؽلدرج ت
لخ .مدرخجسلمدرؾى ل  رادتلمدرؾى ل   دراده حلمدرقلقلدالجت  ى ل

 ػد تلىػؽلمجػؾدلىبيػحلن(لمدرتػ لٕٕٓٓم تدقل علنت للل  ضػسلىؤػتلدرفػ ت ل 
درتب ط حلددرحل ؾجبحلصةؽلاسل ؽلن ع دلدرفػب حلدرادهػ حلمدرػؾى لدرػتيا ،لم ػةؽلدرفػب حل

فلدرشػعؾرل  عاػعلدرة ػ ةلمدرػؾى لن ػ رتلإرػعلنم عاعلدرة  ة.لرتىلطبألدرج  عح،لا ػ ل
حل عػ دلدرفػب حلدرادهػ ن ػي    لم  ىل ػحل ػ لإدرتيا ليعػتل ػؽلنىػؼلدرعؾد ػسلدر ػبث ةلمد كتػ ل

لدر ختلدحل درتةكؼلمدرتةتيلمدالرتزدـ(.

مدرت لىت الإرػعلدرتاؤػبللMantz(لٕ٘ٓٓ   نتةز لم  لىادلدرفتدلنجتلدرد حل 
 جؾدةلدرة  ةلدراده حل ػؽلخػبؿلدرتدػ ؤؿلمدرفػب حلدرادهػ حلمرقػتلن ػ رتلدراتػ لللإرػعليػترةل

دراده حلتخد للكسل ؽلدرتد ؤؿلمدرفب حلدراده حلىلعلدرتاؤبل جؾدةلدرة  ة،لمنفلدرفب ح
ل ؽلنث لدرضغؾ لىلعلدرفةحلدرجهتيح.

 لمدرتاؤػػبلدرتػػ لىػػت الإرػػعل Azar(ٕٙٓٓنزدرل لمتتدػػقل ػػعلىػػاهلدراتػػ لللدرد ػػحل 
مدرتػػ لتؾقػػلاللمتقػػتي لدرػػادتدرتعػػ ؼلىلػػعلدرعبيػػحلصػػةؽلجػػؾدةلدرة ػػ ةلمدرفػػب حلدرادهػػ حل

ؽلدرفػػػب حلدراتػػػ لللإرػػػعلمجػػػؾدلىبيػػػحلإيج ص ػػػحلددرػػػحلدحفػػػ ل  لصػػػةؽلجػػػؾدةلدرة ػػػ ةلماػػػسل ػػػ
مدرتػػ لن ػػ رتلدرترد ػػحلمننيػػؽلنكتػػ لقػػب حللدرادهػػ حلمتقػػتي لدرػػادتلرػػتىلدراهػػ  لدرعػػ  بت

ل ؽلوة لدرع  بت.ل

ػ ل ػعلنتػ لللدرد ػح،ل ػ رؼلدر د جػ ،لمىؤػتلهللالدرشػي يل  (لىػؽلٕٛٓٓمتتدػقلنيض 
درعبيحلصةؽلدرفب حلدراده حلمد  ؽلدراده لرتىلىةاحل ؽلطبألدرج  عحل ؽلدرجاهػةؽل

ت لاشدالىؽلمجؾدلىبيحلدرتب ط حلددرحل ؾجبحلإحف ل   لرػتىلىةاػحلدرػااؾرلمدإلنػ ثلمدر
لمدرعةاحلدركل حلصةؽلاسل ؽل تغة يلدرفب حلدراده حلمد  ؽلدراده .
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ززا: بالشدززبة للفززخض الثززاني والززحي  ززشص  لززى أنززه تهجززج  ال ززة ارتبا يززة دالززة ك  ثانيا
واألمن الشفدزي بأبدزاد  السختلفزة  إحرائياا بين األبداد الفخعية للرالبة الشفدية

 م ك ودافديته لإلنجاز لجى  يشة الجراةة

مرلتةققل ؽلقةحلىادلدرد ضلتؼلد تختدـل ع  سلدرتبػ  لصة  ػؾفلرلكشػ لىػؽل
 ػػتىلدرعبيػػحلدالرتب ط ػػحلصػػةؽلن عػػ دلاػػسل ػػؽلدرفػػب حلدرادهػػ حلمد  ػػؽلدرادهػػ ل ػػؽلجيػػحل

ػ لم ةؽلدرتد علر نج زل ؽلجيحلث ن ػحلرػتىلىةاػحلدرت رد ػحل ػؽلطلبػحلمط ربػ تلدرج  عػحل ع 
ل(لدرت ر  لٚنيلرتىلدرعةاحلدركل ح.لما نالنت لللدرترد حلا  ليؾضةي لجتمؿل 

 (  بين الدال ة بين متغيخات ك  من الرالبة الشفدية 7ججول )

 واألمن الشفدي وأبداد  والجافع لإلنجاز

 التحدي التحكم االلتزام المتغيرات
الدرجة 
الكلية 
 للصالبة

من ألا
المرتبط 
بتكوين 

 الفرد

المرتبط 
بالحياة 
 العامة

المرتبط 
بالحالة 
 المزاجية

التفاعل 
 االجتماعي

الدرجة 
الكلية 
لألمن 
 النفسي

الدافع 
 لإلنجاز

08124 
** 

08130 
* 

08236 
** 

08211 
** 

08555 
** 

08532 
** 

08400 
** 

08300 
** 

08561 
** 

ب ط ػػحلددرػػحل ؾجبػػحلصػػةؽلج  ػػعل(لمجػػؾدلىبيػػحلدرتٚرقػػتلتؤػػةؽل ػػؽلخػػبؿلجػػتمؿل 
لمدرتد ع حلر نج زلحةللتؤةؽ للن ع دلم تغة دتلدرفب حلدراده حلمد  ؽلدراده 

مجػػؾدلىبيػػحلإيج ص ػػحلددرػػحلصػػةؽلدالرتػػزدـل ك تغةػػ ل ػػؽل تغةػػ دتلدرفػػب حلدرادهػػ حلم ػػةؽل -
 .ٔٓ.ٓ(لمىؾلددؿلىاتل هتؾىلٗٛٔ.ٓدرتد ع حلر نج زلما فل ع  سلدالرتب  ل 

إيج ص ػػػحلددرػػػحلصػػػةؽل درػػػتةكؼ ل ػػػؽلن عػػػ دلدرفػػػب حلدرادهػػػ حلم ػػػةؽلدرتد ع ػػػحللمجػػػؾدلىبيػػػح -
 .٘ٓ.ٓ(لمىؾلددؿلىاتل هتؾىلٜٖٔ.ٓر نج زلميتلمقسل ع  سلدالرتب  ل 

 عػػ دلدرفػػب حلدرادهػػ حلم ػػةؽلدرتد ع ػػحلحلإيج ص ػػحلددرػػحلصػػةؽل درتةػػتي ل ػػؽلنمجػػؾدلىبيػػ -
 .ٔٓ.ٓ هتؾىل(لمىؾلددؿلىاتلٖٕٙ.ٓر نج زلميتلمقسل ع  سلدالرتب  ل 
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ل مجؾدلىبيػحلإيج ص ػحلددرػحلصػةؽل درترجػحلدركل ػحلرلفػب حلدرادهػ حلم ػةؽلدرػتد علر نجػ ز -
 .ٔٓ.ٓ(لمىؾلددؿلىاتل هتؾىلٕٔٔ.ٓميتلمقسل ع  سلدالرتب  ل 

 ػؽلدر ػ تبطلصتكػؾبؽلدردػ د لمىػؾل ػؽل تغةػ دتلد  ػؽلمجؾدلىبيحلإيج ص حلددرػحلصػةؽلد  -
(لمىػؾلددؿلىاػتل هػتؾىل٘٘٘.ٓ ع  سلدالرتبػ  ل ميتلمقسلل دراده لمدرتد علربنج ز

ٓ.ٓٔ. 

مجؾدلىبيحلإيج ص حلددرحلصةؽلد  ؽلدر  تبطل   رة  ةلدرع  حلمدرع ل حلرلدػ د ،لمىػؾل ػؽل -
(لمىػػؾلٕٖ٘.ٓميػتلمقػػسل ع  ػسلدالرتبػػ  ل ل  تغةػ دتلد  ػػؽلدرادهػ لمدرػػتد علر نجػػ ز

 .ٔٓ.ٓددؿلىاتل هتؾىل

درادهػػػ للرػػػحلدر زدج ػػحلرلدػػػ دل ػػػؽل تغةػػػ دتلد  ػػػؽمجػػؾدلىبيػػػحل إيج ص ػػػحلددرػػػحلصػػػةؽ لدرة  -
 .ٔٓ.ٓ(لمىؾلددؿلىاتل هتؾىلٓٓٗ.ٓميتلمقسل ع  سلدالرتب  ل ل مدرتد علر نج ز

 ػؽل تغةػ دتلد  ػؽلدرادهػ لحلصةؽل درتد ىسلدالجت ػ ى لرلدػ دل مجؾدلىبيحلإيج ص حلددر -
 .ٔٓ.ٓل(لمىؾلددؿلىاتل هتؾىلٖٚٓ.ٓمدرتد علر نج زلميتلمقسل ع  سلدالرتب  ل 

مجؾدلىبيحلإيج ص حلددرحلصةؽلدرترجحلدركل حلرأل ؽلدراده لمدرتد علر نج زلميتلمقػسل -
 .ٔٓ.ٓ(لمىؾلددؿلىاتل هتؾىلٔٙ٘.ٓ ع  سلدالرتب  ل 

مرلتعػػ ؼلىلػػعلدالرػػحلىػػاهلدراتػػ لللدرتػػ لن ػػد تلىايػػ لدرترد ػػحلمىػػؾلمجػػؾدلىبيػػحل
ةػػػ دتلدرفػػػب حلدرادهػػػ حلدرتب ط ػػػحلذدتلدالرػػػحليؤػػػةؽلدد ع ػػػحلدإلنجػػػ زلماػػػسل ػػػؽلج  ػػػعل تغ

مد  ػػؽلدرادهػػ لمن عػػ دهل  عاػػع،لنيلزبػػ دةل ػػ لنحػػتلدر تغةػػ دتليتبعػػولزبػػ دةل ػػ لدر تغةػػ دتل
د خػػػ ى،ل ػػػؽلخػػػبؿلدإل ػػػ رةلإرػػػعلنفلدرفػػػب حلدرادهػػػ حلمدرشػػػعؾرل  الط  اػػػ فلدالندعػػػ ر ل

يج ص ػػحلمنمؿل ب ػػ دتي لميػػتلتةػػتثلمتعػػتل ػػؽل غػػ ى لدرفػػةحلدرادهػػ حلدإللمد  ػػؽلدرادهػػ 
يج ص ػػحلرلفػػةحلدرادهػػ حلمدرتػػ ل ايػػ لمدربػػ حتةؽلىػػؽلنصػػ زلدر ب ػػ دتلدإلل ػػؽلدرعل ػػ  لكتةػػ 

دراده حلم عؾرلدردػ دل  الط  اػ فلمد  ػؽلدرادهػ لل ؽلدرفب حل تبؾلدرد دل هتؾىلى ؿد
مدر ض لىؽلدرة ػ ةلمدال ػت ت علصيػ لمتةقةػقلدرتؾد ػقلدرادهػ لم اػ  ل خفػ حل تزنػحلخ ر ػحل
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رتدخل ػػح،ل  رة رػػحلدرادهػػ حلدرتػػ ليع شػػي لدإلنهػػ فلتػػاعكول ػػؽلدالضػػظ د  تلمدرفػػ دى تلد
ىلػػعلتفػػ   تولمح ا تػػولم هػػتؾىلنددلػػو،ل كل ػػ لاػػ فلدرظ رػػول ظ ػػ ؽلدربػػ ؿل ػػ كؽلدرقلػػول

ل(.٘،لصٕٙٔٓدرتدعلتةفةلولمزددتلدد عةتولر نج زل ص د فلنع  ح،ل

نىػؼلنجػ زلمدالىت ػ ـلصيػ ليعػتلدىت ػ ـل ػ رعلؼلمىػاليعتؤػ ل ػؽلمتعتلدرتد ع حلنةؾلدإل
نىػػتدؼلدر جت ػػعل فلدرد ػػحلدرتةفػػةسلماػػسل ػػ لرػػولىبيػػحل ػػوليعػػتلضػػ مرةل لةػػحل ح  ػػتل

(لإفلدرشػعؾرل ػ   ؽلٜٕٔٓ(لم  لىادلدرفتدلت ىل      لدمحملدرظ ى  ل ٕ٘ٓٓزى دف،ل
مد   ددلدرايؽليشع مفل    ؽلدرادهػ ليكػؾفللدراده ليبديلإرعلزب دةلدرتةفةسلمدإلنج ز

رايؽلالليشع مفل و.لىادل  إلض  حلإرعلمجؾدل عضلدرترد  تلإنج زىؼلنىلعل ؽلد   ددلد
لدره  قحلدرت لن  رلإرةي لدرب حلل  لدرد تولتتدقل علنت لللدرترد حلدرة ر ح.

درادهػػػ حلمدرضػػػغؾ لمدرتة ػػػسلل(،لىػػػؽلتػػػأثة لدرفػػػب حٜٜٓٔ دػػػ لدرد ػػػحلاػػػؾزيل 
عبيػحلصػةؽل،لإرػعلطؤ عػحلدرمدرتػ لن ػ رتدالجت  ى لىلػعلدإلنجػ زلدرترد ػ لرػتىلدرظػبأل

دالجت  ع ػحللمىؾد ػسلدرؤة ػحضغؾ لدرة  ةلمنؾع حلدرفب حلدراده حلمدرتة سلدالجت  ى ،ل
درتػػ لتػػبديلصػػتمرى لالخػػتبؼلدر اجػػزبؽلدرد ػػ   لىػػؽلوةػػ لدر اجػػزبؽل ػػأفلىاػػ ؾلتبػػ يؽل ػػ ل
درشخفػػ حلمدر تغةػػ دتلدرؤة  ػػحلدالجت  ع ػػحلذدتل ب ػػ لجةػػتلرتعػػتيسلدرػػتمر،لمنفلدرفػػب حل

 تىؼلر نج زلدرترد  ،لا  لتؾقلالإرعلنفلدرضػغؾ لدراف هػحلندتلإرػعلدراده حلتع سلا
ل(.ٕٕٔٓيلحلدإلنج ز.ل نقب لىؽ،لخ رتلدرعؤتر ،ل

Kristopherك بهتؾ   للم   ليتىؼلىاهلدرات لللدرد حل  (لمدرت لا نالٜٜٙٔ ل 
تاغػػػػ ل ػػػػ لإذدلاػػػػ فلرلفػػػػب حلدرادهػػػػ حلمدرد ىل ػػػػحلممجيػػػػحلدرضػػػػبطلىبيػػػػحلدرتب ط ػػػػحل أحػػػػتل

درتػ لن ػػ رتلإرػعلمجػؾدلدرتبػ  لإيجػػ ص لع ػسلرػتىلىةاػػحل ػؽلدر عل ػةؽلملتلدد ع ػحلدر كؾنػ 
صػػةؽلمجيػػحلدرضػػبطلدرػػتدخل لم ػػةؽلدد ع ػػحلدرع ػػس،لممجػػؾدلدرتبػػ  لصػػةؽلدرفػػب حلدرادهػػ حل
لن  ددىػػػ لىلػػػعلتؤاػػػ لمجيػػػحلدرضػػػبطلدرخػػػ رج ل ندػػػؾذلد خػػػ بؽ(،لا ػػػ لنكػػػتتل درهػػػلؤ حل عػػػـز

ل يػؼنلدرترد ػحلىلػػعل رزبػػ دةلدرتد ع ػػحلتجػػ هلدرع ػػس،لمنفلدال ػػ ددلذميللى  ػػحلدرفػػب حلا ديػػـؾ
لدرفب حليعتقتمفلنفلقبصتيؼلتزبتل ؽل ع ر حل لؾايؼ.ل
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 ,Reayat( ٕ٘ٔٓمتتدػقل ػعلدرد ػحل ر بػ تل ةتشػ  ،لمت جػ ريلمنخؤػ يلزددل 

mohatashami, tajari & Akhbari redىػؽلدرفػب حلدرادهػ حلمدرفػ ؾدلدرادهػ لل
 ػػ رتلىػػؽلمجػػؾدلطػػبألدرج  عػػح.لمدرتػػ لنلدي  لرػػتىم ػػ  تلدرشخفػػ حلمدإلنجػػ زلد كػػ 

ىبيػػػحلدرتب ط ػػػحلذدتلدالرػػػحلصػػػةؽلاػػػسل ػػػؽلدرفػػػ ؾدلدرادهػػػ لمدرفػػػب حلدرادهػػػ حلم هػػػتؾىل
دإلنج زلد ك دي  لرتىلدرظبأ،لا  لنفلدرفب حلدراده حلرتىلدرظبألدرا جةةؽلي كػؽل

ؾدلنكتػ لقػب حل ػؽلنفلتاؤبلصؾجؾدلدرف ؾدلدراده لرتييؼ،لا ػ لنفلدراػ جةؾفلدرد ػ   لاػ ن
لوة ىؼ.ل

(لمدرتػ لن ػ رتلصؾجػؾدلىبيػحلٕٕٓٓمتتدقل علنت لللدرد حل ن ة ةل ػعتلج عػحل 
درتب ط حلددرػحلصػةؽلدرفػب حلدرادهػ حلمنؾع ػحلدرة ػ ةلدر  تبظػحل  رفػةح.لا ػ لتختلػ لىػاهل

(لمدرتػػػ لا نػػػالتيػػػتؼلإرػػػعلٕٗٓٓدرهػػػيةل  ل لىؤػػػتلدرػػػ ح ؽدراتػػػ للل ػػػعلنتػػػ لللدرد ػػػحل ل
هػػتؾىلد  ػػؽلدرادهػػ لمىبيتػػول  رتةفػػةسلدرترد ػػ لرػػتىلدرظػػبأل هحػػتىلدرتعػػ ؼلىلػػعل 

داليت ـلمدرت لن ػ رتلإرػعلمجػؾدلىبيػحلدرتب ط ػحلذدتلدالرػحل ػ ربحلصػةؽلد  ػؽللدمرلرى يح
لدراده لمدرتةفةسلدرترد  لرتىلدرظبأ.ل

( لمدرتػػ لىػػت الرلتعػػ ؼلٕٕٓٓك ػػ لتختلػػ ل ػػعلدرد ػػحل دمحملقػػ دؽلدر ؾ ػػؾي ل 
جت ػػ ى لمىبيتػػول  رشػػعؾرل  رػػادتلمد  ػػؽلدرادهػػ لرػػتىلطلبػػحلدرج  عػػح.لىلػػعلدرهػػلؾؾلدال

مدرتػػػ لد ػػػد تلىػػػؽلمجػػػؾدلىبيػػػحلذدتلدالرػػػحلدحفػػػ ل حل ػػػلؤ حلصػػػةؽلدرهػػػلؾؾلدالجت ػػػ ى ل
لمدرشعؾرل    ؽلدراده .

 مدرت لنج بالصيتؼلدركش للJoshiل(لمٜ٘ٛٔمتتدقل علنت لللدرد حلجؾ  ل 
لمدرتةفػػةسلد كػػ دي  درشػػعؾرل ػػ   ؽلدرادهػػ لىػػتـلل–ىػؽلطؤ عػػحلدرعبيػػح،لصػػةؽلدرشػػعؾرل

مدرت لن د تلىؽلنت لللنفلدر ج ؾىحلدرت لا نالتشع ل ػ   ؽلدرادهػ لا نػالنىلػعل ػ ل
درج تلدرتةفةسلد ك دي  لىؽلدرج تلدر ج ؾىحلدرت لاللتشػع ل ػ   ؽلدرادهػ لمركػؽل

ل دي  لمىػػػتـلدرشػػػعؾرل ػػػ   ؽلدرادهػػػ لمدرجػػػ تلدرتةفػػػةسلد كػػػل–دالرتبػػػ  لصػػػةؽلدرشػػػعؾرل
لوة لددؿ.
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 لىؽلدرعبيحلصػةؽل هػتؾىلدرظ ػؾحلرػتىلSiry(لٜٜٓٔمبتدقل علدرد حل  ة يل 
خبريػػ لنفللمدرتػػ لتؤػػةؽ  تدعػػ لم اخدضػػ لدإلنجػػ زلم ػػةؽليػػترتيؼلىلػػعلحػػسلدر شػػكبتل

در شػػػكبتللدرظلبػػػحلذميل هػػػتؾب تلدرظ ػػػؾحلدرعػػػ ر لر نجػػػ زلاػػػ فلنددليػػػؼلى ر  ػػػ ل ػػػ لحػػػس
بليػػػػؼل اخدضػػػػ لدرظ ػػػػؾحلر نجػػػػ ز،لا ػػػػ لتؤػػػػةؽلنفلم دػػػػ رؽلذملدالرػػػػحلإحفػػػػ ل حلىػػػػؽلز 

 هتؾىلدرظ ؾحلرػتىلدرعةاػحلدركل ػحلاػ فليتاصػاألخػبؿل ي ػحلحػسلدر شػكبتلمدرػايلاػ فل
ليزبتل عتلنيلندد لن جفلمتقسل عتلنيلندد لوة لن جف.

(لمدرتػػػ لٕٕٔٓدرةهػػػؽل ل  إلضػػػ  حلإرػػػعلدتدػػػ ؽلدراتػػػ للل ػػػعلدرد ػػػحل لبػػػحلهللالدمحم
تب ط ػػحلىكهػػ حلددرػػحلإحفػػ ل   لصػػةؽلدد ع ػػحلدإلنجػػ زلم ؾضػػعلد ػػد تلىػػؽلمجػػؾدلىبيػػحلدرل

نجػػ زلم هػػتؾىلدرظ ػػؾح،لدرضػػبط،لممجػػؾدلىبيػػحلدرتب ط ػػحلددرػػحلإحفػػ ل   لصػػةؽلدد ع ػػحلدإل
لمتؤةؽلمجؾدلىبيحلدرتب ط حلددرحلإحف ل   لصةؽلدد ع حلدإلنج زلمدرتةفةسلدرترد  .ل

التبةػػػػػػلل( لمدرتػػػػػػ لا نػػػػػػٕٗٔٓك ػػػػػػ لننيػػػػػػ لتتدػػػػػػقل ػػػػػػعلدرد ػػػػػػحل حجػػػػػػ جلى ػػػػػػ ل 
مجػػػػؾدللىػػػػؽلدرعبيػػػػحلصػػػػةؽلدرشػػػػعؾرل ػػػػ   ؽلدرادهػػػػ لمدرتد ع ػػػػحلرلػػػػتعلؼلميػػػػتلتؾقػػػػلالإرػػػػع

لمنخةػػػػػ دلتتدػػػػػقلىبيػػػػػحلدرتب ط ػػػػػحلددرػػػػػحلإحفػػػػػ ل   لصػػػػػةؽلد  ػػػػػؽلدرادهػػػػػ لمدرتد ع ػػػػػحلرلػػػػػتعلؼ.
( لمدرتػػػػػػػػ لن ػػػػػػػػ رتلإرػػػػػػػػعلمجػػػػػػػػؾدلىبيػػػػػػػػحلٕٗٔٓ ػػػػػػػػعلنتػػػػػػػػ لللدرد ػػػػػػػػحل  ػػػػػػػػ لدرة  ػػػػػػػػ  ل 

د  ػػػػؽلدرادهػػػػ لمدرجػػػػ تللىلػػػػعل ك ػػػػ سلدرتب ط ػػػػحلددرػػػػحلإحفػػػػ ل   لصػػػػةؽلدرجػػػػ تلدرظلبػػػػح
ل. ك  سلدد ع حلدإلنج ز

أنزه تهجزج فزخوي ذات داللزة إحرزائية بالشدبة للفخض الثالث والحي  شص  لى  -ثالثاا
 بين متهةط درجات ك  من  يشتي الحكهر واإلناث في كافة متغيخات الجراةة: 

رؤ ػػ فلل لر ع  ػػحلق  ػػحل ت T.Testمرلتةقػػقل ػػؽلقػػةحلىػػالدردػػ ضلتػػؼلد ػػتختدـل 
دالرػػػحلدردػػػ مؽلصػػػةؽل تؾ ػػػطلدرجػػػ تلدرػػػااؾرلمدإلنػػػ ثل ػػػؽلدرظػػػبألىلػػػعل تغةػػػ دتلا  ػػػحل

ل تغة دتلدرترد ح.ل
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(  هضح الستهةطات واالنحخافات السعيارية وقيسة كتك 8والججول التالي )
لجاللة الفخوي بين درجات كال من الحكهر واإلناث تبداا لستغيخات الجشذ  لى متغيخات 

 الجراةةم

 م
رات متغي

 الدراسة

 مجموعة الذكور 
 (160) ن

 مجموعة اإلناث 
قيمة  (160) ن

 "ت"

مستوى 
الداللة 

 عند

اتجاه 
لعلـلعلـ الفروق

 8781 3758 .470 367.3 ..37 3.723 االلتزام 1
لصالح 
عينة 
 الذكور

 8781 27.1 4731 .3874 5715 207.5 التحكم 2
لصالح 
عينة 
 اإلناث

 8781 4748 .470 327.1 47.8 .3578 التحدي 3
لصالح 
عينة 
 الذكور

4 
الدرجة 
الكلية 
 للصالبة

18372. .7.4 ..7.5 13725 4711 8781 
لصالح 
عينة 
 الذكور

5 
األمن 

المرتبط 
 بتكوين الفرد

20711 6741 2372. .703 6785 8781 
لصالح 
عينة 
 الذكور

6 
المرتبط 
بالحياة 

 العامة للفرد
33788 6718 2.701 .73. 6706 8781 

لصالح 
عينة 
 الذكور

. 
المرتبط 
بالحالة 
 المزاجية

1.710 576. 10705 6758 2745 8785 
لصالح 
عينة 
 اإلناث

0 
المرتبط 
بالتفاعل 
 االجتماعي

24736 5705 227.4 67.. 2781 8785 
لصالح 
عينة 
 الذكور

. 
الدرجة 

 الكلية لألمن
18473. 1.741 .1780 227.5 5763 8781 

لصالح 
عينة 
 الذكور

18 
الدافعية 
 لإلنجاز

..720 1173. .0738 287.1 
1878

. 
دالة عند 

8781 

لصالح 
عينة 
 الذكور
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 59م2=  01م0   97م1=  0 05 قيسة الجاللة غيخ مدتهى: **

(لمجػػػؾدل ػػػ مؽلذدتلدالرػػػحلإحفػػػ ل حلصػػػةؽلدرجاهػػػةؽل ػػػؽلٛيتضػػػفل ػػػؽلدرجػػػتمؿل 
 عغ يػ لرفػ رفللطبألدرج  عحلىلعلج  ػعل تغةػ دتلدرترد ػح،لمىػاهلدردػ مؽلجػ  تل ػ 

ىةاػػحلدرػػااؾرل ػػؽلدرظػػبأ،لحةػػللتؤػػةؽلمجػػؾدل ػػ مؽلذدتلدالرػػحلدحفػػ ل حل ػػ ل تغةػػ دتل
درتةتيلمدالرتزدـ،لمدرترجحلدركل حلرلفب حلدراده حل ؽل تغة دتلدرفب ح،لا  لتؤةؽلمجؾدل

درادهػػػ لمدرتػػ ل ػػػؽلصةايػػ ،لد  ػػػؽلدرادهػػػ لل ػػ مؽل ػػػ ل عػػضلدر تغةػػػ دتلدر  تبظػػحل ػػػ   ؽ
دردػػ د،لمدر ػػ تبطل  رة ػػ ةلدرع ل ػػحلرلدػػ د،لمدر ػػ تبطل  رتد ىػػسلدالجت ػػ ى ،للدر ػػ تبطلصتكػػؾبؽ
درادهػػ ،لماػػادل تغةػػ لدرتد ع ػػحلر نجػػ زلمج  عيػػ لجػػ  تلرفػػ رفللرأل ػػؽمدرترجػػحلدركل ػػحل

لدرااؾر.ل

ك ػػػ لتؤػػػةؽلمجػػػؾدل عػػػضلدردػػػ مؽلدربهػػػ ظحلىلػػػعل تغةػػػ لاػػػسل ػػػؽل درػػػتةكؼ ل ػػػؽل
دهػػ لدر ػػ تبطل  رة رػػحلدر زدج ػػحلرلدػػ دلحةػػلل تغةػػ دتلدرفػػب حلدرادهػػ ح،لم تغةػػ لد  ػػؽلدرا

ج  تلىاهلدرد مؽلرف رفلىةاحلدإلن ثل ؽلدرظػبأ،لمجػ  تلىػاهلدردػ مؽل ػ ل عغ يػ ل
ل(لرتىلدرجاهةؽ.ٔٓ.ٓ لىاتل هتؾىلدرتالرح

مبتدػػقلذرػػػل ػػعلرنيلدربػػ حتةؽل ػػ لتع بدػػ تلدرفػػب حلحةػػلليػػ ىل ىلػػعلىهػػػك ل
لػػػػل ج ؾىػػػحل ػػػؽلدرهػػػ  تلدرتػػػ ل( ل ػػػأفلدرفػػػب حلتاظؤػػػقلىلػػػعلدردػػػ دلدرػػػايلي تٕٕٓٓ 

ته ىتهلىلعل ؾدجيحل ف درلدرضغؾ ،ل  رد دلدرايليت ةزل  رفب حلدراده حلتتؾد  لرتيحل
لدرقترةلىلعلتؾيعلد ز  تلمدرتغلولىلةي ل  لدراي يح.

حتىلدرهػ  تلدإليج ص ػحلرلشخفػ حلدرتػ لتهػ ىتلإ(لنني لٕ٘ٓٓمب ىل جؤ لدمحم،ل
لث رى لدرهلؤ ح.خظ ليسلنحتدثلدرة  ةلم ؾدجيتي لمتىلعلتة 

(لإرػػعلدرفػػب حلدرادهػػ حل أنيػػ لتعػػتلٕٔٔٓم ػػ لىػػادلدرفػػتدلتشػػة ل ن ػػ ؿلن  عػػح ل 
  ػؽلدر تغةػػ دتلدإليج ص ػحلمددرػػحلىلػعل ق م ػػحلدرضػغؾ لمدرشػػعؾرل   ز ػ تلمدالحب طػػ ت،ل

مدرجهػػ  حل ػػعلمجػػػؾدلدد ػػعليػػػؾيللمىػػ لى  ػػسل هػػػ ىتل ػػ لدرةدػػ للىلػػػعلدرفػػةحلدرادهػػػ ح
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قلذدتػػػو،لمإ ك ن  تػػػولرلا ػػػؾلمدرتظػػػؾر،لمبتؾيػػػعلدركدػػػ  ةلر ؾدجيػػػحلددخلػػػ لرػػػتىلدردػػػ دلرتةقةػػػ
لطلمدالرتزدـ،لمدرتةتي،لمدر  منح .د ز  تلمتشت سلىلعلدرضب

 ػ رتلإرػعلمجػؾدل ػ مؽلذدتلدالرػحل ػ لنم ؽلخػبؿلنتػ لللدرد ػتا لنح ر ػحلمدرتػ ل
اؾرل ػؽلدرفب حلدراده حلمن ع دى لمد  ؽلدراده لم تغة دتػولمدد ع ػحلدإلنجػ زلرفػ رفلدرػا

 ػػؽلدرادهػػ لمدد ع ػػحلدرظػػبألمىػػادليعاػػ لنفلدرػػااؾرلىػػؼلنكؤػػ ل ػػ ل هػػتؾىلدرفػػب حلمد 
نػػ ثل ػػؽلدرظػػبألمىػػاهلدرات جػػحلتتدػػقل ػػعلدرد ػػ تل ػػ  قحلن كػػؽلرلب حػػللدإلنجػػ زل ػػؽلدإل

( لمدرتػػ لد ػػد تلٕٕٓٓدالطػػبعلىلةيػػ ل قػػتلتتدػػقل ػػعلنتػػ لللدرد ػػحل  ضػػسلىؤػػتلدرفػػ تل 
 حلصػػػةؽلدرجاهػػػةؽل ػػػؽلدرظػػػبأل ػػػ لن عػػػ دلدرفػػػب حلىػػػؽلمجػػػؾدل ػػػ مؽلذدتلدالرػػػحلإحفػػػ ل

درادهػػػ حلرفػػػ رفلدرػػػااؾرل ػػػؽلدرظػػػبأ،لا ػػػ لنعيػػػ تلنفلدرشػػػعؾرل  عاػػػعلدرة ػػػ ةلمدرػػػؾى ل
 عػ دلدرفػب حلدرادهػ حلندرتيا لى ل ػؽلنىػؼلدرعؾد ػسلدر ػبث ةلمد كتػ لإ ػي    لم  ىل ػحل ػ ل

لدرتبثحل دالرتزدـ،لدرتةكؼ،لدرتةتي(.

(،لدرت لن  رتلإرعلدنخد ض،ل هتؾىلٕٔٔٓؤة ديتدرل متتدقل علدرد ح،لتايةتلدر
درضػػغطلدرادهػػ لرػػتىلدرظلبػػحلا ػػ لتؤػػةؽلمجػػؾدل ػػ مؽلذدتلدالرػػحلصػػةؽلدرجاهػػةؽل ػػؽلطلبػػحل
درج  عحل ػ لاػسل ػؽلدرضػغطلدرادهػ ،لمدرفػب حلدرادهػ ح،لماػ فلدردػ رؽلرفػ رفلدرظػبأل

لدرايلا فلنىلعل اولرتىلدرظ رب ت.ل

(لدرتػ لن ػ رتلنت لجيػ لىػؽلٕٕٔٓ  Kaur ل–ل كػ مرلمبتدػقلاػارػل ػعلدرد ػحل 
حف ل   ل  لدرفب حلدراده حلمن ع دىػ ،لميػتلحفػسلدرػااؾرلىلػعلإمجؾدلتأثة لنؾى لددؿل

لدرج تل  تدعحل  لدرفبةلدراده حل ق رنحل  إلن ث.ل

(لمدرتػ لىػت الردةػرلن ػطلٕٙٔٓمتتدقل ػعلدرد ػحل ىلكػ لى ػ لىػب لدرػتيؽل ل
فب حلدراده حلمتة سلدرضةقلمن ع دلدرشخف حلمن د تلدرعبيحلصةؽلدر تغة دتلدرتبثحلدر

دراتػػ لللىلػػعلحفػػؾؿلدرػػااؾرل ػػؽلدرظػػبألىلػػعلدرجػػ تلنىلػػعل ػػؽلدإلنػػ ثل ػػ لدرفػػب حل
لدراده حلمن ع دى .ل
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(،ل ػ لنت لجيػ لحةػللن ػ رتلمجػؾدلٕٚٔٓمتختل ل علدرد حل نح ػتلدر اشػ ميل 
لل.رف رفلدإلن ث  مؽلذدتلدالرحلإحف ل حل  لدرفب حلدراده حلصةؽلدرجاهةؽل

(لمدرت لنج بالٕٕٓٓن ة ةل عتلج عح ل لمتختل لنيض  ل  لدرات للل علدرد حل 
رلتعػػػػ ؼلىلػػػػعلدرعبيػػػػحلصػػػػةؽلدر هػػػػ نتةلدالجت  ع ػػػػح،لمدرفػػػػب حلدرادهػػػػ حلمنؾع ػػػػحلدرة ػػػػ ةل
در  تبظػػػحل  رفػػػةحلرػػػتىل  ضػػػعلدرهػػػك ل ػػػؽلدراػػػؾعلدرتػػػ ن ،لمدرتػػػ لن ػػػ رتل ػػػأفل ػػػؽلنىػػػؼل

رػػػحلإحفػػػ ل حلصػػػةؽل تؾ ػػػظ لدرجػػػ تلدرػػػااؾرلمدإلنػػػ ثل ػػػ لدراتػػػ لللمجػػػؾدل ػػػ مؽلذدتلدال
لدر ه نتةلدالجت  ع حلمدرفب حلدراده حلمنؾع حلدرة  ةلدر  تبظحل  رفةحلرف رفلدإلن ث.

( لمدرتػ لتكؾنػالٕٗٓٓمتتدقلنيض  لىاهلدرات للل علنت لللدرد حل  ازؿلىه دفل 
حلدرظبص ػػحلحةػػلل(لط ربػػ ل ػػؽلدر شػػ راةؽلموةػػ لدر شػػ راةؽل ػػ لد نشػػظٓٙىةاتيػػ ل ػػؽل 

تؤػػةؽلمجػػؾدل ػػ مؽلذدتلدالرػػحلإحفػػ ل حلصػػةؽلدرظػػبألدر شػػ راةؽل ػػ لد نشػػظحلدر ختلدػػحل
مدرظػػبألوةػػ لدر شػػ راةؽل ػػ لد  ػػؽلدرادهػػ لرفػػ رفلدرظػػبألدر شػػ راةؽل ػػ لد نشػػظح،ل

لل.مرلظبألذميلدر هتؾىلدر  تدعل ؽلد  ؽلدراده لىؽلوة ىؼ

ػػ ل ػػعلنتػػ لللدرد ػػحل  ػػ رؼلدر د جػػ (لىػػؽلٕٛٓٓ ،لىؤػػتلهللالدرشػػي يل متتدػػقلنيض 
درعبيػػحلدرفػػب حلدرادهػػ حلمد  ػػؽلدرادهػػ لرػػتىلىةاػػحل ػػؽلطػػبألدرج  عػػحل ػػؽلدرجاهػػةؽل
حةػػػللن ػػػ رتلإرػػػعلمجػػػؾدل ػػػ مؽلذدتلدالرػػػحلصػػػةؽلدرجاهػػػةؽل ػػػ ل تؾ ػػػطلدرجػػػ تلد  ػػػؽل
درادهػػػ لرفػػػ رفلىةاػػػحلدرػػػااؾر،لا ػػػ لتؤػػػةؽلىػػػتـلمجػػػؾدل ػػػ مؽلذدتلدالرػػػحلصػػػةؽلدرظػػػبأل

ل طلدرج تلدرفب حلدراده ح.لمدرظ رب تل  ل تؾل

مدرتػػ لا نػػاللAnjuma & Aijaz(لٕٗٔٓمتتدػػقل ػػعلدرد ػػحل دنج ػػ لمنجػػ زل 
تبةللىؽل شػ ى لد  ػؽلمىػتـلد  ػؽلرػتىلىةاػحل ػؽلدرظػبألدر ػ دىقةؽلمىبيػحلدراػؾع،ل
مدر هػػتؾىلداليتفػػ ديلدالجت ػػ ى لمنعيػػ تلدراتػػ لللمجػػؾدل ػػ مؽلذدتلدالرػػحل ػػ ل شػػ ى ل

 ػػؽل ػػؽل عاػػعلننيػػؼلنكتػػ ل ػػعؾرل عػػتـلد اػػؾعلرفػػ رفلدإلنػػ ثل ىػػتـلد  ػػؽلتعػػزىلإرػػعلدر
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درااؾرلا  لتؤةؽلمجؾدل  مؽلذدتلدالرحل ؽلحةػللدر هػتؾىلداليتفػ ديلدالجت ػ ى ل ػ ل
 ش ى لىتـلدرشعؾرل    ؽلرف رف،لدر هتؾىلداليتف ديلدالجت  ى لدر ػاخدضلنيلنفل

ل  ف.ل لىؼلنكت ل عؾر دل عتـلد  ؽلمد دردق د

(،لمدرتػ لن ػد تلٕ٘ٔٓعلدرد حل درعج ػ ،لمدرق  ػ  ،لمدرعج ػ ل متتدقلنيض  ل 
ىػػؽلمجػػتل ػػ مؽلذدتلدالرػػحلإحفػػ ل حلصػػةؽلدرػػااؾرلمدإلنػػ ثلرػػتىلىةاػػحل ػػؽلدرظػػبأل ػػؽل
نصاػػ  لدر ظلقػػةؽل  ركؾبػػال ػػ لاػػسل ػػؽل تغةػػ يلد  ػػؽلدرادهػػ ،لمدرفػػب حلدرادهػػ حلرفػػ رفل

لىةاحلدرااؾر.

مدرتػػ لنج بػػالرلتةقػػقل ػػؽلل( ٜٜٓٔ ل Siryمتتدػػقل ػػعلنتػػ لللدرد ػػحل  ػػة ي،ل
درعبيػػحلصػػةؽل هػػتؾىلدرظ ػػؾحلرػػتىل  تدعػػ لم اخدضػػ لدإلنجػػ زلم ػػةؽليػػترتيؼلىلػػعلحػػسل

حفػ ل حلصػةؽلدرػااؾرلإدر شكبتلمرقتلتؤةؽل ؽلنت لللدرترد حلنفلىا ؾل  مؽلذدتلدالرػحل
لمدإلن ثل  ل هتؾىلدرظ ؾحلر نج زلما فلدرد رؽلرف رفلدرااؾر.ل

( لدرتػ لنج بػالىلػعلىةاػحل ػؽلٕ٘ٔٓةؽلجؤػ ،ل متختل ل علنت جحلدرد حل حهػ
طلبػػحلال ػػحلدرداػػؾفلدرج ةلػػحلمدرتػػ لن ػػد تلنت لجيػػ لىػػؽلمجػػؾدل ػػ مؽلذدتلدالرػػحلإحفػػ ل حل

لن ث. ؽلدراده لصةؽلدرجاهةؽلرف رفلدإل  ل هتؾىلد 

(لدرت لا نالتيتؼلRobinson, 2001ك  لتختل ل علنت لللدرد حلرم اهؾفل 
زلرػتىلدرظػبألد  ػ بكةةؽلد   ريػح.لمدرتػ لتؾقػلالإرػعلإرعلدرتع ؼلىلعلدد ع حلدإلنج 

نتػػ للل ايػػ لمجػػؾدلدرتبػػ  لصػػةؽلدد ع ػػحلدإلنجػػ زلمدرتةفػػةسلد كػػ دي  لمتؤػػةؽلمجػػؾدل ػػ مؽل
لذدتلدالرحلصةؽلدرجاهةؽل  لدد ع حلدإلنج زلرف رفلدرظ رب ت.ل

(لمدرتػػ لٕٓٓٓ  إلضػػ  حلإرػػعلننيػػ لتختلػػ ل ػػعلنتػػ لللدرد ػػحل دك دياػػؾ،ل ػػبن ل 
تيػػػتؼلرلتعػػػ ؼلىلػػػعلىبيػػػحلدد ع ػػػحلدإلنجػػػ زلمدرفػػػةحلدرادهػػػ حلرػػػتىلىةاػػػحل ػػػؽللك نػػػا

لدرظبألمدرت لن  رتلإرعلىتـلمجؾدل  مؽلصةؽلدرجاهةؽل  لدد ع حلدإلنج ز.
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أنزه تهجزج فزخوي ذات داللزة إحرزائية بالشدبة للفخض الخابع والحي  شص  لزى  -رابداا
ي ومشخفزززي األمززن بززين متهةززط درجززات كززال مززن  يشتززي مختفدززي األمززن الشفدزز

 الشفدي في كافة متغيخات الجراةةم 
 لر ع  ػحلق  ػحل ت لرؤ ػ فلT.Testمرلتةققل ؽلقػةحلىػادلدردػ ضلتػؼلد ػتختدـل 

دالرحلدرد مؽلصػةؽل تؾ ػطلدرجػ تل  تدعػ لم اخدضػ لد  ػؽلدرادهػ ل ػ لا  ػحل تغةػ دتل
لج ز.كسل ؽلدرفب حلدراده حلمن ع دى لمد  ؽلدراده لمن ع دهلمدرتد ع حلر ن

مدرجػػػتمؿلدرتػػػ ر ليؾضػػػفلدر تؾ ػػػظ تلمدالنة د ػػػ تلدر ع  ربػػػحلمق  ػػػحل ت لرتالرػػػحل
لدرد مؽلصةؽل ج ؾىت ل  تدع لم اخدض لد  ؽلدراده .

 (  بين قيسة كتك لجاللة الفخوي بين مجسه تي مختفدي 9ججول )

 ومشخفزي األمن الشفدي في كافة متغيخات الجراةةم

 م
متغيرات 
 الدراسة

 مجموعة الذكور
 (06ن)

مجموعة اإلناث ن 
قيمة  (23)

 "ت"

مستوى 
الداللة 

 عند

اتجاه 
 الفروق

 ع م ع م

 المرتفعين 87881 37.4 4733 36725 4733 30703 االلتزام 1

 المرتفعين 8785 2718 47.5 2.722 47.0 31704 التحكم 2

 المرتفعين 87881 37.0 .474 2703. .572 357.6 التحدي 3

4 

الدرجة 

ية الكل

 للصالبة

 المرتفعين 8781 .375 12710 0742. 11711 185784

5 

األمن 

المرتبط 

بتكوين 

 الفرد

 المرتفعين 87881 25725 4700 1.781 3734 337.1

6 

المرتبط 

بالحياة 

 العامة للفرد

 المرتفعين 87881 287.0 .572 22752 4738 30762
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 م
متغيرات 
 الدراسة

 مجموعة الذكور
 (06ن)

مجموعة اإلناث ن 
قيمة  (23)

 "ت"

مستوى 
الداللة 

 عند

اتجاه 
 الفروق

 ع م ع م

. 

المرتبط 

بالحالة 

 المزاجية

 المرتفعين 87881 .2874 .473 .1278 3728 24765

0 

المرتبط 

بالتفاعل 

 االجتماعي

 المرتفعين 87881 14744 5748 .1.73 .471 20751

. 
الدرجة 

 الكلية لألمن
 المرتفعين 87881 .3.70 07.6 6.784 07.2 125765

18 
الدافعية 

 لإلنجاز
181738 11715 .176. 28766 11718 87881 

المرتفعين 
في درجة 

األمن 
 النفسي

   61م2=  01م0   97م1=  0  05 ** الجاللة لقيسة كتك  شج تهى مد
 58م3=  001م0

(لدرػػايليؤػػةؽلدردػػ مؽلصػػةؽل ج ػػؾىت ل  تدعػػ لم اخدضػػ لٜ ػػ راغ لإرػػعلجػػتمؿل 
د  ػػؽلدرادهػػ ل ػػ ل تغةػػ دتلدرترد ػػحليتضػػفلننػػولتؾجػػتل ػػ مؽلذدتلدالرػػحلدحفػػ ل حلصػػةؽل

ادهػػػػ لىلػػػػعلج  ػػػػعل تغةػػػػ دتلدر ج ػػػػؾىتةؽلدر ػػػػ تدعةؽلمدر اخدضػػػػةؽل ػػػػ لدرجػػػػحلد  ػػػػؽلدر
ف  ػػ لىػػتدل تغةػػ لاػػسل ػػؽللٔٓٓ.ٓدرترد ػػحلمىػػاهلدردػػ مؽل ػػ لو رؤةتيػػ لددرػػحلىاػػتل هػػتؾىل

،لم تغةػ لدرترجػحلدركل ػحلرلفػب حلدرادهػ حلدرػايلجػ  ل٘ٓ.ٓ درتةكؼ لدرػايلجػ  لددؿلىاػتل
مىػػاهلدردػػ مؽلج  عيػػ لجػػ  تلرفػػ رفل ج ؾىػػحلدر ػػ تدعةؽل ػػ للٔٓ.ٓىاػػتل هػػتؾىلدالرػػحل

د  ػؽلدرادهػ ل ػؽللدراده ،لمىادليعا لنفل ج ؾىحلدر  تدعةؽل ػ ل هػتؾىلل هتؾىلد  ؽ
ل ػػؽل طػػبألدرج  عػػحليت تعػػؾفل  هػػتؾىلىػػ ؿل ػػؽلدرفػػب حلدرادهػػ حلمرػػتييؼلإحهػػ سلىػػ ؿأل
درشػػعؾرل ػػ   ؽلدرادهػػ ل ك  ػػحلن عػػ دهلم هػػتؾب تولمرػػتييؼليػػترلىػػ ؿل ػػؽلدرتد ع ػػحلر نجػػ زل

(ل ػػػأفلٕٕٔٓإر ػػػول خ رػػػتلدمحملدرعؤػػػتر ل ل ػػػ لن ػػػ رلإرػػػعمرػػػتديؼلدالرػػػحلذرػػػػلي كػػػؽلدإل ػػػ رةل
جػػتدرلد ػػ علندهػػ لرلدػػ دليعةاػػولىلػػعلدرتك ػػفلدرؤاػػ  ل ػػعلنحػػتدثللتاشػػ درفػػب حلدرادهػػ حل
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ػػػ ل ػػؽلدرشخفػػ حل ػػتيتةلدالحت ػػ ؿلتهػػػتظ علنفللدرة ػػ ةلدرضػػ وظح مدر بر ػػح،لمتخلػػقلن ظ 
لدرضػػػغؾ لمتخدػػػ ل ػػػؽلنث رىػػػ لدرهػػػلؤ ح،لر فػػػسلإرػػػعل  حلػػػحلدرتؾد ػػػق،لمباتغػػػ لإرػػػع لتقػػػ ـم

درة ضػػػ لمدر هػػػتقؤسلصاغػػػ هل لبىػػػػ لد  ػػػسلمدرتدػػػ ؤؿلمتخلػػػؾلح  تػػػػول ػػػؽلدرقلػػػقلمدالكت ػػػػ أل
لمتفبفلردمدلن ع رول ت ال .

(لننػػولتؤػػةؽل ػػؽلٕٕٓٓ ػػعؾدل ػػ ط لدرهػػؾبي ي ل ىػػادل ضػػب لى ػػ لن ػػ رلإر ػػول ل
خبؿلنت لللدرترد  تلمدربةؾثلدرؾي ل حلرلفػب حلدرادهػ حل ػأفلتا  ػحلدرفػب حلتػبديلإرػعل

 ػػسلدرتقةػػ ؼلدإليجػػ ص لرلػػادتلمدإلحهػػ سل ػػ رتظؾرلمدالرتقػػ  لدرشخفػػ لمدالىتقػػ دلزبػػ دةل ع 
 ػػأفلدرة ػػ ةلى د ػػحلمذدتل عاػػع،لمىػػادل ػػؽل ػػأنولنفليػػبديلإرػػعلتةهػػةؽلجػػؾدةلدرعبيػػ تل

ردػػ دلرة  تػػول د ىل ػػحل ضػػب لىػػؽلدالجت  ع ػػحلدر تب درػػحل ػػعلد خػػ بؽ،لمدرقػػترةلىلػػعلإددرةلد
ةػػسلدحت ػػ التلدر ع نػػحل ػػؽلدالكت ػػ ألمدرقلػػقلما  ػػحلحهػػ سل ػػ  تبؾلز ػػ ـلدرػػادت،لمتقلدإل

 ػ ف.لمدرظ أنةاػحلدرادهػ حل ضب لىؽل عؾرلدرد دل    ؽلمد ل غ ى لدالضظ دألدراده ،
ليج ص ح. غ ى لدرفةحلدراده حلدإللإحتىدرت لى ل

 ل أفلدرشعؾرل    ؽلدراده لJoshi, DD(لٜٚٛٔ  رتل جؾ  ،لدديل نمرقتل
 نجػػػ زلمدرتةفػػػةسلمد  ػػػ ددلمدرػػػايؽليشػػػع مفل ػػػ   ؽلدرادهػػػ ليػػػبديلإرػػػعلزبػػػ دةلرتد ع ػػػحلر

يكؾفل هتؾىلإنج زىؼلنىلعل ؽلد   ددلدرػايؽلالليشػع مفل ػولم ػؽلخػبؿل ػ ل ػؤقلي كػؽل
نفلنتديؼلدالرحلنت لللدرد تا لدرة ر حل ؽلحةللدالتدػ ؽلمدالخػتبؼل ػعلدرترد ػ تلدرهػ  قحل

مد  ػؽلدرادهػ ل ػؽلج نػولم ػ لصػةؽلمدرت لنكتتلىلعلمجؾدلىبيحلصةؽلدرفب حلدراده حل
لد  ؽلدراده لمدد ع حلدإلنج زل ؽلج نوليخ .

(لدرتػػػ لىػػػت الإرػػػعلدرتاؤػػػبل جػػػؾدةلدرة ػػػ ةلMantz(لٕ٘ٓٓ دػػػ لدرد ػػػحل  ػػػ نتزل 
درادهػػ حل ػػؽلخػػبؿلدرتدػػ ؤؿلمدرفػػب حلدرادهػػ حلمن ػػد تلدراتػػ لللإرػػعليػػترةلاػػسل ػػؽلدرتدػػ ؤؿل

ػػػ لىلػػعلنفلدرفػػػب حلمدرفػػب حلدرادهػػ حلىلػػػعلدرتاؤػػبل جػػؾدةلدرة ػػػ ة ،لمنكػػتتلدرترد ػػحلنيض 
ثػػػ لدرضػػػغؾ لىلػػػعلدرفػػػةحلدرجهػػػتيحلمىػػػؾل ػػػ لدكتتػػػولدرد ػػػحل نزدرلندرادهػػػ حلتخدػػػ ل ػػػؽل

Azar, 2006ػػػ لمدرتػػػ لىػػػت الإرػػػعل ع  ػػػحلدرعبيػػػحلصػػػةؽلجػػػؾدةلدرة ػػػ ةلمدرفػػػب حن(ل ليض 
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درادهػػػ حلمتقػػػتي لدرػػػادتلرػػػتىل ج ػػػؾىتةؽل ػػػؽلدراهػػػ  لدرعػػػ  بتلموةػػػ لدرعػػػ  بتلمدرتػػػ ل
الإرػػػعلمجػػػؾدلىبيػػػحلإيج ص ػػػحلذدتلدالرػػػحلإحفػػػ ل حلصػػػةؽلجػػػؾدةلدرة ػػػ ةلماػػػسل ػػػؽلتؾقػػػل

درفػػػب حلدرادهػػػ حلمتقػػػتي لدرػػػادتلمنفلدراهػػػ  لدرعػػػ  بتلا نػػػالنكتػػػ لقػػػب حل ػػػؽلوةػػػ ل
لدرع  بت.ل

((لمدرتػػػػ لا نػػػػالتيػػػػتؼلٕ٘ٓٓرابػػػػح،ل لمتتدػػػػقل ػػػػعلنتػػػػ لللدرد ػػػػحل رضػػػػؾدفلنصػػػػؾ
ل يػ تل تبز ػحلددمفلندرادهػ حلرػتىللرلتع ؼلىلعلدرعبيػحلصػةؽلدرفػب حلدرادهػ حلمدرفػةح

درفػةحلدرادهػ حلرػتييؽلمرقػتلن ػ رتلدراتػ لللإرػعلمجػؾدلمتةتيتل هتؾىلدرفب حلدرادهػ حلمل
لىبيحلدرتب ط حل ؾجبحلصةؽل هتؾىلدرفب حلدراده حلمدرفةحلدراده ح.

(لٕ٘ٔٓمتتدػػػػػقل ػػػػػعلنتػػػػػ لللدرد ػػػػػحل ربػػػػػ تل ةتشػػػػػ  ،لمن جػػػػػ ريلمنخؤػػػػػ يلزددل 
 Reayat, mohetashami, taJari & Akhbari radلمدرتػ لن ػد تلىػؽلمجػؾدل 

ىبيػػحلدرتب ط ػػحلددرػػحلصػػةؽلاػػسل ػػؽلدرفػػ ؾدلدرادهػػ لمدرفػػب حلدرادهػػ حلم هػػتؾىلدإلنجػػ زل
د ك دي  لرتىلدرظبألا  لتؤةؽلنفلدرفب حلدرادهػ حلرػتىلدرظػبألدراػ جةةؽلي كػؽلنفل

نكتػػ لقػػب حل ػػؽللتاؤػػبلصؾجػػؾدلدرفػػ ؾدلدرادهػػ لرػػتييؼ،لا ػػ لنفلدراػػ جةؾفلدرد ػػ   لاػػ نؾد
لوة ىؼ.ل

(لىػػؽلدرعبيػػحلصػػةؽلدرفػػب حلٕٚٔٓك ػػ لتتدػػقل ػػعلنتػػ لللدرد ػػحل ز ةػػالدرةلػػح،ل
دراده حلمدراا  لدالندع ر لم هتؾىلدرفةحلدراده حلرتىلدرظلبحلمدرت لن د تلنت لجي لىؽل
مجؾدلىبيحلإيج ص حلددرحلصػةؽلدرفػب حلدرادهػ حلمدرػاا  لدالندعػ ر لمدرفػةحلدرادهػ حلرػتىل

لدرج  عح.لطلبحل
(لمدرت لن  رتل  لنت لجيػ لإرػعلمجػؾدلىبيػحلٕٕٓٓمدرد حل ن ة ةل عتلج عح،ل

درتب ط ػػػحلددرػػػحلصػػػةؽلدر هػػػ نتةلدالجت  ع ػػػحلمنؾع ػػػحلدرة ػػػ ةلدر  تبظػػػحل  رفػػػةح،لا ػػػ لتؤػػػةؽل
لمجؾدلىبيحلدرتب ط حلددرحلصةؽلدرفب حلدراده حلمنؾع حلدرة  ةلدر  تبظحل  رفةح.ل

ػػػ ل ػػػعلنتػػػ لللدرل ( لمدرتػػػ لٕٗٓٓد ػػػحل ىؤػػػتلدرػػػ ح ؽلح ةػػػتلدرهػػػيةل ل  متتدػػػقلنيض 
ك نالتيتؼلإرػعلدرتعػ ؼلىلػعل هػتؾىلد  ػؽلدرادهػ لمىبيتػول  رتةفػةسلدرترد ػ لرػتىل
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 ػػ رتلنت لجيػػ لصؾجػػؾدلىبيػػحلن ج ؾىػػحل ػػؽلطػػبألدمرلرى يػػحلد يتػػ ـل  ر بػػ ضلمدرتػػ ل
درترد ػػ للم ػػةؽلد  ػػؽلدرادهػػ لمدرتةفػػةسلٔٓ.ٓذدتلدالرػػحلدرتب ط ػػحلىاػػتل هػػتؾىلدالرػػحل

لرلظبأ.ل
( لىػػؽلدرعبيػػحلٕٛٓٓدرشػػي يل لمىؤػػتلهللاك ػػ لتتدػػقل ػػعلدرد ػػحل  ػػ رؼلدر د جػػ ،ل

صةؽلدرفػب حلدرادهػ حلمد  ػؽلدرادهػ لرػتىلىةاػحل ػؽلطػبألدرج  عػحل ػؽلدرجاهػةؽلدرتػ ل
ن ػػػد تلىػػػؽلمجػػػؾدلىبيػػػحلدرتب ط ػػػحلددرػػػحل ؾجبػػػػحلصػػػةؽلاػػػسل ػػػؽل تغةػػػ لد  ػػػؽلدرادهػػػػ ل

لدرترد حلدركل حل ؽلدرجاهةؽ.درفب حلدراده حلرتىلىةاحل
 لمدرتػػ لىػػت الرك ػػ سل هػػتؾىلٕٓٔٓك ػػ لتتدػػقلنيضػػ ل ػػعلدرد ػػحل  ياػػ لىؤػػتلهللال

د  ػػػؽلدرادهػػػ لمدرتعػػػ ؼلىلػػػعل هػػػتؾىلدرتؾد ػػػقلدالجت ػػػ ى ،لمدركشػػػ لىػػػؽلدرعبيػػػحلصػػػةؽل
 ػػػ رتلنت لجيػػػ لإرػػػعلت تػػػعلدرظػػػبأل ػػػ   ؽلرادهػػػ لمدرتؾد ػػػقلدالجت ػػػ ى لمدرتػػػ لند  ػػػؽلد

لرتب  ل ؾجولصةؽلد  ؽلدراده لمدرتؾد قلدالجت  ى لرتىلدرظبأ.دراده ،لممجؾدلد
 لىػؽل  اػزلدرػتةكؼلSnodgraocss(لٕٗٓٓك  لتتدقل علدرد حل  اؾدج دسل 

رظػػػػبألدرج  عػػػػحلدر ؾىػػػػؾ ةؽ،للد كػػػػ دي  دد لع ػػػػحلدإلنجػػػػ زلاعؾد ػػػػسل ػػػػبث ةلىلػػػػعلد مدد 
اؤػػبل ػػ  دد ل(لط رػػولمن ػػد تلىػػؽلمجػػؾدلىؾد ػػسلتعػػتل ب ػػ لرلتٓٙتكؾنػػالىةاتيػػ ل ػػؽل 

ل.د ك دي    إلض  حلإرعلمجؾدلىؾد سلنخ ىلتهيؼل  لتةهةؽلدرتد للد ك دي  

((لمدرتػػ لا نػػالتيػػتؼلرلكشػػ لىػػؽلٕٗٔٓك ػػ لتتدػػقل ػػعلدرد ػػحل حجػػ جلى ػػ ل 
درعبيػػحلصػػةؽلدرشػػعؾرل ػػ   ؽلدرادهػػ لمدرتد ع ػػحلرلػػتعلؼلمدرتػػ لتؾقػػلالدرترد ػػحلإرػػعلمجػػؾدل

ل  ؽلدراده لمدرتد ع حلرلتعلؼ.ىبيحلدرتب ط حلددرحلإحف ل   لصةؽلد

((لىػػؽلد  ػػؽلدرػػادولمدد ع ػػحلدإلنجػػ زلٕٗٔٓمتتدػػقل ػػعلدرد ػػحل   ػػ لدرة  ػػ ل 
(لط رػػػولٔٛ٘رػػتىلىةاػػػحل ػػؽلطػػػبألج  عػػحلد شػػػقلمدرتػػػ لنج بػػالىلػػػعلىةاػػحليؾد يػػػ ل 

مط ربحلمرقتلن  رتلدرات لللإرعلمجػؾدلىبيػحلدرتب ط ػحلذدتلدالرػحلإحفػ ل حلصػةؽلدرجػ تل
لسلد  ؽلدراده لمدرج تل ك  سلدد ع حلدإلنج ز.درظلبحلىلعل ك  
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ا أنه نته ع وجهد مكهنات  سليزة   بالشدبة للفخض الخامذ والحي  شص  لىك -نامدا
 امة ومذتخكة  ج يكذف  شها التحليز  الدزاملي لسرزفهفة مدزامالت االرتبزاط 

 ك بين متغيخات الجراةة السختلفةم

زل ػػػػػػحليفػػػػػػعولدرتػػػػػػػأر فلر ػػػػػػ لا نػػػػػػال عػػػػػػػ  بتلدالرتبػػػػػػ  لتعظػػػػػػ لتدهػػػػػػػة دتلج
رػػػػػػػادلرجأنػػػػػػػ لإرػػػػػػػعلدرتةلةػػػػػػػسلدرعػػػػػػػ ر  لل(ٕٔٛ،لصٜٗٛٔ  ة ػػػػػػػؾدلنصػػػػػػػؾلدراةػػػػػػػس،لصةايػػػػػػػ ل

 F.Aلاػػػػػػ ليؾضػػػػػػفلدراغػػػػػػ ـلدرػػػػػػايلتت ةػػػػػػزل ػػػػػػولىػػػػػػاهلدالرتب طػػػػػػ ت،لمبقػػػػػػتـلراػػػػػػ لقػػػػػػؾرةل)
 لخفػػػػػحلم  اػػػػػزةل ػػػػػؽلخػػػػػبؿلدرتؾقػػػػػسلإرػػػػػعل ج ؾىػػػػػحل ػػػػػؽلدر كؾنػػػػػ تلدرعػػػػػ  لةؽلصػػػػػةؽل

لده لمدد ع حلدإلنج ز.ل تغة دتلدرترد حلدرفب حلدراده حلمد  ؽلدرا

مرلتةقػػػػػػقل ػػػػػػؽلقػػػػػػةحلىػػػػػػادلدرغػػػػػػ ض،لتػػػػػػؼلإجػػػػػػ د لدرتةةػػػػػػسلدرعػػػػػػ  ل لر فػػػػػػدؾ حل
ريػػػػػػػػػػػػؾتةل للل   ػػػػػػػػػػػػ حل (ل ظ بقػػػػػػػػػػػػحلدر كؾنػػػػػػػػػػػػ تلد ٓٔ  لجػػػػػػػػػػػػتمؿل  عػػػػػػػػػػػػ  بتلدالرتبػػػػػػػػػػػػ

Hottelingلمدرتػػػػػػػ لتعػػػػػػػتل ػػػػػػػؽلنكتػػػػػػػ لطػػػػػػػ ؽلدرتةلةػػػػػػػسلدرعػػػػػػػ  ل لديػػػػػػػح،لمدرتػػػػػػػ لتت ةػػػػػػػزل 
ل   تاد ذى ل يفعلتؤ  فلركسلدختب ر.ل

 لVarimacxب لدرعؾد ػػػػػػػػػػسلدرا تجػػػػػػػػػػحل ظ بقػػػػػػػػػػحلدردػػػػػػػػػػ رب كول مرقػػػػػػػػػػتلتػػػػػػػػػػؼلتػػػػػػػػػػتمل
ركػػػػػػػ يزرل درتػػػػػػػ لتضػػػػػػػػ االتةقةػػػػػػػقلخفػػػػػػػػ لرلدرؤاػػػػػػػ  لدربهػػػػػػػ طل ػػػػػػػػ ل ؾيػػػػػػػعلدر ةػػػػػػػػ مرل

لل(.ٔٔ لدر تب ىتةلرلعؾد سلمدرت ليؾضةي لجتمؿ
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 بين الدهام  السدتخخجة من تحلي  مرفهفة مدامالت االرتباط بين ( 11ججول )
 (320تبا ن بدج التجويخ ن = )مقا يذ الجراةة والشدبة الكلية لل

 المتغيرات
 قيمة التشبع

 العامل األول

 قيمة التشبع

 العامل الثاني
 الشيوع

لٚ٘ٚ.ٓلٚٗٙ.ٓلٕٛ٘.ٓلدالرتزدـ.ل-ٔ

لٛٙٚ.ٓلٖٔٚ.ٓلٓٔ٘.ٓلدرتةكؼ.ل-ٕ

لٗٙٙ.ٓلٕٛ٘.ٓلٓٚ٘.ٓلدرتةتي.ل-ٖ

لٜٜ٘.ٓلٕٙٚ.ٓلٓٗٙ.ٓلدرجحلدرفب حلدركل حل-ٗ

لٖٔٚ.ٓل-ٖٛٚ.ٓلٚٙٚ.ٓلرد د.د  ؽلدر  تبطلصتكؾبؽلدل-٘

لٕٔٚ.ٓل-ٖٚٛ.ٓل٘٘ٚ.ٓلد  ؽلدر  تبطل  رة  ةلدرع  ح.ل-ٙ

لٔٙٙ.ٓل-ٓٔٗ.ٓلٕٓٚ.ٓل.د  ؽلدر  تبطل  رة رحلدر زدج حل-ٚ

لٖ٘٘.ٓل-ٛٗٗ.ٓلٛٚ٘.ٓلد  ؽلدر  تبطل  رتد ىسلدالجت  ى .ل-ٛ

لٜٜٛ.ٓل-ٜٙٗ.ٓلٚٙٛ.ٓلدرترجحلدركل حلرأل ؽلدراده .ل-ٜ

لٕ٘ٛ.ٙلٗ٘ٚ.ٕلٔٚٓ.ٗلدرك  ؽلدرجزر

لٖٛ.٘ٚلٓٙ.ٖٓلٖٕ.٘ٗلنهبحلدرتب يؽ

 83م75 التبا ن الكلي

(ليؾضػػفلدرعؾد ػػسلدرا تجػػحل عػػتلدرتػػتمب لر فػػدؾ حل عػػ  بتلٔٔ ػػ راغ لرجػػتمؿل 
دالرتبػػ  لمدرتػػ لن ػػد لدرتةلةػػسلدرعػػ  ل ل ػػػؽلخبريػػ لىػػؽلىػػ  لةؽليػػتلد ػػتؾىولدرعػػػ  بفل

لى  ح.نل لإرعلننا لن  ـلىؾد سلنكت ل%ل ؽلدرتب يؽلدركل لمى لنهبحل  تدعحلتشةٖٛ.٘ٚ

(لمدرترجػػػػحلدركل ػػػػحلرأل ػػػػؽلٜٜٛ.ٓت دمحػػػػالقػػػػ ؼلدرشػػػػةؾعلريػػػػايؽلدرعػػػػ  لةؽل ػػػػ لصػػػػةؽل  -
 (لد  ؽلدر  تبطل  رتد ىسلدالجت  ى .ٖ٘٘.ٓدراده ،ل 
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%ل ؽلدرتب يؽلدركل (ل قتلتشبعلٖٕ.٘ٗف ؼليتعلقل  رع  سلد مؿلدر تع يتل د تؾىول -
(لنىلػعلتشػبعليل ػول ب  ػ ةلد  ػؽلٚٙٛ.ٓ ػؽلدرادهػ ل ىل ول تغة لدرترجػحلدركل ػحلرأل

(،ل٘٘ٚ.ٓ(،لثػػػػؼلد  ػػػػؽلدر ػػػػ تبطل  رة ػػػػ ةلدرع  ػػػػحل ٚٙٚ.ٓدر ػػػػ تبطلصتكػػػػؾبؽلدردػػػػ دل 
 (.ٕٓٚ.ٓمد  ؽلدر  تبطل  رة رحلدر زدج حل 

 ج  علدرتشبع تلدرتدرحلىلعلىادلدرع  سلج  تل ؾجبح.ل -

  حلدراده حلمد  ؽلدراده .  سلىادلدرع  سلتشبع  لددال لىلعلا  حل تغة دتلدرفب -

 ي كؽلته ةتول ع  سل د  ؽلدراده لمجؾدنبولدر تعتدة . -

 .%ل ؽلدرتب يؽلدركل (ٓٙ.ٖٓف   ليتعلقل  رع  سلدرت ن ل قتلد تؾىول  -

ف   ليتعلقل  رع  ػسلدرتػ ن ،ل قػتلحفػسل تغةػ لدرترجػحلدركل ػحلرلفػب حلدرادهػ حلىلػعل -
ل(لٚٗٙ.ٓ(لثػػػػػػػؼلدالرتػػػػػػػزدـل ٖٔٚ.ٓ(ليل ػػػػػػػول تغةػػػػػػ لدرػػػػػػػتةكؼل ٕٙٚ.ٓنىلػػػػػػعلتشػػػػػػػبعل 
ل(لمىػػػػؾلى  ػػػػسليظؤػػػػ لٜٙٗ.ٓ-دركل ػػػػحلرأل ػػػػؽلدرادهػػػػ لدرػػػػايلصلػػػػ ل ل  تغةػػػػ لدرترجػػػػح
  ثا ل لدرقظو(.

 نقت حلته ةتول  ع  سلدرفب حلدراده حل ق صسلدرشعؾرل    ؽلدراده . -

درؾقػػؾؿلإرػػعلى  ػػسلمدضػػفللم ػػ لىػػادلدإلطػػ رل  راهػػبحلرلع  ػػسلد مؿل قػػتلن كػػؽ
بػػولدر تعػػتدةلرػػتىلىةاػػحلدرترد ػػحلتشػػبعالىل ػػولا  ػػحل تغةػػ دتلد  ػػؽلرأل ػػؽلدرادهػػ ل جؾدن

درادهػػػ لدرخ هػػػحلمإفلتد متػػػالد مزدفلدراهػػػؤ حلر قػػػتدرلتشػػػبعلىػػػاهلدر تغةػػػ دتلإاللنفلىػػػاهل
تكشػػ لىػػؽلتشػػبعلج  ػػعل تغةػػ دتلدرفػػب حللدر تغةػػ دتلدر شػػبعحلىلػػعلىػػادلدرع  ػػسلد خػػ 

دره  قحلمدرترد ػحلدرة ر ػحلدرؾجػؾدللدراده حلمىادلدرةسلمدضفلىلعلتةقةقل  مضلدرترد  ت
ىبيحلدرتب ط حلددرحلصػةؽلدر تغةػ بؽلدركؤةػ بؽلمن ع دى ػ لدرد ع ػحلد  ػؽلدرادهػ لمدرفػب حل

 ػػػ رتلإرػػػعلىػػػاهلدرعبيػػػحلندرادهػػػ حلرػػػتىلطػػػبألدرج  عػػػحلم ػػػؽلنىػػػؼلىػػػاهلدرترد ػػػ تلدرتػػػ ل
لدالرتب ط ح.
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ىؽلمجؾدلىبيحلمدرت لن د تلل(ٕٛٓٓ لدرد حل  رؼلدر د ج لمىؤتلهللالدرشي يل
درتب ط ػػحلددرػػحل ؾجبػػحلإحفػػ ل   لرػػتىلىةاػػحلدرػػااؾرلمدإلنػػ ثلمدركل ػػحل ػػؽلدرظػػبألصػػةؽلاػػسل

ل ؽل تغة يلدرفب حلدراده حل أ ع دى لمد  ؽلدراده .

مدرت لتؾقلالدرات لللإرػعلمجػؾدلىبيػحلإيج ص ػحلل,Azar(لٕٙٓٓمدرد حل نزدرل 
لدرادت.لددرحلصةؽلجؾدةلدرة  ةلمدرفب حلدراده حلمتقتي ل

درادهػػػػػ لل(لنفلدرشػػػػػعؾرل ػػػػػ   ؽٕٙٔٓم ػػػػػ لىػػػػػادلدرفػػػػػتدلتػػػػػ ىلصػػػػػ د فلنع  ػػػػػحل 
يج ص ػػػػػػػػحلمنمؿل ل ػػػػػػػػؽلنىػػػػػػػػؼل غػػػػػػػػ ى لدرفػػػػػػػػةحلدرادهػػػػػػػػ حلدإل درظ أنةاػػػػػػػػحلدرادهػػػػػػػػ ح(ليعتؤػػػػػػػػ

 ب ػػػػ دتي لميػػػػتلن ػػػػ رتل ػػػػأفلدر ب ػػػػ دتلدإليج ص ػػػػحلرلفػػػػةحلدرادهػػػػ حلمدرتػػػػ ل ايػػػػ ل ػػػػعؾرل
علصيػػػػػػػػ لمتةقةػػػػػػػػقلدرتؾد ػػػػػػػػقلدردػػػػػػػػ دل ػػػػػػػػ   ؽلدرادهػػػػػػػػ ،لمدر ضػػػػػػػػ لىػػػػػػػػؽلدرة ػػػػػػػػ ةلمدال ػػػػػػػػت ت 

درادهػػػػػػػػ ،لم اػػػػػػػػ  ل خفػػػػػػػػ حل تزنػػػػػػػػحلخ ر ػػػػػػػػحل ػػػػػػػػؽلدالضػػػػػػػػظ دألدرادهػػػػػػػػ لمدرفػػػػػػػػ دى تل
لدرتدخل ح.ل

لHull, et al(لٜٚٛٔمتتدػقلنتػػ لللدرترد ػحلدرة ر ػػحل ػػعلدرد ػحل ىػػسلميخػػ مفل 
ج بػػالرلتعػػػ ؼلىلػػعلدرظؤ عػػحلدرع  ل ػػػحلرلفػػب حلدرادهػػ حلمدمرىػػػ لا تغةػػ لم ػػػ طلنمدرتػػ ل

 ػ رتلإرػعلمجػؾدلنرض وظحلرلة  ةلرتىلطػبألدرج  عػحلمدرتػ ليخد ل ؽلنث لد حتدثلد
مدرػػػؾى لدرتبػػػ  لددؿلصػػػةؽلدرجػػػ تل ك ػػػ سلدرفػػػب حلدرادهػػػ حلمدرقلػػػقلدالجت ػػػ ى لمدرخجػػػسل

لمدرؾى ل   خ .لل  رادت

م  راهبحلرلع  سلدرت ن لمدرايلتؼلته ةتول ى  سلدرفب حلدرادهػ حل ق صػسلدرشػعؾرل
 ل لدرقظػػو لحةػػللاػػ فلنىلػػعلتشػػبعل تغةػػ لدرترجػػحل ػػ   ؽلدرادهػػ ل مرقػػتلجػػ  لدرع  ػػسلثاػػ

(لما فلنيسلتشبعلىلعلىادلدرع  سلىؾل درترجػحلٕٙٚ.ٓدركل حلرلفب حلدراده حلميتلصل ل 
(لمرػارػلتػؼلتهػ ةتول  رعػ رؼلدرقظؤػ ل درفػب حلٜٙٗ.ٓ-دركل حلرأل ؽلدراده  لحةػللصلػ ل 

لدراده حل  ل ق صسلدرشعؾرل    ؽلدراده .
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(لٕٙٔٓ ػػ رتلإر ػػول ىلكػػ لى ػػ ل رػػحلذرػػػل ػػؽلخػػبؿل ػػ لندراغػػ لإرػػعلدالمب كػػؽل
 ل أفلدرترد  تلتتجولإرعلدرت اةزلىلعلدر تغة دتلدإليج ص حل  ل خف حلدرد دلدرتػ لٖص

تجعلػػػوليػػػ در دلىلػػػعلدر ؾدجيػػػحلمدر ق م ػػػحل ػػػعلدالحتدػػػ للصتؾدزنػػػولدرادهػػػ لمقػػػةتولدرادهػػػ حل
دليػػ در دلىلػػ علدرتة ػػسلمدرفػػ ؾد،لم  رتػػ ر لمدرجهػػ  حل دػػ ليح  ن ػػ لاتةػػ لتخلػػقلد ز ػػ تل ػػ د 

يشػػولد  ػػ ددلمىػػؼلنكتػػ لقػػب حلمن ػػتلت   ػػك  ل ػػؽلنغػػ دليؼلدرػػايؽلرػػؼليتع ضػػؾدلر تػػسلىػػاهل
درخؤػػػ دتلمدرضػػػغؾ لم ػػػػؽلنىػػػؼل تغةػػػػ دتلدرؾي يػػػحلنملدر ق م ػػػحلدرادهػػػػ حل تغةػػػ ل درفػػػػب حل

لدراده ح .

للمرقػػػػػػػتلنعيػػػػػػػ تلنتػػػػػػػ لللاتةػػػػػػػ ل ػػػػػػػؽلدرترد ػػػػػػػ تلدرادهػػػػػػػ حل تػػػػػػػسلدرد ػػػػػػػ تلاؾ ػػػػػػػ زل
Kobasa  ٜٜٜٔلمدرد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحلزدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلل،)Zhangلمتايةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلدرؤة يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدرلٕٔٔٓ ل.)

(،لميػػػػػػػػػتلنعيػػػػػػػػػ تلىػػػػػػػػػاهلدرترد ػػػػػػػػػ تلنفلاتةػػػػػػػػػ  دل ػػػػػػػػػؽلٕٙٔٓ(،لمىلكػػػػػػػػػ لى ػػػػػػػػػ ل ٕٕٔٓ 
د  ػػػػػػػػػخ صليقػػػػػػػػػ م ؾفلدرضػػػػػػػػػغؾ لدرشػػػػػػػػػتيتةلمد حػػػػػػػػػتدثلدرفػػػػػػػػػ د حلمبهػػػػػػػػػتجةؤؾفلريػػػػػػػػػ ل
 ظ بقػػػػػػػػحل ع رػػػػػػػػحلمن جةػػػػػػػػح،لمبةػػػػػػػػ  غؾفلىلػػػػػػػػعلقػػػػػػػػةتيؼلدرادهػػػػػػػػ حلمدرجهػػػػػػػػتيحلمىلػػػػػػػػعل

 هػػػػػتؾىلد  ػػػػػؽلمدرظ أنةاػػػػػحلل ص،لمىػػػػػادل ػػػػػ ليػػػػػاعكولإيج ص  ػػػػػ لىلػػػػػعتػػػػػؾد قيؼلدرعػػػػػ ـلمدرخػػػػػ
لدراده حلم ك حلدراش  لدرة  ة.ل

ا: بالشدبة للفخض الدادس والحي  شص   لى أنه يسكن التشبؤ بالرالبة الشفدية ةادةا
وأبدادها ) ستغيخ تابع( من نالل درجة األمزن الشفدزي وأبدزاد  ودافزع اإلنجزاز 

 ة الجراةةم ) ستغيخات مدتقلة( لجى  يش

مرلتةقػػقل ػػؽلقػػةحلىػػادلدردػػ ضلتػػػؼلإجػػ د لتةلةػػسلدالنةػػتدرلدر تعػػتدل   ػػػتختدـل
ط بقلدالنةتدرلدرتتربج لىلعلد  سلنفلدرترجػحلدركل ػحلرأل ػؽلدرادهػ لمن عػ دهلدر  تبظػحل
صتكؾبؽلدرد د،لمدر  تبظحل  رة  ةلدرع   ة،لمدر  تبظحل  رة رحلدر زدج ح،لمدر  تبظحل  رتد ىػسل

مدرترجػػػحلدركل ػػػحلرتد ع ػػػحلدإلنجػػػ زلىػػػ لدر تغةػػػ دتلدر هػػػتقلح،لمدرترجػػػحلدركل ػػػحللدالجت  ع ػػػح،
 رلفب حلدراده حلمن ع دى ل دالرتزدـ،لمدرتةكؼ،لمدرتةتي(لى لدر تغة لدرت  ع.
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(  بين نتائ  تحلي  االنحجار الستدجد التجريجي للمن الشفدي 12ججول )
دات تشبؤيه بالرالبة الشفدية وأبداد  ودافعية اإلنجاز ) ستغيخات مدتقلة( كسحج

 (320= ) وأبدادها ) ستغيخات تابدة( لجى  يشة الجراةة من  الب الجامدة
الستغيخات 
 التابدة

الستغيخات 
 السدتقلة

مدام  
 التحج ج

قيسة 
 كفك

مدام  
 االنحجار

قيسة 
 كتك

السقجار 
 السدادلة التشبؤية الثابت

ُبدج 
 االلتدام

دافعية 
 19م11 18م0 اإلنجاز

 35م3 04م0 ***
 35م33 ***

االلتدام =  درجة
درجة × 04م0+35م33

 دافعية اإلنجاز

ُبدج 
 التحكم

السن 
السختبط 
 بتكهين
 الفخد

 68م6 14م0
 58م2 09م0 ***

 38م27 **
درجة التحكم = 

درجة × 59م0+38م27
 بدج السختبط بتكهين الفخد

ُبدج 
 التحجي

دافعية 
 24م0 اإلنجاز

 36م19
 06م0 ***

 40م4
 51م28 ***

درجة التحجي = 
درجة × 06م0+51م28

 دافعية اإلنجاز

ُبدج 
 التحجي

دافعية 
 اإلنجاز

 82م11 36م0
*** 

 67م2 04م0
*** 

 37م27

درجة التحجي 
درجة ×4م0+37م27

× 09م0دافعية اإلنجاز + 
درجة السختبطة بالحياة 

 02م2 09م0 الدامة للفخدم
األمن 
السختبط 
بالحياة 
 الدامة

رالبة ال
 الشفدية

دافعية 
 21م0 اإلنجاز

 77م14
 13م0 ***

 84م3
 21م89 ***

درجة الرالبة الشفدية 
درجة ×13م0+21م89

 دافعية اإلنجاز

لٔٓٓ.ٓ***لددؿلىاتل هتؾىللٔٓ.ٓ**لددرحلىاتل هتؾىلل٘ٓ.ٓ*ددرحلىاتل هتؾىل
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 ػػػ لدرا ػػػؾذجلدرجػػػحلد  ػػػؽلدرادهػػػ للرػػػؼليغيػػػ ل(ل ػػػ ليلػػػ  ٕٔيتؤػػػةؽل ػػػؽلجػػػتمؿل 
د ر عػػحلا تغةػػ دتلندهػػ ح،لرضػػع لتػػأثة ىؼل ػػ ل عػػتلدالرتػػزدـلا تغةػػ لتػػ  ع،لصةا ػػ لل عػػ دهمن

يؾجػػتل تغةػػ ل هػػتقسلمدحػػتلمىػػؾلدد ع ػػحلدإلنجػػ زلرػػوليػػترةلتاؤببػػولصترجػػحلُ عػػتلدالرتػػزدـلرػػتىل
(لٔٓٓ.ٓطػػػبألدرج  عػػػحلماػػػ فل ع  ػػػسلدالنةػػػتدرلرل تغةػػػ لدر هػػػتقسلددؿلىاػػػتل هػػػتؾىل 

(ل ػػ ل عػػتلدالرتػػزدـل  ػػ لٔٓٓ.ٓاػػتل هػػتؾىلدرتالرػػحل در هػػتقسلددرػػحلىلمق  ػػحل ؼ لرل تغةػػ 
يشة لإرعلدالرحلتأثة لدر تغةػ لدر هػتقسل ػ لدر تغةػ لدرتػ  ع،لم  ػ ليشػة لاػارػلإرػعلدالرػحل

%ل  لتب يؽلدرجحلُ عػتلدالرتػزدـ،لٛٔ،ل قتلن يؼلدر تغة لدر هتقؤسلصاهبحلحدر ع  لحلدرتاؤبب
لتأثة  دل  لدرجحل عتلدالرتزدـ.م  رت ر لتعتلدد ع حلدإلنج زل ؽلنكت لدر تغة دتل

خبقػػحلدرقػػؾؿلرقػػتلاشػػدالدراتػػ لللىػػؽل ػػتىليػػترةلدر تغةػػ دتلدرادهػػ حل ػػ لدرتاؤػػبل
  رفػػب حلدرادهػػ حلإذدلجػػ  تل تغةػػ لاػػسل ػػؽل دد ع ػػحلدإلنجػػ زلم عػػضل تغةػػ دتلد  ػػؽل
درادهػػ لمىػػ لدر  تبظػػحل  رة ػػ ةلدرع  ػػحلمدر  تبظػػحلصتكػػؾبؽلدردػػ د(لنكتػػ لدر تغةػػ دتلدرقػػ درةل

ل%ل ػؽٜٛعلدرتاؤػبل  رفػب حلدرادهػ ح،لحةػللتؤػةؽلنفلىػاهلدر تغةػ دتلن ػي الصاهػبحلىل
درتبػ يؽل ػ ل ػتىلدرتاؤػبلصؾجػػؾدلدرفػب حلدرادهػ ح،لمرقػتلجػػ  ل تغةػ لدد ع ػحلدإلنجػ زلىلػػعل

درادهػػػ حلرػػػتىلدرظػػػبأل  هػػػتؾب تلى ر ػػػحللردسلي ل ػػػحلدر تغةػػػ دتلدر اؤ ػػػحلصؾجػػػؾدلدرفػػػب ح
%ل ػؽلدرتبػ يؽلربعػتلدالرتػػزدـ،لٖٙدر هػتقسل  دػ دةلصاهػبحلدرتالرػحلحةػللن ػيؼلىػادلدر تغةػ ل
دراده ح،لثؼليل ول ب  ػ ةل تغةػ لد  ػؽلدر ػ تبطلصتكػؾبؽللمدرتةتي،لمدرترجحلدركل حلرلفب ح

درتبػ يؽلربعػتلدرػتةكؼل ػؽلن عػ دلدرفػب حلل%ل ػؽٗٔدرد دلحةللن ػيؼلىػادلدر تغةػ لصاهػبحل
%لٕٔ ح،لحةللن ػيؼلىػادلدر تغةػ لصاهػبحلدراده حليل ول تغة لد  ؽلدر  تبطل  رة  ةلدرع 

لل ؽلدرتب يؽلرُبعتلدرتةتيل ؽلن ع دلدرفب حلدراده ح.

دركل ػػػحللصةا ػػ لرػػػؼلتكشػػػ لدراتػػ لللىػػػؽلنيليػػػترةلتاؤببػػولر تغةػػػ دتلاػػػسل ػػؽلدرترجػػػح
رأل ػػػػػػؽلدرادهػػػػػػ ،لمدرترجػػػػػػحلدر  تبظػػػػػػحل  رة رػػػػػػحلدر زدج ػػػػػػح،لمدرترجػػػػػػحلدر  تبظػػػػػػحل  رتد ىػػػػػػسل

لدالجت  ى .ل
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نفلديلزبػػ دةل ػػ لدد ع ػػحلدإلنجػػ زلنملد  ػػؽلدر ػػ تبطلصتكػػؾبؽلتهػػتخلرل ػػؽلذرػػػل
دردػػ د،لمد  ػػؽلدرادهػػ لدر ػػ تبطل  رة ػػ ةلدرع  ػػحلرلدػػ دليفػػ حبولدرتدػػ عل ػػ لدرجػػحلدرفػػب حل

درعل ػػػ  لحةػػػلليػػػ ىللدرادهػػػ ح،لمبتهػػػقلذرػػػػل ػػػعلنتػػػ للل عػػػضلدرترد ػػػ تلمنرد لاتةػػػ ل ػػػؽ
دردػ دل ػؽلنجػسلدرتدػؾؽ،ل(لنفلقب حلدرشخرلت تسلادػ حلٖٜٓٔ-ٓٚٛٔددر  ل ل– درد د

درػػػايلىػػػتهلدريػػػتؼلدرايػػػ ل لدرػػػايليهػػػععلإر ػػػولاػػػسلدراػػػ سلم ػػػؽلمجيػػػحلنغػػػ ل ددرػػػ  ل ػػػهفل
دإلنهػػػ فلتة اػػػولتؾيع تػػػولنكتػػػ ل  ػػػ لتة اػػػولخؤ دتػػػولدر  ضػػػ حلد ىػػػتدؼلمدرتظلعػػػ تلدرتػػػ ل

م ػػلؾا  تولدر دىاػػح،لا ػػ لنكػػتلنفللمدندع التػػويضػػعي لدردػػ دلرادهػػولىػػ لدرتػػ لتؾدجػػول شػػ ى هل
 ل ػػػ ددؼلر فػػػظلفلدرفػػػب حلدرادهػػػ حلدرتػػػ لت تػػػسلحػػػ  ز دليؾب ػػػ لرةػػػسلدإلرددةةل فػػػظلفل يػػػؾل

ز  تلدرت ليفت ي لدرد دل  لح  تػولمىػ لدرتػ لتةػتدلا ف ػحل ؾدجيتػولريػاهلمد لدر شكبت
ل.(ٕٙٔٓدر ؾدي لدرفعبحلمط بقحلتع  لول عي . ىلك لى  ،

مبعتؤػػػػ ل فػػػػظلفلدرفػػػػب حل ػػػػؽلدر فػػػػظلة تلدرتػػػػ لعيػػػػ تلىلػػػػعليػػػػتلاؾ ػػػػ زل
Kobasal ر هتقؤسل  لتدهة ى لرهلؾؾلدإلنه فلىلعلدل(لمدرت لتأث تل  رؾجؾديحٜٔٚٔ ل

اللىلعلدر  ض ،لمت ىلنفلدد ع ػحلدردػ دلتابػعل ػؽلدربةػللدر هػت  لىػؽلدر عاػعلمدريػتؼل
لدرؾجؾديػػحلىلػػعل ؤػػتنلن ػػ سل ػػ لدرة ػػ ة،لمىػػؾلنفلدإلنهػػ فليعػػ شل ػػ ل  ػػؽلدرة ػػ ة،لمبقػػـؾ

ػػ لإرػػعلدربةػػللىػػ ؽلمجػػؾدهل ػػ لدرة ػػ ة،لمىػػؽل عاػػعلرؾجػػؾدهلمبعػػتلىػػ رؼل عقػػتلمبهػػععلددل  
 لLogotherapy ػي   تل ػ لدرعػبجل ػ ر عاعلدريػ دؼل إ  دنكسل ػؽلدرعل ػ  لدرػايؽلريػؼل

يجػػػ دل عاػػػعلرة  تػػػوليهػػػتظ علنفليعػػػ شلمباجػػػزلمبةقػػػقلنىتد ػػػولإدرػػػايليهػػػ ىتلدردػػػ دل ػػػ ل
 ي حللدر هتقؤل ح،لمب ىل  دنكسلنفل عغؼل شكبتلدإلنه فلى ل شكبتل عاعل كسل  د

مر ػػػ رحل ػػػ لدرة ػػػ ةلم ػػػؽلي تلػػػػل ػػػؤب ليعػػػ شل ػػػؽلنجلػػػح،ل هنػػػوليهػػػتظ علنفليتة ػػػسل ػػػأيل
ل.(ٜٔل،ٛٔصللٕٓٔٓط بقح.ل ىب لاد   ،لدرا  ؿ،ل  رؼ،ل

(لنفلدرفػػب حلدرادهػػ حلىػػ لن ػػطلٕٕٔٓيػػ ىل ى ػػ دل خ  ػػ  ل لدإلطػػ رم ػػ لىػػادل
ل ػولدردػ دلتجػ هلندهػولمنىتد ػولمق  ػولمد لدرتعيػتلدرادهػ  ػؽل  ػؽلحؾرػولمدىتقػػ دللخػ بؽيلتػـز

درد دل قترتولىلعلدرتةكؼلف   ليلقػ هل ػؽلنحػتدثلمتة ػسلم هػ ؾر حل ػ ليتعػ ضلرػولمنفل ػ ل
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دل ليظػػػ نلىلػػػعلجؾدنػػػولح  تػػػول ػػػؽلتغةػػػ لىػػػؾلن ػػػ لضػػػ مريلرلا ػػػؾلنكتػػػ ل ػػػؽلاؾنػػػولتيتيػػػت 
لرو.مإى يحل

مرعسل ؽلنىؼل  ليشة لإرعلنى  ػحلدرفػب حلدرادهػ حلمبػترسلىلةيػ لىلػعلذرػػلىػ ل
ىلػػػػعلنؾع ػػػػحللدنعك  ػػػػي  صلذميلدر هػػػػتؾب تلدر  تدعػػػػح،ل ايػػػػ لم ػػػػتىلخفػػػػ لرلد  ػػػػخ

ص زىػػ ل ػػ لن ػػ رلإر ػػولاػػسل ػػؽلدنجػػ لىػػ رت،لدي بػػػليلاكػػؾلنح ػػ تيؼلم ػػؽلم هػػتؾىلجػػؾدةل
متتضػػػ ؽلدر هػػػتؾب تلل،Hart, Blincow & thomas(لٕٚٓٓمىةلػػػةؽلتؾ ػػػ سل 

فػػ لصػػػاؿلدر  تدعػػحل قػػة ألدرعبيػػحلدالجت  ع ػػحل ػػؽلدر  منػػػحلدرادهػػ حلمدرتػػ لت تػػسلىا
 حلتت عل  تج هلتأ  هػ لمتلق لدر ه نتةلدالندع ر حلمىاهلدالرتب ط تلدالندع ر حلح جحلإنه ن

نت ػػ  ل ضػػب لىػػؽلاؾنػػول فػػترلدرظ أنةاػػحلمد  ػػؽلدرادهػػ ،لا ػػ لنفلحهػػ سل  إلمإيػػ درلدإل
رػػػػتييؼلإحهػػػػ سل  ال ػػػػتقبر حلمدالىت ػػػػ دلىلػػػػعلدرػػػػادتلمدرقػػػػترةلىلػػػػعلدتخػػػػ ذلدرقػػػػ دردتلدمفل

رتدػػ عل يػػ ردتلحػػسلدر شػػكبتلمدرتدكةػػ لإب دتلدالخػػ بؽ،ل  إلضػػ  حلإرػػعلدالنفػػ  علإل ػػ
ثاػ  لدرتد ىػسل ػعلد خػ بؽلذملنخظػ  لولدالنػت  عل  ػ ليقلػسلدحت ػ التلد يؤسلدردعسلمتجا

لنثا  لحسلدر شكبت.

ن ػػػ رتلإرػػػعلمجػػػؾدلىبيػػػحلل(لمدرتػػػ ٜٜٙٔم ػػػ لن ػػػ رتلإر ػػػولدرد ػػػحلا بهػػػتؾ  ل 
 حلدرادهػ حلمدد ع ػحلدر عل ػةؽلإرػعلدرع ػس،لمدرتػ لدمردتلدرتب ط حلددرحلإيج ص ػحلصػةؽلدرفػب

يضػ ل ػعل ػ لننفلدال ػخ صلد كتػ لقػب حلرػتييؼلدد ع ػحلى ر ػحلنةػؾلدرع ػس.لمىػادليتدػقل
 أفل   تلدرشخف حل ب ػ لياؤػ ل  رفػب حللZhang(لٕٔٔٓن  رتلإر ولدرد حلزدنلل 

ؾد ػسلدرخ ػولدركؤػ ىلدراده حلرتىلد   ددل  لدرد تولىؽل   تلدرشخف حلدر  تبظػحل  رع
لمىبيتي ل  رفب حلدراده حلرتىلىةاحل ؽلطبألدرج  عح.

ػػػ ل ػػػ لن ػػػ رتلإر ػػػولدرد ػػػحل خ رػػػتلدرعؤػػػتر ل  (لىػػػؽلٕٕٔٓم  ػػػ ليػػػتىؼلذرػػػػلنيض 
درفػػب حلدرادهػػ حلمد ػػ رةول ؾدجيػػحلدرضػػغؾ لدرادهػػ حلحةػػللصػػةؽلمجػػؾدل ػػ مؽلذدتلدالرػػحل

مدرفب حللؾدجيحلدرضغؾ لدراده حصةؽلدرظبألدر تدؾيةؽلمدرع ديةؽل  لاسل ؽلد  رةول 
لدراده حلرف رفلدرظبألدر تدؾيةؽ.
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يػػػػػ ت للم ػػػػػؽلخػػػػػبؿلي د تاػػػػػ لريػػػػػاهلدراتػػػػػ للليػػػػػ ىلدرب حػػػػػللدنػػػػػولاللو د ػػػػػحل ػػػػػ لنف
 ػػػػػػؽلدر ػػػػػػ تبطل ػػػػػػؽلدرادهػػػػػػ لدر ػػػػػػ تبطلصتكػػػػػػؾبؽلدردػػػػػػ د،لمد  تغةػػػػػػ لدد ع ػػػػػػحلدإلنجػػػػػػ ز،لمد 

 حلرػػػػػػتىلدرظػػػػػػبأل  رة ػػػػػػ ةلدرع  ػػػػػػحل ػػػػػػؽلنىػػػػػػؼلدر تغةػػػػػػ دتلدرتػػػػػػ لتاؤػػػػػػ ل  رفػػػػػػب حلدرادهػػػػػػ
دلر ػػػػػ ل ػػػػػ ليت تػػػػعل ػػػػػولد  ػػػػػخ صلذميلدرفػػػػب حلدرادهػػػػػ حلدر  تدعػػػػػحلدرج  عػػػػحلمذرػػػػػػلنغػػػػ  ل

درادهػػػػػ لمدد ع ػػػػػحل  تدعػػػػػحلر نجػػػػػ زلمدرقػػػػػترةلىلػػػػػعللرأل ػػػػػؽىػػػػػؾل ػػػػػ ليكػػػػػؾفلرػػػػػتييؼل ػػػػػعؾرل
 ػػػػ رلإر ػػػػولاتةػػػػ ل ػػػػؽلندرتع  ػػػػسل ػػػػعلدرػػػػادتل كدػػػػ  ةلمدرتؾد ػػػػقل ػػػػعلد خػػػػ بؽ،لمذرػػػػػلر ػػػػ ل

درتػػػػ لتعػػػػ ضللردػػػػ دل ػػػػ لدرتغلػػػػولىلػػػػعلاػػػػسلدرعكبػػػػ تفلدرفػػػػب حلتهػػػػ ىتلددرترد ػػػػ تل ػػػػأ
مإدردؾلد  ػػػػػؾرل شػػػػػكسلإيجػػػػػ ص لمدرتع  ػػػػػسللدرظ ػػػػػؾحلمتأكةػػػػػت ػػػػػ ل ػػػػػؤةسلمتةقةػػػػػقلدرػػػػػادتل

 عيػػػػ ل شػػػػكسلمديعػػػػ ،لمىػػػػؾل ػػػػ ليػػػػبديلإرػػػػعلد ػػػػتج   تل بل ػػػػحلم ػػػػؾبحلمقػػػػة ةحل ػػػػ ل
  ختل لجؾدنولدرة  ة.ل

درخبقػػػػػػػحلدرفػػػػػػػب حلدرادهػػػػػػػ حلى  ػػػػػػػسلىػػػػػػػ ـلمحةػػػػػػػؾيل ػػػػػػػ لدرشخفػػػػػػػ حليجػػػػػػػول
ىليتضػػػػػػفلنكتػػػػػػ لمبتظػػػػػػؾرل ػػػػػػؽل هػػػػػػتؾللعىل ػػػػػػول ػػػػػػ لدربةػػػػػػؾثلدر هػػػػػػتقؤل حلحتػػػػػػلتدرتأكةػػػػػػ

ر ػػػػػػػػ ديحل  ر ب هػػػػػػػػ تلمدر  دكػػػػػػػػزلدرعبج ػػػػػػػػحلمدإلد ػػػػػػػػتختد وللىل هػػػػػػػػتؾللإرػػػػػػػػع ػػػػػػػػخ صلد 
 ػػػػػخ صلذميلدرفػػػػػب حلد لدرتظػػػػػؾب لمدخت ػػػػػ رنظػػػػػ ؽلمد ػػػػػعل ػػػػػ للعيهػػػػػتختـلىلػػػػػلعحتػػػػػ

 فلدرفػػػػػب حلدرادهػػػػػ حلنقػػػػػبةالل،حل ػػػػػ ل ي ػػػػػ تلخ قػػػػػحل ػػػػػ ل ػػػػػت لدر جػػػػػ التدرادهػػػػػ 
 لمتةػػػػػػػتيلدر فػػػػػػػ ىولمضػػػػػػػغؾ لدرع ػػػػػػػسلدر دػػػػػػػ ل ؼلدري  ػػػػػػػحل ػػػػػػػ لنميػػػػػػػ تلدرخظػػػػػػػ ػػػػػػػؽل

 لل لمدرازىػػػػػػ تلدراغػػػػػػ ـلدرعػػػػػػلىل هػػػػػػتؾللعك ػػػػػػ لنفلريػػػػػػ لتػػػػػػأثة دتلإيج ص ػػػػػػحلىلػػػػػػلنجػػػػػػ ز،مدإل
 ػػػػؽلىؾد ػػػػسلدىػػػػؼلدرفػػػػةحلدرادهػػػػ حلل  ػػػػ ليتػػػػؾ  ل ػػػػ تبطمذرػػػػػلالػػػػولل،دال ػػػػ بحلمدرزمدج ػػػػح

رلدػػػػ دلىؤػػػػ لن ػػػػؾليج ص ػػػػحل ليهػػػػ ىتل ػػػػ لن ػػػػؾلمتظػػػػؾرلدرجؾدنػػػػولدإلم  ػػػػل ػػػػؽلدرادهػػػػ ،مد 
لمتظؾرلدرة  ة.
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 املزاجع قائنة

 درق يفلدرك بؼل -ٔ
( لدر ي ردتلدالجت  ع حلمىبيتي ل  رفب حلدراده حلرتىلىةاحل ؽلطػبألٕٚٔٓح تلدر اش ميل ن -ٕ

 .ٜٖ٘ل–لٖٖٚ(لصٜٓٔ لٕٛدرج  عح،لدرد حلمقف حلدرتب ط حل ق رنح،ل جلحلال حلدرت   حلصؤاي ل
  ؾبػػػػحلر ؾدجيػػػػحلدرتةػػػتي تلدرتدخل ػػػػحلرأل ػػػػؽلدرقػػػػؾ  ،لدرد ػػػػحلد ػػػػت دت ج حلتل( ٖٕٓٓدح ػػػتلت اػػػػ ل  -ٖ

 .ٚٛج  عحلدر افؾرةلصل– هتقؤل ح،لر  رحلداتؾردهل وة ل اشؾرة(لال حلدرت   ح،ل  علد    ل
( لدرتد ع ػػػحلر نجػػػ زلمدرتةفػػػةسلدرترد ػػػ لا ةػػػتددتلرلعػػػو لٕٛٔٓح ػػػتلحهػػػؽل ننح ػػػتلحهػػػ نةؽل -ٗ

ددأ،لدربةػللدرعل ػ ل ػػ لد  ػح،لتاؤببػو،ل جلػحلدر ع  ػ لرػتىلدر ػ دىقةؽل ػؽلطػبألدر  حلػحلدرج  ع
لمدرت   ح،لدرق ى ة،ل  .ٕٛٙ–ٖٓٙ،لصٓٔ،لجٜٗٔج  عحلىةؽل  و،لال حلدرؤا تلرآددألمدرعلـؾ

 ػػػ   ؽلدرادهػػػ لمدرتؾد ػػػقل( لدر هػػػ نتةلدالجت  ع ػػػحلمىبيتيػػػ ل  رشػػػعؾرلٖٕٔٓح ػػػتلدمحملدرمبػػػشل ن -٘
دربةػؾثلل  يػتيلدربفػ ل جلػحل  اػزدر ض لىؽلدرة  ةلرتىلدر  دىقةؽلضػع ؼلدرهػ علملدرشخف لمل

 .ٜٛل-ٔ(لصلصٕٔمدرترد  تلدراده ح،لج  عحلدرق ى ة،لدرةؾر حلدرت  عحل 
( لإ ػػ  ةلدر ع  لػػحلدرؾدرتيػػح،لمد  ػػؽلدرادهػػ لرػػتىلىةاػػحل ػػؽلتب ةػػالٕٗٓٓدرهػػةتلدمحملىؤػػتلدر جةػػتل  -ٙ

(لٗٔدر جػػسل در ػػتدرسلدالصتتدل ػػح،ل جلػػحلدرد ػػ تلندهػػ ح،لرد ظػػحلدالخفػػ لةةؽلدرادهػػةةؽلدر فػػ بح،ل
 .ٕٕ٘-ٕٛٗ(لإص بسلصلصلٕدرعتدل 

( لد  ػؽلدرادهػ ،لدر ػبث دتلمدر ب ػ دت،ل جلػحلال ػحلدرت   ػح،لج  عػحلٕٔٔٓدرهةتلدمحملىؤتلدرع ؿل  -ٚ
 .ٕٖٓ-ٜٕٛ(لصلٔ ل٘ٗٔد زى ،ل ف ل

لدرادتلمىبيتو،ل  رتكة فلدالجت  ى لدرد حل ق رنحلرػتىلطلبػحلٕ٘ٓٓدرزوؤ ل لدح تلدمحم -ٛ ( ل ديـؾ
لدرت  ؾبح،لج  عحليظ ،لر  رحل  جهتة . ي دةلدرت   نؾبح،ل جلحلدرعلـؾ

لمدرتكاؾرؾج  لدرعتدلدلدر د ع،ل ؤت ؤ لٕٙٔٓدرظ ى لدرظ ى ل  -ٜ ( لدرفب حلدراده ح،ل جلحلدرت لدرعلـؾ
 .ٙٗٔ-ٔٔٔ،لصلصلٕٙٔٓ

( لدرشػػػػعؾرل ػػػػ   ؽلدرادهػػػػ لمىبيتػػػػولٕ٘ٔٓدرعج ػػػػ لرد ػػػػت،لربػػػػ ضلدرع  ػػػػ  ،لح ػػػػتلدرعج ػػػػ ل  -ٓٔ
لدالجت  ع حل ل  رفب حلدراده ح ل-ٔ(لصٖٗرتىلىةاحل ؽلنصا  لدر ظلقةؽلدركؾبتةةؽ،ل جلحلدرعلـؾ

 .ٖٚص
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(لدرشػػعؾرل  النت ػػ  لدرػػؾطا لمدرقػػؾ  لدرع  ػػ لمىبيتػػول  رفػػب حلدرشخفػػ حلٕٔٔٓي ػػ ؿلي  عػػحل  -ٔٔ
،لدر ػػبت  لدرهػػاؾيلدرهػػ دسلىشػػ ،لإكلةا ك ػػحرػػتىلطلبػػحلمط ربػػ تلال ػػحلدرت   ػػحلدرد ػػحل ػػ كؾ ت بحل

 .ٛٚصل–لٜٖراده ،لج  عحلىةؽل  ولص  ازلدإلر  دلد

( لدر ه نتةلدالجت  ع حلمىبيتي ل  رفب حلدراده حلرتىلىةاحل ؽلٜٕٔٓد ة ةلنح تلىؤتلقبحل  -ٕٔ
   بض تل  ط فلدرتتيل  ل ة  غحلردـلهللالمدرؤة ةل دلهظةؽ،لج  عحلدرقتسلدر دتؾححل دلهظةؽ.ل

ب حلدراده حلصاؾع حلدرة  ةلدر  تبظحل( لىبيحلدر ه نتةلدالجت  ع حلمدرفٕٕٓٓن ة ل عتلج عحل  -ٖٔ
  رفةحلرتىل  ضعلدراؾعلدرت ن ل ؽل  ضعلدرهػك ،ل جلػحلدرخت ػحلدرادهػ ح،لال ػحلد ددأ،لىػةؽل

 .لٕٕٓٓ  ولدرعتدلدرت رللىش ل

( لد  ػػؽلدرادهػػ لمىبيتػػولصتد ع ػػحلدإلنجػػ زلدرترد ػػ ،لرػػتىلطلبػػحلدر   ػػت ،لٕٙٔٓصػػ د فلنع  ػػحل  -ٗٔ
لدإلنهػػػ ن حلمدالجت  ع ػػػح،ليهػػػؼلىلػػػؼلدرػػػادولل قهػػػؼلىلػػػؼلدرػػػادو،لج  عػػػحلدمحم صؾضػػػ  ؼ،لال ػػػحلدرعلػػػـؾ

  در هةلح(،لدرجزدل .

مىبيتػػػػول كػػػػسل ػػػػؽل  ىل ػػػػحلدرػػػػادتلمدر هػػػػ نتةللدرقػػػػ دردت( لدتخػػػػ ذلٕٛٓٓصاػػػػترلصػػػػؽلدمحملدرعتةؤػػػػ ل  -٘ٔ
دالجت  ع حلرػتىلىةاػحل ػؽلدر   ػتيؽلدرظبص ػحل  ة  غػحلدرظػ ل ،لر ػ رحل  جهػتة لوةػ ل اشػؾرة،ل

 ى،لدرهعؾديح.لج  عحلنـلدرق ل

( ل  ىل ػػػػحلد ػػػػت دت ج  تلدرت كػػػػةؽل ػػػػ لتا  ػػػػحلدرفػػػػب حلدرادهػػػػ حلٕٗٔٓتػػػػ   لن ػػػػ  ىةسل ة ػػػػؾدل  -ٙٔ
مداليتتدرلدر يا لرتىلىةاحل ؽلطبألال حلدرش طح،لر  رحل  جهتة لوةػ ل اشػؾرة،لال ػحلدرت   ػح،ل

 ج  عحلىةؽل  و.

حلرػػتىلطلبػػحلال ػػحلدرت   ػػحل( لدرضػػغطلدرادهػػ لمىبيتػػول  رفػػب حلدرادهػػ ٕٔٔٓتايةػػتلدرؤةػػ ليػػتدرل  -ٚٔ
 .ٙ٘صل–لٕٛ(لصٔ(،لعل ٔٔد     ح،ل جلتل 

( ل عػػػضلدر تغةػػػ دتلدرتي ؾج دف ػػػحلدر  تبظػػػحل ػػػ   ؽلدرادهػػػ ،ل جلػػػحلىلػػػؼلٜٜٙٔجؤػػػ لدمحملجؤػػػ ل  -ٛٔ
 .ٖٜصل–لٓٛ(لدرية حلدر ف بحلدرع  حلرلكت  حلصٜٖدرادو،لدرعتدل 

نثػ هلىلػعلد  ػؽلدرادهػ لرػو،ل جلػحليادل لرلظدػسلمل( ل لؾؾلدرؾدرتيؽلدإلٕٔٓٓرلح زةل ج  ؿل خت  -ٜٔ
 .ٕٛٔ(لدرق ى ةلصٛ٘ىلؼلدرادو،لدرية حلدر ف بحلرلكت ألدرعتدل 

( لد  ػػػؽلدرادهػػػ لدى  ػػػحلد   ػػػ حلرأل ػػػؽلدرقػػػؾ  لدرع  ػػػ ،لدرد ػػػ تلت  ؾبػػػح،لٕ٘ٓٓح  ػػػتلزىػػػ دفل  -ٕٓ
 (،لدرق ى ة.لٜٔ(،لدرجز ل ٗدر جلتل 
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لدإلنهػػػػػػ ن حل( لد  ػػػػػػؽلدرادهػػػػػػ لمىبيتػػػػػػول  رتد ع ػػػػػػحلرلػػػػػػتعٕٕٔٓحجػػػػػػ جلى ػػػػػػ ل  -ٕٔ لؼ،ل جلػػػػػػحلدرعلػػػػػػـؾ
 .ٕٓٔصل-لٜٔٔصلٙٔمدالجت  ع ح،لدرعتدل

لدرقلقلرتىلطلبحلال ػحلدرداػؾفلدرج ةلػح،لٕ٘ٔٓحهةؽلىؤةتلجؤ ل  -ٕٕ ( لد  ؽلدراده لمىبيتول  ديـؾ
لدإلنه ن ح،ل  .ٖ،لصٖٕ جلحلج  عحل  صس،لدرعلـؾ

 ػػؽلدرعػػ ديةؽللتتدل ػػحدالص ػػ   ؽلدرادهػػ لرػػتىلتب ةػػالدر  حلػػحلل( لدرشػػعؾرٕٔٔٓحاػػ فلن ػػعتلخػػؾجل  -ٖٕ
دراده حللمذميلقعؾ  تلدرتعلؼل  لدر  لكحلدرهعؾديحل درد حل ق رنح(لدر بت  لدرعل  لرقهؼلدرفةح

  كل حلدرت   حلج  عحلصاي .ل
( لدرفػػب حلدرادهػػ حلمىبيتيػػ ل أ ػػ رةول ؾدجيػػحلدرضػػغؾ لدرادهػػ حلرػػتىلٕٕٔٓخ رػػتلدمحملدرعؤػػتر ل  -ٕٗ

ةؽلدرد    لدرع ديةؽلر  رحل  جهتة لىلؼلدرادو،لج  عحلنـلىةاحل ؽلطبألدر  حلحلدرت نؾبحلدر تدؾي
 درق ى،ل  كحلدر ك  ح،لدرهعؾديح.ل

( لدرفػػػب حلدرادهػػػ حلمىبيتيػػػ ل  رفػػػةحلدرادهػػػ حلرػػػتىلن يػػػ تلنطدػػػ ؿلٕ٘ٓٓ لنصػػػؾلرابػػػحرضػػػؾدفل -ٕ٘
  تبز حلددمفلر  رحل  جهتة لوة ل اشؾرة،لج  عحلوزة.

مدرػػاا  لدالندعػػ ر ل  هػػتؾىلدرفػػةحلدرادهػػ حلرػػتىل( لىبيػػحلدرفػػب حلدرادهػػ حلٕٚٔٓز ةػػالدرةلػػحل  -ٕٙ
 .ٓٚٔل–ل٘ٗٔ(لص٘ٔدربظ ؿ،ل جلحلدرةك حلرلترد  تلدراده حلمدرت  ؾبحل 

،لا د حلدرتعل  ػ ت،ل كتبػحلٔ( ل ك  سلد  ؽلدراده لمدرظ أنةاحلدالندع ر ح،ل ٕ٘ٓٓزباول قة ل  -ٕٚ
 د نجلؾلدر ف بح،لدرق ى ة.

ركف ػف،لدر ػبت  لدرعل ػ لد مؿلرقهػؼلدرفػةحلدرادهػ حل( لد  ػؽلدرادهػ لرػتىلدٕ٘ٓٓزباول قة ل  -ٕٛ
  كل حلدرت   حلج  عحلصاي .ل

( لدرفػب حلدرادهػ حلمد  ػؽلدرادهػ لرػتىلىةاػحل ػؽلٕٛٓٓ  رؼلدر د ج ،لىؤتلهللالىلػ لدرشػي يل  -ٜٕ
لدإلنهػػ ن حللحطػبألمط ربػ تلج  عػحلن ػ لدرقػ ىل  كػحلدر ك  ػػح،ل جلػ ىلػؼلدرػادولدر ع قػ لمدرعلػـؾ

 .ٕٙصل–ل٘ٔصلع،جلـللحلدر ا  ،ج  عل(،ٜٔىتدل 
( لص ن  للدنتق ل لتك  ل لرتا  حلدرهلؾؾلدإليت ريلمنثػ هلىلػعلتا  ػحلٕٛٔٓ ة لىؤتلدرغا لىؤؾدل  -ٖٓ

(،لٖ٘د  ؽلدراده لرتىلنطد ؿ،لدرةلقحلد مرعل ؽلدرتعل ؼلد    ػ ،ل جلػحلدإلر ػ دلدرادهػ ،لعل 
   ازلدإلر  دلدراده ،لج  عحلىةؽل  و.ل
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 ( ل درفب حلدراده حلض مرةلاللت ؼ ،ل جلحلدرؾطؽلدرهعؾديح،لٕٕٓٓيل  عتل  ط لدرهؾبي ل -ٖٔ
Https://www.aluatan.com.sae/article/1053761 

ذميلدالى يػػػػحللرلتب ةػػػػا( لد  ػػػػؽلدرادهػػػػ لمىبيتػػػػولصتد ع ػػػػحلدإلنجػػػػ زلٜٕٔٓ ػػػػ    لدمحملدرظػػػػ ى ل  -ٕٖ
لمدرتكاؾرؾج ػ ،لال ػحلدربف ،لر  رحل  جهػتة ،لج  عػحلدرهػؾددفلرلعلػـؾ  بحل  عيتلدراؾرلماليحلدرخ طـؾ

 درترد  تلدرعل  .

( لد  ػػؽلدرادهػػ لمىبيتػػول  رتد ع ػػحلر نجػػ زل ػػ لدرع ػػسلرػػتىل عل ػػ لٜٕٓٓضػػ فلهللالدرػػتربة ل  -ٖٖ
للدر  حلحلدرت نؾبحلدرع  حل صاةؽ(ل  تياحلدر ب ضلر  رحل  جهتة لوةػ ل اشػؾرة، ج  عػحلنػ يفلرلعلػـؾ

 د  ا ح،لدر ب ض.

(لدرفب حلدراده حلمىبيتي ل ضغؾ لدرة  ةلرتىلطلبحلج  عحلد زى لٕٚٓٓىؤتلدر ح ؽلنصؾنتيل  -ٖٗ
  غزة،لر  رحل  جهتة لوة ل اشؾرةل هؼلىلؼلدرادو،لال حلدرت   حلج  عحلد زى ،لوزة/ لهظةؽ.

بيتػػول  رتةفػػةسلدرترد ػػ لرػػتىلىةاػػحل( لد  ػػؽلدرادهػػ لمىٕٚٓٓىؤػػتلهللالح ةػػتلح ػػتدفلدرهػػيل ل  -ٖ٘
ل  ػػؽلطػػبألدمرلرى يػػحلد يتػػ ـ،لدر بػػ ض،ل  جهػػتة لال ػػحلدرترد ػػ تلدرعل ػػ ،لنػػ يفلرلت   ػػحلمدرعلػػـؾ

لدالجت  ع ح،لر  رحل  جهتة لوة ل اشؾرة.ل  د  ا ح،ليهؼلدرعلـؾ

 ل( لدرتد ع ػػػػػحلر نجػػػػػ ز،لدرقػػػػػ ى ة،لددرلو بػػػػػولرلظب ىػػػػػحلمدراشػػػػػٕٓٓٓىؤػػػػػتلدرلظ ػػػػػفلدمحملخل دػػػػػحل  -ٖٙ
 مدرتؾزبع.

لدد ع حلدإلنجػ زٜٜٙٔىزلدرتيؽلج ةسلىظ حل  -ٖٚ ىػزد لمتةلةػسل ػ لضػؾ لنغ بػحلد ل( لتظؾرل ديـؾ
(لدرهػػػاحلٖٛدردؾلدرػػػادت لرلقػػػترةلمدرجيػػػتلمقػػػعؾ حلدرع ػػػس،لدرقػػػ ى ة،ل جلػػػحلىلػػػؼلدرػػػادو،لدرعػػػتدل دإل

 .ٗٓٔل–لٕٜدرع   ةلصل

دالختبػ رلم عػضلدر تغةػ دتلل( لدد ع حلدإلنج زلدرترد  لميلقٕٙٓٓىلعلصؽلدمحمل  ى ل ج   ل  -ٖٛ
د ك دي  حلرتىلطبألال حلدر عل ةؽل  لج زدف،لر  رحل  جهتة لوةػ ل اشػؾرة،لج  عػحلنـلدرقػ ى،ل

 درهعؾديح.ل

( ل هػػػتؾب تلد  ػػػؽلدرادهػػػ لرػػػتىلدرشػػػب ألدرجػػػ  ع ،ل جلػػػحلج  عػػػحلد شػػػق،لٜٜٜٔىلػػػعل ػػػعتل  -ٜٖ
 .ٕ٘صل-ٜ  ةلل ةتدن (،لصلٔ(،لدرعتدل٘ٔدر جلتل 

ضػػغؾ لدرة ػػ ةلمن ػػ رةول ؾدجيتيػػ ،لدرفػػةحلدرادهػػ حلمدرؤتن ػػحل ػػ لىفػػ لل( ٖٕٓٓىلػػعلىهػػك ل  -ٓٗ
 درتؾت لمدرقلق،لددرلدركت ألدرةتيل،لدركؾبا.ل

https://www.aluatan.com.sae/article/1053761
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( لإدردؾلدرقؤػػػػؾؿ/لدرػػػػػ  ضلدرؾدرػػػػتيلمىبيتػػػػػول  رفػػػػب حلدرادهػػػػػ حلرظػػػػػبألٜٜٙٔى ػػػػ دل خ  ػػػػػ ل  -ٔٗ
 .ٜٜٕ-ٕ٘ٚ(لصلصلٕ لٙدرج  عح،ل جلحلدرد  تلنده ح،ل

دراده حلمدر ه نتةلمدالجت  ع حل تغة دتلم  ظحل  لدرعبيحلصػةؽل( لدرفب حلٜٜٚٔى  دل خ   ل  -ٕٗ
درضػػغؾ لمنىػػ دضلدالكت ػػ ألرػػتىلدرشػػب ألدرجػػ  ع ،لدر جلػػحلدر فػػ بحلرلترد ػػ تلدرادهػػ ح،لدر جلػػتل

 .ٖٛٔ-ٖٓٔ(لصلصلٚٔدر د ع،لدرعتدل 

( لد ػػػتؤ  فلدرفػػػب حلدرادهػػػ حل درةػػػسلدال ػػػتؤ  ف(ل كتبػػػحلد نجلػػػؾلدر فػػػ بحلٕٔٔٓى ػػػ دل خ  ػػػ ل  -ٖٗ
 درق ى ة.ل

د ػػعلدإلنجػػ زل طدػػ ؿلمدر د ػػتيؽ،ل( لا د ػػحلدرتعل  ػػ تلدخت ػػ رلدٜٜٔٔ ػػ رمؽلىؤػػتلدرهػػبـل ؾ ػػعل  -ٗٗ
 ،لدرق ى ة،ل كتبحلدرايضحلدر ف بح.ٗ 

لر ػػػ رحدرادهػػػ لرظلبػػػحلج  عػػػحل غػػػتدد،للرأل ػػػؽ( لصاػػػ  ل ك ػػػ سل قػػػاؽلٜٜٗٔ  ط ػػحلعبػػػ سل ظلػػػقل  -٘ٗ
   جهتة ل وة ل اشؾرة(،لج  عحل غتدد،لال حلدرت   ح.

( لدرفػب حلدرادهػ حلمىبيتيػ ل   اػزلدرضػبطلرػتىلدرظ رػولدرجػ  ع  لدرد ػحلٕٗٔٓ تة حلحادػ ل  -ٙٗ
لدإلنه ن حلدالجت  ع ح،ل ج  عحلي قػتيل   ػ حل  ةتدن ح،ل ج  عحلي قتيل    حلمر لح،لال حلدرعلـؾ

 مر لح،لدرجزدل .

 ػ ةلرػتىلىةاػحل( لدرفب حلدرادهػ حلمىبيتيػ ل ػ رؾى لدرػتيا لم عاػعلدرةٕٕٔٓ ضسلىؤتلدرف تل  -ٚٗ
درع  ػػحلال ػحلدرت   ػػحلج  عػػحلدر ا ػػ ،لدرد ػحل ػػ كؾ ت بح،لإكلةا ك ػػح،ل جلػػحلدرت   ػػحللدرػػتصلـؾ ػؽلطػػبأل

 .ٖٕٛل–لٜٕٕ(لصٕ  لدربةللمىلؼلدرادو،لدر جلتلدره  علىش لدرعتدل 

(لىلؼلدرادولدإليج ص ،لدإل كاتربح،لدردػتفلٕٓٔٓىب لدرتيؽلاد   ،ل  يهت لدرا  ؿ،ل ية ل  رؼل  -ٛٗ
 ب ىحلمدراش .رلظ

( لدرفػػب حلدرادهػػ حلا ؤاػػعليخدػػضلدرضػػغؾ لدرادهػػ حلمدرهػػلؾؾلدرعػػتمدن لٕٓٔٓ ػػتحالعبػػ سل  -ٜٗ
 .لٕٗ-ٖ(لصٔ لٕٙرتىل عل  لدر  حلحلدإلىتدديحل جلحلال حلدرت   ح،ل

(،لدركتػػ ألٕ٘جػػتة،لدرعػػتدل لٔ( لدرتعلػػ ؼلدرفػػد ،لتةدةػػزهلمإددرتػػولمق   ػػو،ل ٕٕٓٓدمحملح ػػتدفل  -ٓ٘
 درج  ع .

( لدرعبيػػحلصػػةؽلدرتد ع ػػحلر نجػػ زلمدر ةػػسلرلعفػػ ص ح،لدرقػػ ى ةل جلػػحلىلػػؼلٜٚٛٔدمحمل دمحملر ضػػ فل -ٔ٘
 .ٖ٘صل-ٕ٘درادو،لدرية حلدر ف بحلدرع  حلرلكت أ،لدرعتدلدرت رللص
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( لدر اةاػعلدالجت ػ ى ل ػ ل ةػؾثلدضػظ د  تلدرضػغؾط ت،ل كتػولٕٕٓٓدمحملق دؽلدر ؾ ؾيل  -ٕ٘
 ،لدركؾبا،لديؾدفلد  ة .ٜٜٗٔ/ٓٔ/٘ٔ لدإلن   لدالجت  ى ،لدرةلقحلدراق   حلدره  عحل 

( لدإلحفػػػػ  لدرادهػػػػ لمدالجت ػػػػ ى لمدرت  ػػػػؾي،لدرقػػػػ ى ة،ل كتبػػػػحلٜٗٛٔ ة ػػػػؾدلدرهػػػػةتلدصػػػػؾلدراةػػػػسل  -ٖ٘
 ،لدرظبعحلدر د عح.ٗدرخ نج ل  رق ى ة،ل 

 ،لدرق ى ة،لددرلدر ع رؼ.ٖ( لدرد  تل  لدرتد ع حلمدرتمد ع،ل ٜٛٛٔ ة لدرتيؽلنح تلحهةؽل  -ٗ٘
 ( لدرفةحلدراده حلمدرتؾد قلدرترد  ،لدإل كاتربح.ٜٜٙٔتلدرلظ فل  تحالىؤتلدرة ةتلىؤ -٘٘

ل  -ٙ٘ ( ل  ىل حلص ن  للإر  ديل+لنك دي  ل ػ لتا  ػحلدد ػعلدإلنجػ زلرػتىلٕٔٓٓ فظدعلىل ل غلـؾ
(لدرعػػتدلٕٔىةاػػحل ػػؽلطلبػػحلمط ربػػ تلدرج  عػػح،ل جلػػحلال ػػحلدرت   ػػح،لج  عػػحلصايػػ ،لدرقػػ ى ةل جلػػتل 

 .ٕٗٓ-ٕٙٔصلصلٕٔٓٓ(ليؾرةؾلٛٗ 

 ( لدإلنه فلمقةتولدراده ح،لدرق ى ة،ل كتبحلد نجلؾلدر ف بحل  رق ى ة.ٜٓٚٔفظدعل ي  ل   -ٚ٘
ج  ى تلدراش  لدرظبص ل    ؽلدرادهػ لل( لىبيحلد ت دؾلدرظلبحل  ٕٗٓٓ ازؿلىه دفلجي دل  -ٛ٘

مدالجت ػ ى لرػػتىلطػػبألدر  حلػػحلدرت نؾبػح،لر ػػ رحل  جهػػتة ،لال ػػحلدرترد ػ تلدرعل ػػ ،لج  عػػحلنػػ يفل
 ـلد  ا ح.رلعلؾل

( لد  ػػؽلدرادهػػ لمىبيتػػول ػػ رتؾد قلدرادهػػ لمدالجت ػػ ى لرػػتىلطػػبألٕٓٔٓ ياػػ ل شػػة لىؤػػتلهللال  -ٜ٘
 (.ٖ(لع ٚٔ عيتلإىتددلدر عل ةؽ،ل جلحلدرت   حلمدرعلؼ،لدر جلتل 

( لدردػػ مؽلصػػةؽلدرجاهػػةؽل ػػ لدرػػتد علٜٛٛٔ ؾ ػػع،لقػػبحلدرػػتيؽلنصػػؾلن ل ػػحل لدرعزبػػزر ػػ دلىؤػػتل -ٓٙ
 ٜٔ-ٖٛ(لصل٘حلىلؼلدرادولدرعتدل ر نج ز،لدرق ى ة،ل جل

لرػػتىلىةاػػحل ػػؽلطػػبألج  عػػح،لدإلنجػػ ز.( لد  ػػؽلدرادهػػ لمىبيتػػولصتد ع ػػحلٕٗٔٓ ػػ لدرة  ػػ ل  -ٔٙ
   Https//shamra-academia.com.show/56f959495074cلد شق

( لدرعبيحلصةؽل هتؾىلدرفب حلدراده حلم هتؾىلدرتؾد ػقلدالجت ػ ى لٕٗٔٓنجةولخلةسلدرق ى فل  -ٕٙ
لدرت  ؾبػحلرتىلدر    تيؽلدرت  ؾبةؽل  ليض  لص  ل بع،لر  رحل  جهتة ،لوة ل اشػؾرة،لال ػحلدرعلػـؾ

 مدراده ح،لج  عحلى  فل   ردف.

نجػػػ زل  ؾضػػػعلدرضػػػبطلم هػػػتؾىلدرظ ػػػؾحلإل( لىبيػػػحلدد ع ػػػحلدٕٕٔٓدرةهػػػؽل ػػػ رؼل للبػػػحلهللالدمحم -ٖٙ
ةلػةؽ،ل  اػزلتظػؾرلمدرتةفةسلدرترد  لرػتىلطػبأل ب هػ تلدرتعلػ ؼلدرعػ ر ل  رهػؾددف.لج  عػحلدرا

 .ٙٔصل–لٔ(لصٗدرتدؾؽ،ل جلحل  ازلتظؾرلدرتدؾؽلعل 
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( لدرفػػػػػب حلدرادهػػػػػ حلمىبيتيػػػػػ ل قلػػػػػقلدر ػػػػػؾتلىةاػػػػػحل ػػػػػؽلضػػػػػػب  لٜٕٔٓلبػػػػػحل تةػػػػػ لدراػػػػػ ديل  -ٗٙ
ل–لٔٔٔ(لصٕٔدرشػػػػػػػػ طح،ل جلػػػػػػػػػحلدرخت ػػػػػػػػحلدرادهػػػػػػػػػ ح،لال ػػػػػػػػػحلد ددأ/لىػػػػػػػػةؽل ػػػػػػػػػ ولدرعػػػػػػػػػتدل 

 .ٔٗٔص

 لصةؽلدرؾىؼلمدرةك قةؽلدر بت  لدرعل  لرقهؼل( ليؤسلدرك رثح،لد  ؽلدراده ل ٕٔٔٓىش ـلدرخؾر ل  -٘ٙ
 .ٛٗٔصل-ٖٗٔدرفةحلدراده ح،ل كل حلدرت   ح،لج  عحلصاي لص

( ل ػػتىل  ىل ػػحلص نػػ  للإر ػػ ديلرتا  ػػحلد  ػػؽلدرادهػػ لمخدػػضلدرغضػػولٜٕٔٓىشػػ ـلدمحملا  ػػسل  -ٙٙ
ل(لٜٗرػػػػتىلىةاػػػػحل ػػػػؽلدر ػػػػ دىقةؽ،ل جلػػػػحلال ػػػػحلد ددأ،لج  عػػػػحلجاػػػػؾألدرػػػػؾددي،ل فػػػػ ،لدرعػػػػتدل 

 .ٜٕٔٓرهاحل

( لدرفػػب حلدرادهػػػ حلمىبيتيػػ ل كػػسل ػػؽلتة ػػسلدرضػػةقلمد  عػػػ دلٕٙٔٓىلكػػ لى ػػ لىػػب لدرػػتيؽل  -ٚٙ
د    ػػػ حلرلشخفػػػ حلرػػػتىلىةاػػػحل ػػػؽلدر ػػػ دىقةؽلدرلؤاػػػ نةةؽ.لر ػػػ رحلداتػػػؾرده،لوةػػػ ل اشػػػؾرة،لج  عػػػحل

لدإلنه ن ح،ليهؼ/لىلؼلدرادو. لصة متلدرع   ح،لال حلدرعلـؾ
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