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العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج  

 حشا وليم نبيل. د               السجارس مجيخي  من عيشة لجي القخار واتخاذ الشفدية بالسخونة وعالقتها الحاتية الكفاءة

لدي عينت من  واختاذ القساز املسونت النفسيتوعالقتها بالكفاءة الراتيت 
 مديسي املدازس

 )*(نبيل وليم حناد. 
 ممخص البحث:

هدد البحث دديلاحددرلبحليددلالقخددرلبحيبلفددةلادداتلبحوكددمن لبحربنةددةلفسدد لاددتلبحللفاددةلبح ك ددةةلفبن ددم لبح ددلب ل ل
فسرحكلايلفةلبحكلفقلفرلبحوكمن لبحربنةةلفبحللفاةلبح ك ةةلفبن م لبح لب لنثيًملحللغادللبحن )ذ سر /اادم للحد  ل

للاددتلبإلاددم  ل54اددتلبحددرسر  لفذلل58للادد مل لادد   لذ58قا ددةلاددتلادد مل لبحلدد ب ت لفنوراددنلبحيا ددةلاددتلذ
اددتلادد مل لبحلدد ب تلةل مفاددةلبحددرب  لبحن مدد  لفجفودد نلبح لددمبالفةددر لقبلفددةلا نثمنةددةل بحدد لا  ددمبةًملادداتل
بحوكدددمن لبحربنةدددةلفبحللفادددةلبح ك دددةة لفجقةدددًملفةدددر لقبلفدددةلا نثمنةدددةل بحددد لا  دددمبةًملاددداتلبحوكدددمن لبحربنةدددةلفبن دددم ل

 لفبإلام لفرلبحوكمن لبحربنةةلح مححلبحرسر  لففةر لفلفقلفدرلبحللفادةلبح لب  لفجنةحلفةر لفلفقلااتلبحرسرل
فقددد جلفةدددر لفددلفقل بحل الحدددةلب  دددمبةةلادداتلاددد مل لبحلددد ب تلنثيددًملحللغادددللبح دددر لبح ك ددةةلح دددمححلبحددرسر  ل

 لفجفود نلبح لدمبالجقةدًملجللبحوكدمن لبحربنةدةلن د  لفالدإ ل بيلا  دمبةًملفدرلذ سر /لجادم للفدرلبن دم لبح دلب 
لل بؤلةإ لاتلبحللفاةلبح ك ةةلفبن م لبح لب .بح

Self-efficacy and its relationship to psychological flexibility and 
decision-making among a sample of school Principals 

Summary : 
The aim of the research is to identify the relationship between self-efficacy and 
each of psychological flexibility and decision-making, as well as knowing the 
differences in self-efficacy, psychological flexibility and decision-making 
according to the gender variable (male/female) I have a sample of school 
Principals, and the sample consisted of (85) principals, including ( 45) males, and 
(40) females principals of schools in the New Valley Governorate. The results 
showed a statistically significant correlation between self-efficacy and 
psychological resilience, and also a statistically significant correlation between 
self-efficacy and decision-making, and it became clear that there are differences 
between males and females. In the self-efficacy in favor of males, and the 
presence of differences in psychological resilience in favor of males, and the 
absence of statistically significant differences between school principals 
according to the gender variable (male / female) in decision-making, and the 
results also indicated that self-efficacy contributes in a statistically significant 
way to predict each of the flexibility psychological and decision-making. 
Keywords: Self-Efficacy -Psychological Flexibility - Decision-Making - school 
Principals. 

 مقجمة البحث:
بحوكددمن لبحربنةددةلاددتلبحللغاددلبحلبحل لددةلفددرلبحل  ددةةلبإلا ددماةةلحلددملح ددملاددتلج ددللسباددللفددرللنيدد 

فبحلدددرلنللفددد لفدددرلف  نددد لقخدددرلبحلغخددد لقخدددرلل سدددخرللبحكدددل لفنلر دددةلن دددلفمن لفدددرلبحلربفددد لبحل لخكدددة
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  (9687-2536) لمطباعةي السهحج التخقيم الجول                      (5551 -2735)التخقيم الجولي السهحج اإللكتخوني 

بحللإبلحلبح عثةلبحلرلنربة  لفرلاربف لبح ةم لبحل لخكة لا لففرلا مق ن لقخرلايلفةلااإماةمن ل
لف  بن لبحربنةةلفبالسلكم  لا  ملحلخبةةلب لةمةمن لفن  اقلبأله بالبحل لر  لح .فل

بحوكمن لبحربنةةلاتلاكملة لقخ لبح ك)لبح  مفةل ايلظ للقخرلم لجحبدلحلةماد ف بللفريلبللاك لرج
(Bndura, 1982للفرلاالرةلبحليخ لبالةللمعةةلبحليلفةة لفنؤس لبح الرةلقخرلجللبحكل لاتلخدبليل

 لاتلايل  بحلش  دةة لقإدرللفدم  لقخدرلودثكلسدخرس لفنرةةد لالدمقلةلفجفودم   لفادريلة د لاملح ق
النكيددةلمدردد لا دد ب لبحن دد لبحددر لمبرحدد لماددنلبحوكددمن لبحربنةددةلفددرلبحل ددمجلبحللمخدد لا دد لج بب ددم لفسخلددملس

بحكدددل لإلاندددم لا لدددةلادددم لجفلحل مدددرلبح ددديرامحلفبحيرببدددق لفابدددريلبحلدرددد لادددتلبحن ددد لحخ دددةمل لقخددد ل
ل. لبحل   لفامحلمحرلادر لاتلبحلفمال لبحلرلنؤ  لبح لج بنلجفة اربف

بحوكدددمن لبحربنةدددةلهدددرلبحليل ددد بحلبحلدددرللقلثدددم بلفدددرللPajares,1996)فهدددربلادددملججددد ةلةمةدددم تلذل
ق لخ ملبحكل ل ريلا   بن لحل اة لفن كارلسخ خةلاتلبألفيميلبحبل اةلحليمحنةلفإ ب  لارفد لاد  للادتل
فبخدد لنددؤ للفددرلبح ددخرللةمددلقلقدد   لف ددرلنددؤ للفددرلبح ةددم بحلبحلددرلمل ددرهملبحكددل لفبحللم سددمحلبحلددرل

إدرللفدرلبحل لدمحلبحلدرلقلديلفللجا د لفدم  فللقخد لفدمألفلب لم  للق ي لاتلخبلح ملحل  اقلجه بف  ل
بحليما لاي دملةإكدمن لف  دة لسلدملن د  لبحوكدمن لبحربنةدةلا د ب لبحن د لبحدر لسدابرح لبحكدل لإلاندم لا لدةل

لام لفل  ةةلةلر ةلجامجلبحيرببقلفبح يرامح لسرحكلن   لجالمطلبحلكواللف  ف لبحكي لبالاكيمحةة.
بح دددر لةمحوكدددمن لبحربنةدددةلقيدددد لبإلاندددم لبإلا دددمارلفبحلربفدددقللجللبإل  دددمتقخدددرلذةماددد ف بلللفرؤسددد 

بحل  ددرلفبحف ددةلبحيمحةددةلةددمح ك) لفددمألفلب لبحرب  ددرللفددرلفدد  بن  لقلاخددرللاحددرلبخلةددم لبحل ددمجلبح ددعثةل
فريدد فا ملن دد قمحلقلإددتلبح ددةمل لقخا ددم لفهددؤالنلملسددلرللألاك دد  لجهدد بفًملنلددإ لن دد قمحلفرا ددلفلل

 لفبحلربفدددد لبحلؤحلددددةلقخددددرلبالسددددلللب لةن ددددر ه لفافددددمالن  لحلربة ةبحكلددددلبحلدباددددًملةه بب ددددملفر ددددمفارلل
فخخوكمن لبحربنةةلج للفرلسخرللبحكل لفن لفمن ل ايلن رجلا ف ل بة رلفدرلنرةةدةلل ل6402ذعثمت ل

بحوكمن لبحربنةةلبقل م بحلبحكل ل ريلباإماةمن لف  ل لفرلايخرامند للبح خرللفن  م   لا لملةلتلاك رج
 لقللخددكلادددتلبحليخراددمحلبحليلفةدددةلفبالاكيمحةددةلفبح بفعةدددةلفبح  ددةةلادددملقلإ دد لادددتلن  ادددقلفف  بندد  لفجاددد

بحل ددلر لبحللوددرلحدد  لفبحل  ددقلحلرب ادد  لفنمفلدد لفة ددر  لوددلتلهددربلبحل ددلر لذقبدد لبح ددم  ل   ل
لل.6464

قخدرلجاد لج بلسدمللحد  لبحكدل لل(Zimmerman, & Cleary, 2006)مؤسد ل رلدمللفسخادل لجلدمل
بقل ددم لسددادر لاددتلنلساددد لفة دد ةلفبا لمجدد لفددرلهددرةلبحل لددة لفاددرحكلفمحوكددمن لبحربنةددةلنلفدد ل  ددةلبحكددل ل

جفلهدرلل  لجفلبحلربفد ل بحلبحلممحد لبحوفادل لف ادللبحلهحرفدة  مد بحوماخةلفرلف  بن لخبليلبحلربف لبحن
ل ل6402بحوكدمن لفدرلنك داللبح دخرللذبحنبدر   لبقل م بحلبحكل لفرلفربةلبحل  ةةلاد لبحللساددلقخدرل

احرلادر لاتلبحوكدمن لفبحكمقخةدةلفدرلبحليماد لاد لبحوفادللادتلا دمجلبح ةدم  لالدمللفنير لبحوكمن لبحللنكية
 فدد لبحيخلددمنلاحددرلبإلهللددمجلا ددربلبحلك لددرجلسرادد لق دد  لفددرلنيدد م لبح ددخرل لفرددؤ للفددرلنرفيددمحلبحكددل ل

لل.6402بحل مجلبحل لخكةلةل لر لاللادلذقخرلفقب لبحلمخ  للبحربنةةل ريلف  بن لقخرلبحلغخ لقخر
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قددتلفةددر لقبلفدةلارةثدد لادداتلبحوكددمن لبحربنةددةلف  ددةلبحكددل لل(Liu, 2004)فهدربلاددملبج ندد ل  بسددةل
ف حددكلألللبحكمقخةددةلبحربنةددةلنددؤ للا ك دد  لفا   ندد لقخددرلبانددم لبح ددخرل لفسددرحكلا ددلررمحلبحل مف ددة ل

ليد لادتلجهد لفبح د   لقخدرلبن دربلبح دلب  لفحلفدمال لفن اد  لبألهد با لةمحف ةلةمح ك) لفسدرحكلندؤ للفدرلب
بحارجلهرلبحكل لبحوكدهل بنةدًملفا  ةدًم لف حدكلبحكدل لبحدر لق دلمة لبحلوةد للانللي مبحيربا لبحلرلق لمة مل

ا ل بن لفبحلربص لفبحلهفخ لا لبآلخدلرتلفدرلاندم لبحنلمقدةلبحلدرلقعدة،لفا دم لفادتل د لندؤ  لبحوكدمن ل
ف ًبلا لًملفرلبخلةم لبألفلب لح دخرسةمن   ل اديلمدؤ للقخدرلبخلةدم لبحكدل لحؤلالدمةلبحلدرلمد نحلبحربنةةل 

فا دددم لسلدددملندددؤ للقخدددرلنكوادددللبحكدددل لفشدددير ةلفن  ادددقلفددد  لادددتلبحوكدددمن لذ  دددر لفبحيمدددم لفا لدددر  ل
لل.6464

فالملجا ملاعدة،لفدرلانللد لاخدللةدمحلربف لبحةدم مةلق دي لقخا دملبحلغخد لقخا دملفاللا دلمة ل
 لدددم لفددرلجللاليدددمق،لفالوةددد لاي دددم لا بلملرفددد لبح ندددم لبحدددر لال ددلفملا  دددم لففدددرل محددد لبألادددلبح

بحلددرللن   دد لج لاؤس ددةلةمحل ددمجلبألفيلقخددرلفدد   لبحكددل لقخددرلبحلوةدد لفبحلددهفخ لادد لبحاددلفالبح ددعث 
ن ددةكلةدد  لفددمألفلب لبحددرمتلمللليددرللةددمحلوة لاددد لبحلغاددلبحلفبحاددلفال اددللبحلل ددرملفا ددم لهدد لجفددد ل
قلودددةلحلربة دددةلبألففدددمحلبحي ددداثة لفحدددرحكلملمخددد لبألادددللالم سدددةلبحللفادددةلبح ك دددةةلفدددرلبحلربفددد ل

ف ل رحد لادتلبح عثة لفوخلملسمللبحكل لال خةًملةمحللفاةلبح ك ةةلسمللججفللاقنماةةلفرلنيماخ لفةلدملمد 
افالبح لفمألش مصلبحرمتلمللليرللةمحللفاةلبح ك ةةلاللق ل دخلرللاد لمل د فللبح ديمم لفرلغخبدرلل

لل.6402قخرلبحيكثمحلبحلرلنربة   لذسمح  ل
بألةيم لبحي خةةلفبالةللمعةةلفبح ك دةةلفبالاكيمحةدةلفبألجم قلةدةلنلإ لبحللفاةلبح ك ةةلفرلانلخ ملفل

ح د   لقخدرلبحلوةد لاد لبأل د ب ل ادللبحلربنةدةلفبحلدرلادتلبحللرفد لجللحل  ةةلبحكل  لة اديلنو دث لب
بلبحل صل اللفدم  لقخدرلبحليماد لنيلف لا ال لالرلبحل  ةةلفرلبإلننمةلبحمبةير لا بلاملسمللهر

بحللفادةلبح ك دةةلةها دملليدلال لف(Nath, & Pardham, 2012)املمربةد لادتلب د ب لصدم اةللا 
خرلاقم  لبحلرب للبح ك رلجامجلبحةدغرطلادتلخدبليلبحلدير لةمحل در حةةلبح    لقخرلبحلوة لفبحلفمال لق

لل.6464فبح    لقخرلوثم ملفبحوكمن لبحربنةةلفرلاربة ل ملذقخرلفخ ةكمللفبحلةخ ل
للاحدرلجللبحللفاددةلبح ك دةةلهدرلا د  لسددلمحلبح دخرللبح در  لفمحلدد صل6400فرلداللذةدر   ل

رس  لفبالسددلنمةةلحخاددلفالبحللغاددل  لفرندد ل ببلددًملبح ددر لهددرلبح ددم  لقخددرلاقنددم لبحبدد بب لفنيدد م لسددخ
سدددخرس  للربة دددة لقخدددرلقإددد)لبحللودددرلبحدددر لمل ددد اددد بب لحخ دددخرللبحدددر لقكلددد لفدددرل ددد لالدددإخةلن

جللل(Edward, & Warelow, 2005)ب فب لففب حدرللفودحةمحل دخ لفبح لمةدةلفبال م قدة لففد لج
ررة لفخدد م ملبح دد   لقخددرلن  دداتلبحللفاددةلبح ك ددةةلنيدد لاددتلبحنربادد لبحل لددةلفددرلا ددمنلبحل  ددةةلبح دد

جللانددم لبحكددل لفددرل ةمندد لقيللدد لةلددإ لسباددللقخددرلاددمللفهددربلقي ددربحمبةيددةلبحل  ددةةلفبالةللمعةددةل
قللخودد لاددتلالفاددةلاك ددةةلنؤهخدد لحخلوةدد لادد لاربفدد لفالددإبلحلبح ةددم لبحل لخكددة لفنلةددلتلبحللفاددةل

 ددمبصلبحكددل  لفهددرلفماخدد لبح ك ددةةلبحي مدد لاددتلبح  ددمبصلبح ك ددةةلفبح اررددة لف ددرلنلددإ لةددرهللخ
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ة م  لفبحةغرط لسلملن   لفرلنمررللبح ك) لفنلف لاتلبح    لقخرلإلحخلي م لفنل حلبح لمقةلو لب
لل.6460بحيل لفبالالمجلفرلجصي لبحالفالذقب لبحل لتلفبحيرم ل

فرلرف لبح ندم لبحدر لن   د لج لاؤس دةلقخدرلفد   لبحكدل لقخدرلف لد لحخ دلب بحلفجسدمحا لبن م هدمل
  للجهلةةلفودر  ملف فل دم لفنيلد لقخدرلح ق لاتلاكملة لنةلتلص  لبح لب بحلففمقخال م لفنفالمل

ل لفريلبللبن دم لبح دلب لادتلجهد لبحي مصدللفبجفلهدملج دلًبلقخدرل6400المةيةلن كارهملفن ررل ملذقب هللا ل
بحي مد لادتللمًلاةد ةم لبألفدلب لفبحلؤس دمح لفكدرل ةدم لبحكدل لنبدل لجهلةدةلبن دم لبح دلب لفدرلسراد لمل درلمرل

بح ددلب بحلبحلليخ ددةلةل  دد لجفلةهسددلن لجفلةلنددميلقلخدد  لجاددملفددرلبحلؤس ددمحلفدددللبن ددم لبح ددلب بحلنيدد ل
ةددرهللقلدد لبحلدد ملرت لفهددرلا مددةلبألامددبلقلةمح  ددثةلحؤلالددمةلسمفددةلفبح نددم لقخددرلبحل ددلررمحلسمفددةل

احدرلادرد لادتلبحل د جللحلخكلبحلؤس ة لفه بلسمللبح لب لصمبثًملج  لاحرلانم لنخدكلبحلؤس دةلفبالامدبلق
لل.6405فبح نم لذبح مح   ل

بن م لبح لب بحلاتلبحل مجلبحنرهلرةلحخل مل لفاتله ملفصكنلقلخةةلبن م لبح لب بحلةها ملفريلبلل
قدتل ادلةلل لفجللف  ن لقخرلبن م لبح لب لهرلبحدر لقلاددة   لففصكنلبحل مللةها لال رلفلب فخ لبإل ب

بحدل  لادتلجللقلخةدةلبن دم لبح دلب لادتلججفدللبحل در حةمحلني اد ًب ل ب   لفقخدرلإلاتلجقةمنلبحل ادة لب
ح ةددرق ملحيدد  لبقلثددم بحلجهل ددملسددلقةلن  مدد لبحللددإخةلفبحل بددؤلالمر بن ددم لفبالسددلي ب لحلربة ددةلنخددكل

بل جلفبحلبلب لح م لفريلل لسبلاةلبح لب لقخرلسكمن لال درلبح دلب لذ اة دمن لحبحلمر بحلالن م لبح لب لب
خي خةةلبحربعةةلفبحلكواللبحل ا لبح م البحر لفمن م لبح لب لهرلنخكلبحيلخةةلبإل ب رةلبحل لفارحكل6402

ق يرلاحرلن  م لبحللإخةلارور لبح لب بح لفن  م لبح خريلبحللإ ةل محةدًملجفلا دلكثبًللا د الن  مد ل
لل.6408بحغلضلةهف لنوخكةلالإ ةلفرلبحرفنلفبحن  لفجفة لسكمن لذبحل  ر  ل

 مذكمة البحث:
ةي لاتلجةيم لبحل  ةةلبحلرلنللف لفرلبح  مقمحلبحربنةةلفف   لبح ةمل لقخ لني لبحوكمن لبحربنةةل

بحللمخثددمحلفبحلغخدد لقخدد لبحللددإبلحلبح ددعثةلبحلددرلنربةدد لبحكددل لف حددكلاددتلخددبليلن ددلفمن لبحربنةددة ل
فهدربلبحليمادد لفندلنثكلهدرةلبحوكددمن لةلدملقيل دد ةلبحكدل ل ددريلااإمامند لفددرلبحليماد لادد لبحلدؤ لبحلبحبا ةددة ل

قبددد لفللفمدددمارذقخددد لبحكدددل لبحكةدددمجلا دددملا بنلنخدددكلبحلفادددلبحلبحبا ةدددةلهدددرلادددر لادددتلبحل لدددمحلبحلدددرلقنددد ل
ل.ل6446بحل لت ل

هلةددةلبحوكددمن لبحربنةددةلف ددرلنلفدد لقددمابًللفسددةمًملفددرلجللBandura,1987)ةمادد ف بلذلففدد لجفوددحل
خد لا لدمحلا لخكدةلفج بب دملني م لبح خرللفاؤشلًبلقخ لبحلرفيمحل ريلف   لبحلد صلقخد لبحلغخد لق

ة ددر  لامة ددة لفجقةددًملبحل مددةكلح ددملة ددر  لفبفعةددةلاللفخددةلفددرلبإل  بللح ندد لبح دد  بحلبحربنةددةلبحلددرل
نلإ  لاتلن كارلسخرللاياتلة ر  لا برحةلفا ىلبحل ل لق د لن كادرلهدربلبح دخرل لسلدملندؤ للبحوكدمن ل

جللنوددرللاقنماةددةلجفلسددخبةة لفددمألفلب لبحربنةددةلةلددإ لاثمشددللفددرلجالددمطلبحلكواددللفبح ددخرللة ادديلقلإددتل
بحدددرمتلحددد م  لشدددير لاقندددمارلةإكدددمنن  لبحربنةدددةلقلاخدددرللفدددرلنكوادددللا دددرلن خاددد لبحللدددإبلحلا دددمفحاتل
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بحلرص لاح ل خدريلا مكةد لالدملمدؤ للفدرلسدخرس  لةلدإ لفيدمي لفدرل داتلملند لنكوادللبألفدلب لبحدرمتل
 لاةدددملااتلق ددد لادددربة ل  لحل دددما  لقلدديلفللالددد ارلفدددرلسكدددمنن  لبحربنةدددةلبحددد لبحدد بخ لالدددملقنيخ ددد

فالل  متلفرلسخرس   لا خاتلاتلسكمنبن  لبحل  دةةلف ادللفدم  رتلقخد لبالسدل  بجلبحكيدميلح د  بن  ل
لبحليلفةة.

ةلي  لجللبحكل لق  املمربة لالإخةلاملفدا لقيدفلح ك ة لبح    لقخ لبحكةدمجلة د لهدرةلبحللدإخةلل
ة لفهددربلقلددإ لح قدد لبإل  بللةمادد لقللخددكلبحليلفددةلفبح دد   لالددملقلددإ لح قدد لاددملق ددل لفددرلبحوكددمن لبحربنةدد

ج د لح درةلبحللدإخةلةلدإ لادمةحلادتلخدبليلف مقلدد لةداإمامند لادؤ لًبلفدرلاك د لفاا لد لبحل ةمدة لفهددربل
لل.ل0852م قل لحلربة ةلالإبلحلبح ةم لبحل لخكةلذةمال ل

بحللغاددلبحلبإلقنماةددةلبحلددرلن دد الاحددرلنيدردددلةربادد لبح ددر لفددرللج دد لبحللفاددةلبح ك ددةةلاددتنلفدد لفل
ش  ةةلبحكل لف  ل لفرلف  بن لفإاإمامند  لحة دثحلةم قدًملففيدماًل لفادرحكلق دلمة لن  ادقل بند لفةنيد ل
ح ةمن لاي رلفه فًملق يرلفرلن كة  لاكثبًللقخرلبح ةم  لفر رلبحكل لاك د لادتلبألودملبةمحلبح ك دةةل

لل.6402ذفل خر لل  قمحلبح ةم فنلإ  لاتلاربة ةلن
نيدد لبحللفاددةلبح ك ددةةلفددرلا مفاددةلفاربة ددةلج دد ب لبح ةددم لبحةددم مة لف ددرلفإحددرلةمادد لجهلةددةل

فب   لادتلجادل لبحلربودة لبحلدرلنخيد ل ف ًبلفدرلن  مد لاد  لفد   لبحكدل لقخدرلبحلوةد لاد لبح ديرامحل
 ,Kashdan, & Rotnberg)فبحلربفدد لبحلددرلنربة دد لفددرل ةمندد  لفهددربلاددملجشددم حلبحةدد ل  بسددةل

ف دد لجفودد نلبح مةددةلإلةددلبنلبحث ددر للNg, Ang, & Ho 2012) لجاددملف  بسددةلل (2010
نلداللاحدرلبإلودملبةمحلبح ك دةةللرفبح  بسمحلحلروةحلبح دمالحلبح دا ةلادتلقد جلبحللفادةلبح ك دةةلبحلد

ل.جمح خقلفبإلجل مم
بحللفاددةلبح ك ددةةلبحلساددد لبألسمسددةةلح دد ةلبحكددل لبح ك ددةةل ادديلنلفدد لحدد لبح ددر لبح بفيددةللفح ددربلنيدد 

حلربة ةلبإل  ب لبحاراةةلبحةم مةلةلملمرح لح ق لبإل  متلةمحلوملفبح  فنلفبالسل لب لفبالندبللادتل
لل.6402ذ  للخبليلبحل إ لفرلبحللمقللفبالاكيمالحلفبحليباللق  ملة ر  لاقنماةة

فلصدددةلففددد   لحؤلفدددلب لحلرظةدددد لبحل دددم  لبح ك دددةةلفبالةللمعةددددةلنيدددد لللفادددةلبح ك دددةةلحجلدددملجللب
فبحب اةدةلفبحف مفةددةلحخلربة دةلفبحلربفددقلبإلقندمارلبحكيددميلاد لبحةددغرطلاد لبح كددماللقخدرلبح دد فنلفبالندددبلل
بح ك ددرلفبحيددر  لبح ددلريةلاددتلبحلددم البحلبح ددخبةةلح ددرةلبحةددغرطلفبأل دد ب لبح ددم اةلفإحددرلبإل  ددمتل

لل.6402ذجارل بلف  لل لبحرةر لبحربنرةنر 
فسلكنلبحي م لاتلبح  بسمحلبح مة ةلقتلبحيبلفةلااتلبحللفاةلبح ك ةةلفبحوكمن لبحربنةة لفخخللفادةل
بح ك ةةلا مهلةلفمقخ لنلنثكلا لرلفن عة لبحوكمن لبحربنةةلحؤلفلب لننمةلبأل امحلفبح يرامحلفبحليما ل

  لل-6460بحلدددلل  لل–لFields, 2013ل-6460لاي دددم لفهجددد حل  بسدددةلسدددبًللادددتلذبحغماددد   
للفةددر لقبلفددةلا نثمنةددةلادداتلبحوكددمن لبحربنةددةلفبحللفاددةللSpeight,2009ل-6405مددرا) لل-6408

للقد جلفةدر لقبلفدةلاداتلبحوكدمن لبحربنةدةلفبحللفادةل6464بح ك ةة لفدرل داتلجفود نل  بسدةلذبح دا  ل
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  (9687-2536) لمطباعةي السهحج التخقيم الجول                      (5551 -2735)التخقيم الجولي السهحج اإللكتخوني 

للفجفوددد نلفةدددر لقبلفدددةلا نثمنةدددةلنل قدددةلاددداتلبحوكدددمن ل6464بح ك دددةة لفةدددمنحل  بسدددةلذبحبادددرار ل
للفةدر للEvers, & et al, 2002ل-6405 لفةدمنحل  بسدةلذصدمحح لبحربنةدةلفبحللفادةلبح ك دةة

قبلفدددددةلاددددداتلبحللفادددددةلبح ك دددددةةلفبح ددددد   لقخدددددرل ددددد لبحللدددددإبلحلفن مدددددرلبحيكثدددددمح لفججددددد حل  بسدددددةل
للجللبحللفادةلا بدللفدر لةمحوكددمن لChemers, & Garcia 2001- Richardson, 2002ذ

لبحربنةة.
فقلخةةلبن م لبح لب لاتلبحل مب لبحل لةلفرل ةم لسد لفدل  لففد لاللنرةد لفظةكدةلاا دماةةلنلمخد ل
ف  ًبلقمحةدًملادتلبحممفدةلبالاكيمحةدةلفبحكولردةلافخلدملنلمخثد لقلخةدةلبن دم لبح دلب  لفرربةد لبحكدل لبحي مد لادتل

بحللإبلحلبحلرلنلمخ لبن م لفلب  لا لنرة لقخة لبن م لبحي م لاتلبح دلب بحلمراةدًم لااللجللبحلربف ل
لهرةلبح لب بحلن   جلاتل ايلجهلال ملفج م هم.

فدددمألفلب لفدددرلسددد لبحف مفدددمحلمل دددرفللفدددلب بحلسدددربنلقخددد للفريلبدددللبن دددم لبح دددلب لالدددمطلقدددمحلرلل
ججفللةمحيل لبإل ب   لف  لفص لةها لجسدمتللبحل لرىلبحل  رلجفلبحل لرىلبال ب   لجاللجا لج نثك

قل لبحل مل لفجا لبحي  للبح ار لفرل ةم لج لاؤس ة لفنيللد لقلخةدةلبن دم لبح دلب لقخد لقد  لادتل
بحيربا لا  ملبح ةمقلبحر لمل رلا  لبح لب لفنلر ةلجفلجسدخرملال درلبح دلب لفدرلا  بللفف د لبح م قدمحل

للف لسة لسةك للفر لنا لحل ث لاياتل فللبحل ب محلةمإلومف لاح لقةلةلبحل  ةةلنخكلبحلرلنؤ 
ل.ل6404بألخلىلفن نلج لظلفالذةبلي ل

فحرحكلني لقلخةةلبن م لبح لب لاتلفة ةلبح اللبحللاررةلبح  مفدةلف درلقلخةدةلنربصد لفبن دمي لل
ةدمح لب بحلبحلدرلنل درللفنل لفرلسةمقلبإل ب  لبحل  سةةلةللم سةلبحي م لاتلبالندلبا لففد ل ب لبإلهللدمج

قخ لا لرىلبحل  سةلفا جل  بسل ملحليلفةلنبةيةلبحللم سمحلبحلرلن م ب ملفاملن ل ةلهرةلبح دلب بحل
ل.ل6445اتلانم لجفلاخكمقلفرل  لبحللإبلحلفن  اقلبأله بالبحللاررةلذ  ت ل

لدددرلمل دددرفا ملفمن ددم لبح دددلب لجادددلًبلهمادددًملةمح  ددث لحخلددد مللبحلددد ب تلفخ رصدددًملةمح  ددث لحخ دددلب بحلبح
فن صلبحيلخةةلبحليخةلةةلةمحل ب ت لف  لقن فللصيراةلفرلبن م لةيد لبح دلب بحلبح مصدةلةمحيلخةدةل
بحليخةلةةل بخ لا ب س   لفالملمدر لصديراةلبن دم لبح دلب لحد  لاد مل لبحلد ب تلهدرلسكدمنن  لبحربنةدةل

ةلادددتلبألةيدددم لبحل لدددةلفدددرلج لبالاإماةدددمحلفبح ددد  بحلفبالسدددلي ب بحلبحلدددرلقللخورا دددم لفمحوكدددمن لبحربنةددد
فنيدد لبحوكددمن لبحربنةددةلهددرلا ددر ل بة ددرلاددتللبحل  ددةةلفح ددملج ددللسباددللفددرلسددخرللبحكددل لفن ددلفمن  ل

ا ددمف لبح الرددةلبالةللمعةددةلبحلددرلنددلىلجللبحكددل لح قدد لبح دد   لقخدد لوددثكلبح ددخرللالةنددةلاددملح قدد لاددتل
م لبح لب لح  لا مل لبحل ب تلايل  بحلش  ةة لفقخة لق ثحلبحث يلفرلقبلفةلبحوكمن لبحربنةةلةمن 

ولف رًملحليلفةلبحربف ل ريلهرةلبحيبلفة لفه مللنيم ضلاداتلالدمباللبح  بسدمحلبح دمة ةلبحلدرلن مفحدنل
بحلدرلللفل6402ذ اة دمن للف  بسدةلل6405ل صدكر ىلذلوكمن لبحربنةةلفبن دم لبح دلب لافد بحيبلفةلااتلبح

 لجاددددمل  بسددددةلفبن ددددم لبح ددددلب لبحل  ددددرلبنةددددةفةددددر لقبلفددددةلاقنماةددددةلادددداتلبحوكدددمن لبحرالمبن لددددملجفوددد نل
بحلددرلججدد حلقخدد لفةددر لفددلفقل بحل الحددةلا  ددمبةةلفددرلا ددلرىلبحوكددمن لبحربنةددةللل6402ل بحارسدد ذ
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للفبحلدددرلجفوددد نلالمبن دددمل6405ف  بسدددةلذبح دددمحح لبحل  سددةلنيدددد لاحددد لبحنددد )لفدددرلبنندددمةلبحددرسر  
 ل دددددداتلةددددددمنحل  بسددددددةلفددددددرلفةددددددر لقبلفددددددةلب نثمنةددددددةلادددددداتلبن ددددددم لبح ددددددلب لفبحللفاددددددةلبح ك ددددددةة

(Luzzo,1995)فجفودد نلالمبن ددملجادد لاللنرةدد لفددلفقلادداتلبحن  دداتلفددرلبحوكددمن لبحربنةددة لفةددمنحل
بحلرلجج حلقخرلفةر لفلفقل بحةلا  مبةًملااتلبحرسر لفبإلام لفرلجسدمحا للل0882ل  با ذ  بسةل

فبحلدرلججد حللل0888ل سدخةلملفلنرفاقلذص  لبح لب  لفرل اتلجخلخكنلالةنةلهرةلبح  بسةلا ل  بسةل
المبن دددملقخدددرلقددد جلفةدددر لفدددلفقلاددداتلبحدددرسر لفبإلادددم لقخددد لبن دددم لبح دددلب  لفاادددلًبلحليدددم ضلالدددمبال
بح  بسمحلبح مة ةلةمنحلهرةلبح  بسةلبح محةةلا مفحدةلحليلفدةلنخدكلبحيبلفدةلاداتلبحوكدمن لبحربنةدةلفبن دم ل

لبح لب لح  لا مل لبحل ب تلةل مفاةلبحرب  لبحن م .
ل-فدرل د ف لبندبل لبحثم ديل-ر ل  بسدةلبقلفنيدم ضلبح  بسدمحلبح دمة ةلفقد جلفةدفالةنةلحلملسد

حدد  لادد مل لبحلدد ب ت لقددهنرلفبن ددم لبح ددلب لجهللددنلا  بسددةلبحوكددمن لبحربنةددةلفقبلفل ددملةمحللفاددةلبح ك ددةةل
هددربلبحث دديلسل مفحددةلة مدد  لفددرلهددربلبحلنددمي لفاددتل دد لقلإددتلن  مدد لالددإخةلبحث دديلفددرلبحل ددم الحل

لبألنةة:
نرةددد لقبلفدددةل بحدددةلا  دددمبةًملاددداتلبحوكدددمن لبحربنةدددةلفبحللفادددةلبح ك دددةةلحددد ىلقا دددةلادددتلاددد مل للهددد  ل0

 بحل ب ت؟
 ه لنرة لقبلفةل بحةلا  مبةًملااتلبحوكمن لبحربنةةلفبن م لبح لب لح ىلقا ةلاتلا مل لبحل ب ت؟ ل6
حللغادلللنثيدمًلبحوكدمن لبحربنةدةللح  لقا دةلادتلاد مل لبحلد ب تلفدره لنرة لفلفقل بحةلا  مبةًمل ل2

 ؟اام لل-بح ر لذ سر 
نثيدًملحللغادلللبحللفاةلبح ك دةةفرلح  لقا ةلاتلا مل لبحل ب تله لنرة لفلفقل بحةلا  مبةًمل ل5

ل؟اام لل-بح ر لذ سر 
لنثيددًملحللغاددللبن ددم لبح ددلب فددرلحدد  لقا ددةلاددتلادد مل لبحلدد ب تلهدد لنرةدد لفددلفقل بحددةلا  ددمبةًمل ل8

ل؟اام لل-بح ر لذ سر 
بحربنةدددةلفدددرلبحل بدددؤلةمحللفادددةلبح ك دددةةلفبن دددم لبح دددلب لحددد  لقا دددةلادددتلاددد مل لن ددد  لبحوكدددمن لهددد ل ل2

لبحل ب ت؟
 -أهجاف البحث :

ل-م  البحث يلاحرلاملمخرل:ل
 بحل  قلاتلبحيبلفةلااتلبحوكمن لبحربنةةلفبحللفاةلبح ك ةةلح  لقا ةلاتلا مل لبحل ب ت. -0
 اتلبحيبلفةلااتلبحوكمن لبحربنةةلفبن م لبح لب لح  لقا ةلاتلا مل لبحل ب ت.لبحل  ق -6
بنةددةلنثيددًملحللغاددللبح ددر لبحولدد لقددتلبحكددلفقلادداتلالرسددممحلادد مل لبحلدد ب تلفددرلبحوكددمن لبحر -2

 ام ل.ذ سر /لا
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 العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج

  (9687-2536) لمطباعةي السهحج التخقيم الجول                      (5551 -2735)التخقيم الجولي السهحج اإللكتخوني 

بح ددر لنثيددًملحللغاددلللبحللفاددةلبح ك ددةةبحولدد لقددتلبحكددلفقلادداتلالرسددممحلادد مل لبحلدد ب تلفددرل -5
 م ل.ااذ سر /ل

بحول لقتلبحكلفقلااتلالرسممحلا مل لبحل ب تلفرلبن م لبح لب لنثيدًملحللغادللبح در لذ سدر /ل -8
 ام ل.ا
لن   لبحوكمن لبحربنةةلفرلبحل بؤلةمحللفاةلبح ك ةةلفبن م لبح لب لح  لقا ةلاتلا مل لبحل ب ت. -2

   :أهسية البحث
ل-قلإتلن  م لجهلةةلهربلبحث يلفةلملمخرل:ل
  :األهسية الشظخية 

فهدرلبحوكدمن لبحربنةدةلفبحللفادةلبحكدل للش  دةةةه  لبحنربا لبإلقنماةةلح ىل ل لبحث يلبح محرلم ل0
لفا دتلة مةدةلامسددةلحل لةدةلفند عة لافدد لهدرةلبحنرباد لبإلقنماةددةلبحلدرل اددنفبن دم لبح ددلب لبح ك دةةل
 .فرلبألفاةلبألخال للةمألهللمج

بحلدددرلن مفحدددنلبحيبلفدددةلاددداتلل–فدددرل ددد ف لاندددبل لبحثم ددديلل–بحث دددر لفبح  بسدددمحلبحيلاةدددةللاددد    ل6
 .ح  لقا ةلاتلا مل لبحل ب تلفبن م لبح لب لبحوكمن لبحربنةةلفبحللفاةلبح ك ةة

فبن دددم لبح دددلب لحوكدددمن لبحربنةدددةلفبحللفادددةلبح ك دددةةلبلقمحلا لدددةلهدددرلرودددرلةلجهدددل لبحث ددديلبح دددمحر ل2
اددد مل لبحلددد ب تلف حدددكلادددتلبحلممحددد لبحلبة دددةةلبحلدددرلق لمة دددملبألفدددلب لخمصدددةلفهدددرةلبحلرودددرقمحلفل

حل ددمق ن  لفددرلبحلغخدد لقخددرلبحل دد قمحلبحوفاددل لبحلددرلمربة را ددملج  ددمنلب ب ن دد لحخلؤس ددمحلبحليخةلةددةل
 لبحلرلملرحرللقةم ن م.

 ًبلن   لالمبالهرةلبح  بسةلفدرلندرفاللفد  لادتلبحليخرادمحلفبحبةمادمحلبحلدرلقلإدتلجللنيمدرلجندم ل5
فسةفةدددةلبن دددم لبح دددلب بحلف حدددكلحلددد مل لبحلددد ب تلفدددرل ردددم  لبحوكدددمن لبحربنةدددةلفبحللفادددةلبح ك دددةةلقمادددًمل

لحلربة ةلسمفةلبحةغرطلفبحل  قمحلبحلرلمليلورللح م.
 : األهسية التطبيكية 

نلةددحلبألهلةددةلبحلمبةكةددةلاددتلخددبليلاددملنةددةك لالددمبالبحث دديلاحددرلبحليلفددةلبإلا ددماةة لفبحلإلثددةل ل0
حد  لقا دةللفبن دم لبح دلب لفرلبحوكمن لبحربنةدةلفبحللفادةلبح ك دةةليلالغالبحلبحث يلبحلللفخةبحيلاةةل رل

 اتلا مل لبحل ب ت.
لف د لشدلر ةلادتلشدلببحلبحلنللد لبحل لدةلفرلبحث يلفهد لاد مل لبحلد ب تجهلةةلبحك ةلبحل ل  فةل ل6

 بحيلخةةلبحليخةلةة.ا مل لبحل ب تله لق  ل سمبدلبحيلخةةلبحليخةلةة لفامقلثم لجللف ساد لاتل
 فرلبحكةم  .فبن ربلبح لب بحلا مل لبحل ب تلةههلةةلبحوكمن لبحربنةةلفبحللفاةلبح ك ةةلنرعةةل ل2
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العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج  

 حشا وليم نبيل. د               السجارس مجيخي  من عيشة لجي القخار واتخاذ الشفدية بالسخونة وعالقتها الحاتية الكفاءة

جلددملنولددتلجهلةددةلبح  بسددةلبح محةددةلفددرلااإماةددةلبإلسددلكم  لاددتلالمبن ددملفددرلاقدد ب لاددلباالن  ربةددةل ل5
بن ددم لبح ددلب لف حدددكلبح ك ددةةلفللبحوكددمن لبحربنةددةلفبحللفادددةفددرلسةفةددةلن لةدددةلا ددم بن  للحلدد مل لبحلدد ب ت

  ب  لبحل  سةة. منلبإلج لحبلسلكم  
 حجود الجراسة :

 : الحجود السهضهعية 
حددد  لقا دددةلادددتلاددد مل للفبن دددم لبح دددلب لبحوكدددمن لبحربنةدددةلفبحللفادددةلبح ك دددةةنبةيدددةلبحيبلفدددةلاددداتل

ل.بحل ب ت.
 : الحجود البذخية 

ادتلاد مل لاام للل54ل- سر ل58ذا   للاتلا مل لبحل ب تلل58نورانلقا ةلبح  بسةلاتلذ
لج.6464/6460لبح  بسربحرب  لبحن م لحخيمجللل مفاةةبحل ب تل
 الحجود السكانية: 

لبحرب  لبحن م .لا ب تلا مفاةفرللفل  ن لبحلمباقلةلإ ل
 : الحجود الدمشية 

ل.6460لاممر ل لش لللفبلبملجال بنلاتلش للن لبحلمباقل
 : بحثمرطمحات ال

  -:7الكفاءة الحاتية -7
نيلالبحوكمن لبحربنةةلةها ملبقل دم لجفلا  بللبحكدل لإلاإمامند لفا دلرىلف  بند لبحربنةدة لفادملم مدر ل
قخة لاتلا رامحلسربنلسمانلق خةةلايلفةةلجفلباكيمحةدةلفبفعةدةلجفل  دةةلف دارحرةةةلق دبةة لف حدكل

ب لحل  ادددقلحليمحندددةلبحلربفددد لجفلبحل دددمجلجفلبحللدددإبلحلجفلبألهددد بالبحلدددرلنربةددد لفبحلددده اللفدددرلبأل ددد 
لل6440اانم لاملفرلظ لبحل   بحلبحبا ةةلبح مبلةلذبحدرمح 

فبحوكمن لبحربنةةلهرلا  بللبحكل لحوكمنند لبحربنةدةلفنللفد لة  مقلد لبحربنةدةلفدرلف  ند لقخدرلبح دةمل ل
 لفن دددمتلرلبحل لدددمحلبحل لخكدددةلبحلدددرلنيللوددد فبحلغخددد لقخدددرلبحللدددإبلحلبح دددعثةلبحلدددرلنربة دددةلفقخددد

قخا ملا مللبحل  سدةلالسدلنمال لقخدرلاكةدمتلبحوكدمن لبحربنةدةلبحل دل  جلفدرلهدربلبح  ةةلبحلرلق   ل
لبحث ي.
لل-:لل2السخونة الشفدية -6

 دملقلخةدةلبحلربفدقلبحناد لفبحلربة دةلجاقخرلبحللفاةلبح ك ةةلنيلالبحنلعةةلبالالرإةةلحيخ لبح ك)ل
قنماةددددةلننددددمةلبحلدددد بب لفبح دددد امحلفبح وثددددمحلجفلبحةددددغرطلبح ك ددددةةلبحيم قددددةلبحلددددرلمربة  ددددملبحثلددددللإلب

                                                           
1- Self-Efficacy  

2- Psychological Flexibility  
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 العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج

  (9687-2536) لمطباعةي السهحج التخقيم الجول                      (5551 -2735)التخقيم الجولي السهحج اإللكتخوني 

سدددددلرةلفالدددددإبلحلبحيبلفدددددمحلاددددد لبألخدددددلرتلفبحللدددددإبلحلبح ددددد ةةلفودددددغرطلبحيلددددد لجمحللدددددإبلحلبأل
لل(APA,2008)فبحللإبلحلبحلمحةة.

 بح د ةحلبإلا دمل قيلبدل ة ادي اا لد  اد  بحكدل  نوةد  فدر  ف ًبلهمادمًلبحللفادةلبح ك دةةل نخيد  ف
لادت ةا  ةل لرىللمللل  حور بحكل  جل ف قمحةة  ةللفاة باكيمالن  قخ  بح ةمل  قلإ  لبحر  هرلاك ةمًل

لبأل د ب  اد  بحلربفدقلادت نلإ د  بحلدر بح ك دةة بحللفادة ادت فد   ندربفللادت اد  فدبل بح ك دةة بح د ة
 لفن متلبح  ةدةلبحلدرلق  د لقخا دملاد مللبحل  سدةلالسدلنمال لقخدرلاكةدمتلا م قلل بحلر بحةم مة

لبحل ل  جلفرلهربلبحث ي.بحللفاةلبح ك ةةل
لل:ل2بن م لبح لب ل-2
 ةربا  حنلة لفن خاخةة شماخة   بسة ةي  مل  بالخلةم  فهرب   بحللم ة بحب بب  جفة  بخلةم  هر
 بالخلةدم بح ادت انلرقدةلادات بحلكمودخة ندل  ةل لةدمهم بحلدر بحيلخةدة  لفهربح لب  فارور لبحللإخة
 جكمقة ةهقخ  بح لب  ال ر ملثي ملبحلر بأله با ن  اق فر بألفةخةة ة ب  ج  هملبخلةم     بحللم ة
فن دمتلبح  ةدةلبحلدرلق  د لقخا دملاد مللل ل6404ذارسدر ل ايا دة اا ةدة ايمةدمح فودلت ففمقخةدة

لبحل  سةلالسلنمال لقخرلاكةمتلبن م لبح لب لبحل ل  جلفرلهربلبحث ي.
 :4مجيخ السجرسة -4
هرل حكلبحكل لبحلي د لال  ادقلبألهد بالبحللارردةلن كة دًملفيدماًل لفر درجلال  داقلفنرةةد لبح بدلبحلل

ل.ل6404بحل  سةةلةمحليمفللا لةلمقةلبإل ب  لبحل  سةةلحل  اقل سمح لبحللاةةلذةبلي ل
 اإلطار الشظخي:

 مفههم الكفاءة الحاتية : -7
ةماددد ف بللادددتلخدددبليلاالردددةلبحدددليخ لبالةللمعةدددةلهللدددمجلةلك دددرجلبحوكدددمن لبحربنةدددةلقخدددرلمددد للذجلبالاددد 

بحليلفةةلفرل لفا ملجللبقل ل بحلبحوكمن لبحربنةةلنؤ للفرلبح لمنمحلبحلدرلق لدم لبحكدل لبالا دلبطلفا دمل
فا دددد ب لبحن دددد لبحددددر لمبرحدددد  لفا دددد ب لا مفالدددد لحخل دددد قمحلفبحل ددددمنللبحل للخددددة لفف  ندددد لقخددددرلنخبةددددةل

يل دددد بحلبحل ددددر لبألسمسددددرلح الرددددةلبحددددليخ لبالةللمعةددددةلفنلددددإ لهددددرةلبحلالمخثددددمحلنخددددكلبح لددددمنمح ل
بحليلفةدددة لفنيدددلالبحوكدددمن لبحربنةدددةلةها دددملن ددد مللبحكدددل لحربنددد لفةلدددململيخدددقلالرفيددد لة   بنددد لقخدددرلباندددم ل
بألقلددميلفبح مددكلبحلددرلقةددي ملح ك دد  لفريدد لاك ددرجلبحوكددمن لبحربنةددةلاددتلبحلكددملة لبحل لددةلفددرلنك ددالل

بحكل لحوكمنندةلبحربنةدةلمدؤ للاد ف  لقخدرلن اةلدةلح   ند لفقخدرلن  ادقللبح خرللبإلا مار ل ايلجللا  بل
لل.6405 لقمالا ار لاياتلاتلبإلانم لفف  ن لقخرلبحل إ لةمأل  ب لذ

                                                           
3- Decision Making 

5- School Director 
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العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج  

 حشا وليم نبيل. د               السجارس مجيخي  من عيشة لجي القخار واتخاذ الشفدية بالسخونة وعالقتها الحاتية الكفاءة

بحوكدددمن لبحربنةدددةلقخددد لجا دددملبالقل دددم بحلبحل  دددةةلبحلدددرلللBandura,1997)فقدددلالةماددد ف بلذ
حلبألفدلب ل دريلفد  بن  لفدرلن ادة لفن كادرلادملقللخو ملبحكل ل ريلف  بن  لسلدملقيلف دملقخد لجا دملايل د ب

ل.مخدجلاتلاةلبنبحلحل  اقلجالمطلا الةلاتلبأل بن
نيلالبحوكمن لبحربنةةلةها ملبقل دم لجفلا  بللبحكدل لإلاإمامند لفا دلرىلف  بند لبحربنةدة لفادملم مدر ل
قخة لاتلا رامحلسربنلسمانلق خةةلايلفةةلجفلباكيمحةدةلفبفعةدةلجفل  دةةلف دارحرةةةلق دبةة لف حدكل

ب لحل  ادددقلحليمحندددةلبحلربفددد لجفلبحل دددمجلجفلبحللدددإبلحلجفلبألهددد بالبحلدددرلنربةددد لفبحلددده اللفدددرلبأل ددد 
لل6440اانم لاملفرلظ لبحل   بحلبحبا ةةلبح مبلةلذبحدرمح 

للنيلركًملبحوكمن لبحربنةةلةها ملنرف لبحكل لةها لفدم  لقخد لج بنلبح دخرللبحدر ل0852ف سللذةمال ل
فري ددرلهددربلجادد لق دد املنربةدد لبحكددل لالددإخةلاددملجفلل لارفدد لايددات ق  ددقلالددمبالال ددرملفا ددملفددرلج

ارفدد لملمخدد لبح دد لفهادد لفبدد لجللق ددرجلة ددخرللاددملقيدددفلح ك دد لبح دد   لقخدد لبحكةددمجلا ددربلبح ددخرللفهددربل
قلددإ لبحلددقلبألفيلاددتلبحوكددمن لبحربنةددة لفددرل دداتلقلددإ لا  بللهددرةلبح دد   لبحلددقلبحفددمارلاددتلبحوكددمن ل

بحددخلةهادد لقللخددكلةمحكيدد ل……. لجسددمتلاددتلبحليلفددةلفبح دد   لبحربنةددة لا لقخةدد لجللقإددرللا ل يددًملقخدد
لبحوكمن لبحبل اةلحخكةمجلة خرللاملة ر  لامة ة.

بحوكدددمن لبحربنةدددةلةما دددملجقل دددم لبحكدددل لة   نددد لقخددد لبحكةدددمجللOrmrod,1995)فنيدددلالجف ادددلف لذل
لة خرسةمحلجفلبحرصريلاح لجه بالا   ةل.

قخرلجا ملايل  بحلبحكل ل دريلف  بند للMichaelides,M,2008)فقلفنلبحوكمن لبحربنةةلق  لذل
لفرلج بنلا لةلفبالال منلا  م.

للبحوكمن لبحربنةةلقخ لجا مل  ةلبحكل لفرلف  نةلقخدرل  دتلبحلكوادلل6448فريلالذقب لبح لة  ل
فبحل ددلالفددرلبحلربفدد لا لددملسماددنلاكمة ددة لفاربة ددةلبحللددإبلحلفبحلفددمال لقخدد ل خ ددملا لددملسماددنل

لللف لفرل بل لجةيم لهرلبحف ةلةمح ك) لفبحلكواللف  لبحللإبلح لفبحلفمال ل.صعثة لفاتل  لف رلن
 بح دخرل أل بن نؤهخد  فنمفدمح باإمامح ات ح ق  املجل بحكل  ا  بل ةها ملل6402 سا ذلفريلف م

 ادت مربة د  ادم ف د  فبحممفدمح  بإلاإمادمح هدر  ن ادة  قخدر ففدم  لق دلمة  فجاد لفةد   بحلل درم
لبحلل راة. بأله با حة  ق بآلخلرت ا  بحليما  ف  ت ةمحلثم ئ اخلدامًلل  الإبلح

 جفلبحلربفد ل بحلفدرلف  ند لخدبليلبحلربفد لبحن مد   بحوما دة بحكدل    دة بحربنةدة بحوكدمن  فنلفد 
 بحوكدمن  قخد  بحللسادد اد  ش  دال  فدر لفدر بحكدل  بقل دم بح هر جف بحلهحرفة  ف ال بحوفال  بحلممح 

 جف االوم ردة صدر   فدر اام سخرسةة جدةلبنبح ملث لبحر  بحل م  ج   بح خرللبحل ل  ال نك ال فر
لق لةدة لبحلرفد  بحلدر ةداإماةمند  ف  لد  بحل  ةة ةإكمنن  بحكل لبفل م  ا ى اح  نلال فبحلر المةة 
ل.ل6405ذ  

 ال رادة الدمبا ق  دقلبحدر  بح دخرل ج بن قخد  فم   ةها  بحكل  نرف  ةها م بحربنةة بحوكمن  فنيلا
 ق درج جل  فبد فداد  بح د  ملمخد  ارفد  جف ادملالدإخة بحكدل  نربةد  ي  امف ايات  ارف  ج  فر فا م
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  (9687-2536) لمطباعةي السهحج التخقيم الجول                      (5551 -2735)التخقيم الجولي السهحج اإللكتخوني 

 بحوكدمن  ادت بآلفي بحلدق قلدإ  ادم فهدرب بح دخرل  ا دربلبحكةدمج قخد  بح د    ح ك د  يددفق ادم  ة دخرل
ل.ل6460 بلاةسذلبحربنةة بحوكمن  ات بحفمار بحلق بح     هرةلا  بل قلإ   ات فر بحربنةة 
فمحوكدمن لبحربنةدةلهددرلبحيلخةدةلبحليلفةدةلبحلددرلملب د لفا ددملبحكدل لبقل م بند ل ددريلف  ند لقخدد لبأل بنلل

فرلا لرىلايات لفهرةلبالقل م بحلح ملج لهملقخد لسد لادتلبحن د لبحلبدرفي لفبإلصدلب لنندمةلبحيكثدمحل
محلبحيلد لفبحللفاةلفرلبحليما لفرل مالحلبحكل  لفسد لبحةدغرطلفبالجل دمملبحدر لمربة د لفدرلالمخثد

ل-فرلةلتلفرلةلتلهربلبحليلر ل بل ةلجةيم لهر:
بحثي لبالفيل:لبإلصلب لقخ لبحيل لفريبللقتلبالحلدبجلةمحيل لفبحلفمال لفة لفن  ىلبحيكثدمحلفدرل

لسبا لبحرصريلاح لبحغمقمح.
فبحثي لبحفدمار:لهدرلبحللفادةلفدرلبحيلد لفريبدللقدتلالفادةلبحلكوادللفبإلسدلي ب لحخلنلرد لفنمبادقلل
لسمحلبح  مفة.بحللم ل

هدددرلبحثيددد لبحفمحددديل:لمللفددد لفدددرلادددريلبحن ددد لفريبدددللقدددتلبحلةددد ةةلةمحرفدددنلفبحلكدددمارلفدددرلبحيلددد ل
ل.ل6445ت ل  اذ

فرل لةماد ف بلجلله دمللج اد لقلخةدمحلمدل لادتلخبلح دملف د لفنده اللبحليل د بحلبحربنةدةلادتلبحوكدمن ل
لقخرلسخرللبإلا مللفاتل  ل ةمن لفهر:

بحيلميلنب جلةهفوم لفايل  بحلبحكل لقتلف  ن لفنرفيمن ل ريللبحيلخةمحلبحليلفةة:ل حكلجللس  -0
 املسة   ل لرلنل  قلبأله با.

بحيلخةدددمحلبحل كددددد :لنخيدددد لبحوكددددمن لبحربنةددددةل ف ًبلا لدددًملفددددرلن  اددددقلبحةددددثكلبحددددربنرلحخ لددددمتل -6
 فبح بفعةةل هربلبح بف لفرلبألص لايلفرل ايلق ةغلبألفلب لايل  بن  لقلملقلإتلجللقكيخرة.

 بحكي ل بحلبحفل.قلخةمحل -2
قلخةددمحلبألخلةددم :ل ددتلاخلةددم لبألفددلب لحؤلالددمةلفبألقلددميلبحلددرلق بخددرللقخا ددملالهددرللةلددمل -5

لل(Bandoura,1997).قيل  فللاتلسكمن ل بنةةلح م  لفرلن  اقلبح نم لفرلهربلبحيل ل فلل الةل
 أبعاد الكفاءة الحاتية:

نلنثكلا ف هملةليل  بحلبحكل لقتلسكمنند لنل   لجةيم لبحوكمن لبحربنةةلبحللنثمةلةمأل بنلفبحلرل
لبحربنةةلفةلملمخر:

 ا لر لفر لبحكل لحؤل بنلفرلبحلنمالحلفبحلربف لبحل لخكة.لفهرف   لبحوكمن :ل -0
 بحيلراةة:لفرلاللهربلبحثي لقخرلبال ميلسكمن لبحربحلاتلارف لاحرلاربف لالما ة. -6
ادتلشدير لةمإل ثدمطلحد  لبحدثي لبح ر /لبحل  :لفني رلاربة ةلاربف لبحكل لفاململثد ل حدكل -2

 فبحلفمال لبحيمحةةلفبحلغخ لقخرلنخكلبحلربف لح  لبحثي لبألخل.
 خرائص األفخاد ذوي كفاءة الحات العالية:
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 حشا وليم نبيل. د               السجارس مجيخي  من عيشة لجي القخار واتخاذ الشفدية بالسخونة وعالقتها الحاتية الكفاءة

جللبألفددلب لبحددرمتلمللليددرللةإكددمن ل بنةددةلالنكيددةلق لددم فللبحل ددمجلبح ددعثةلفرل دد فا ملفرمددر فلل
للح م  لشير لفر لةمالحلدبجلةل لمن  لفجالمل   لبهللمجلجقلقلةمألالمةلبحلرلق رارللفا م لسلملقإرل

فسدددرحكلقيددددفللفلدددخ  لاحدددرلقددد جلسكمقدددةلبحن ددد لجفلا دددصلبحليلفدددةلفبحل دددم بحلبحلإل دددثة لفر دددلمةيرلل
ل.بح ةمل لقخا ملالملمؤ  لاحرلخك لبحلرنللفبإلجل مملح م  

ل
 خرائص األفخاد ذوي الكفاءة الحاتية السشخفزة:

نةدددةلبحل  كةدددةلق نخدددرللادددتلبحل دددمجلبح دددعثةلفر ل دددخلرللة دددلقة لجللبألفدددلب ل ف لبحوكدددمن لبحرب
فحدد م  لنلر ددمحلا  كةددة لفر لددغخرللا  مب دد  لفرلسدددفللقخددرلبح لددمبالبحكمشددخة لفر يددرللة دد رحةل

لل.6464ذبح ا  و مقملحئلة م لفبإلجل ممل
 مفههم السخونة الشفدية: -2

 بحلده البح ادت بحليدمفر قخ  بح     جا مقخرللبح ك ةة بحللفاةل(Masten, 2009)ا لتللقلا
 ةلدإ  ننمف هدم جف ن ما دم قخدرلجقةدمًل فبح د     بحةدم مة بأل د ب لجف بح وثدمح جف خلد بب ح بح دخبةة
 حخكدل  بإلقنماةدة بح د   ةها دمل بحللفادة جلملنيلال فبفل ب  ةكمقخةة بح ةم  اربصخةبح    لقخرلفل اقنمار
ل ةا  ةلإ  فظمبك  ج بن ات فنلإ  لبح ك ةة  بحةغرط ا  بحلوة  قخ 

للبحللفادةلبح ك دةةلةها دملفد   لبحكدل لقخدرلبحلوةد لا ندم لاد لبحل دتل6404 بحث ادل لذقدلالجلمل
شد صلح قد لفد   لفملردةلحخللفادة للفو ججفللاي م للارسمنبحللإبلحلفبحليما لاربة ةلبحلرلن ماخ  لفل
ا بلنرفلحلحخكل لظلفالايا دةلافد لندرفاللفدلصلبحللدم سةل بحلبحلغدد  لف ردم  للح ق لفن لرلبحللفاة

 لجفددلب لبألسددل لفادد لبألصدد فمنبحددلفبةكلبالةللمعةددة لففودد ل دد ف لفبودد ةلال دد ةلفددرلبحيبلفددمحلادد ل
 لعةنيخ لا م بحلبح ةم لفنرفيمحلبآلخلرتلبحللنكيةلةمح نم لحخكل  لفنرفاللبحلقمقةلفبح  لفبحل جقةًملفل

ل.ح لبآلخلرتلاتلفب 
 بحكدل  فد    هدر بح ك دةة بحللفادة جل(Azlina, & Shahrir, 2010) ب حا دملفشدمهلرلللفجفودح

 بحل د قمح ادت ةدمحل   ارظمبكد  بحكدل  فقةدمج فبحل دمب   بالجل دمم افد لبألادلبض ادت بحليدمفرلقخد 
 ج  ملةلت بحر  بحكيمي بحلوة  قخ  بح     بحكل  ات فرلمخرلهرب  ة   بحل ةمةلبح عثةلفبحالفا

ل.فبألفيمي بألفوم لات
لبح ك ةة بحللفاةفيلاللللHamidreza, Zakeria et al,2010 لا  ردبل سلرملفآخلفللذلجام
 حخل ص بحل     بح عثة فبحالفا بحل  قمح ا  بح م ا حخلوة  الةنة جف قلخةةف   لجفللقخرلجا م

 حدة) ف اقندمار نوةد نيد ل ف د  لبح ك دةة جفلبح د امح حةدغرط بلفج جفبحل دمب  لبألخمدم  افد 
 قإرادرب اك دةمًل بألفدلب لبحلدلاات أللف حدكل  بح د امح جف بحل د قمحلجف بحةدغرط اد  سدخب  نوةد 

لبح عثة. فبحالفالبحل  قمحلنخك ا  بحيل  ف  فالةمات الم سات
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هددرلبالسددلنمةةلبالاكيمحةددةلفبحي خةددةلبحلددرلنلإددتلبإلا ددمللاددتلبحلواةدد ل بح ك ددةة بحللفاددةنيدد لفل
 لسلدددملاةددد لةمحلرسدددكلجفلبح ماخةدددةلحخلغاادددلاربفددد لبح ةدددم لبحل لخكدددةلسدددربنلسدددمللهدددربلبحلولبإلقندددمارلاددد 

 د لبحللدإبلحلاد اًللادتلحلربة دةلبح دلب لفبإل ثدمط لادتلجةد للنلةلتلبح د   لقخدرلبحلربفدقلفبحليد م 
ننلدد هم لفبحلةثددةلفددرلبحليخددة لففددرلبحلغااددللفبحلنلردد  لففددرلبحللسادددلقخددرلبحلواةدد  لةمألوددمفةلاحددرل

ل.(Lisa, K. Meredith & et al, 2011)ا لقخرلبح لرلبإلقنماربحلهج
 بندباد  قخد  فبح كدمال بحفثدمح احد  بحكدل لااد  احدرلفودل  بحد ك)  خدق فدر بح ك دةة بحللفادة فنلدال

 بحكيدمي بحلربفدق قخد  ف  ند  قدتًًل فةدبل ق دبةة لاربفد  جف حخةدغرطلبحليدلض ق د لبحربنرفه  ب ل
بحلربفدقللادت بحكدل  بحلاد  هدرب رلإدتفل بح دم اة  بحلربفد لفنخدك بحةدغرطلح درة قنماةدةبإل فبحلربة دة

فبحلربة ةلبإلقنماةةلح رةلبحةغرطلفنخكلبحل غ محلف حكلمؤ  لاحرلسلقةلبحليمفرلفبحلنمف لبح دلر ل
 فلصدة بحةدم ك جف بح دم ج بحلرف  فبقلثم   محةلبحرظةفةةلبحيم قةححخلربف لبح م اةلفبحير  لاحرلب

لل.6402ا لكثبًللذجارل بلف  ل محةًملفل بح م اةلفبحلربف  بحةغرط و لفن  ا  م ا لبحربح حل ررة
 بحل لخكة بحلربف  اربة ة قخ  بحكل لف    قخرلجا ملبح ك ةة بحللفاة ل6406قيلالذش ر  لجلمل
 فبحدر لبال لدلبج سمسد مب بآلخدلرت لاد  ناثدة قبلفدمح  لفإفمادةق بلادر ةلدإ  قخا دم فبحدل  ةكمقخةدة
لبآلخلرت. فن ب  بحللثم ي

 نكلض بحلر فبحبا مح بحلربف  ا  بح ك ر بحلربفقلقخ  بألفلب  ف    اح لبح ك ةة بحللفاةجلملنلالل
 بحربفد  اد  فبحلوةد  بحلربفد   هدرةلنكلود م بحلدر فبحةدغرط بحادلفا قخد  بحلغخد جقةدًملفل قخدا   
 احد  نلدال جلدملبحلنللد   جفدلب  ةدمفر اد  ب نثدمن   ف ردم   حخللدإبلح  ابلودل ة مد  لفلل خدري فإاد ب 
لبالسددل  بج بح بخخةددة بحربنةددة فسكمقددمن   ا ددم بن   فبسددل  بج حدد م    بح ددر  ح  ددمط بألفددلب  حندرن
ل.ل6408ذقب هللا لبألاف 

 فإقدم   بحكدل   فبنددبل  ثدمح قخد  ن دمف  بح ك دةة بحللفادةللقخدرلجلل6408فججد لذقبد لبحكلدم  ل
 ن  مدً ب جفد  اربفد  احد  بحلربفد  هدرة ن ررد نلإ د لادتلفل بحةدم مة  حخلربف لمليلض ق  ام نوةك 
 بحلربف   هرة قت بح مننة ةمحةغرط بحلليخ ة بح خبةةلحآل م لقلوة جف  قنيخ  فهرب  اقنماةة فججفل
 جلم  رح   ات ا  بحليما  فر قنماةةا ججفللبإلا مللفنني  بح ك ةة  بح  ة ن  اق فر ن مه  جلم
 حخممحد  بالقندمار بحلكمقد  فبخادًلب جه بف  لن  اق فر اخ لجف جخ   فلل بحلربصخة قخ  بحممح   ين

ل. الة بحلربص لبحكيميلا  ق  ق بحر  ةمح    ةكمقخةة بآلخلرت ا 
ف   لبحكل لقخرلاربة ةلبحةغرطلفبح يرامحلفبحل إ لة   ن لقخرلهرللمحللفاةلبح ك ةةلفارحكلف

نك دداللانلرددمحلبألاددر لفبن ددم لبح ددلب بحلبحل مسددثةلفنوددررتلقبلفددمحلبةللمعةددةلفبحلواةدد لبفةنددمارلادد ل
لبح ةدددم لفشدددير ةلةدددمحلكلؤيلفبح ددديم  لا ددد البحرصدددريلح محدددةلادددتلبحلدددرب للبح ك دددرلةيددد لاال دددمنلبأل ادددة

ل.ل6460ذ  
 :الشفدية نةالسخو  خرائص
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 بحدرمت بألفدلب  حد ى سمسدةةب خ دمبص للسنHart, &Tomas, 2007ذلنرامتن مفيلهلحلفل
ل:رخم ا  ملام حؤلفلب   بح ك ةة بح  ة نيدرد قخ  ن مق  ففمبةة قربا ي لن اك ةة  ةللفاةلمللليرلل
 بالاكيمحةدة لبحل دما   فنخ در قمدمن ق  دل  اديلنيد لبحللثم حدة  بالةللمعةدة بحيبلفدمح افمادة •
 ةمحملهاا دة حخلدير لا د  بًل جرا دم قدت فةدبلًل اللدمن ةمإل بحلدير  ن لةدة فدر بحيبلفدمح هدرة فن د  
 .بح ك ر فبألات
 قخ  فبالقللم  ةمالسل بلحةة بحلير حآلخلرتلفل بالا ةم   فلل ص  لفبن م لبح لب  قخ  بح     •
 .ةمحربح قلدب بال فسرحك بحربح 
ادد للا ددم بحلبحلكواددللفبدد لبحكيدد لفبحلددلف لفقدد جلبالادد فم لننب ددًملحخرفددر لفددرلبح مددهلج  ددمنلبحلكيدد  •

 . الملمدر لاتلا م بحلبح    لقخرل  لبحللإبلح لبألخلرت
 بح ال لبألقنماةةلحخربحلفبحلير لةمحف ةلفبحوكمن . •
 فبحل اة  بحلك   ا لرىل قخ  فبإلقنماةة  بح خبةة بح ررة فبحللمقل بالاكيمالح ا ب   قخ  بح     •

 .بحل  ةة ةمحوكمن  بال  مت قت فةبلًل ةمحربح  بحف ة قتلفبحليبال
لبحللمقد  قدت بح ادل ةغد  فبح دبل حخل لد  بحةدلف رمح ادت ف د  فبالةل دم   بحلفدمال  •

ل.فبحل مق 
ل:فهر بح ك ةةقلل لنلقلحب منلبحللفاةلفجشم حلاحرلل(APA)بح ك)ل حيخ  بألالرإةة بحنلعةة فةمنح
 .بح عثة بحلربف  فر  مسلة جفيمي بن م  قخ  بح     ل0
 ة دكةلبألسدل  جقةدمنبألصد فمنلفل قمادة  ة دكة بآلخدلرت اد  بإلقنماةة بحيبلفمحلبالةللمعةة ل6

 .خمصة
  خ م. قلإت ال جفلبحللإبلح بأل امحبأل  ب لجفل ةهل بالقل م  نن   ل2
 نغاالهم. قلإت ال بحلر بحالفا ن ب  ل5
 .بح  م   ا  بح لب  ةي  بحربح بسلولما حكلص بحلمخ  ل8
 .ةمحربح بحف ة ف رم  لن لةة ل2
 .فة  ن    بحلر بح ةمق انم  فر بحةم مة بأل  ب  ف   ل2
 .بألفة  فنرف  فبالسلثلم  بحلكم ي  رم   (8
فالدمقلة ل ح مةمند  الثدمةبإل اد  ا لالدة  ند  رثمح فالم سدة فة د ة  حي خد  بحكدل   قمقدة ل8

 .فبالسللخمن بحللفة  بألالمة الم سةفل
  (APA,2010) .فالرب اة الاة ح ةم  فبحلهسة) بح بلبحلبح مة ة  ات بإلسلكم  ل (71

 :الشفدية السخونة ذوي  األفخاد صفات
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 العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج

  (9687-2536) لمطباعةي السهحج التخقيم الجول                      (5551 -2735)التخقيم الجولي السهحج اإللكتخوني 

بحل ددماحلفبح ددبللفبالسددل بليلفبالسلث ددم لفبالسددل بليلف ف للاددتلصددكمحل ف لبحللفاددةلبح ك ددةة
 ن لد  قخد  بح د   فل بح  د  ن بد  قخد  بح د   فبألخدبلقلفل بحكدة  بح قمةدةلفنودررتلبحيبلفدمحلفبإلاد ب لف

لبألخممنلبح مة ة. ات فبحليخ لبحل مسثة  لب بحبح بن م  قخ  بح    فلل ا م فبحكةمج بحل ؤفحةة
 حآلخدلرت ةمح  دثة فن د ملهم فإانم بند لحلربلثد  بحكدل  ن د ملفللبآلخدلرت اد  ةاد   يبلفدمحجدرحكلبح

فبحل دددمهلةلفدددرلبح ةدددم لبالةللمعةدددةلفنيدرددددلبحدددربحلفايلفدددةلبح ددد الادددتلبح ةدددم للةمالاللدددمن بحلدددير فل
 فبحلدير  ةمحدربح فبحف دةلبحدربح قخد  ةمالقللدم  مل كرللفبإلقلمللةهللبحةغرطلندر لبحكل لفر  لسرحكل

ل  .ل6402لاسلمقا  (الإبلن   ح  فبحل م بحلبحللي   ل بح بخخر فبحةثك ةمحب نة
لاتخاذ القخار:  -3

قلخةددةلبن ددم لبح ددلب لاددتلبحيلخةددمحلبألسمسددةةلبحلددرلمؤ م ددملبحكددل لفددرلةلةدد لالب دد ل ةمندد  لف ددرل
ن ل لةدنًبلسبالًبلاتلالمن لبحارار لفبحكل لق   لسد لمدرجلقلدلبحلبح دلب بح لسدرب لا  دملاةدململيخدقل

لل لة ةمند لبحل  ددةةلجفلبحل  ةدة لفاددملق لدمجلاحددرل  ردةلفنكواددل لفا  دملاددملق د  لةيدد ل  بسدةلفنكوادد
ل.ل6460فا  ملاملق   لةلإ لقكر لذقب لبحل   لفقب لبحرهممل   ل

 نلمخ  بإل ب رة فمحللم سة فا ر هم  بإل ب رة بحيلخةة ةرهل بألسمت فر بح لب بح بن م  فقلخةة
 بحل لخكدة  حخبد بب  بحل للل بالخلةم  اي م ق ل قر الم بحاراةة بحلربف  ات جبال  انلرقةلاربة ة

 فال ف فمةدة  فنرةة   فن اة   ن مةك  ات بإل ب رة حخرظمب  فبفعةة فنلةلةلا للل لقلخةة ف ر حرب
 لاددب  اد فلل بحيلخةدة هرة ات بحل الة فر فةر هم ن لل  ا  فلب بح لبن م   فلللات حخللم سة فةر 

لل.6445   ات ذ
ا فددةلاددتلادداتلبن ددم لبح ددلب لةهادد لقلخةددةلاك ددةةلسددخرسةةلايلفةددةلنيلدد لقخددرلصدد  لفددلب لادد  فتلفل

ادد بب لاليدد   لةي مقددةلاددتلادداتلقدد  لادد بب لالم ددةلحةإددرللبحكددل لبح ددلب لبألفةدد لفبألا دد لحدد لادد لف  ندد ل
لل.6402قخرلن كارةلفن ررل لفبحل  جلفة لذبحلبش   ل

بحيلخةددددةلبحلددددرلةل لةددددمهملبحلكموددددخةلادددداتلانلرقددددةلاددددتلبالخلةددددم بحللهددددريلخةددددةلبن ددددم لبح ددددلب لف
 لبألفةددخةةلفددرلن  اددقلبألهدد بالبحلددرلملثي ددملال ددرلبح ددلب لةددهقخرلبحللم ددة ل دد لبخلةددم لب دد ه لة ددب

جكمقددةلففمقخةددة لف حددكلةيدد لن خادد لجفةدد لبحبدد بب لبحللم ددةلف  بسددل م لح دد لالددإخةلفمبلددة لفاددتلجةدد ل
ل.ل6460ن  اقلبأله بالبحللةر .ذبحيلابر ل

قلخةددةلايلفةددةلاك ددةةلسددخرسةةلمددل لاددتلخبلح ددمللةهادد بن ددم لبح ددلب للل6464ذقبدد لبح خددة  للفريددلا
بخلةم لبحكدل لحخبد م لبحل مسد لادتلانلرقدةلادتلبحبد بب لفبح ةدم بحلبحللم دةلباماد لفبحدر لمل مسد لاد ل

 ظلفف لفبحر لقإرللح ق لبح    لقخرلن كارةلفالمةيل .
بن دددم لبح دددلب لةهاددد لسددد لادددململ دددرةلبح دددم  للKaplan&Norton,2000)قدددلالسدددمةبلللفادددر نتلذ

بحل ؤفحاتلفرلا لاؤس ةلجفلا الةلاتلفلب بحلحلربة ةلالإخةلجفلارفد لايدات لحل  ادقلبألهد بال
ل.بحللةر لا  ملقخ لج  تلفة  لفبحلغخ لقخ لبحللإخةلجفلبحلرف لبحلرلص  حلةلها ل
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العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج  

 حشا وليم نبيل. د               السجارس مجيخي  من عيشة لجي القخار واتخاذ الشفدية بالسخونة وعالقتها الحاتية الكفاءة

للفيدددلالبن دددم لبح دددلب لةهاددد لقلخةدددةلبخلةدددم لفبعةدددةلأل ددد لبحبددد بب لادددتلاددداتل6448جادددملذةدددم ر لل
لبحللم ة لحل  اقله الاياتلجفلحليمحنةلالإخةلفمبلةل.لانلرقةلاتلبحب بب 

للبن ددم لبح ددلب لةهادد لقلخةددةلق خةددةلفبعةددةلفالسثددةلمددل لخبلح ددمل6442 لفبحد ددريلد خددريبحفقددلالذ
لبخلةم لج  لبحب بب لا  البحرصريلاح ل  لالإخةلامل.

تلانلرقدةلللبن م لبح دلب لةهاد لبحيلخةدةلبحلد لةل لةدمهملندل لبحلكمودخةلادا6404فقلفنلذارس  
اددتلبالخلةددم بحلبحللم ددةل دد لبخلةددم لج دد هملة ددب لبألفةددخةةلفدد لن  اددقلبألهدد بالبحلدد لملثي ددملال ددرل

لبح لب لةهقخ لسكمقةلففمقخةةلفولتلايمةمحلاا ةةلايا ةل.
للجن دددم لبح ددلب لةهاددد لبالخلةددم لبحلدد  للاددداتلبحبدد بب لبحللم دددةلفدد لارفددد ل6446لفقلفددنلذادد فى 

لايات.
 مخاحل اتخحا القخار:

لقلإتلن  ة لبحللب  لقخرلبح  رلبحلمحر:
ايلفددةلبحللددإخةلفف ل ددملف  بسددل م ل ادديلفدد لنوددرلللاددتلخددبلين  مدد لبحللددإخةلفنل ة دد م:ل -0

الدددإخةل ارردددةلجفلن خا قدددةلجفلنم بدددة لفسدددرنلبحللددد ةصلحخللدددإخةلفددد لمدددؤ  لاحدددرل ددد ف لبح خددد لفدددرل
 بحللب  لبحلرلنخا م.

بًللا  نةددًم لفإقنددم لبحبدد بب  لفبح خدددريلةلدد لبحليخراددمحلقددتلبحللددإخة:لف حددكلال خاخ دددملن خددة -6
سل  دددمنلف  بسدددةلسدددنبلحلبحلؤس دددةلبحليخةلةدددة لفبسدددل  بجلبألة دددد لبحلل رقدددة لف حدددكلقدددتلنلردددقلبإل

 بحلو رحرةةة.
ن  مدد لا ددمطلبح ددر لفا ددمطلبحةددي لحودد لفب دد لا  ددم ل دد لاددتلخددبليلن  مدد لبحبدد بب لفن اةل ددم:ل -2

 .نلناب ملة   لابلنال ملففيمحال ملفرل  لبحللإخة
ادد لبألخددرلفددرلبالقلثددم لبحيربادد لبالةللمعةددةلفبح ةمسددةةلبخلةددم لبحبدد م لجفلبح دد لبحل مسدد :ل -5

 فبألخبلقةةلفبحل اةلةةلفف ًملحثي لبحليممال.
ن كاددرلبح ددلب لفالمةيلدد :لف حددكلحخليددلالقخددرلا ددمطلبحةددي لجفلبحيكثددمحلفايمحنل ددم لف حددكل -8

ن ددم لبحلدرد لاددتلبح دلب بحلحل كاددرةلذشدد ال لق دمق لقخددرلف د لبح لددمبالالدملفدد لملمخد لنيدد م لبح دلب  لجفلب
لل.6464

 العهامل السؤثخة في عسمية اتخاذ القخار:
لنلي  لبحيربا لبحلرلنؤ للفرلقلخةةلبن م لبح لب لفاتلااتلهرةلبحيربا :

نددؤ  لاحددرلجفوددم لال دد ةلفن اددللبحكددل لألقلددميلاا بعةددةلفنل  دد للفدد بح محددةلبحلدبةةددةلبإلقنماةددة:ل -0
 بحللإبلحلفبن م لبح لب بح.اةةلجفة لح  لمااإ
ةلدددإ لسبادددللفدددرلبن دددم لندددؤ للمحلرنللبح ك دددرلفبالودددملبةمحلفبح ادددل لفبحلدددل  لفدددبحيرباددد لبح ك دددةة:ل -6

 بح لب .
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 العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج

  (9687-2536) لمطباعةي السهحج التخقيم الجول                      (5551 -2735)التخقيم الجولي السهحج اإللكتخوني 

 بحكة لفبحليل  بح:لمل رلبحكل لفلب بحلاللنليم ضلا لبحكة لفبحليل  بحلبحلرلمؤاتلا م. -2
 حلرة محلبحل  ةة.بحلؤ لبحلبحل  ةة:لمل رلبحكل لبح لب لة ايلقإرللالمماقلا لب -5
:لمل رلبحكل لبح لب لبح مة لاتلاارح لفنلر مند ل فللبح ادللاحدرلبح لدمبالبحلللنثدةلفبحلاريلبحملر  -8

 ل.6448قخرل حكلذارسر ل
 األساليب التقميجية في اتخاذ القخار:

بألسدددمحا لبحلددرلنيللددد لقخددرلا ددم  لفابل ادددمحلبح مبدد لبإل ب  لفجقةدددًملقخددرلخبلنددد للفر  دد لا ددم
ل-حلنم ملبح مة ةلح لفرلانميلبحيل  لفاتلهرةلبألسمحا :بحل  ةةلفب

املبجل ث لصما لبح لب لادتلبحلندم ملبح دمة ةلبحلدرلادللا دملفدرلاربفد لنلم د لنلف لبح بل :لفل -0
هدددرةلبحملر دددةلقخدددرل  بسدددةلفن خاددد لنيللددد لبحلرفددد لجفلبحللدددإخةلبحلدددرلمربة  دددملالن دددم لفدددلب لايدددات لفل

يدد لبح ددم  لبإل ب ردداتلفقلدد لا م اددةلفن خادد لحؤلخمددمنلفبح ددمالحلبح ددمة ةلألسددخرملفادد  الةلبحلربفدد 
  بسدةل دمالحلبح ندم لبحلدرلن    دملفبألسدلكم  لسدرحكلفبحل م  لبحلرل   نلفرلانميلبن دم لبح دلب  لفل

اددتلهددرةلبحلربفدد لفددرلايمحنددةلبحلربفدد لبحللددما ةل ادديلن دد  لبح بددل لفددرلسدد رحةلبن ددم لبح ددلب بحلفددرل
 ربف لبحلللما ةلجفلبحلللم خة.بحل

قلثددددم لبحيربادددد لفبحاددددلفالبحلنلادددة:ل ادددديلق ددددرجلال ددددرلبح دددلب لةدددددةلبنلبحلنلاددددةلجخددددرلفدددرلبال -6
فبال للددمالحلبحللنثمددةلةمحللددإخةلفبحرصددريلاحددرلبحبدد م لبألفةدد لايللدد ًبلقخددرلبح بددل لبحيخلةددة لفبح مبدد ل

 ل.6460حل ل بخةةلذا  ر  لبإل ب  لمليخ لاتلجخممب لفر مفيلنبلفرلبألخممنلفرلبح لب بحلب
 معهقات اتخاذ القخار:

ل-اتلايرفمحلبن م لبح لب لاملمخرل:
ايرفددمحلنددلنثكلةمحللددإخة:لفيدد جلن  مدد لبحللددإخةلن  مدد ًبل قة ددًملمددؤ  لاحددرلقدد جلبح دد   لقخددرل -0

 نل ة  ملبحلل ةصلبحل مس .
بحلدلف لفدرلبفلدلب لبحبد بب لفقد جل  بسدل ملفبحللساددلقخدرلاد م للا  دمايرفمحلنلنثكلةمحبد بب :ل -6

 فب  لفظ ر لنرفيمحلة م  لح لمل ل  بسل ملةلإ لا بق.
ايرفمحلالنثمةلةمحيماخات:لفا  ملق جلفبريلفبفل م لبألفلب لةمح لب لبحر لن لبن م ةلالدملمدؤ ل -2

 ل كارة.حلل  احرلا مفا
بح دد   لقخددرلن  مدد لبح لددمبالبحللرفيددةلاددتلبحبدد بب لا  ددملقدد جلفلايرفددمحلنددلنثكلةلل ددرلبح ددلب :ل -5

الةنددةلحيدد جلفةددر لايددمماللحخلكموددخةلاا  ددم لفقدد جلبح دد   لقخددرلن  مدد لبألهدد بالةلددإ ل فاددقلفا ددصل
لل.6404بح بل لفبحوكمن لح ق لفرلقلخةةلبن م لبح لب لذة ان ل

 دراسات سابقة:
لية :دراسات تشاولت العالقة بين الكفاءة الحاتية والسخونة الشفد -
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بحيبلفدةلاداتللا د الايلفدةل(Celikkaleli,  Kaya, 2016)  بسدةلسداخةإمحاخرلفسمقدملةدمنحل
فسمادنلقا دةلبح  بسدةلاإرادةلبحللرهمحلبحليلفةةلفس لاتلبحللفاةلبح ك ةةلفبحوكمن لبحربنةةلبالاكيمحةدة ل

للاادددم  لفنبدددقلقخدددا  ل082لل سدددر لفذ084للنمحثدددًملادددتلندددبلملبحنمايدددةلاللسةدددملاددد   لذ252ذلادددت
اكةدددمتلبحوكدددمن لبحربنةدددةلاكةدددمتلبحللفادددةلبح ك ددةةلفلاكةدددمتلبحللدددرهمحلبحليلفةددةلبحل  دددةة لفلبحثم دديل

ة لفةدر لقبلفدةلارةثدةلاداتلبحللفادةلبح ك دةةلفبحوكدمن لبحربنةدةلبالاكيمحةدقخرلبح لمباللج حبالاكيمحةة لفج
فةددددر لقبلفددددةلسددددمحث لادددداتلبحللددددرهمحلبحليلفةددددةلفسدددد لاددددتلبحللفاددددةلبح ك ددددةةلفبحوكددددمن لبحربنةددددةلجقةددددًملفل

فدرل داتل لف دًملحللغادللبحند )فةر لفلفقلفدرلا دلررمحلبحللدرهمحلفللفجج حلبح لمبالجقةمًلبالاكيمحةة ل
لحن ).نبلملبحنمايةلفف ًملحللغاللبق جلفةر لفلفقلفرلبحللفاةلبح ك ةةلااتلجفو نلبح لمبال

بحيبلفدةلاداتلبحللفادةللف مانلا  بسةل(Kapoor, & Tomar, 2016)  بسةلسمار لفنرام لجامل
لل644بح ك ددةةلفبحوكددمن لبحربنةددةلفبإل  ددمتلةيةددررةلبحل  سددةلفبحكةددم   لفنوراددنلقا ددةلبح  بسددةلاددتلذ

لفادةلاكةمتلبحوكمن لبحربنةةلحؤلنكدميلفاكةدمتلبحللفبسل  امللاام  ل80لل سر لفذ048نمح لا   لذ
اكةددمتلبإل  ددمتلةيةددررةلبحل  سددةلفبحكةددم   لفجفودد نلبح لددمبالجقةددًملبح ك ددةةلحؤلنكددميلفبحلددثمم لفل

فةدددر لقبلفدددةلارةثدددةلاددداتلبحللفادددةلبح ك ددددةةلفبحوكدددمن لبحربنةدددةذلبألجم قلةدددةلفبالةللدددمقارلفبالاكيمحةددددةلل
لفبحكةم  لفبإل  متلةيةررةلبحل  سةلفبحكةم  .

بحيبلفددددةلبإل نثمنةددددةلادددداتلبحوكددددمن لبحربنةددددةلبحل  سددددةلفبحللفاددددةللل6405  بسددددةلذمددددرا) لفن مفحددددنل
للنمحثدد  لفنبددقل084بح ك ددةةلحدد  لنمحثددمحلايخلددمحل رددمضلبألنكددمي لفنوراددنلقا ددةلبح  بسددةلاددتلذ

 لفاكةمتلبحللفاةلبح ك ةةلبقد ب لبحثم دي ل6406قخا تلاكةمتلبحوكمن لبحربنةةلبحل  سةلبق ب لقخربلل
 بحل الح لا  مبة لفرلا لر لبحوكمن لبحربنةةلبحل  سةلنثيًملحللغادلللفةر لفلفقلقخرلبح لمباللج حفج

بحل لر لبالفل م  لفبالةللدمقرلحؤلسدل لح دمححلبحل دلر لبألفل دم  لفبالةللدمقرلبحللنكد  لففةدر ل
فلفقل بحل الح لا  مبةةلنيد لحللغاللبحل  جلفرلبح د ربحلبح  بسدةةلح دمححلنمحثدمحلبحكلفدةلبحلبةيدة ل

فةر لقبلفةلا نثمنةةل بح لارةثةلااتلبحوكمن لبحربنةةلبحل  سدةلفبحللفادةلبح ك دةةلقخرللبح لمبالسكلحفج
لبألنكمي.لح  لنمحثمحل رمض

احرلبحول لقتلبحيبلفةلااتلبحللفاةلل(Bingol, et al, 2019)  بسةلا نريلفآخلفللله فنفل
عةدًملادتلةمايدمحلنلسةدم لللنمحثدًملةما555ادتلذلفسمانلقا ةلبح  بسدةلاإرادةبح ك ةةلفبحوكمن لبحربنةة ل

 لحربنةدةلبحيمادةفاكةمتلبحكيمحةدةلبفالر جلبحليخرامحلبحل  ةةلفنبقلقخا  لاكةمتلبحللفاةلبح ك ةةل
فةر لقبلفدةلاقنماةدةلاداتلبحللفادةلبح ك دةةلفبحوكدمن لبحربنةدة لفجللبحللفادةلقخرلالمبالبح  بسةللسكلحفج

لاؤشلًبلهماًملحخوكمن لبحربنةة.ني لبح ك ةةل
ا ددلر لبحوكددمن لبحربنةددةلفا ددلر لبحللفاددةلبح ك ددةةلحدد  للحليلفددةلل6464  بسددةلذبح ددا  لفماددنلفل

ايلفةلبحيبلفةلف الحدةلبحكدلفقلفدرلبحوكدمن لبحربنةدةلفبحللفادةلبح ك دةة لجقةًملنبلاارلبحلل خةلبالال ببةة لفل
متلللنخلاددرلفنخلاددرةلةمح دد لبحفمحدديلبالالدد ببر لفنبددقلقخددا  لاكةدد044فنوراددنلقا ددةلبح  بسددةلاددتلذ
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ق جلفةر لقبلفةل بح لا  مبةًمللبح  بسةلقخرلالمباسكلحل لفجبحربنةةلفاكةمتلبحللفاةلبح ك ةةلبحوكمن 
ق جلفةر لفلفقل بح لا  مبةًملفرلبحوكمن لبحربنةةلنيد لسرحكلااتلبحوكمن لبحربنةةلفبحللفاةلبح ك ةة لفل

حللفادددةلبح ك دددةةلنيدددد لحللغادددللبح دددر لذ سر /اادددم ل لفقددد جلفةدددر لفدددلفقل بحل الحددد لا  دددمبة لفدددرلب
لحللغاللبح ر لذ سر /اام ل.

ليدددلالقخدددرلبحيبلفدددةلبإل نثمنةدددةلاددداتلبحوكدددمن لبحربنةدددةلحخلفندددمنحلل6464  بسدددةلذبحبادددرار لجادددمل
بألجم قلةدددةلفبحللفادددةلبح ك دددةةلحددد  لندددبلملسخةدددةلبحللاةدددة لفسدددرحكلايلفدددةلبحكدددلفقلاددداتلبحمدددبلملنثيدددًمل

بحربنةددةلبألجم قلةددةلفبحللفاددةلبح ك ددةة لفنوراددنلقا ددةللحللغاددل لبحندد )لفبحل ددلر لبح  بسددرلفددرلبحوكددمن 
للنمحثددد لادددتلندددبلملبحكلفدددةلبألفحدددرلفبحلبةيدددةلةإخةدددةل058للنمحددد لفذ82للاددد   لذ652بح  بسدددةلادددتلذ

اكةددمتلبحوكددمن لبحربنةددةلبألجم قلةددةلبقدد ب للاةددةلبحلرموددةةلةنمايددةلبحل  ددر   لففددمجلبحثم دديلالمبددقلبحل
سددكلحلالددمبالبح  بسددةل لفجقخددا  لراددر ل بفا سددرللنلةلددةلبحثم دديبحثم ددي لفاكةددمتلبحللفاددةلبح ك ددةةلحو

قبلفدةلا نثمنةدةلنل قدةل بحد لا  دمبةًملاداتلبحوكدمن لبحربنةدةلبألجم قلةدةلفبحللفادةلبح ك دةة لففةدر لقخرل
فددلفقل بحدد لا  ددمبةًملادداتلنددبلملسخةددةلبحللاةددةلبحلرموددةةلفددرلبحوكددمن لبحربنةددةلبألجم قلةددةلفف ددًملحللغاددلل

نرة لفلفقلنثيًملحللغاللبحل لر لبح  بسدرلح دمححلندبلملبحكلفدةلبحلبةيدة للسلممخث  لبحن )لح مححلبح
بح لمبالجقةًملق جلفةر لفلفقل بحل الح لا  مبة لفرلبحللفاةلبح   ةةلنثيًملحللغادللبحند ) للج حفج

لففةر لفلفقل بح لا  مبةًملفف ًملحللغاللبحل لر لبح  بسرلح مححلنبلملبحكلفةلبحلبةية.
للاح لبحول لقتلبحيبلفةلااتلسخرللبحل منل لفنرفيمحلبحوكمن ل6460  بسةلذا ير  لفه فنل

بحكددلفقلفددرلسددخرللبحل ددمنل لفنرفيددمحلبحوكددمن لبحربنةددةلفف ددًملحللغاددلللفايلفددةبحربنةددةلحدد ىلبحلددلبه ات ل
فسمانلبلل  ةةلبحللبهقلفرلنرفيمحلبحوكمن لبحربنةةلفرل  ةل لفرلسخرللبحل منل  لنل بحن ) لفه ل

نمحثددًملفنمحثددةلاددتلبح دد لبحيمشددللفددرلةيدد لادد ب تل ردد ل الددقلادد   ل ل542اددتلذلحيا ددةلاإراددةب
للاادددم  لفنبدددقلقخدددا  لاكةدددمتلسدددخرللبحل دددمنل لذاقددد ب لاادددلبلة لفبح  دددا رل642لل سدددر  لفذ642ذ

ل لفجفود نلالدمبالبح  بسدةلقدتلل0882ل لفاكةمتلنرفيدمحلبحوكدمن لبحربنةدةلذاقد ب :ل ودربل 6402
حةلااتلسخرللبحل دمنل لفنرفيدمحلبحوكدمن لبحربنةدة لففةدر لفدلفقل بحدةلا  دمبةملفدرلفةر لب نثمنمحل ب

قددد جلفةدددر لفدددلفقلفدددرلقخددرلل لفجسدددكلحلجقةدددمًلسددخرللبحل دددمنل لفف دددًملحللغادددللبحندد )لح دددمححلبحدددرسر 
نرفيمحلبحوكمن لبحربنةةلفف دًملحللغادللبحند ) لفجللنرفيدمحلبحوكدمن لبحربنةدةلا بدلل بيلا  دمبةملة دخرلل

ل.ق  لبحللبه اتبحل منل ل
للا دددلر لبحللفادددةلبح ك دددةةلفبحوكدددمن لبحربنةدددةلحددد  لقا دددةلادددتل6460  بسدددةلذبحغماددد   للن مفحدددنفل

ندددبلملبحلل خدددةلبحفمارردددة لفبحيبلفدددةلاددد لةيددد لبحللغادددلبحلبح قلرةلبفةدددة لفنورادددنلقا دددةلبح  بسدددةلادددتل
فنمحثددد لادددتلندددبلملبحلل خدددةلبحفمارردددةلةنددد   لفنبدددقلقخدددا  لاكةدددمتلبحللفادددةلبح ك دددةةلل للنمحددد244ذ

فاكةددمتلبحوكددمن لبحربنةددة لفجفودد نلبح لددمبالجللقا ددةلبح  بسددةلمللليددرللةل ددلر لالنكدد لاددتلبحللفاددةل
بح ك ةةلفا لر لالرسكلاتلبحوكمن لبحربنةة لفجلله مللقبلفةلا نثمنةةلااتلبحللفاةلبح ك ةةلفبحوكدمن ل
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 حشا وليم نبيل. د               السجارس مجيخي  من عيشة لجي القخار واتخاذ الشفدية بالسخونة وعالقتها الحاتية الكفاءة

بنةة لسلملجفو نلبح لمبالقد جلفةدر لفدلفقل بحل الحد لا  دمبة لفدرلبحللفادةلبح ك دةةلنيدد لاحدرلبحر
لالغاللبحن )لجفلبحل لر لبح  بسر.

واتخاذ القخار والسخونة الشفدية  ،القخار والكفاءة الحاتية دراسات تشاولت العالقة بين اتخاذ -
 ومتغيخات أخخي:

فقبلفلةلةمن م لبح لب لبحل  رللةةوكمن لبحربنبحيبلفةلااتلبحلقتللل6405ل صكر  لذ  بس لجلكنل
للنمحددد ل058حدد  لنخثددد لبحلل خدددةلبحفماررددةلفدددرلا م دددةلبحنخادد لبالقخددد  لفنورادددنلقا ددةلبح  بسدددةلادددتذ

للنمحثددةلاددتلنخثددةلبحلل خددةلبحفماررددة لفجظ ددلحلبح لددمبالجللا ددلرىل22للنمحدد لفذ045ذلفنمحثددةلادد   
جللسلملخةلبحفماررةلفرلا م ةلبحنخا لبالقخ لةمنحلةل لرىلالرسك لبحوكمن لبحربنةةلح  لنخثةلبحلل 

قد جلفةدر لفدلفقل بحل لفلا لرىلبن م لبح لب لبحل  رلح  لنخثةلبحلل خةلبحفماررةلةمنلةل لرىلالنكد 
 الحةلا  مبةةلفرلا لرىلسبًللاتلبحوكمن لبحربنةدةلفبن دم لبح دلب لبحل  درلنيدد لأل دللالغادل لبحند )ل

فةدر لقبلفدةلاقنماةددةل بيلا  دمبةةلاداتلبحوكدمن لبحربنةددةلقخدرلبح لددمباللجد حر لسلدملجفبحل دلرىلبح  بسد
لفبن م لبح لب لبحل  رلح  لنخثةلبحلل خةلبحفماررةلفرلا م ةلبحنخا لبالقخ .

حد ىل فبن دم لبح دلب  بحربنةدة بحوكدمن  ادات بحيبلفدة حليلفدةلل6402فةدمنحل  بسدةلذ اة دمن ل
للالبهدقل084ف فخدة لفنورادنلقا دةلبح  بسدةلادتلذ ةل م دة بحلدثمم  ف  قخد  بحللدل  مت بحلدلبه ات

للااددم  لفنبددقلقخددا  لاكةددمتل528لل سددر  لفذ25فالبه ددةلاددتل ف لبحلددثمملةل م ددةلف فخددة لادد   لذ
نرةدد لقبلفددةلادداتلبحوكددمن لبحربنةددةللقخددرلقدد جبحوكددمن لبحربنةددةلفاكةددمتلبن ددم لبح ددلب  لفجفودد نلبح لددمبال

قدد جلفةددر لفددلفقلفددرلبحوكددمن لبحربنةددةلفلتلبحللددل  متلقخددرل ف لبحلددثمم لفبن ددم لبح ددلب لحدد  لبحلددلبه اا
فبن م لبح لب لنثيًملحللغادللبحند ) لفقد جلفةدر لفدلفقلفدرلبحوكدمن لبحربنةدةلفبن دربلبح دلب لنثيدًملالخلةدم ل

 .بح لمطلبحللم ت
احددرلبحليددلالقخددرلبحيبلفددةلادداتلبح دد   لقخددرلبن ددم لبح ددلب لل دد فنفلل6405  بسددةلذبح ددمحح لجاددمل

لل28فبحللفاةلبح ك ةةلح  ل  سمنلبح  مجلبألجم قلةةلفرلةمايةلبحنرا لفنورانلقا ةلبح  بسةلادتلذ
قخددا  لاكةددمتلبن ددم لبح ددلب لبحثم دديلللااددم  لفنبددقل54لل سددر  لفذ62 بددة)لف دد لججددم قلر لادد   لذ

اداتلبحللفادةلبح ك دةةللفةدر لقبلفدةلا نثمنةدةقخدرلبح لمباللجج حفبحللفاةلبح ك ةةلاتلبق ب لبحثم ي لفل
فبن م لبح لب  لفاللنرة لفلفقل بحةلااتلبح مصخاتلقخرل  ةلرلبحلمة دلاللفبحد سلر ب لفدرلبح د   لقخدرل
بن م لبح دلب  لفقد جلفةدر لفدلفقلاداتلبحن  داتلفدرلبح د   لقخدرلبن دم لبح دلب  لففةدر لفدلفقل بحدةلاداتل

لبحن  اتلفرلبحللفاةلبح ك ةةلح مححلبإلام .
  بسددددةلحلفنددددمنحللOzlemulaskilic,etal2018 حددددة لبفالتلساخةددددكلفآخددددلفللذ  بسددددةلجفللجاددددمل

حدد  لقا ددةلاددتلبحمددبلملبحلددلبه اتلاللسةددمل ادديلجةلرددنلبح  بسددةللفبن ددم لبح لب بحل  ددرلبحوكددمن لبحربنةددة
 د مللحد  لبحمدبلملبحلدلبه اتلفندؤ للحث يلاملا بلسمانلبحولمحةدةلفبألفودم لبحلخ مبةدةلفالرسدكل  ةدةلبحل

لللادتلبحمدبلملبحلدلبه اتلفدر252بحربنةدةلفدرلبن دم لبح دلب لبحل  در لنورادنلبحيا دةلادتلذلقخرلبحوكمن 
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 لفجظ ددلحلبح لددمبالجللبحولمحةددةلفبألفوددم لبحلخ مبةددةلفالرسددكل  ةددةلبحل دد مللبح دد ةلبحفما ددةلفددرلبحل  سددة
حثمحلح م  ل لجقةًملجشم حلبح لمبالاحرلجللبحممةلحخمبلملفرلبن م لحخ لب لبحل  رمل هفللةمحوكمن لبحربنة

 لسدددرحكلبحمدددبلملبحدددرمتلسمادددنلجا دددمن  لم لبح دددلب لبحل  دددرلا م ادددةلةمحدددرسر جكدددمن ل بنةدددةلجقخدددرلفدددرلبن ددد
 .لخلرنمحلاتلاؤس محلبحليخة لاملةي لبحفمار لسماربل فلسكمن ل بنةةلقمحةةلفرلبن م لبح لب لبحل  ر

بإل ب  لفبن دددم لبح دددلب  لبحيبلفدددةلبال نثمنةدددةلاددداتلبإلاددد ب للل6464بحندددمارت لذل  بسدددةفن مفحدددنل
قا دةلبحث ديلادتللند لبخلةدم فل لايلفةلبحكلفقلااتلالرسممحل  ةمحلا مل لبحل ب تلبحفماررةسرحكلفل
بسدددلثماةللفنددد لنمبادددقاددد ملبلفاددد مل لادددتلاددد مل لبحلددد ب تلبحفمارردددةلبحلسدددلةةلفدددرلا م دددةل الدددق للل25ذ

لل6406ادددتلاقددد ب لجادددرل فدددةلذلبإلاددد ب لبإل ب  لفهدددرلادددتلاقددد ب لبحثم فدددةلفبسدددلثماةلبن دددم لبح دددلب لفهدددر
بإلادد ب لبإل ب  لفبن ددم لفةددر لقبلفددةلب نثمنةددةل بحل الحددةلا  ددمبةةلادداتل فجفودد نلبح لددمبا لقخددا  

بإلاددد ب لبإل ب  لنثيدددملحللغادددللسددد ربحلبح بدددل للفدددرلفدددلفقل بحل الحدددةلا  دددمبةةلفجقةدددًملفةدددر بح دددلب  ل
بن دم للفدرفدلفقل بحل الحدةلا  دمبةةللفسدرحكلفةدر ل  فبحكدلفقلح دمححلبحلد ملرتل ف لبح بدل لبألقخد 

فةددر لفددلفقل بحل لفلبح دلب لنثيددملحللغاددللسدد ربحلبح بدل لفبحكددلفقلح ددمححلبحلدد ملرتل ف لبح بدل لبألقخدد 
بإلاددد ب لبإل ب  لنثيدددملحللغادددللادددر لبحل  سدددةلفبحكدددلفقلح دددمححلاددد مل لبحلددد ب تللفدددر الحدددةلا  دددمبةةل

ل.م لبح لب لنثيملحللغاللار لبحل  سةبن لاللنرة لفلفقل بحل الحةلا  مبةةلفر لفلبحفماررةل
 اد ملبح حد ى بح دلب  فبن دم  بح دخمة نكدرر  اداتل بحيبلفدة قت ل6464 ل  بسةلذةإل للسلكنفل

 بخلادلح فبحلدرلفساخد  ل006ذقا ةلبح  بسةلادتللن لبخلةم فلل ة   ةل م   بح إراةة بحفماررةلبحل ب ت
 نكدرر    ةدة ادات فرردة ارةثة نل قة ب نثمط قبلفةفةر ل اح  بح  بسة فنرصخنلقلرببةة  ةملر ة
 قبلفة ه مل فجلة   ل ة رم ا ب ت فر بحفماررة بحل ب ت ا ملبح ح ى بح لب لبن م  ف  ةة بح خمة
 بحفماررة بحل ب ت ا ملبح ح ى بح لب  بن م  ف  ةة بح خمةلنكرر    ةةلاات فارة  نل   ب نثمط

ل.بح إراةة
 فخوض البحث:

 ااتلبحوكمن لبحربنةةلفبحللفاةلبح ك ةةلح ىلقا ةلاتلا مل لبحل ب ت.لنرة لقبلفةل بحةلا  مبةمًل ل0
 نرة لقبلفةل بحةلا  مبةًملااتلبحوكمن لبحربنةةلفبن م لبح لب لح ىلقا ةلاتلا مل لبحل ب ت. ل6
نرة لفلفقل بحةلا  مبةًملح  لقا ةلاتلا مل لبحل ب تلفرلبحوكمن لبحربنةةلنثيدًملحللغادللبح در ل ل2

 اام ل.ل-ذ سر 
 لفددلفقل بحددةلا  ددمبةًملحدد  لقا ددةلاددتلادد مل لبحلدد ب تلفددرلبحللفاددةلبح ك ددةةلنثيددًملحللغاددللنرةدد ل5

لاام ل.ل-بح ر لذ سر 
نرة لفلفقل بحةلا  دمبةًملحد  لقا دةلادتلاد مل لبحلد ب تلفدرلبن دم لبح دلب لنثيدًملحللغادللبح در ل ل8

لاام ل.ل-ذ سر 
للب لح  لقا ةلاتلا مل لبحل ب ت.ن   لبحوكمن لبحربنةةلفرلبحل بؤلةمحللفاةلبح ك ةةلفبن م لبح  ل2



 

 ﴿647﴾ 

 

العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج  

 حشا وليم نبيل. د               السجارس مجيخي  من عيشة لجي القخار واتخاذ الشفدية بالسخونة وعالقتها الحاتية الكفاءة

  السشهج وإجخاءات البحث:
 أوال : السشهج :

قيلل لبحث ديلبح دمحرلقخدرلبحلد  البحرصدكرلبال نثدمنرلبحل دم ل لاللدفبًللفدرلبسدل  بجلايدمابلحل
بال نثددمطلفن خادد لبالا دد ب لبحلليدد   لفسددرحكلبحل م اددمحلادداتلالرسددممحلبحددرسر لفبإلاددم لاددتلادد مل ل

لن لبحربنةةلفبحللفاةلبح ك ةةلفبن م لبح لب .بحل ب تلفرلبحوكم
 ثانيًا : العيشة:

للاددتلادد مل لبحلد ب تلبح إراةددةلةل مفاددةلبحددرب   للل58نورادنلبحيا ددةلبألسمسددةةلحخ  بسدةلاددتلذل
لل.2,228للةما لبالاعةم  لذ84,55ذجقلم ه للالرسكلللاام  للفنللبف 54لل سر  لفلذ58ا  ملذ

 ثالثًا : أدوات الجراسة : 
 مكياس الكفاءة الحاتية : -7

للف دل  لفهدرلعثدم  ل26للفرلودرللبحلكةدمتلة در نةلبألسمسدةةلادتلذ6400اتلاق ب لذبحل ل  ل
قتلاربف لن  لس لا  ملارفكًملبةللمعةدًملمبداتلاد  لفد   لبحكدل لقخدرلااندم لسدخرللا د  لفدرلهدربل

لبحلرف .
خدددرلسددد لف دددل لفدددرلللاليددد م لبحلكةدددمتل اددديلق دددرجلسددد لفدددل لةمإلةمةدددةلق6405ففدددمجلذصدددكر   ل

فهددرلذن ماددقلا  ةددةلسباددل لةدد ًبلفنيمددرلبألنةددةلبح ل ددةلخددبليلبخلةددم لب دد لبالخلةددم بحلبحلكةددمتلاددتل
لل2ن مبدددقلا  ةدددةلالرسدددمةلفنيمدددرلذل–لل  ةدددمحل5ن مبدددقلا  ةدددةلسبادددل لفنيمدددرلذل–لل  ةدددمحل8ذ

لبف للل  ةددةللفنلدد0اللن مبددقلجنبلفددًملفنيمددرلذل–لل  ةددةل6ن مبددقلا  ةددةلفخاخددةلفنيمددرلذل–  ةددمحل
لل  ةددمح لفالددملجللبحلكةددمتلملوددرللاددتل8-0بح  ةددةلقخددرلسدد لف ددل لاددتلف ددلبحلبحلكةددمتلاددملادداتلذ

لل26لل  ةددة لفج اددرل  ةددةلذ024للف ددل لفدددللجقخددرل  ةددةلقلإددتلجللق  دد لقخا ددملبحل ددلنا لذ26ذ
ل  ةة.

 التحقق من الخرائص الديكهمتخية لمسكياس في البحث الحالي:
      اواًل : األتداق الجاخمي:

ل   حخلكةمتل:  ةةلس لاكل  لاتلاكل بحلبحلكةمتلفبح  ةةلبحوخةةلبالن مقلبح بخخرلااتل
ن ل  مملبالن مقلبحد بخخرلحخلكةدمتلة  دمملايدمابلحلبال نثدمطلاداتل  ةدةلسد لاكدل  لفبح  ةدةل

لبحوخةةلحخلكةمت لفرلةحل حكلفةلملمخر:
للايمابلحلبال نثمطلااتل  ةةلس لاكل  لاتلاكل بحلاكةمتلبحوكمن لبحربنةةلفبح  ةةل0ة فيلذ

لل84ذل=بحوخةةلحخلكةمتل
رقم 
رقم  معامل االرتباط العبارة

رقم  معامل االرتباط العبارة
 معامل االرتباط العبارة

7 12624** 72 12518 ** 23 12777 ** 



 
 

 ﴿749﴾ 

 

 العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج

  (9687-2536) لمطباعةي السهحج التخقيم الجول                      (5551 -2735)التخقيم الجولي السهحج اإللكتخوني 

2 12728 ** 73 12619 ** 24 12695 ** 
3 12666 ** 74 12764 ** 25 12768 ** 
4 12811 ** 75 12723 ** 26 12734 ** 
5 12727 ** 76 12686 ** 27 12756** 
6 12591 ** 77 12778 ** 28 12778** 
7 12777 ** 78 12629 ** 29 12649 ** 
8 12893 ** 79 12528 ** 31 12815** 
9 12712 ** 21 12591 ** 37 12767 ** 
71 12623 ** 27 12721 ** 32 12589 ** 
77 12559 ** 22 12479 **   

ل للصجق السحك الخارجي:: ثانياً 
نيللدد لنخددكلبحملر ددةلقخدد لادد ىلبال نثددمطلادداتل  ةددمحلبحلكةددمتلادد  ةمحلاكةددمتلآخددللندد لللللل

بسددل  با لسل ددكلخددم ةر ل ادديلبسددل  جلبحثم دديلاكةددمتلبحوكددمن لبحربنةددةلذاقدد ب :لااددلبلة لبحلددمفيرل
للفهدددرلايماددد لب نثدددمطل4,258لل لففددد ل  ددد لبحثم ددديلقخددد لايماددد لب نثدددمطلقةللددد لذ6445اادددلبلة  ل

لمرلاؤشًلبلقخ لص قلبحلكةمت.الملقيل النك 
لل: ثبات السكياس:ثالثاً 
ايما لبحكملسلفاثمخ لفبحلندبةلبح  فةةلةمسل  بجلايم حةلللرن ل  مملايمابلحلبحفثمحلةملر لل

ل لسلململةحلفرلبحن فيلبحلمحر:Gutman لفةاللمللSpearman & Brownسبالامل/البفلل
لل84بحربنةةلذل=للل  مملايمابلحلبحفثمحلحلكةمتلبحوكمن ل6ة فيلذ

 الفا كخونباخ األبعاد
 التجدئة الشرفية

 جيتسان سبيخمان / بخاون 
ل**4,522ل**4,525ل**4,586لبحوكمن لبحربنةة

للللل4,40**ل بيلق  لا لرىلذ
ملةددحلاددتلبحندد فيلبح ددماقلجللقددة لايددمابلحلبحفثددمحلالنكيددةلفهددرل بحددةلةلةيددًملق دد لا ددلرىلللل

ل ثمحلبحلكةمت لفبالقللم لقخة لفرلبحث يلبح محر.ل لالملقيمرلاؤشلًبلقخ ل4,40ذ
 مكياس السخونة الشفدية : -2

فبحلي لل(Connor Davidson Scale)ورار ل بفا سرللحن لبسل  بجلاكةمتلبحللفاةلبح ك ةةل
لل6464بحيلاةةلذبحبارار للففمجلاللةلل لبحر(Singh & Nan ya 2010 ) لس غلفامللمرلاتلفب 

للعثدم  لار قدةلقخدرلج ايدةلجةيدم لفهدرلبح دبلةةل68 ايلملورللبحلكةمتلفرلصر ن لبألصخةةلادتلذ



 

 ﴿657﴾ 

 

العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج  

 حشا وليم نبيل. د               السجارس مجيخي  من عيشة لجي القخار واتخاذ الشفدية بالسخونة وعالقتها الحاتية الكفاءة

للعثدم بح لفايد لبح د الجفلبحغدلضل2للعثم بح لفاي لني  لبحل دم  لذ2للعثم بح لةي لبحلكم يلذ2ذ
لللعثم بح.8ذ

بألنةدةلذا  ةدةللبح ل دةل  لبالخلةم بح لبالسلنمةةلقخرلعثم بحلبحلكةمتلاتلخبليلبخلةم لبفنل
لل6ا  ةدةلفخاخدةلذل-لل  ةدمح2ا  ةةلالرسدمةلذل-لل  ةمح5ا  ةةلسبال لذل-لل  ةمح8جبال لة بلذ

لل  ةةلفجف ل  ةةل068لل  ةةللفارحكلنورللجقخرل  ةةلحخلكةمتلهرلذ0ا  ةةلفخاخةلة ًبلذل-  ةة
نكددم لشدد  لبحللفاددةلبح ك ددةةلاا لددملنلددالللل  ةددة لفنلدداللبح  ةددةلبحللنكيددةلقخددرلبحلكةددمتلاحددرلب ل68ذ

لبح  ةةلبحل  كةةلاحرلبا كمضلبحللفاةلبح ك ةة.
 أبعاد وعبارات مكياس السخونة الشفدية( 3ججول )

ابعاد السخونة  م
 مجسهع ارقام العبارات الشفدية

 العبارات
 7 79 – 78 – 77 – 76 – 77 – 7 – 4 الرالبة 7
 7 21 - 74 – 72 – 71 – 8 – 6 – 5 التفاؤل 2
 6 75 - 73 – 9 – 3 – 2 – 7 تعجد السرادر 3
 5 25 – 24 – 23 – 22 – 27 الغخض أو الهجف 4
 25 اجسالي 

 
 التحقق من الخرائص الديكهمتخية لمسكياس في البحث الحالي:

 اواًل : األتداق الجاخمي:  
ل  حخلكةمتل:  ةةلس لاكل  لاتلاكل بحلبحلكةمتلفبح  ةةلبحوخةةلبالن مقلبح بخخرلااتل -لج

ن ل  مملبالن مقلبح بخخرلحخلكةمتلة  مملايمابلحلبال نثمطلاداتل  ةدةلسد لاكدل  للفبح  ةدةل
بحوخةدددةلحخثيددد لبحدددر لن للدددرلبحةددد  ل ددد ل  دددمملبال نثدددمطلاددداتل  ةدددةلسددد لة يددد لفبح  ةدددةلبحوخةدددةلحخلكةدددمت ل

 فرلةحل حكلفةلملمخر:
للايمابلحلبال نثمطلااتل  ةةلس لاكل  لاتلاكل بحلاكةمتلبحللفاةلبح ك ةةلفبح  ةةل5ة فيلذ

لل84ذل=لبحر لن للرلبحة بحوخةةلحخثي ل

معامل  م الُبعج
معامل  م الُبعج االرتباط

معامل  م الُبعج االرتباط
معامل  م الُبعج االرتباط

 االرتباط

(7
البة

لر
( ا

 

ل4,854 0
ل**

(2
ؤل

لتفا
( ا

 

ل4,546ل5
ل**

(3 )
جد 

تع ادر
سر

ال
 

ل4,250ل08
ل**

(4
أو 

ض 
لغخ

( ا
جف

اله
ل4,856ل60 

ل**
ل**4,256ل66ل**4,252ل02ل**4,264ل8ل4,206ل6



 
 

 ﴿757﴾ 

 

 العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج

  (9687-2536) لمطباعةي السهحج التخقيم الجول                      (5551 -2735)التخقيم الجولي السهحج اإللكتخوني 

ل**

ل4,802ل2
ل4,522ل04ل**

ل4,226ل02ل**
ل**

ل**4,520ل62

ل4,256ل5
ل4,228ل00ل**

ل4,858ل05ل**
ل**

ل**4,285ل65

ل4,225ل8
ل4,204ل06ل**

ل4,880ل08ل**
ل**

ل**4,862ل68

ل4,255ل2
ل4,220ل64ل**4,228ل02ل**

ل**
لل

ل4,528ل2
للللل**4,880ل05ل**

ملةددحلاددتلبحندد فيلبح ددماقلجادد لنرةدد لقبلفددةلب نثمنةددةل بحددةلب  ددمبةًملادداتل  ةددةلسدد لاكددل  لاددتل
بحلكددل   لالددملمدد يلقخدد لجللل لفبح  ةددةلبحوخةددةلحخثيدد لبحددر لن للددرلبحةدد بحللفاددةلبح ك ددةةلاكددل بحلاكةددمت

فبح  ةةلبحوخةةلحخثي لبحر لن للدرلبحةد لبحلكدل   لففد لبحللفاةلبح ك ةةله مللبن مقلااتلاكل بحلاكةمتل
ل لالدملمؤسد لبالن دمقلبحد بخخرل4,40ن   نلفرلاي الحلبن مقلارةثةلف بحةلب  مبةًملق  لا لرىلذ

ل.حخلكةمت
ل:لفجةيم لبحلكةمتلبأل اي لااتل  ةةلبحلكةمتلبحوخةةبالن مقلبح بخخرلل-م

ن ل  مملايمابلحلبال نثمطلاداتل  ةدةلبحلكةدمتلبحوخةدةلفجةيدم لبحلكةدمتلبأل ايد لبحلإرادةلحد ل
لفرلبح  بسةلبح محةة.ل
لل84ذل=للايمابلحلب نثمطلبألةيم لفبح  ةةلبحوخةةلحلكةمتلبحللفاةلبح ك ةةل8ة فيلذ

أو  الغخض تعجد السرادر التفاؤل الرالبة األبعاد
 الهجف

الجرجة 
 الكمية

لللل - الرالبة
للل -ل**ل4,200 التفاؤل

لل -ل**ل4,222ل**ل4,280 تعجد السرادر
الغخض أو 

ل -ل**ل4,258ل**ل4,286ل**ل4,258 الهجف

 -ل**ل4,226ل**ل4,504ل**ل4,254ل**ل4,528 الجرجة الكمية
للللل4,40**ل بيلق  لا لرىلذ



 

 ﴿652﴾ 

 

العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج  

 حشا وليم نبيل. د               السجارس مجيخي  من عيشة لجي القخار واتخاذ الشفدية بالسخونة وعالقتها الحاتية الكفاءة

ن فيلبح ماقلجا لنرة لقبلفةلب نثمنةةل بحةلب  مبةًملااتل  ةةلس لة ي لاتلبحملةحلاتللللللل
؛لالددملمدد يلقخدد لجلله ددمللبن ددمقلادداتلجةيددم لبحللفاددةلبح ك ددةةبألةيددم لبأل ايددةلفبح  ةددةلبحوخةددةلحلكةددمتل

لفبحلكةمتلسإ .بحللفاةلبح ك ةةل
ل للصجق السحك الخارجي:: ثانياً 
نيللدد لنخددكلبحملر ددةلقخدد لادد ىلبال نثددمطلادداتل  ةددمحلبحلكةددمتلادد  ةمحلاكةددمتلآخددللندد لللللل

 & Connorبسددل  با لسل ددكلخددم ةر ل ادديلبسددل  جلبحثم دديلاكةددمتلبحللفاددةلبح ك ددةةلذاقدد ب :
Daidson, 2003لففدد ل  دد لبحثم دديلقخدد ل6402لل لفددرلصددر ن لبحيلاةددة لن  ددات:ل لبح خخددرل 
لللفهرلايما لب نثمطلالنك ؛لالملقيمرلاؤشًلبلقخ لص قلبحلكةمت.4,550ايما لب نثمطلقةلل لذ

لل: ثبات السكياس:لثاً ثا
ايما لبحكملسلفاثمخ لفبحلندبةلبح  فةةلةمسل  بجلايم حةلللرن ل  مملايمابلحلبحفثمحلةملر لل

ل لسلململةحلفرلبحن فيلبحلمحر:Gutman لفةاللمللSpearman & Brownسبالامل/البفلل
لل84  مملايمابلحلبحفثمحلحلكةمتلبحللفاةلبح ك ةةلذل=للل2ة فيلذ

 الفا كخونباخ األبعاد
 التجدئة الشرفية

 جيتسان سبيخمان / بخاون 
ل**4,268ل**4,252ل**4,222 بح بلةة
ل**4,255ل**4,282ل**4,258 بحلكم ي

ل**4,545ل**4,540ل**4,208 ني  لبحل م  
ل**4,220ل**4,254ل**4,252 بحغلضلجفلبح  ا
ل**4,585ل**4,522ل**4,585لبح  ةةلبحوخةة

للللل4,40**ل بيلق  لا لرىلذللل
ملةددحلاددتلبحندد فيلبح ددماقلجللقددة لايددمابلحلبحفثددمحلالنكيددةلفهددرل بحددةلةلةيددًملق دد لا ددلرىلللل

لل لالملقيمرلاؤشلًبلقخ ل ثمحلبحلكةمت لفبالقللم لقخة لفرلبحث يلبح محر.4,40ذ
 مكياس اتخاذ القخار : -3
فرددل لبإلةمةددةلقخددرلعثددم بحلبحلكةددمتلللللعثددم  56فجشددلل لقخددرلذللل6405ل بحلخ دد ذاددتلاقدد ب ل

لل6ايدم ضلفنيمدرلذل–لل  ةدةل0ايدم ضلة در لفنيمدرلذل(اتلخبليلا بب لاةمةدمحلخلمسدةةلفهدرل
لل  ةمحلللفارحكل8اربفقلة ر لذل–لل  ةمحل5اربفقلفنيمرلذل–لل  ةةل2ا مم لفنيمرلذل–  ةةل

لل  ةدةل لفجفد ل  ةدةلقلإدتل604قلإتلجللق   لقخا ملبحكل لحو لبحعثم بحلهرلذنورللجقخرل  ةةل
لن لنر ري ملقخرل بل ةلجةيم ل بة ةةلفهرل:لل  ةةل ل56جللق   لقخا ملبحكل لهرلذ

لللمروحلجةيم لاكةمتلبن م لبح لب 2ة فيلذ
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أبعاد  م
 السكياس

 مكياس اتخاذ القخار
 أرقام العبارات عجد العبارات

 74 – 7 74 التخوي  بعج 7
 28 – 75 74 بعج التدخع 2
 42 - 29 74 بعج التخدد 3
 عبارة 42 السكياس ككل 

 التحقق من الخرائص الديكهمتخية لمسكياس في البحث الحالي:
 اواًل : األتداق الجاخمي:    

   خلكةمتل:ح  ةةلس لاكل  لاتلاكل بحلبحلكةمتلفبح  ةةلبحوخةةلبالن مقلبح بخخرلااتل –أ 
ن ل  مملبالن دمقلبحد بخخرلحخلكةدمتلة  دمملايدمابلحلبال نثدمطلاداتل  ةدةلسد لاكدل  للللللل  

فبح  ةدددةلبحوخةدددةلحخثيددد لبحدددر لن للدددرلبحةددد  ل ددد ل  دددمملبال نثدددمطلاددداتل  ةدددةلسددد لة يددد لفبح  ةدددةلبحوخةدددةل
لحخلكةمت لفرلةحل حكلفةلملمخر:

للايمابلحلبال نثمطلااتل  ةةلس لاكل  لاتلاكل بحلاكةمتلبن م لبح لب لفبح  ةةل5ة فيذ
لل84ذل=لبحر لن للرلبحة بحوخةةلحخثي ل

 ُبعج التخدد ُبعج التدخع ُبعج التخوي 
رقم 
رقم  معامل االرتباط العبارة

رقم  معامل االرتباط العبارة
 معامل االرتباط العبارة

7 12657 ** 75 12787** 29 12764 ** 
2 12792 ** 76 12848 ** 31 12866 ** 
3 12632 ** 77 12762 ** 37 12761 ** 
4 12725 ** 78 12689 ** 32 12854 ** 
5 12644 ** 79 12745 ** 33 12756 ** 
6 12812 ** 21 12739 ** 34 12692 ** 
7 12884 ** 27 12775 ** 35 12785 ** 
8 12498** 22 12598 ** 36 12779 ** 
9 12891 ** 23 12492 ** 37 12892 ** 
71 12716 ** 24 12786 ** 38 12681 ** 
77 12871 ** 25 12874 ** 39 12752 ** 
72 12821 ** 26 12856 ** 41 12691 ** 
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 حشا وليم نبيل. د               السجارس مجيخي  من عيشة لجي القخار واتخاذ الشفدية بالسخونة وعالقتها الحاتية الكفاءة

73 12857 ** 27 12736 ** 47 12877 ** 
74 12711 ** 28 12787 ** 42 12684 ** 

لل4,48*ل بيلق  لا لرىلذلللل4,40**ل بيلق  لا لرىلذ
ملةحلادتلبحند فيلبح دماقلجاد لنرةد لقبلفدةلب نثمنةدةل بحدةلب  دمبةًملاداتل  ةدةلسد لاكدل  لادتلل

 لفبح  ةةلبحوخةةلحخثي لبحر لن للرلبحةد لبحلكدل   لالدملمد يلقخد لجلله دمللبن م لبح لب لاكل بحلاكةمت
فبح  ةدةلبحوخةدةلحخثيد لبحدر لن للدرلبحةد لبحلكدل   لففد لن   دنللبن دم لبح دلب بن مقلااتلاكدل بحلاكةدمتل

ل لالددددملمؤسدددد لبالن ددددمقلبحدددد بخخرل4,40فددددرلايدددد الحلبن ددددمقلارةثددددةلف بحددددةلب  ددددمبةًملق دددد لا ددددلرىلذ
ل.حخلكةمت

لااتل  ةةلبحلكةمتلبحوخةةلفجةيم لبحلكةمتلبحفبل ة:بالن مقلبح بخخرلل-م
  ةدةلبحلكةدمتلبحوخةدةلفجةيدم لبحلكةدمتلبحفبل دةلبحلإرادةلحد للن ل  دمملايدمابلحلبال نثدمطلادات

لفرلبح  بسةلبح محةة.ل
لل84ذل=لللايمابلحلب نثمطلبألةيم لفبح  ةةلبحوخةةلحلكةمتلبن م لبح لب 8ة فيلذ

الجرجة  ُبعج التخدد ُبعج التدخع ُبعج التخوي  األبعاد
 الكمية

للل - ُبعج التخوي 
لل -ل**ل4,255 ُبعج التدخع
ل -ل**ل4,255ل**ل4,560 ُبعج التخدد

 -ل**ل4,556ل**ل4,282ل**ل4,552 الجرجة الكمية
للللل4,40**ل بيلق  لا لرىلذ

ن فيلبح ماقلجا لنرة لقبلفةلب نثمنةةل بحةلب  مبةًملااتل  ةةلس لة ي لاتلبحملةحلاتللللللل
بن دم ل؛لالدملمد يلقخد لجلله دمللبن دمقلاداتلجةيدم لبن م لبح دلب بألةيم لبحفبل ةلفبح  ةةلبحوخةةلحلكةمتل

لفبحلكةمتلسإ .لبح لب 
ل للصجق السحك الخارجي:: ثانياً 
نيللدد لنخددكلبحملر ددةلقخدد لادد ىلبال نثددمطلادداتل  ةددمحلبحلكةددمتلادد  ةمحلاكةددمتلآخددللندد لللللل

بسدددل  با لسل ددددكلخددددم ةر ل ادددديلبسددددل  جلبحثم دددديلاكةدددمتلبن ددددم لبح ددددلب لذاقدددد ب :لام قددددةلبألقندددد  ل
للفهدرلايماد لب نثدمطلالنكد ؛لالدمل4,500لل لفف ل   لبحثم يلقخ لايماد لب نثدمطلقةللد لذ6408

لقيمرلاؤشًلبلقخ لص قلبحلكةمت.
لل: ثبات السكياس:لثاً ثا
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ايمادد لبحكددملسلفاثددمخ لفبحلندبددةلبح  ددفةةلةمسددل  بجلايم حددةللددرلندد ل  ددمملايددمابلحلبحفثددمحلةملر لل
ل لسلململةحلفرلبحن فيلبحلمحر:Gutmanل لفةاللملSpearman & Brownسبالامل/البفلل

لل84لل  مملايمابلحلبحفثمحلحلكةمتلبن م لبح لب لذل=ل04ة فيلذ

 التجدئة الشرفية كخونباخالفا  األبعاد
 جيتسان سبيخمان / بخاون 

ل**4,228ل**4,258ل**4,556 ة ي لبحللف ل
ل**4,288ل**4,542ل**4,562 ة ي لبحل ل 
ل**4,500ل**4,546ل**4,208 ة ي لبحلل  

ل**4,522ل**4,520ل**4,585لبح  ةةلبحوخةة
للللل4,40**ل بيلق  لا لرىلذللل
ملةددحلاددتلبحندد فيلبح ددماقلجللقددة لايددمابلحلبحفثددمحلالنكيددةلفهددرل بحددةلةلةيددًملق دد لا ددلرىلللل

لل لالملقيمرلاؤشلًبلقخ ل ثمحلبحلكةمت لفبالقللم لقخة لفرلبحث يلبح محر.4,40ذ
 رابعًا: إجخاءات التطبيق: 

ن لبحلمباقلةلإ لفل   لفن لشل لبحل ممة)لفسةفةةلنمبة  ملحل مل لبحل ب تلح  لفبسلغلقلل
 قة ةلن لرًثم لفف لن لبسلثيم لبح  خل اللاإللخةلبحلمباق لفف لبسلغلفنلبحلمباقلل54بحلمباقل ربحرل

لج.6464/6460 لرلش للاممر لخبليلبحيمجلبح  بسرللش للفبلبملبحكلل لاتل
 : األساليب اإلحرائية : خامداً 

ن لن خا لبحبةمامحلبح مصةلةمح  مبصلبح ةإراللرةلأل ب لبحث يلفبحكلفضلبألسمسدةةلا  دمبًةمل
ف حكلةمسل  بجلجسمحا لبحل خاد لبحلدرلنل مسد لاد لنبةيدةلبحبةمادمحلف ند لبحيا دةللSpss.21ابلاماال

لفنبةيةلبحكلفضلفهر:
 & Spearmanفايم حدةلسدبالامل/البفلل لجلفاثدمخ-ايما ل ثمحلجحكدمايما لب نثمطلاالسرل ل ل0

Brownلفةاللملل Gutman.ل 
 بخلثم لذحللح الحةلبحكلفقلااتلالرسممحلبحرسر لفبالام . ل6
لن خا لبالا  ب لبحللي  . ل2

 :ل وتفديخها نتائج البحث
 أواًل: نتائج الفخض األول:

:لنرةدد لقبلفددةلب نثمنةددةل بحدد لا  ددمبةًملادداتلبحوكددمن لبحربنةددةللمدد صلبحكددلضلبألفيلقخدد لجادد للللل
لفبحللفاةلبح ك ةةلح  لقا ةلاتلا مل لبحل ب ت.لللل
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حخول لقتل بالسرللحلفحخل  قلاتلص ةلهربلبحكلضلفمجلبحثم يلةمسل  بجلايما لبال نثمطلللل
 لفسمادنلبح لدمباللد ب تاد مل لبحلقا دةلادتلبحيبلفةلااتل  ةمحلبحوكمن لبحربنةةلفبحللفاةلبح ك دةةلحد ى

لجمحلمحر:
ايمابلحلبال نثمطلااتلبحوكمن لبحربنةةلفبحللفاةلبح ك ةةلح ىلا مل لبحل ب تللالمبالل00ة فيلذ

لل58ذل=ل

لبحللغال
لبحللفاةلبح ك ةة

بحغلضلجفللني  لبحل م  لبحلكم يلبح بلةة
لبح  ةةلبحوخةةلبح  ا

ل**ل4,585ل**ل4,502ل**ل4,225ل**ل4,242ل**ل4,248لبحوكمن لبحربنةة
للللل4,40**ل بيلق  لا لرىلذللل

للفةددر لب نثددمطلارةدد ل بيلب  ددمبةًملادداتل  ةددمحلبحوكددمن لبحربنةددةل00ملةددحلاددتلةدد فيلذللللل
فبحللفاددةلبح ك ددةةلحدد ىلادد مل لبحلدد ب تلقا ددةلبح  بسددةلبح محةددة ل ادديلنلبف ددنلقددة لبال نثددمطلاددملادداتل

ل لالددملقلدداللاحدد لفةددر لب نثددمطل4,40ق دد لا ددلرىلذلل لفةلةي ددمل بحددةلب  ددمبةمًل4,585ل-ل4,502ذ
ندددل  لارةددد لاددداتلبحوكدددمن لبحربنةدددةلفجةيدددم لبحللفادددةلبح ك دددةةلذبح دددبلةة لبحلكدددم ي لنيددد  لبحل دددم   ل

لبحغلضلجفلبح  اللفبح  ةةلبحوخةة.
بحدددر لمرودددحلفةدددر لب نثدددمطلندددل  لارةددد لاددداتلبحوكدددمن لبحربنةدددةلفلبحكدددلضلهدددربلفنلكدددقلالةندددةل

 ,sagone)ف  بسدة(speight, 2009) ف  بسدةلل(Hamill, 2003)ل  بسدةلاد لبحللفادةلبح ك دةة
 لل(celkkalei, kaya, 2016)ف  بسدةلل(Kapoor, & Tomar, 2016)لف  بسدةل ل(2016

ل لف  بسدةل6464ف  بسدةلذبحبادرار لل(Bingol, et al, 2019)لف  بسدةل لل6405لف  بسةلذمدرا) 
ل.ل6460ل لف  بسةلذبحللل  ل6460ذبحغما   ل

فرلإتلنك اللهرةلبح لةنةلفرلجللفةدر لهدرةلبحيبلفدةلفد لملةد لاحدرلجللاادلبلللبألفدلب لحلد  سمحل
فمقخةدددةلبحدددربحلقيدددد ل بفددد لبحكدددل لفردرددد ل  لددد لا ك ددد لفردرددد لادددتلبا فمقمنددد لحلندددمف لبح ددديمملفإا دددمنل

ك د  لبح د   لبحل لمحلا نم  لفف ل سلاملسمة ًملجللبألفلب لبحرمتلمللليرللةمحوكمن لبحربنةةلقن فللفدرلجا
قخدددرلبح دددةمل لقخدددرلباكيدددمالن  لفركةلدددرللج ددد ب لبح ةدددم لبحةدددم مةلة دددر  لاقنماةدددةلفر ادددلفللح دددمل
جيربا لن   لججفللا  ملقربا لفخقلفإ ثمط لفمحوكدمن لبحربنةدةلننيد ل ةدم لبحكدل لخمحةدةلادتلبحلدرنلبحل

ةلقخدرلبإلخلةدم لفبن دم لفبح لبقمحلبحل للل لفننيخ لججفلل اررةلفافمال لفإقثماًللقخرلبح ةدم لفن دمق 
بح ددلب لفف دد لاك دد لفبألخددلرت لفبحيبلفددةلبإل نثمنةددةلادداتلبحوكددمن لبحربنةددةلفبحللفاددةلبح ك ددةةلفل ددمق لهددرةل
بحيبلفةلقخرل رم  لف   لبحكل لقخدرلاربة دةلبحل د قمحلبحلدرلنربة دة لفبح د   لقخدرلبةلةم هدملادتلخدبليل

نخيد ل ف ًبل ر  دةًملفدرلبح د   لقخدرلاربة دةلبحلربفد لبحلوة لبحبل جلحلربة ل ملا نم  لفمحوكمن لبحربنةةل
فددرلجللل(Bandura, 2003)بح ددعثةلحدد  لبألشدد مصلبحلددلااات لفهددربلاددملبجدد ةلةمادد ف بلفآخددلفلل



 
 

 ﴿757﴾ 

 

 العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج

  (9687-2536) لمطباعةي السهحج التخقيم الجول                      (5551 -2735)التخقيم الجولي السهحج اإللكتخوني 

بحوكمن لبحربنةةلن   لالفاةلبحكل لبح ك ةةلفرلبحل بب لق  لبحليلضلحخةغرط لفن مق ةلقخدرلبح دةمل ل
قخدرلباكيمالند  لفرإددرجلح قد لبح د   لقخددرلاا دمنلبحل لدمجلا نددم  لفامحلدمحرلندلنثكلفنددؤ للبحوكدمن لبحربنةددةل

لقخرلبحللفاةلبح ك ةة.
سكمن ل بنةةلفالفاةلاك ةةلجنم نلح  لبحليماد للفهربلقي رلجللا مل لبحل ب تلفاملقللخوراةلات

بإلقنمارلبحللللا لبح يرامحلفبحيرببقلبحلرلنربة   ل بخ لبحل  سةلفخم ة م لفبحلرلفد لندؤ للقخدرل
اانددم بن  لفقبلفددمن  لففددلب بن  ل بخدد لبحل  سددةلجفلخم ة ددم لفمحوكددمن لبحربنةددةلنددلنثكلةيدد  لاددتلبحلكددملة ل

حللفاةلبح ك ةةلفبحلرلنيلبلل بحلجهلةةلسبادل لةمح  دثةلحلد مل لبحلد ب ت لبح ك ةةلبإلقنماةةلبحلرلا  ملب
في  اململفللجاك   ل بحلسكمن ل بنةةلفالفاةلاك ةةلقمحةةلق د  لفدرل ردم  لفد  بن  لفبسدلي ب بن  لفدرل
بحيلددد لبحل  سدددر لسلدددملن دددمق ه لفدددرلبحليماددد لاددد لبحوفادددللادددتلا لدددمجلبح ةدددم لبحلدددرلقعةلدددرا م لفجلل

سمحوكددمن لبحربنةددةلفبحللفاددةلهددرلصددكمحلاك ددةةلاقنماةددةلن ددمق لفددرل قدد لفدد  بحلف  ددةللبح ددكمحلبح ك ددةة
بألفددلب لفددرلجاك دد  لففةلددملاددملقللخورادد لاددتلااإماةددمحلن ددمق ه لقخددرل دد لبحللددإبلحلفبحلغخدد لقخددرل
بح دديرامحلةإمفددةلجاربق ددملفالددإ لاللاددد لفهددربلاددملمرودد  لبحيبلفددةلبإل نثمنةددةلادداتلبحوكددمن لبحربنةددةل

لح ك ةة.لفبحللفاةلب
جلددملجللا نثدددمطلبحوكدددمن لبحربنةدددةلفبحللفاددةلبح ك دددةةلق ددد  بلل  ةدددةلنللدد لاددد مللبحل  سدددةلةمح ددد ةل
بح ك ددةةلبح ددررة لفمحوكددمن لبحربنةددةلبحلرةثددةلنيددد لبح بددلبحلبإلقنماةددةلفبح ددبلةةلبح ك ددةةلفلنيدد ل ةددم ل

فافدمال لفإقثدماًللقخدرلا مل لبحل ب تلخمحةةلاتلبحلرنلبحلفبح لبقمحلبحل للل  لفننيخ  لججفلل اررةل
بح ةم  لالملق مق ه لقخرلبح    لقخرلبن م لبح لب لبح  ةح لفن مق ه لقخرلف د لجاك د  لفبآلخدلرتل
فبح دد   لقخددرلبحليمادد لبحنادد لادد لبحغاددل لسلددملجللادد مل لبحلدد ب تلبحلددلاااتلحدد م  لبح دد   لقخددرلبحلغخدد ل

لخرلن  اقلبأله بالبحللةر .احرلبإلصلب لقفبحلوة لا لبحةغرطلفن ل لبحل ؤحةة لةمإلومفةل
للففدد  لملةد لهددربل6464بخلخكدنلالةنددةلهدربلبحكددلضلاد لالددمبال  بسدةل  بسددةلذبح دا  للفدرل ددات

بالخدددلبلالاددداتلالدددمبالبحث ددديلبح دددمحرلفالدددمبالةيددد لبح  بسدددمحلبح دددمة ةلاحدددرلبخدددلبلالقا دددةلبح  بسدددةل
لفبخلبلالبحالفالبحبا ةلفبالةللمعةةلااتلبح  بسمح.ل

 ض الثاني: ثانيًا: نتائج الفخ 
مدد صلبحكددلضلبحفددمارلقخدد لجادد :لنرةدد لقبلفددةلب نثمنةددةل بحدد لا  ددمبةًملادداتلبحوكددمن لبحربنةددةللللل

لفبن م لبح لب لح  لقا ةلاتلا مل لبحل ب ت.لللل
حخول لقتللحبالسرلللفحخل  قلاتلص ةلهربلبحكلضلفمجلبحثم يلةمسل  بجلايما لبال نثمطلللل

 لفسمادنلبح لدمبالمل لبحلد ب تا قا ةلاتلبحيبلفةلااتل  ةمحلبحوكمن لبحربنةةلفبن م لبح لب لح ىلح  ل
لجمحلمحر:

ايددمابلحلبال نثددمطلادداتلبحوكددمن لبحربنةددةلفبن ددم لبح ددلب لحدد ىلادد مل لبحلدد ب تللالددمبالل06ةدد فيلذ
لل58ذل=ل



 

 ﴿657﴾ 

 

العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج  

 حشا وليم نبيل. د               السجارس مجيخي  من عيشة لجي القخار واتخاذ الشفدية بالسخونة وعالقتها الحاتية الكفاءة

لبحللغال
لبن م لبح لب 

لبح  ةةلبحوخةةلبحلل  لة ي لة ي لبحل ل لة ي لبحللف ل
ل**ل4,252ل**ل4,585ل**ل4,845ل-ل**ل4,202لبحوكمن لبحربنةة

لللللل4,40**ل بيلق  لا لرىلذلللل
اددداتل  ةدددمحلبحوكدددمن لبحربنةدددةلفبن دددم للللفةدددر لب نثدددمطل بيلب  دددمبةمًل06ملةدددحلادددتلةددد فيلذلللل

بح لب لح ىلا مل لبحل ب تلقا ةلبح  بسةلبح محةة ل ايلفة لب نثمطلارة لحثي  لبن م لبح دلب لذة يد ل
للقخدد لبحللنادد  ل4,585ل-ل4,202بحلدلف  لة يدد لبحلدل  للفبحوكددمن لبحربنةدة لفسماددنلقدة لبال نثددمطلح دملذ

ل لفةلةدد لبحكددة ل بحددةلب  ددمبةًملق دد ل4,845ل-ةلب نثددمطلذاا لددملفةدد لب نثددمطلسددمح لحث يدد لبحل ددل لةكةلدد
ل.ل4,40ا لرىلذ

فةددر لقبلفددةلا نثمنةددةلادداتلبحوكددمن لبحربنةددةلفبن ددم لبح ددلب لحدد  لفنلكددقلالةنددةلهددربلبحكددلضلفهددرل
للبحلدددرلجفوددد نلفةدددر لقبلفدددةلاقنماةدددةل بحدددةل6405اددد مل لبحلددد ب ت لاددد لالةندددةل  بسدددةلذصدددكر ىل

بن ددددددم لبح ددددددلب لبحل  ددددددرلحدددددد  لنخثددددددةلبحلل خددددددةلبحفماررددددددة لف  بسددددددةلا  ددددددمبةًملادددددداتلبحوكددددددمن لبحربنةددددددةلفل
Ozlemulaskilic,etal2018)فبحلددرلجفودد نلالمبن ددملفةددر لقبلفددةلادداتلبحوكددمن لبحربنةددةلفبن ددم للل

فرلجللبحوكمن لبحربنةةل فرلإتلنك الالةنةلهربلبحكلض بح لب بحل  رلح  لقا ةلاتلبحمبلملبحللبه اتل 
جصددد مملبحوكدددمن لبحربنةدددةللفلددد مل لبحلددد ب تح دددمل ف ًبلهمادددملفدددرلبن دددم لبح دددلب لحددد  لاددد مل لبحلددد ب ت ل

لبحللنكيددةلحدد م  ل  ددةلةهاك دد  لفرللليددرللا  ةددةلقمحةددةلاددتلبحللفاددةلبحلددرلنلإدد   لاددتلن مددرلبح دديمم
صددددريلاحدددد لبح دددد الف دددد لفبح دددديرلبحدددد بب لحخرللمل ددددلرللا  ةددددةلقمحةددددةلاددددتلبإلصددددلب لسلددددمل فبحلدددد بب 

بحللددددإبلح لفحددددرحكلمل ددددرفللبحي مدددد لاددددتلبح ددددلب بحلبح ددددعثةلفبحل مسددددثةلحل  اددددقلبألهدددد بالبحليخةلةددددة ل
  ل  لةهاك   لففد  بن  لقخد ل د لبحللدإبلحلفبح دةمل لقخا دملفن لد للفسكمنن  لبحربنةةلهرلبحلرلندر 

لب بح لفه نكددم لسكددمنن  لبحربنةددةلبحل دد رحةةلفددرلبن ددم ه لح ددرةلبح ددلب بحلادد لفبح دد   لقخدد لنبلرددللهددرةلبح دد
ق   لفرل رم  ل بفيال  لحخ نم لفبإلانم  لفسخلملسملل بفيال  لحخ نم لفبإلانم لالنك لج  ل حكلاحد ل

 .فرلا لخ لبحل مجلف  لبحللإبلحلن م ه لحخ لب بحلج نكم لا لرىلج بب  لفرلبحيل  لفاتل  لفرلب
 لادداتلبحوكددمن لبحربنةددةلفايدد لبحل ددل لفددرلب نثددمطلسددمحهددربلبحكددلضلفةددر للسلددملجنةددحلفددرلالةنددةل

بن م لبح لب  لفهرةلبح لةنةلهرلالةنةلا مكةةلفمحل ل لفرلبن م لبح لب لاللقيلل لقخرلبحوكمن لبحربنةة ل
فمن م لج لفلب لقيلل لقخرل  بسةلبحللإخةلفف ل دمل د لةلد لبحليخرادمحلقدتلبحللدإخةلفن  مد لبحبد بب ل

ل لفمحل ل لفرل6464ذش ال للس لففرلبح  مقةلاكارلبح لب لفالمةيل ا لفن اةل م لفبخلةم لبحب م لبحل م
ل اة ددمن ذفددرل دداتلجخلخكددنلهددرةلبح لةنددةلادد ل  بسددةللبن ددم لبح ددلب لقي ددرلبا كددمضلبحوكددمن لبحربنةددة 

بحلددرلجفودد نلالمبن ددملقدد جلفةددر لقبلفددةل بحل الحددةلا  ددمبةةلادداتلبحوكددمن لبحربنةددةلفبن ددم للل6402



 
 

 ﴿759﴾ 

 

 العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج

  (9687-2536) لمطباعةي السهحج التخقيم الجول                      (5551 -2735)التخقيم الجولي السهحج اإللكتخوني 

بح  بسدةلفبخدلبلالبحادلفاللقا دةففد لملةد لهدربلبالخدلبلالالخدلبلال ات لبح دلب لبحل  درلحد ىلبحلدلبه
لبحبا ةلفبالةللمعةةلااتلبح  بسمح.
 ثالثًا: نتائج الفخض الثالث:

م صلبحكلضلبحفمحيلقخ لجا :لنرة لفلفقل بح لا  دمبةًملاداتلالرسدممحل  ةدمحلاد مل للللللل
لبحل ب تلفرلبحوكمن لبحربنةةلنثيًملحللغاللبح ر لذ سر /لجام ل.للل

ح الحدةلبحكدلفقلللT . testفحخل  قلاتلص ةلهربلبحكلضلفمجلبحثم يلةمسل  بجلبخلثم ل"ح"لللل
تلفرلبحوكمن لبحربنةةلنثيًملحللغاللبح در لذ سدر /لجادم ل لفسمادنلالرسممحل  ةمحلا مل لبحل ب لااتل

لبح لمبالسلملمخر:
 الحةلبحكلفقلااتلالرسممحل  ةمحلا مل لبحل ب تلفرلالمبالبخلثم ذحللحلل02ة فيلذ

لام لابحوكمن لبحربنةةلنثيًملحللغاللبح ر لذ سر /ل

لبحللغال
لل54بإلام لذلل58بحرسر لذ

ا لرىللقةلةل"ح"ل . 
لبح الحة ل لجل لج

بحوكمن ل
ل4,40ل6,225 52ل8,828ل008,88ل8,252ل005,54لبحربنةة

ااتلالرسدممحل  ةدمحلاد مل للللفةر لفلفقل بحل الحةلب  مبةة02ملةحلاتلة فيلذلللللل
بحلدد ب تلفددرلنثيددًملحللغاددللبح ددر لذ سددر /لجاددم للقخدد لاكةددمتلبحوكددمن لبحربنةددةلح ددمححلبحددرسر ل ادديل

لل.ل775255ل لاا لملالرسكل  ةمحلبإلام لذ778281جمانلالرسممحل  ةمحلبحرسر لذ
ف  بسدةلل (Dwyer, & Cummings, 2001)  بسدةللفنلكدقلالةندةلهدربلبحكدلضلاد للالةندةل

(Mohamadari, 2012)ف  بسددددةلل ل6402ل لف  بسددددةلذعثددددمت ل6402  بسددددةلذبحارسدددد  لفل ل
بحلرلجفو نلالمبن  لفةر لفدلفقلفدرلبحوكدمن لبحربنةدةلل 6464 لف  بسةلذبحبارار لل6402 لب ل ذ

نثيددًملحللغاددللبح ددر لذ سر /ااددم للح ددمححلبحددرسر  لففدد لملةدد ل حددكلاحددرلقربادد لنليخددقلةمحف مفددةلبحيلاةددةل
فبحبا ةلفبحل لد ةلبالةللمعةدة ل اديلجلل  مفدةلبحلنللد لبحيلادرلفادمالخصلبحل دل لنيدد لفودل لسكدمن ل

ةمحليلفدةلفبحل دم  لبال ادة لفنلسدةخل حدكلخدبليلالب د لقلدله لالدمللبحرسر لقتلبإلادم لفبحلدرلنددف ه 
قم  لاملمربةد لبحدرسر لبحللدإبلحلفر دمفحرلل خ دملمدر لبحوكمن لبحربنةةلح  لبحرسر لججفللاتلبإلام  ل

فبحليما لاي م لفرل اتلملن  لبإلادم لبحللدإبلحلجفلاربة ل دم لسدرحكلملةد لاحد لبحد ف لبحل درطلةد ل
ففد لملةد لجقةدًملاحدرلاادلبللل لم ق لخ مبصلبحلربة  لفبحل   لحد ىلبحدرسر لبحرسر لفبإلام ل اي

بحددرسر لفددرلانللي ددملحلدد  سمحلسكددمن لبحددربحلح قدد لف  لدد لا ك دد لفف  ندد لقخددرلننددمف لبح دديمملفإا ددمنل
فمألفلب لبحللللياتلةإكمن ل بنةةلالنكيةلقن فللفرلجاك   لبح    لقخرلبح ةمل لقخرلبحل لمحلا نم  ل

ف ادديلجللادد مل لبحلدد ب تلمربة ددرللبحي مدد لاددتل لفرةلددرللج دد ب لبح ةددم لة ددر لاقنماةددةلباكيددمالن  
فبحيلد لقخد للبحللإبلحلبحللاررةلف الهم لفريلخرللقخ ل خ ملفاللا لادتلادربة ل  لحلخدكلبحللدإبلحل



 

 ﴿667﴾ 

 

العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج  

 حشا وليم نبيل. د               السجارس مجيخي  من عيشة لجي القخار واتخاذ الشفدية بالسخونة وعالقتها الحاتية الكفاءة

بقندددددددددددم ل خدددددددددددريلح دددددددددددملحل ددددددددددداللبحيلخةدددددددددددةلبحليخةلةدددددددددددةل بخددددددددددد لبحلددددددددددد ب ت للفهدددددددددددربلادددددددددددملجفوددددددددددد  ل
بحددددددر لججدددددد لقخدددددد لجللبحوكددددددمن لبحربنةددددددةلةيدددددد لاددددددتلجةيددددددم للSchwarzer,R.&Fuchs,R.,1996)ذ

بحل  ة  لاللفخ لفرلف مقمحلبحكل لبحربنةدةل دريلف  ند لقخد لبحلغخد لقخد لبحللدإبلحلبح دعثةلبحلدرل
نربة  لفاتلخبليلن مةم لبحنا لفرل  لهرةلبحللإبلحلفخمصدةلفدرلبحللدإبلحلفبحل دمجلبحللارردة ل

ن دددملبحدددرب  لبحن مددد لادددتل اددديلبحل مفاددد لبح  ف قدددةلفبحبا دددةلففددد لملةددد ل حدددكلبحددد لنبةيدددةلبحل مفادددةل ب
لل.بح  لبفرةلبحلرلنغد ل ف لبحرسر لقتل ف لبإلام 

جفودد نلبحلددرلللOzlemulaskilic,etal2018  بسددةلذلبخلخكددنلالةنددةلهددربلبحكددلضلادد اا لددمل
بخلخكددنل لفلالمبن ددملفةددر لفددلفقلفددرلبحوكددمن لبحربنةددةلنثيددًملحللغاددللبح ددر لذ سر /ااددم للح ددمححلبإلاددم 

ل لف  بسدددةلذ  ل6405ف  بسدددةلذصدددكر   لل ل6448  بسدددةلذبحددددق للالةندددةلهدددربلبحكدددلضلاددد جقةدددًمل
ف  بسددددددةلذبح ددددددا  لل ل6405ف  بسددددددةلذشددددددلربللفارف ددددددم ة للل 6402ف  بسددددددةلذ اة ددددددمن ل لل6402
 لفبحلددرلجفود نلالددمبن  لقدد جلفةددر لفدلفقلفددرلبحوكددمن لبحربنةددةلل6460ف  بسدةلذا ددير  لل ل6464
ل.حللغاللبح ر لذ سر /اام لنثيًمل

فبحلإ لبحلمحرلمروحلبحكلفقلااتلالرسممحل  ةمحلا مل لبحل ب تلنثيًملحللغاللبح ر لذ سر /ل
لجام للقخ لاكةمتلبحوكمن لبحربنةة.

بحكلفقلااتلالرسممحل  ةمحلا مل لبحل ب تلنثيًملحللغاللبح ر لذ سر /لجام لل( 7 شكل )
لقخ لاكةمتلبحوكمن لبحربنةة

 
 رابعًا: نتائج الفخض الخابع:

:لنرةد لفددلفقل بحد لا  ددمبةًملاداتلالرسددممحل  ةدمحلادد مل للمد صلبحكدلضلبحلبةدد لقخد لجادد لللل
لبحل ب تلفرلبحللفاةلبح ك ةةلنثيًملحللغاللبح ر لذ سر /لجام ل.

بحكدلفقللح الحدةللT . testفحخل  دقلادتلصد ةلهدربلبحكدلضلفدمجلبحثم ديلةمسدل  بجلبخلثدم ل"ح"ل
اددداتلالرسدددممحل  ةدددمحلاددد مل لبحلددد ب تلفدددرلبحللفادددةلبح ك دددةةلنثيدددًملحللغادددللبح دددر لذ سدددر /لاادددم ل ل

لفسمانلبح لمبالسلملمخر:



 
 

 ﴿767﴾ 

 

 العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج

  (9687-2536) لمطباعةي السهحج التخقيم الجول                      (5551 -2735)التخقيم الجولي السهحج اإللكتخوني 

المبالبخلثم ذحللح الحةلبحكلفقلااتلالرسممحل  ةمحلا مل لبحل ب تلفرللل05ة فيلذ
لبحللفاةلبح ك ةةلنثيًملحللغاللبح ر لذ سر /لاام ل

لبحللغال
لل54بإلام لذلل58بحرسر لذ

قةلةلل . 
ل"ح"

ا لرىل
لبح الحة ل لجل لج

ل4,868ل4,484 52ل6,288ل62,52ل6,085ل62,25لبح بلةة
ل الل بحة

ل4,40ل6,246 52ل6,260ل62,88ل6,685ل65,85لبحلكم ي
ني  ل
ل4.40ل8,058 52ل6,622ل08,28ل6,022ل66,00لبحل م  

بحغلضلجفل
ل4,886ل4,420 52ل6,258ل08,22ل0,822ل08,22لبح  ا

ل الل بحة
ل4,40ل5,652 52ل5,208ل58,88ل2,242ل82,56لبح  ةةلبحوخةة
حلاد مل لللفةدر لفدلفقل بحل الحدةلب  دمبةةلاداتلالرسدممحل  ةدم05ملةحلاتلة فيلذللللل

بحللفاددةلبح ك ددةةلفددرلة يدد لذبحلكددم ي لنيدد  لااددم للقخدد لاكةددمتلبح ددر لذ سددر /لبحلدد ب تلفددرلنثيددًملحللغالل
فبح  ةددةلبحوخةددةلحخلكةددمتلح ددمححلبحددرسر  لاا لددملحدد لنرةدد لفددلفقل بحل الحددةلب  ددمبةةلفددرلللبحل ددم  

لبح ر لذ سر/اام للفرلة ي  لذبح بلةة لفبحغلضلجفلبح  ال.ل
فنلكددقلالةنددةلهددربلبحكددلضلبحلددرلجفودد نلفةددر لفددلفقل بحدد لا  ددمبةًملادداتلالرسددممحل  ةددمحل

 دددر لذ سر /اادددم للح دددمححلبحدددرسر لاددد ل  بسدددةلاددد مل لبحلددد ب تلفدددرلبحللفادددةلبح ك دددةةلنثيدددًملحللغادددللبح
  بسددددددةلذبحلددددددةخ لل ل6402ل لف  بسددددددةلذةعددددددةص ل6402ف  بسددددددةلذبحارسدددددد  لل ل6402فل خددددددر لذ

 لفبحلرلجفو نلالمبن  لفةر لفلفقل بح لا  دمبةًملفدرلل6405ل لف  بسةلذبسلمقا ل   ل6402
فرلإتلنك الل حكلاحدرلفد   لبحدرسر لبحللفاةلبح ك ةةلنثيًملحللغاللبح ر لذ سر /اام للح مححلبحرسر  ل

قخددرلبحلوةدد لفبحلددهفخ لادد لج دد ب لبح ةددم لبحل لخكددة لفجللبحددرسر لحدد م  لقربادد لففمبةددةلن ددمق ه لقخددرل
بحللفادةلبح ك دةةلبحلدرلن دمق ه لقخدرلبحلوةد لا ندم لفبحرسر لحد م  لل ن  اقلالمبالاقنماةةلفرلبح ةم 

فن لدددرلهدددرةللفبحليماددد لة دددر لف سدددمنلججفدددللاي دددم اددد لبحل دددتلبحلدددرلن دددماخ   لفبال نددد ب لقدددتلبحللدددإبلحل
بحللفاددةلا بلنددرفلحلحخكددل لظددلفالايا ددةلافدد لنددرفاللفددلصلبحللددم سةل بحلبحلغددد  لف رددم  لبحددلفبةكل
بالةللمعةة لففو ل  ف لفبو ةلال د ةلفدرلبحيبلفدمحلاد لبألصد فمنلفجفدلب لبألسدل  لفنيخد لا دم بحل

  لفندددددرفاللبحلقمقدددددةلفبح ددددد لفبحلددددد عة لادددددتلفبددددد لبح ةدددددم لفنرفيدددددمحلبآلخدددددلرتلبحللنكيدددددةلةمح ندددددم لحخكدددددلل
 لبح ددبل بح ك ددةةلةيدد  لصددكمحلا  ددم بحللفاددة  ف ل بألفددلب ل لسلددملقللددم ل6404بآلخلرتذبحث اددل  

 ات فبحليخ  بح    ن ب  قخ  بح    ل بحيبلفمح نوررتفلل لبإلا ب فل  السل بليب لفلبالسلث م فل  بحل ماحفل



 

 ﴿662﴾ 

 

العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج  

 حشا وليم نبيل. د               السجارس مجيخي  من عيشة لجي القخار واتخاذ الشفدية بالسخونة وعالقتها الحاتية الكفاءة

 قخد  قدبلف ، بحل مسثة  لب بحبحلبن م  قخ  بح    ل ا م فبحكةمج بحل ؤفحةة ن ل  قخ  بح     لبألخممن
 ةمحدربح فبحف دة فبإلاد ب لبحدربح قخد  ةمالقللدم  جقةدم مل دكرلل بح ك دةة بحللفادة بألفدلب ل ف ل فددل  حك

 ن  داخ   ا دلرىللفب نكدم لالدإبلن   ح د  اليد    ا دم بح فسدرب بح بخخر فبحةثك ةمحب نة فبحلير 
فمحللفاةلبح ك ةةلهرلف   لبحكل لقخرلبحل لالفرلبحلربفد لبحن مد   لل ل6402اسلمقا  ل(بألجم قلر

فبحرسر لح م  لهرةلبح كمحلبجفللاتلبإلام ل ايلجا  لفدم  فللقخدرلبحلوةد لاد لبحلربفد لبحن مد   ل
 لف حدددكلادددتلجةددد لن  ادددقلجهددد بف  لفنلر دددمن  لفبشدددثم ل مةدددمن   لفمحلددد مللصدددم  لبحللفادددةلبح ك دددةة

ل ب تلب خب  لاتلبحرسر لسلملجا  لمليلورللحخةغرطلججفللاتلبإلام لالملقنيخ  لججفدللفل مل لبح
خبدددل لفدددرلبحليماددد لفبحلوةددد لاددد لبحةدددغرطلبحل لخكدددة لسددد لهدددربلمؤسددد لجلله دددمللفدددلفقلنثيدددًملحللغادددلل

ل  بح ر ذ سر /اام للفرلبحللفاةلبح ك ةةلح مححلبحرسر .
ف  بسدةلل ل6406 للل لف  بسدةلذسدي فلل6406لاد ل  بسدةلذشد ر   الةندةلهدربلبحكدلضلفن لخ ل

(Celikkaleli,  Kaya, 2016)ف  بسدةللل 6402ف  بسدةلذقخدر لل ل6402 لف  بسدةلذقدرر) ل
بحباددددددرار لذل لف  بسددددددةل6464ل لف  بسددددددةلذبح ددددددا  ل6405 لذبحل ددددددممل ف  بسددددددةللل 6402ذبحي ددددددد  ل

 لفرلإددددددتلجللقإددددددرللهددددددربل بةدددددد لاحددددددرلجللادددددد مل لبحلدددددد ب تلل6460ل لف  بسددددددةلذبحغمادددددد   ل6464
نللدددمة لبحبا دددةلبحليخةلةددددةلحددد م  لسدددرحكلهددد لملددددم لفللاددد ك)لبحلدددؤ لبحلفرل لخدددرللاكدددد)لذ سر /اادددم لل

ةلادتلا دلررمحلبحليل د بحلبحليلفةدة لجقةدًملبحلرةا محلألا  لفرلانلل لفب   لف  لقخدرلفد   لال م اد
حودملفدل لذ سر /اادم للالخ درلسد لسبادللادتلبحليدم الفبح بدلبحللا لبحل  جلبحلو رحدرةرلبح مبد لبحدرلجندم 

جقةًمللق  لقخا  لاك)لبألعثمنلفبحل مجلبإل ب رة  لسرحكلالملمؤ للةلإ لسباللقخرلنلإا لبحل  ةة
اإماةددمن  لففدد  بن  لفبسددلي ب بن  لفن  مدد لجهدد بف   لادد لفإخلةددم لجا دد لبحمددلقلابح دد   لقخددرلبسددلغبليل

ملق دددمق ه لقخدددرل ددد لبحللدددإبلحلبحلدددرلمربة را دددملفر دددر ه لاحدددرلن  ادددقلحل  ادددقلهدددرةلبألهددد با لالددد
ةمح  ةلبح ك دةةلادتلخدبليلالم سدةلبحللفادةللنللي  ربفقلا لجاك   لفا لانللي  لا لفلبحلوة لفبحل

لل. لف حكلفمحللفاةلبح ك ةةلاتلبح كمحلبحل  ةةلبحلرلقلللللفا ملبح متلةلةيًمل سر ًبلفإام مًلبح ك ةة
روحلبحكلفقلااتلالرسممحل  ةمحلا مل لبحل ب تلنثيًملحللغاللبح ر لذ سر /لفبحلإ لبحلمحرلم

  جام للقخ لاكةمتلبحللفاةلبح ك ةة
للبحكلفقلااتلالرسممحل  ةمحلا مل لبحل ب تلنثيًملحللغاللبح ر لذ سر /لجام لل6شإ لذ

 قخ لاكةمتلبحللفاةلبح ك ةة



 
 

 ﴿763﴾ 

 

 العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج

  (9687-2536) لمطباعةي السهحج التخقيم الجول                      (5551 -2735)التخقيم الجولي السهحج اإللكتخوني 

 
 

 خامدًا: نتائج الفخض الخامذ:
مددد صلبحكدددلضلبح دددما)لقخددد لجاددد :لنرةددد لفدددلفقل بحددد لا  دددمبةًملاددداتلالرسدددممحل  ةدددمحللللللل

لا مل لبحل ب تلفرلبن م لبح لب لنثيًملحللغاللبح ر لذ سر /لجام ل.
ح الحددةلللT . testفحخل  ددقلاددتلصدد ةلهددربلبحكددلضلفددمجلبحثم دديلةمسددل  بجلبخلثددم ل"ح"للللللل

رلبن دم لبح دلب لنثيدًملحللغادللبح در لذ سدر /لجادم ل لبحكلفقلااتلالرسدممحل  ةدمحلاد مل لبحلد ب تلفد
لفسمانلبح لمبالسلملمخر:

للالمبالبخلثم ذحللح الحةلبحكلفقلااتلالرسممحل  ةمحلا مل لبحل ب تلفرلبن م ل08ة فيلذ
لبح لب لنثيًملحللغاللبح ر لذ سر /لاام ل

لبحللغال
لل54بإلام لذلل58بحرسر لذ

قةلةلل . 
ل"ح"

ا لرىل
لبح الحة ل لجل لج

ل4,025ل0,224 52ل2,664ل24,54ل5,248ل20,82لة ي لبحللف ل
ل الل بحة

ل4,058ل0,526 52ل2,255ل58,24ل8,526ل52,20لة ي لبحل ل 
ل الل بحة

ل4,625ل0,486 52ل2,882ل22,25ل2,554ل26,44لة ي لبحلل  
ل الل بحة

ل4,264ل0,444 52ل5,428ل028,25ل8,008ل022,25لبح  ةةلبحوخةة
ل الل بحة

للق جلفةر لفلفقل بحل الحةلب  مبةةلااتلالرسممحل  ةمحلا مل ل08ملةحلاتلة فيلذلل
بحل ب تلفرلنثيًملحللغاللبح ر لذ سر /لجام للقخ لاكةمتلبن م لبح لب  ل ايلجللقة ل"ح"ل الل بحةل

لب  مبةًم.



 

 ﴿664﴾ 

 

العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج  

 حشا وليم نبيل. د               السجارس مجيخي  من عيشة لجي القخار واتخاذ الشفدية بالسخونة وعالقتها الحاتية الكفاءة

فنلكددقلالةنددةلهددربلبحكددلضلفهددرلقدد جلفةددر لفددلفقلادداتلالرسددممحل  ةددمحلادد مل لبحلدد ب تلفددرل
ل لف  بسددةلذ اة دددمن ل6405بن ددم لبح ددلب لنثيددًملحللغادددللبح ددر لذ سر /ااددم ل لادد ل  بسدددةلذصددكر   ل

 لل6460ف  بسددةلذا  ددر  للل 6464ف  بسددةلذقبدد لبح خددة  لل ل6405بح ددمحح لذل لف  بسددةل6402
لجللقلخةةلبن م لبح لب لاتلبحيلخةمحلبألسمسةةلبحلرلمؤ م ملبحكل فرلإتلنك اللهرةلبح لةنةلاتلخبليل

فرلةلة لالب  ل ةمند  لف درلن لد لةددنًبلسبادلًبلادتلالدمن لبحادرار لفبحكدل لق د  لسد لمدرجلقلدلبحل
بح لب بح لسربنلا  ملاململيخقلة ةمن لبحل  ةةلجفلبحل  ةة لفاملق لمجلاحرل  ردةلفنكوادل لفا  دملادمل
ق ددد  لةيددد ل  بسدددةلفنكوادددل لفا  دددملادددملق ددد  لةلدددإ لقكدددر لذقبددد لبحل  ددد لفقبددد لبحرهدددممل   ل

ل لف حكلم مبقلقخرلج لفل لسرنلسملل سلًبلجفلاافر لسلملجللا مل لبحل ب تلق  اململ رفلل6460
بح لب بحلقإرلل حكلفف ًملحخرببحلا    لارةر  لفدرلبحلد ب تلفبحلؤس دمحلبحليخةلةدةلفدبللق لخد لبح دلب ل

فهربلادملجج ند لسرنلاتلمل رةل سلًبلجفلاافرلالا لقإرللففقلح رةلبحخرببحلبحلرةر  ل بخ لس لا  سة ل
للفددددرلجادددد لاللنرةدددد لفددددلفقل بحل الحددددةلا  ددددمبةةلفددددرلبن ددددم لبح ددددلب لنثيددددمل6464  بسددددةلذبحنددددمارت ل

 لفجالملنورللبحكلفقلفرلبن م لبح لب لنثيدملحللغادللسد ربحلبح بدل لفبحكدلفقلحللغالبح ر لجفلار لبحل  سة
بحيربادد لبحلددؤ ل لفددرلملجلل لسلددح ددمححلبحلدد ملرتل ف لبح بددل لبألقخدد  لسددرنلسددمللبحلدد ملل سددلًبلبفلاافددر

قلخةددددةلبن ددددم لبح لب نللفدددد لفددددرلبح محددددةلبحلدبةةددددةلبإلقنماةددددة لفبحيربادددد لبح ك ددددةة لفبحكددددة لفبحليل دددد بح ل
لل.6448فبحلؤ لبحلبحل  ةة لفبحملر لفبحلاري لفحة)لبح ر لذ سر /اام للذارسر ل

ذقبد لبحلناد  لل لف  بسةل6405فرل اتلبخلخكنلالةنةلبحكلضلبح محرلا لالةنةل  بسةذاخ   ل
فةدددر لفدددلفقلفدددرلبن دددم لبح دددلب لنثيدددًملحللغادددللبح دددر لذ سر /اادددم للفبحلدددرلجفوددد نلالدددمبن  للل6405

ملة ل حكلبالخلبلالالخلبلالبحيا ةلجفلبال فبحلجفلانللد لبح  بسدة لجادمللقإرلللفف ل ح مححلبحرسر 
تلجالدمطلبحل  دةة لالةنةل حكلبحكل لنلة لاح لجللقلخةةلبن م لبح لب لاللقلإتلجللنورللا ك خةلقد

ف ددرلنيدد لالمةددًملحلكمقدد لبحي مدد لاددتلبحيربادد لافدد لبحيمادد لبحددر ب رلفالددكلبحل  ددةةلفبحيمادد لبحف ددمفرل
فخبددلبحلبحمكرحددة لفاددرحكلنوددرللبحل ددؤفحةةلالن ددم لبح ددلب بحلنوددرللحدد ىلبحددرسر لججفددللاددتلبإلاددم لج ل

فدد لملةدد ل حددكلاحدد لجللنوددرللبإلاددم لججفددلل ةددمنلفر ددمفحرللنن دد لبحللددإبلحلجفلاربة ل ددم لفسددرحكل
بحل دددؤفحةةلبحلخ دددمةلقخددد لقدددمنقلبحدددرسر لنودددرللججبدددللالدددملقخةددد لحددد  لبإلادددم لف حدددكلمددد ف لبحدددرسر لبحددد ل
بحلثم   لفدرلبن دم لبح دلب بح لفجقةدًململةد ل حدكلاحد لجللبحدرسر لملكرفدرللقخد لبإلادم لفدرلج بنلبحل دمجل

حرصدريلاحدرلبح دلب بحلقدتلبإلادم لف  لق لغلفرللففدنلجفد لفدرلبلبحلرلنلمخ لبن م لبح لب بح لبحلي   
ل.للKroon,et al, 1992ذلآخلرتفللفلفلجلملجفوحل حكلسلل

فبحلإ لبحلمحرلمروحلالرسممحل  ةمحلا مل لبحل ب تلفرلنثيدًملحللغادللبح در لذ سدر /لجادم لل
لقخ لاكةمتلبن م لبح لب .

قخ لاكةمتلللالرسممحل  ةمحلا مل لبحل ب تلفرلنثيًملحللغاللبح ر لذ سر /لجام لل2شإ لذ
لبن م لبح لب 



 
 

 ﴿765﴾ 

 

 العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج

  (9687-2536) لمطباعةي السهحج التخقيم الجول                      (5551 -2735)التخقيم الجولي السهحج اإللكتخوني 

 
 سادسًا: نتائج الفخض الدادس:

مددد صلبحكدددلضلبح دددم تلقخددد لجاددد :لن ددد  لبحوكدددمن لبحربنةدددةلفدددرلبحل بدددؤلةلدددإ ل بيلا  دددمبةًمللللل
 ةمحللفاةلبح ك ةةلفبن م لبح لب لح  لقا ةلاتلا مل لبحل ب ت.

فدمجلبحثم ديلال خاد لبالا د ب لبحلليد  لحخوكدمن لبحربنةدةلسللغادلبحل بحكلض هرب ص ة ات فحخل  ق
لا ل خةلفرلبحل بؤلةمحللفاةلبح ك ةةلفبن م لبح لب لسللغالبحلنمةية لفسمانلبح لةنةلسمحلمحر:

لللن خا لبالا  ب لبحللي  لحخوكمن لبحربنةةلسللغالبحلا ل خةلفرلبحل بؤلةمحللفاةل02ة فيلذ
لل58لغالبحلنمةيةلقخرلقا ةلاتلا مل لبحل ب تلذلل=لبح ك ةةلفبن م لبح لب لسل

بحللغالل
بحل ل  ل
لذبحل  بلل

بحللغالل
لبحلمة 

بال نثمطل
لبحللي  
(R)ل
ل

ايما ل
لبحل  م 
(R2)ل
 

قةلةل
 ذال

ا لرىل
لبحفمانلبح الحة

بحليما ل
لبحثمبر
(B)ل

ايما ل
لاالم

(Beta) 

قةلةل
لذحل

ا لرىل
لبح الحة

بحوكمن ل
لبحربنةة

بحللفاةل
ل4,40ل05,854ل4,585ل4,556ل22,804ل4,40ل665,28ل4,224ل4,585لبح ك ةة

بن م ل
ل4,40ل04,280ل4,224ل4,225ل58,288ل4,40ل002,58ل4,825ل4,224لبح لب 

ل
لفدددرلنثدددممتل  ةدددةلحخوكدددمن لبحربنةدددةلجلله دددمللاسددد ماًمل باًللا  دددمبةًمللل02ذفرلةدددحلادددتلةددد فيل

بال نثمطلبحللي  لفايما لبحل  مد لبحليد يلبحدر ل لفاك صل الب لقة لذحل ذاللفقة لبحللفاةلبح ك ةة
ليماد لبال نثدمطل=لفلقيإ)ل ن لبإلس مجلبح كة رلحخللغالبحلبحل ل خةلفدرلبحل بدؤلةدمحللغالبحلبحلمةيدة 
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العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج  

 حشا وليم نبيل. د               السجارس مجيخي  من عيشة لجي القخار واتخاذ الشفدية بالسخونة وعالقتها الحاتية الكفاءة

 لفهرلقةلةلالنكية لفن يلقخ لقبلفةلب نثمنةدةلارةثدةلفرردةلاداتلبحللغادللبحل دل  لجفلبحل  بدلل4,58
 لفني درلجللبحللغادلل4,22مة لذبحللفاةلبح ك ةةل لفلايما لبحل  مد ل=لذبحوكمن لبحربنةةل لفبحللغاللبحل

%لاددتلبحلثددممتلفددرل  ةددمحلبحللغاددللبحلددمة  لففدد لاا ددنلقددة لاالددملبحلددرلنروددحل22,4بحل ددل خةلقك ددلل
لل4,40ل لفهددرل بحددةلب  ددمبةًملق دد لا ددلرىلذ4,58بحيبلفددةلادداتلفبحوكددمن لبحربنةددةلفبحللفاددةلبح ك ددةةلذ

ل لفنلدالل4,40لل بحدةلا  دمبةًملق د لا دلرىلذ665,28بنةحلجللقةلدةل"ا"لذلا الحةلقة لذحل لسلم
اح لبح ر لبحلك الرةلبحللنكيةلح لر جلبالا  ب لبحللي  لاتلبح م ةةلبال  مبةة لسلملجللقةلةل"ح"ل بحةل

للل لفنلاللاح لاي ررةلايما لبالا  ب .4,40ا  مبةًملق  لا لرىلذ
بحلددرلن يداتلقخدد لبحل بددؤلل-ةمسدل  بجلاالددمل اددللبحلعةم ردةل–فر لإدتلصددةم ةلايم حدةلبالا دد ب للللل

ةمحللفاددةلبح ك ددةةلحدد  لادد مل لبحلدد ب تلةليخراةددةلبح  ةددةلبحوخةددةلحخوكددمن لبحربنةددة لف حددكلقخدد لبح  ددرل
لبحلمحر:

لبح  ةةلبحوخةةلحخوكمن لبحربنةةل.ل×لل4,58+لذلل22,80بح  ةةلبحوخةةلحخللفاةلبح ك ةةل=
جلله مللاس ماًمل باًللا  مبةًمللحخوكدمن لبحربنةدةلفدرلنثدممتلالدابق كسا أتزح أيزًا من الججول 

  ةددةلبن ددم لبح ددلب  لفاك ددصل البدد لقددة لذحل ذاللفقددة لبال نثددمطلبحلليدد  لفايمادد لبحل  مدد لبحليدد يل
يماددد لفل بحدددر لقيإددد)ل نددد لبإلسددد مجلبح كة دددرلحخللغادددلبحلبحل دددل خةلفدددرلبحل بدددؤلةدددمحللغالبحلبحلمةيدددة 

فهدددرلقةلدددةلالنكيدددة لفنددد يلقخددد لقبلفدددةلب نثمنةدددةلارةثدددةلفرردددةلاددداتلبحللغادددللل ل4,22بال نثدددمطل=لذ
ل ل4,85بحل ددل  لجفلبحل  بددللذبحوكددمن لبحربنةددةل لفبحللغاددللبحلددمة لذبن ددم لبح ددلب ل لفايمادد لبحل  مدد ل=لذ

٪لاتلبحلثممتلفرل  ةمحلبحللغاللبحلمة  لففد لاا دنلقدة لاالدمل85,4فني رلجللبحللغاللبحل ل خةلقك لل
ل لفهددرل بحددةلب  ددمبةًملق دد لا ددلرىل4,22روددحلبحيبلفددةلادداتلفبحوكددمن لبحربنةددةلفبن ددم لبح ددلب لذبحلددرلن

لل بحدددددةلا  دددددمبةًملق ددددد لا دددددلرىل002,58للا الحدددددةلقدددددة لذحل لسلدددددملبنةدددددحلجللقةلدددددةل"ا"لذ4,40ذ
ل لفنلاللاح لبح ر لبحلك الرةلبحللنكيةلح لر جلبالا  ب لبحللي  لاتلبح م ةدةلبال  دمبةة لسلدمل4,40ذ

 ل لفنلاللاح لاي ررةلايما لبالا  ب .ل4,40قةلةل"ح"ل بحةلا  مبةًملق  لا لرىلذجلل
بحلرلن ياتلقخ لبحل بؤلةمن م لل-ةمسل  بجلاالمل اللبحلعةم رةل–فر لإتلصةم ةلايم حةلبالا  ب ل

لبح لب لح  لا مل لبحل ب تلةليخراةةلبح  ةةلبحوخةةلحخوكمن لبحربنةة لف حكلقخ لبح  رلبحلمحر:
لبح  ةةلبحوخةةلحخوكمن لبحربنةةل.للل×لل4,22+لذل58,28بح  ةةلبحوخةةلالن م لبح لب ل=

  بسةل ل(Speight, 2009) لف  بسةل(Fields, 2013)فةمنحلهرةلبح لةنةلالك ةلا ل  بسةل
(Hamill 2003)ل لف  بسةل6408 لف  بسةلذقب لبحل لت ل(Sagone, 2016) ف  بسةلذمرا) لل

المبن ددملجللبحوكددمن لبحربنةددةلا بددللف بحلنددم اللقخددرلبحللفاددةلبح ك ددةة لفمحوكددمن للللفبحلددرلبجدد ح6405
بحربنةةلن   لالفاةلبحكل لفرلبحل بب لق  لبحليلضلحخةغرطلفبالجل مم لفامحلمحرلنؤ للبحوكمن لبحربنةةل
ًملقخرلبحللفاةلبح ك ةة لفهربلاملجفو  لالةنةلبحكلضلبالفيلفرلفةر لقبلفةلا نثمنةةل بح لا  دمبة

ادداتلبحوكددمن لبحربنةددةلفبحللفاددةلبح ك ددةة لفهددربلقي ددرلجللبحوكددمن لنددؤ للفنل ثددهلةمحللفاددةلبح ك ددةة لفبحلددم الل
بحللثم يلحخوكمن لفبحللفاةلقلإتلجللم لالنم البحلاقنماةدةلقخدرل ةدم لبحكدل لبح ك دةةلفاد  لالفالد لفدرل
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 العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج

  (9687-2536) لمطباعةي السهحج التخقيم الجول                      (5551 -2735)التخقيم الجولي السهحج اإللكتخوني 

بحوكددمن لبحربنةددةلبحللنكيددةلح قدد لبحليمادد لفبحلوةدد لادد لبحلربفدد لبحل لخكددة لفحيدد لجللادد مل لبحلدد ب تل فل
الفاةلاك ةةلالنكيةلجقةًملن مق  لقخدرلااندم لبقلمحدةلفبحليماد لاد لبحةدغرطلف د لبحللدإبلحلبحلدرل

لبآلخدلرت اد  فبحليدمن  بح ك دةة حخللفادة بإلقندمار بحلربصد لخدبلي ادت ف حدكل نربة د لج  دمنلقلخد 
لق د  ةمح دبل فبحل خدر فبألسدلرة معةدةبالةلل بحوكدمن  خدبلي ادت بحل ةمدات نندمةلةمحل د رحةة فبحلدير 
اد مل ل حد   بحربنةدةلبحوكدمن  ن دمفي ادم فا  دم فبحلنللعةدة بح م ةدة بحكدة  خدبلي ادت بحل دمب لاربة د 
 ا مللبحل  سةلجا  قيل   بحللار  لفي  ام بآل بن فر بحلؤ ل   لفمحوكمن لبحربنةةلاتلجه لبحيربا بحل ب ت
 احد لبحللفادةلبح ك دةةلف فل فيد  النكيد   بنةد  ففد  بح قمحةدة  بنةدةللفسكدمن  فايل د بح جفودم  قللخدك

 انمحد  فدر فبحلكدرقل فبحللادد بحل د ج فن  ادقلاحة  مرس  املج  جانم  قخ  ة  رلجف  فاري بحلفمال  
ل.بآلجم قلر

من ددم لبح ددلب  لن دد  لفددرلبحل بددؤلةجاددملفةلددململيخددقلا لةنددةلبحكددلضلبح ددمحرلفددرلجللبحوكددمن لبحربنةددةل
فبحلددرلججدد حلالمبن ددملن ثددهلبحوكددمن لبحربنةددةللل6460  بسددةلذبحد اددل لفنددمنحلهددرةلبح لةنددةلالك ددةلادد ل

 لفرلإددتلنك ددالل حددكلفددرلجادد لاددتلبحل م ددرلجللن دد  لبحوكددمن لبحربنةددةلفددرلبحل بددؤلةمن ددم لةمن ددم لبح ددلب 
 لبحكل لقخرلبألسلكم  لاتلف  بند لبح لب لح  لا مللبحل ب ت لفوخلملسمانلسكمن لبحكل لالنكيةلند ب لف  ل

 ادت ح قد  ةلدملفباإماةمن لبحل لخكةلا لق مفيلجللقن ل خراًللحخللإبلحلبحلرلنربة  لسلملجللف   لبحكل 
 بإلاإمامح هر  ن اة  قخر ففم  لق لمة  فجا لفة  لبحلل رم بح خرل أل بن نؤهخ  فنمفمح باإمامح

 حة  دق بآلخدلرت اد  بحليماد  ف  دتلةمحلثدم ئ اخلدادمًللالدإبلح  ادت مربة د  ادم ف د  فبحممفدمح 
لهدربن دم لبح دلب للفيلخةدةل ل6402سدا  ذبحلل راة لقإرللح لنم الًبل باًللفدرلبن دم ةلحخ دلب بحل بأله با

قلخةددةلبخلةددم لفبعةددةلأل دد لبحبدد بب لاددتلادداتلانلرقددةلاددتلبحبدد بب لبحللم ددة لحل  اددقلهدد الايدداتلجفل
محلد ملرتلجصد مملبحوكدمن لبحربنةدةلفل حكلااللاتلخبليلسكمن ل بنةدة  لفاللق   لحليمحنةلالإخةلفمبلة

بحيمحةةلح م  لخبلبحلق م  لفبقللم لقخ لبحربحلبحلللف لفرلا منلبحي مد لادتلبحل دم بحلبحلد لن دمق ه ل
نودررتلاننمهددمحلاقنماةدةلح دد  بن  للقخد لبن دم لبح ددلب  لفندرد لاددتلججل دما  لبح بددلبحلبحلدرلن دمق لفدد ل

فامحلمحرلنيل لقخ ل ف لف  بن  لفدرلاربة دةلبأل د ب لفبن دم ه لح دلب بحلسكمبل  لبحربنةةلفللفإاإمامن  ل
 ننمةلبحلربف لبحل لخكةل.

 التهصيات:
نرعةدةلاد مل لبحلد ب تلةههلةدةلا دمنلبحل  دةةلاددتلخدبليل فد لبحوكدمن لبحربنةدةلفبحللفادةلبح ك ددةةل ل0

 فبح    لقخرلبن م لبح لب لبح  ةح.
قخ ل ف لفنيدردلبحوكمن لبحربنةةلح  لا مل لبحل ب تلةل مفادةلبحدرب  لبحن مد لف حدكلادتللبحيل  ل6

لخبليلبحبلباالفبحل  رثمحلبإل شم قةلبحلرلن مق لقخ ل رم  لبحوكمن لبحربنةةلح م  .
نيدردلبحوكمن لبحربنةةلح  لبحليخلاتلفرلا لخ لالب  لبحليخة لادتلخدبليلجقد ب لادلباالحخليخلداتل ل2

 الباالن  ر لج  منلبحيل لحة مق لبحليخ لفرلاانم لجقلمح  لفلن  اقلجه بف  .فب لبحيل لفل
 قل ل ف بحلن  ربةةلحل مل لبحل ب تلف حكلألج ما  لبحللفاةلبح ك ةةلفبح    لقخرلبن م لبح لب . ل5
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العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج  

 حشا وليم نبيل. د               السجارس مجيخي  من عيشة لجي القخار واتخاذ الشفدية بالسخونة وعالقتها الحاتية الكفاءة

 رم  لبحرقرلفبحلفكة لبحيمجللحل مل لبحلد ب تلةههلةدةلبحللفادةلبح ك دةةلادتلخدبليلق د لبحخ دمنبحل ل8
لفف شلبحيل .لفبح  فبح

قند لجللقإدرلله دمللبهللدمجلال لةدةلبح د   لقخد لبن دم لبح دلب لحد ىلبحلد ملرتلفدرلبحلد ب تلقماددةل ل2
لاتلخبليلف شلبحيل لفبحبلباالبحل  ربةة.

 السقتخحات:
لاةلبنلبحلدر لاتلبح  بسمحلبحل ل بخةةلحليلفةلبحيبلفةلااتلبحوكمن لبحربنةةلفبن م لبح لب . ل0
  بسددمحلقدتلسةفةدد ل فدد لا دلرىلبحوكددمن لبحربنةددةلحد  لبحيددماخاتلفددرلبحلد ب تلففددرلبحل ددما للاةدلبن ل6

لفبحلؤس محلبحل لخكة.
 اق ب لالباالن  ربة لحل لةةلبحوكمن لبحربنةةلحل مل لبحل ب ت. ل2
لاق ب لالباالن  ربة لحل لةةلبحللفاةلبح ك ةةلحل مل لبحل ب ت. ل5
لحلد مل لبحلد ب تلحل  مد لاد ىلسكدمنبن  لبحربنةدةلفبحللفادةلبح ك دةةلبحوكمن لبحربنةةلربسل  بجلاكةمس ل8

فا ددمق ن  للفبحللفادةلبح ك ددةةلا دد البحليدلالقخدد لا  كةددرلبحوكدمن لبحربنةددةلفبحللفادةلبح ك ددةةلحد م  
 .فبحللفاةلبح ك ةةلح م  لبحربنةةلبحوكمن لبحربنةةةمحبلباالبحل  ربةةلبحلرلن  الحل لةةل

 
 السخاجع

ل.لبحللفادددةلبح ك ددددةةلامهال دددملفا دددد  بن ملفقةلل دددملبحرفمبةددددة.لبحولدددمملبألحوللفاددددر ل6402لسدددديا .ذجادددرل دددبلف  ل 
ل.68اؤس ةلبحيخرجلبح ك ةةلفبحللاررة لبحي  ل

 بحلدرهبات بحلبلاادر ادت قا دة حد ى بحل  سةلبحربنةة ةمحوكمن  فقبلفلة بإلقنما  ل.لبحلكوال6402.ذ ب ل  لففمنلن 
ل.064-58 لل2ذل66نلاررةلفبةللمعةة لسخةةلبحللاةة لةمايةل خربل ل   بسمحبإلال ببةة ل ةمحلل خة

بحللاةة.انخةلبإل شدم ل جخةة نبلم ح ىلبحي خةة ةمحة اة فقبلفل م بح ك ةة بحللفاة .ل6402ذ. خال همحة بسلمقا  
ل.228-655ل 0ذل8بح ك ر لالسدلبإل شم لةمايةلقاتلشل) ل

فبحف دةلةدمح ك)لحد  لقا دةل ةمحللفادة فقبلفل مبح يم  لبح ك ةةل ل.6405 .ذبسلمقا  لجا ةلفمس ل   لس للا لرل
ل.058-54ل ل82ذل6اتلنخث لبح  بسمحلبحيخةملةنمايةلسرهمج.لبحلنخةلبحللاررة ل

بحل ادددة للل.لبحللفادددةلحددد  لبألنكدددميلفبحلدددثمملبحلرهدددرااتلفدددرلودددرنلاةإدددماادج6404.ذبحث ادددل  لقبددد لبحلفاددد لب لددد 
بحليلفدددر.لبحلدددؤنلللبح ددد ر لبح دددما)لقلدددلل"بأل شدددم لبألسدددل لفن ةلدددةلبحلنللددد لا دددرلآفدددمقلا شدددم قةل  ثدددة" ل

ل.02ل–ل0السدلبإل شم لبح ك ر لةمايةلقاتلشل) ل
 جخةدة ندبلم حد   بح ك دةة ةمحللفادة فقبلفل دم بحل  سدة بألجم قلةدة بحربنةدة بحوكدمن ل.ل6464بحبارار لب ل لقخدر.ذ

ل56بحلرموة لسخةدةلبحللاةدةلبحلرمودةةلحخب دمح لةمايدةل خدربل ل فف رلل حيخرج بحيخلةة موةة.لبحلنخةبحلرلبحللاةة
 .82-0 ل

ل.بحوكدددمن لبحربنةدددةلبألجم قلةدددةلبحل  سدددةلحدد  لنخثدددةلبحنمايدددةلبأل  اةدددةلفدددرلودددرنلالغادددلل6448بحدددق لب لددد لق دددر.ذ
بحيخددددرجلبحللاررددددةلفبح ك ددددةة لالسدددددلبح لددددللبحيخلددددر لةمايددددةللبحندددد )لفبحوخةددددةلفبحل ددددلر لبالفل ددددم  .لانخددددة

ل.85-22ل ل6ذل04بحث لرت ل
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 العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج

  (9687-2536) لمطباعةي السهحج التخقيم الجول                      (5551 -2735)التخقيم الجولي السهحج اإللكتخوني 

ل.لقخ لبح ك)لبحليلفر ل ب لبحللفق لقلمل.ل6442ذبحد ري ل بف لبح  اللفلبحد ري لقلم لقب لبحل ة .
لل.لقخدد لبحدد ك)لبحليلفدددرلادد بخ لفالددم جلفاالردددمح.لبحندددنلبحفددمار ل ب لبح لدددل6440بحدرددمح لفل ددرلا دددمكر.ذ
 حخنمايمح لبح مهل .
بحل ددم بحلبإلةللمعةددةلفقبلفل ددملةمحوكددمن لبحربنةددةلبحل  سددةلفبحل  ددا لبح  بسددرلل.6402ذبحارسدد  ل باددرلا لددر .

بحيدمجلحد  لقا دةلادتلنخثدةلبحلل خدةلبحللرسدمةلفدرلا م دةل مبد لةمحللخودةلبحيلاةدةلبح دير قة.لانخدةلبحنمايدةل
 .228-262ل ل0ذل60بإلسبلاةةلحخ  بسمحلبحللاررةلفبح ك ةة ل

ل.لبحرسمنلفقبلفلةلةل م  لبن م لبح لب .ل سمحةلامة لالل اللا لر   لسخةةلبحللاةةلةمايةل6408ذبحل  ر  ل ر ة.
  القل.

ل.لبحدددرسمنلبحرةددد بارلفقبلفلدددةلةمن دددم لبح دددلب .ل سدددمحةلامة دددلالل ادددللا لدددر   لسخةدددةلل6405ذبحلخ ددد  لسدددنملل .
لبحللاةة لةمايةل الق

ل.لقبلفددددةلبالاددددتلبح ك ددددرلةمن ددددم لبح ددددلب .لبحلنخددددةلبحيلاةددددةلحخ  بسددددمحلبألا ةددددةل6405خةلمل.ذبح محدددد   لهددددمارلسدددد
ل.652-642ل ل24ذ24فبحل  ر  ل
 بإل لةمةدمح  فىل بحمخثدةلحد ى بح ك دةة فبحللفادة بحةدغرطلبح ك دةة ا دلرىلل.ل6405ذ.سدمح  هللابحل دممل  لقبد 
ل.655-622ل 0ذ58 لبحيخل  بحث يلقلم   لبأل  اةة بحنماية لبأل  اةة بحنماية فر بح مصة

 ادت قا دة اا باةدةقخر  بسدةلل بح ةدم  قدت ةمحلودم فقبلفل دم بح ك دةة بحللفادة ل.6402ذبحلدةخ لس دمللبسدلمقا .
ل بإلا دماةة  فبحيخدرج بآل بم سخ دخةلبحيخلةدة  حخث در لفبح  بسدمح نلدلرت ةمايدة انخدة  الدق  ةمايدة نخثدة
ل.286ل-220ل ل6ذل28

ل.لفخقلبحل ل ب لفقبلفل لةإ لادتلفمقخةدةلبحدربحلفبحملدر لبألجدم قلرلفبالنندمةل6402ذبح م  .بحنبر   ل لقب ل
لحبلا امجلبالةللمقرلحمخث لبحليخة لبحلكلر .ل سمحةل سلر ب ل اللا لر   بألجم قلةةلبحيلاةةلبحلكلر ة.ل

اا باةدةلحد ىلقا دةلادتلاد ملىلبإلا ب لبإل ب ىلفقبلفل لةمن م لبح لب :ل  بسدةللل.6464بحنمارت لا لرتلبالبلة .ذ
ل56بحثيديلة در رم لل ةمايدةلانخةلةمايةلبحثييلسخ دخةلبحيخدرجلبحللارردة .بحل ب تلبحفماررةلف لا م ةل الق

ل.022-020ل ل2ذ
ل.لبحللفاددةلبح ك ددةةلفقبلفل ددملةمحوكددمن لبالةللمعةددةلحدد  لنددبلملبحلل خددةلبحفماررددةل6460بحلددلل  لا ددمف لقلددمش.ذ

ل.85-20ل ل64ذ8ةل م ةل مب .لبحلنخةلبحيلاةةلحخيخرجلبحللاررةلفبح ك ةة ل
حلبالةللمعةدةلحد  لنخثدةلسخةدةلبحيخدرجلبحلدلعةةلبحللفادةلبح ك دةةلفقبلفل دملةمحل دم بل.6402بحي د  لصدمححلسدمح .ذ

لة خم ةلقلمل ل سمحةلامة لالل اللا لر   لسخةةلبحللاةة لةمايةلادف .
 بح دلبن  انخدة.لبح دلىل جج ةماية نبلم ات قا ة ح ى بح لب  فبن م  ةمح ك) بحف ةل.6460بحيلابر لفة  لا ةمل.ذ

ل.622-602ل ل620 لةمايةلقاتلشل) لذ لسخةةلبحللاةةفبحليلفة
 بح قلر لبفةدةلبحللغادلبح فايد  بحربنةدة ةمحوكدمن  فقبلفل دم بح ك دةة بحللفادةل.6460ذغماد   لخمحد لقبد لبحدلب ق.بح

ل25بحلدم فة ل فدر بالةللدمقاات بةللمعةدة لةلعةدة ةد  .لانخدةلشدؤفلل ةل م دة بحفمارردة بحلل خدة ندبلم حد ى
ل.55-8ل ل080ذ

بلفلدد لةل ددم  لبن ددم لبح ددلب لحدد  لنخثدد لبح دد لبحيمشددللبألسمسددرلبح ةددالبحل  ددرلفقل.6402بحلبشدد   لب لدد ل .ذ
فددرلا مفاددةلشددلميلبحلددلقةةلة ددخم ةلقلددمل ل سددمحةلامة ددلالل اددللا لددر   لسخةددةلبحيخددرجلفبآل بم لةمايددةل

لادف .

https://0810ghn30-1103-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2150&page=1&from=
https://0810ghn30-1103-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2150&page=1&from=
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العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج  

 حشا وليم نبيل. د               السجارس مجيخي  من عيشة لجي القخار واتخاذ الشفدية بالسخونة وعالقتها الحاتية الكفاءة

لبحلل خدة نخثدة ح ى بح لب لبحل  ر بن م  قخ  ةمح     بحكمقخةةلبحربنةةلفقبلفل مل.6460حد ال ل قماملقب لبحنثم .ذب
لبح خا . ةماية لبحيخةم بح خا .ل سمحةلامة لالل اللا لر   لسخةةلبح  بسمح ا م ة فر قة بحفمار

 ةمايدة فدر بألجم قلةدةلبألف دمج   سدمن حد ى بح ك دةة ةمحللفادة فقبلفلد  بح دلب  بن دم ل.6405ذبح محح ل لقخر.
 .024-045ل ل6ذل62ح مهل  ل لةمايةلبحخللاةة بحيخةم بح  بسمح سخةة.لانخةلبحيخرجلبحللاررة لبحنرا

بحوكدددمن لبحربنةدددةلفقبلفل دددملةمحللفادددةلبح ك دددةةلحددد  لقا دددةلادددتلنبلاادددرلبحلل خدددةلل.6464بح دددا  لصدددمالرتلودددم ر.ذ
ل.686-660ل ل5ذل62بالال ببةة.لانخةل  بسمحلنلاررةلفبةللمعةة ل

ةإ لاتلفمقخةةلبحربحلفا لر لبحملر لبألجدم قلرللفخقلبحل ل ب لفقبلفلةل.6400بحل ل  لاةكاتلقب لبحل لت.ذ
لح  لقا ةلاتلنخثةلةمايةلبأل هللةغد .ل سمحةلامة لالل اللا لر   لةمايةلبأل هل.

 اد ف ل ف لبأل  دمنلفا در لبحيلخةدمح ايرفدمحلبن دم لبح دلب لبإل ب  لفسدب لندرحاخ م  ل.6404 .ذ فلل ة ان 
ل.6405-645   بح مهل   لةةلبإل ب رة حخل بحيلاةة بحل الة بح لب بح  بن م  فر

لقمساتلحخ  امحلبحمبلاةة لقلمل لبال  ل.ل2ل.لبن م لبح لب بحلبحل اةلةة.طلل6448ذةم ر ل لقب لبحكلم .
لل.لا ب  لن اة لبحلؤس محلبألةللمعةة.بحلإل لبحنمايرلبح  مي لبالسإ   رةل6446ذا ف  له منل مف .

بحلد ب تل اد ملبح حد ى بح دلب  ةمن دم  فقبلفل دم بح دخمة نكدرر  الم سدمح ل.لن ادة 6464ذ.جةإدل قدردد  ةإدل  
ل.68-0ل ل22ذل5 د  ل حخث ر  بح رار فبح ك ةة لبحللسد ة  .لانخةلبحيخرجلبحللاررة ةل م ة بحفماررة

ا د  لبحةدثكلةمح د   لقخدرلبن دم لبح دلب .لانخدةللل.قبلفدة0888نرفاق لسلةةلسلجلفسخةلمل لقب لبحدل لتلسدا .ذ
 .80-88ل ل5ذل5السدلبحث ر لبحللاررةلةنمايةلفمل 

.لبحل درر ل–ندلقلبحث ديلل–بح لدرلل–حلبحد م ماةمل–االردمحلبحل  دةةلبحب دمنلل.ل0852ذةماللقبد لبح لاد .ةمال ل
  ب لبح  ةةلبحيلاةة لبح مهل .

 بحنمايدة فندبلم بحلد ب ت ا مل ل ات ج  ح ى بحربح فن  مل  بح لب بن م  .لجسمحا ل6404ةبلي لخمح لج ل .ذ
  بسددةلا م اددةلادداتل  ددمفلات.لبحلددؤنلللبإلفخةلددرلبحفددمارلحيخدد لبحدد ك) ل بةمددةلبألخ ددمبااتلبح ك ددااتلبحل ددلرة ل

ل.280-564
لل.لبح  ةلبح ك ةة لبحمثيةلبحفمحفة لاإلثةلبحممح لبحنماير ل د .6400ةر   لجاميلقب لبح م  .ذ

 بح ك ن لةة فقبلفل لملةمإلوملبةمح بحللإبلح    قخ  فبح     بح ك ةة ل.بحللفاة6402ال .ذةعةص لقكم
ل ل0بحن مد  لذ ةدمحرب ى بحللاةدة جخةدة انخدة, ةمايدةلجسدارط بحللاةدة ةإخةدة بحيخةدم ندبلملبح  بسدمح ةيد  حد ى
0-28. 

لص  لبح لب .لاإلثةلبح  ةةلبحل لرة لبح مهل ل.ل.لسةإرحرةةةل0882 با  لان  لقب لبحولر .ذ
.لبن ددم لبح ددلب لفقبلفلددةلةإدد لاددتلفمقخةددةلبحددربحلفبحل ددما  لبإلةللمعةددةلحدد  لقا ددةلاددتلل6445  ددت لا دد  ل .ذ

بحللشددد متلبحمبلاددداتلةل مفادددةلبحمدددمب .ل سدددمحةلامة دددلالل ادددللا لدددر   لسخةدددةلبحللاةدددة لةمايدددةلججلبح دددل  ل
 .لبحللخوةلبحيلاةةلبح ير قة

.لبحيبلفددةلادداتلبإل لددلبقلبح ك ددرلفبحوكددمن لبحربنةددةلحدد  لايخلددرلبحلل خددةلبألال ببةددة.لل6445  ددات لاقلددمللقمةددة.ذ
 .625-658ل ل04انخةلسخةةلبحللاةةلةمألسلمقاخةة لذ

ل.لبحن ر لبحوماتلفقبلفل لةمحوكمن لبحربنةةل6464.ذ لا لر لاغم  لفا لر  لقم ةل   ر  لفم لقب  لفبحيمم 
ل.608-080ل ل0ذ64ألنكميلةلل خةلبحمكرحةلبحللهخل .لانخةلسخةةلبحللاةة لةمايةلسكللبحلةخ لح  لب



 
 

 ﴿777﴾ 

 

 العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج

  (9687-2536) لمطباعةي السهحج التخقيم الجول                      (5551 -2735)التخقيم الجولي السهحج اإللكتخوني 

ل.لبن ددم لبح ددلب لفددرلوددرنلفددر لبألاددملفبحللفاددةلبح ك ددةةلحدد  لجقةددمنلبح ا ددمحلبأل ب رددةل6402سددمح  ل باددرلخمحدد .ذ
 مايةلبألف ر.حؤلا قةلبحلرموةةلفرلا مفامحل د .ل سمحةلامة لالل اللا لر   لسخةةلبحللاةة لة

 انخد    بحفماررد  بحلل خد  ندبلم ح   بحربنة  بحوكمنةلحلكةمت بح ةإراللر  بح  مبص ل.6402سا .ذ  ل  سا 
 .202ل-206ل ل86شل) ذ قات ةماي لبح ك ر  بال شم 

  سدمحة بحنمايدة  حد ىلنخثدة بحةدم مة بح ةم  ةه  ب  فقبلفل م بح ك مقة بحللفاة ل.6406ذسي فل لحلةمنلقة).
 بحيلبق.  قمح   ةماية ا لر    امة لالل ال

 .فبحلر ر  حخ لل بحيلاةةلبح  مفة فسمحة .بح مة ة بحليما  جسمحا  حمةكم  جت ل6460ذ.صث رلسخةلمل سبلاة 
 بحللارردة بحل دلرةلبحكةم قدة بحلدلج ل حد ى بح دلب  ةمن دم  فقبلفل دم بح ك دةة ل.لبح دبلةة6464شد ال ل ر د لا لدر .ذ

بحد ك) ل بةمدةل فقخد  بحللاةدة فدر قلاةدة اجخا ةإةدة.ل  بسدمح– سدةإراللرة   بسدة .بحلياخدة ف ادل بحلياخدة
ل.85-62ل ل060بحللارراتلبحيلمل لذ

ل.لبحللفادددةلبح ك دددةةلفقبلفل دددملةمحلودددملقدددتلبح ةدددم لحددد  لنخثدددةلبحنمايدددمحلبحكخ دددما ةةل6406.ذشددد ر   لق دددرلقلدددل
 امة لالل اللا لر   لةمايةلبحدهل ل د .لةل مفاةل د .ل سمحة

 نبلاادر حد ى   بحد  بت بحربنةدةلةمحل  دا  بحوكدمن  ايل د بح قبلفدة ل.6405 دمجلفارف م ة ا  در .ذ شدلربل 
ل.004-0ل 66ذل00 ة رفنلارل ةةاك    بسمح انخة.لبحفماررة

ح  لنخثةلبحلل خةلبحفماررةلفرلل.لبحوكمن لبحربنةةلفقبلفل ملةمن م لبح لب لبحل  رل6405ذصكر   لا مكرلةلال.
لا م ةلبحنخا لبألقخر.ل سمحةلامة لالل اللا لر   لسخةةلبحللاةة لةمايةلبحالارل لبال  ل.

ل.لبحللفادةلبح ك دةةلفقبلفل دملةمح د   لقخدرل د لبحللدإبلحلبالةللمعةدةلحد  لايخلدرل6402صمحح لقب هللالخخد .ذ
فدددرلبأل  ل.ل سدددمحةل سلدددر بةل ادددللا لدددر   لسخةدددةلبحيخدددرجللبحللاةدددةلبالةللمعةدددةلفبحرن ةدددةلفدددرلبحلل خدددةلبألسمسدددةة

لبحللاررة لةمايةلآيلبحبان.
 ات قا ةلح ى بح لب  ةمن م  جل ب مح بحليلفةة فبحللرهمح بالسللبنةنر بحلكوالل.ل6464قب لبح خة  ل ومل اة .ذ

بحيخةددملحخللاةددة لةمايددةلبحل ةددم.لانخددةلبحيخددرجلبحللاررددة لسخةددةلبح  بسددمحل ةنمايددة ن ددلة   بحللرفدد  بحمددبلم
ل.226-682ل ل5ذل65بح مهل  ل

ل.لبحل بددؤلةمحللفاددةلبح ك ددةةلحدد  لنخثددةلبحلل خددةلبحنماعةددةلفددرل6460ذقبدد لبحددل لت ل شددمل لفبحيددرم لبشددلال .
بحللاررددة لسخةددةلبحللاةددة لةمايددةللوددرنلةيدد لبحللغاددلبحل  بسددةلقخددرلقا ددةلاددتلنخثددةلةمايددةلقنلمل.بحلنخددة

ل.244-685ل ل55ذل0سرهمج ل
ل.لبسدمحا لبن دم لبح دلب لفقبلفلد لةمح دبلةةلبألجم قلةدةلحد  لندبلملبحنمايددة.ل6400قبد هللا لاباخد لقبد لبحدلف ا.ذ

ل.584-566 ل65انخةلبأل شم لبح ك ر لالسدلبأل شم لبح ك رلةمايةلقاتلشل) ل
ف لبحرسمنلبحرة بارلففمقخةةلبحدربحلفدرلبحل بدؤلةمن دم لبح دلب لحد  لندبلملل.ل 6405قب لبحلنا  لا ل لا  ر .ذ

ل.020-52ل ل0ذل02بحنماية.لانخةل  بسمحلقلاةة ل بةمةلبألخ مبااتلبح ك اات ل
ل.لج ددللنكمقدد لبحددرسمنلبإلةللددمقرلادد لبحوكددمن لبحربنةددةلفددرلسكددمن لبحلدد  ر)لحدد  ل6448قبدد لبح ددلة  لبحنلادد ل .ذ
ل68تلبحفماررددةلةلإددةلبحلإلاددة.لانخددةلبحللاةددةلحخث ددر لبحللاررددةلفبح ك ددةةلفبإلةللمعةددة ايخلددرلبحيخددرجلةمحلدد ب ل

ل.ل200-ل625ل ل065ذ
ل.لج دددللبسدددل  بجل6460قبددد لبحل  ددد  ل  دددمملاباددد لفقبددد لبحرهدددمم لا دددرلقلفددد ل   لبال دددم لقبددد لبح دددلم .ذ

بحللفادةلبحليلفةدةلفا دم  لبن دم للبسللبنةنةةلبح لببكلبحره ةةلبألحوللفاةةلفرلن  ر)لبألفل دم لبحل دحدرلحل لةدة
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العجد الخابع عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج  

 حشا وليم نبيل. د               السجارس مجيخي  من عيشة لجي القخار واتخاذ الشفدية بالسخونة وعالقتها الحاتية الكفاءة

-008ل ل60بح ددلب لحدد  لنخلاددربحلبحلل خددةلبالق ب قددة.لانخددةلة ددر لقلاةددةلفدد لانددمالحلبحللاةددةلبح رعةددة لذ
ل.024

ل.لبحوكددددمن لبحربنةددددةلفقبلفل ددددملةددددمحكة ل6402قخددددر لامةدددد لا ددددمكرلفقبدددد لبحلمخدددد  لقبدددد لبحلمخدددد لقبدددد لبح ددددم  .ذ
اررةلا فحةلبحوررن.لانخةلبحيخرجلبحللاررة لسخةةلبحللاةةلبألسمسدةة لفبحل  ا لبح  بسرلح  لنخثةلبحلل خةلبحفم

ل.865-552ل ل2ذل65بحوررن ل
ل.لبحللفادةلبح ك دةةلسللغادللايد يل6464قخر لاند  لبح دا لفخفةةدمل لشدربلةلاد لفبحلدةخ لا دملقبد لبحليمدر.ذ

بحيلددل.لانخدددةلحخيبلفددةلادداتلج ادددةلا ل دد لبحيلددللفبحكدددلبخلبحرةددر  لحدد  لبح دددير قمحلفددرلال خددةلا ل ددد ل
 .656-652 ل002  بسمحلقلاةةلفرلبحللاةةلفقخ لبح ك) ل بةمةلبحللارراتلبحيلم ل

ل.لبحللفادددةلبح ك دددةةلفقبلفل دددملةدددمحلكواللبألخبلفددد لحددد ىلبحمدددبلملفدددرلودددرنلةيددد ل6402قدددرر) لادددلف لسددديا .ذ
 ددددةة ل بةمددددةلبحللغاددددلبحلبح قلنلبفةددددةلبحللنثمددددةلةددددمح ر لفبحف مفددددةلبحكلعةددددةلفبحل  ددددصلبألجم قل .  بسددددمحلاك

 .لل520-282ل ل2ذل62بالخ مبااتلبح ك اات ل
 .اك رجلفن  مللبحربح.لبح مهل  ل ب لبحيخرجلحخ لللفبحلر ر  ل.6405ذ.قمال لنم قلقب لبحل فا

بحللددل  متلقخددرل ف لبحلددثمم.للقبلفددةلبحوكددمن لبحربنةددةلةمن ددم لبح ددلب لحدد  لبحلددلبه اتل.ل6402 اة ددمن ل ةددة،.ذ
ل سمحةلامة لالل اللا لر   لسخةةلقخرجلبألا ماةةلفبإلةللمعةة لةمايةلفمص  لالام  لبحندببل.

لل.لنرفيددمحلبحوكددمن لبحربنةددةلحخللشدد متلفبحللشدد بحلفددرلا مفاددةلبح مرباةددة.لانخددةل6402ذعثددمت لفددل فتلخةددال.
 .60-0ل لل2ذل62ق لبحيخرجلبألا ماةة لسخةةلبحللاةة لةمايةلةما لبحيلب

حد ىل بح ك دةة فبحللفادة بحي دماةة ةمحکلمحةدة قبلفلد  فدر بألجدم قلر بحل درر ل.6408.ذسدا  بحكلم  ج لد  قبد 
ل.622-052ل ل8ذل24ا  م  ةماية بحللاةة  جخةة انخة .بحنماية نبلم

حل  دداتلبحوكددمن لبحربنةددةلفج ددلةلفددرللل.لالاددماالب شددم  6464قبدد لبح ددم   لفل ددرلقبدد لبح لادد ل   لسددم ةلار دد .ذ
بحلوملقتلبح ةم لح  لنمحثمحلبح  لبحفمارلبحفمار .لانخةل  بسمحلنلاررةلفاك دةةل لسخةدةلبحللاةدة لةمايدةل

ل.624-622 ل048بحدفم رق ل
ل.لقبلفددةلبحللفاددةلبح ك ددةةلةللغاددل لبحندد )لفبح ددتل  بسددةلاا باةددةلحمخثددةلاي دد لقخددرجل6402قخددر لالقة ددةل .ذ

حلبألالمةلبحب اةةلبحلرموةةلةمايةلفمص  لالام لف فخة.ل سمحةلامة لالل اللا لدر   لاي د لقخدرجلفن  ةم
لفن  ةمحلبح لمنمحلبحب اةةلفبحلرموةة لةمايةلفمص  لالام لف فخة لبحندببل.

 فدر ادتلبحلدلبه ات قا دة حد ى بح ك در فبحلد فق بح ك ةة بحللفاة اات بحيبلفة .ل6408.ذ ا مك  جسلمن قب بحخة 
ل68جخةدةلبحللاةدة ل –  خدربل ةمايدة :فبةللمعةدة نلارردة   بسدمح . بحبلصدفةة بألالدمة فدر بحللدم سة ودرن

 .84-ل68ل ل8ذ
ح  لبحلدلبه ات.ل ان م لبح لب بح قخ  ةمح     فقبلفل  بإلحوللفار ل.لبحل لل6460قب لبحرب   لشةلمنلقب لبح بلج.ذ

ل.50-0ل 28ذل2 رعةة لةمايةلبحل ةم لانخةلبحث ر لفرلبحللاةةلبح رعةة لسخةةلبحللاةةلبح
بحوكدددمن لبحربنةدددةلفبسدددمحا لاربة دددةلبحةدددغرطلفبحللفادددةلبح ك دددةةلسل ب دددمحلل.6408قبددد لبحدددل لت لةا دددملل ةددد .ذ

ل.25-82ل 6ذل08ةمحلوملبحرظةكرلح ىلايخلمحلبحللاةةلبح مصة.لانخةلسخةةلبحللاةة لةمايةلسكللبحلةخ ل
بحللفاةلبح ك ةةلفقبلفل ملةلي رلبح ةم لح  لقا ةلاتلبحمبلملبحللكدرفاتل  بسدةًم.لل.6402فل خر لفم فقل خلر.ذ

 .085-062ل ل80انخةلسخةةلبحللاةة لةمايةلن مم لذ
 ل.لقخ لبح ك)لبحيمج.ل ب لبحكوللحخمثمقةلفبح لل لقلمل.6446.ذمار لمرس لا لر لفقب لبحل لت ق تفم
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بح ددلب لفقبلفل ددملةللسدددلبحةددثك.ل ب لبح ددكمنلحخ لددللفبحلر ردد  لل.لبح دد   لقخددرلبن ددم ل6404ارسددر لشدد ل ب ل .ذ
لقلمل.

 نمحثدمح بح دلب لبحل  درلحد   ا دم بحلبن دم  ن  دات فدر ند  ربر الادماا ج دل ل.6448خلدة).ذ   لدة ارسدر 
 بح دخممللفدمارت  ةمايدة بحللاةة جخةة   ا لر    ال امة لال  سمحة .قلمل سخم ة فر بحيمشل بح  ؼ

ل.
 بحليخدة  حد ىلاد  بن بح لب  بن م  فيمحةة فر ف ف هلم بح ك ر فبألات بحي خةة بحة اةل.6460ب ل .ذلا م ا  ر  ل
 .024-50ل ل048ذل05بح ف خةة.لانخةلسخةةلبحللاةة لةمايةلا رلسرر  ل ةل مفاة بحيمج

بح ك درل بح د ب  الود  ادت قا دة ادات فبإلحو دافةلةم بحربنةدة بحوكدمن  فدر ل.لبحكدلفقل6405  ل شدم لادمةر.ذ
ل.684ل–ل600ل ل2ذل58فبألص من.انخةلسخةةلبآل بم لةمايةلا  م ل

انخدةلةمايدةل الدقل ل.لسخرللبحل دمنل لفقبلفلد لالرفيدمحلبحوكدمن لبحربنةدةلحد ىلبحلدلبه ات.6460ذا ير  لس من.
ل.028-055ل ل6ذل22 لحخيخرجلبحللاررةلفبح ك ةة

 قا دة حد ى بحربنةدة فبحوكدمن  ن لد لبإل ثدمط قخد  حخ د     بلجل بح ةم  ف  بح  ال.6402  لسا لقب لبحياة .ذ
 حيخد  بأل  اةدة بحنلعةدة لبحلل   دة بح فحةدة بحلنخدةلبحللارردة لفة د  بحلخدك ةمايدة بحللاةدة جخةدة نخثدة ات

ل.682-658ل ل2ذل2ل لبأل  بح ك) ل
بح ك دةةلحد  لنخثدةلبحلل خدةلبحفمارردة.لل.لبحوكدمن لبحربنةدةلفقبلفل دملةمحللفادةل6408  لصبل لبح متلقبد لبح دم  .ذ

ل.002-042 ل2بحلنخةلبحيخلةةلحخ  بسمحلفبحث ر لبحللاررةلفبح رعةة لسخةةلبحللاةةلبح رعةة لةمايةلا  م 
ل.لفمقخةةلالاماالا شم  لايلفدرلسدخرسرلح كد لبحينددلبحلدليخ لفن  داتل6402  لصبل لبح متلقب لبحولر .ذ

بحلنخدةلبأل  اةدةلفدرلل منلبحا  لفرلبحل ب تلبح إراةةلفرلحدربنلا درلس مادة.لبحللفاةلبح ك ةةلح  لبألنكميلبح
ل.080-020ل 6ذ02 لةمايةلبحالارل لبحيخرجلبحللاررة

ل.لبحللفاةلبح ك ةةلفقبلفل ملةلربة ةلبحةدغرطلبحل  ةدةلحليخلدرلبحليمهد لبأل هلردة.ل6460  لقب لبحل لتل .ذ
ل.026ل-042ل ل66ذل8بحلنخةلبحيلاةةلحخيخرجلبحللاررةلفبح ك ةة ل

 ايخلدمحلنمحثدمح ادت قا دة بح ك ةةلح ى ةمحللفاة فقبلفل م بحل  سة بحربنةة بحوكمن .ل6405 .ذ مرا) لقمسلات
ل.224-882ل ل86ذل86سرهمج ل بحللاررة لسخةةلبحللاةة لةماية نخةبحللبألنكمي.  رمض
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