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 alhankwyi@uomosul.edu.iq َ. ٌثًٕ هاشُ ٌطفٍ اٌحٕىاوٌ

 لغُ اٌؼٍىَ اٌتشتىَح وإٌفغُح/ وٍُح اٌتشتُح ٌٍؼٍىَ االٔغأُح/ خاِؼح اٌّىصً
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 :ٍِخص اٌثحث

ٌلفذ اللهاٍخ الّ ثىبء مقٕابً الغبمثٕاخ الصقعإخ ماه َعٍاخ الىماو المزجبكلاخ  

لاالِ ؾلجااخ  لٕااخ الزوثٕااخ للعلااُ  اٜوَاابوٕخ َلٕاابً مَاازُِ الغبمثٕااخ لاالِ ال لجااخ َثىاابء 

ٕخ َلٕبً مَزُِ الموَواخ للِ ؾلجخ  لٕخ الزوثٕخ للعلُ  اٜوَبومقٕبً الموَوخ الىفَٕخ 

الىفَٕخ للِ ال لجخ، الزعوف علّ العٝلخ ثٕه المزغٕؤه َكٜٜد الفاوَ  فآ مَازُِ 

غ لمزغٕاوْ الغاىٌ  (الموَواخ الىفَإخ)الغبمثٕخ الصقعٕخ,  لالِ ؾلجاخ  لٕاخ الزوثٕاخ َفقاب

هاثاااع(، اعزمااالد الجبؽضااابن علاااّ الماااىٍظ  -اوااابس(، العاااا اللهاٍااآ )اَ  -)م اااُه

( ؾبلاات َؾبلجااخ 280ئمزااً ل جٕعااخ الجؾااش َريُوااذ عٕىااخ الجؾااش مااه )الُظاافٓ لمٝ

افزٕااوَا ثبل ؤقااخ العصااُائٕخ ال جقٕااخ مااه مغزمااع الجؾااش المزمضاار ث لجااخ  لٕااخ الزوثٕااخ 

للعلااُ  اٜوَاابوٕخ فاآ عبمعااخ المُظاار َلزؾقٕااث اٌاالاف الجؾااش لبمااذ الجبؽضزاابن ثجىاابء 

قاُح الزمٕئاخ للفقاواد َالضجابد اكارٓ الجؾش َاٍزقواط ظللٍمب المبٌوْ َالجىبئٓ َال

( فقااوح امااب 42ث ؤقااخ اٜعاابكح َثلااف عاالك فقااواد المقٕاابً اَٜ  ثعااُهرً الىٍبئٕااخ )

( َثلاف معبمار الضجابد 40ثبلىَجخ للمقٕبً الضبوٓ فجلغذ علك فقوارً ثعاُهرً الىٍبئٕاخ )

( فقااوح عُلغااذ 0.81( َالضجاابد لمقٕاابً الموَوااخ الىفَاإخ )0.85لمقٕاابً الغبمثٕااخ )

لم اٜعزمبعٕااااخ َاٜوَاااابوٕخ اجٕبواااابد اؽعاااابئٕب ثبٍاااازقلا  الؾقٕجااااخ اٜؽعاااابئٕخ للعااااُال

(SPSS:َاظٍود اللهاٍبد ثعػ الىزبئظ َمىٍب ) 

ماه الغبمثٕاخ الصقعإخ  عابلٓرمزع ؾلجخ  لٕخ الزوثٕخ للعلُ  اٜوَبوٕخ ثمَازُِ  -1

 َالموَوخ الىفَٕخ.
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Abstract 

The study aimed to build a scale of personal attractiveness from 

the mutual point of view among students of the College of 

Education for Human Sciences, measure the level of 

attractiveness of students, build a scale of psychological 

flexibility for students of the College of Education for Human 

Sciences, measure the level of psychological flexibility of 

students, identify the relationship between the two variables and 

the indications of differences in the level of personal 

attractiveness. The psychological flexibility of the students of 

the College of Education according to the variables of sex 

(Males - Females), the academic grade (First - Fourth), the two 

researchers relied on the descriptive approach for its suitability 

to the nature of the research, and the research sample consisted 

of (280) students who were chosen by the stratified random 

method from the research community represented by students of 

the College of Education for Human Sciences at the University 

of Mosul and in order to achieve the research objectives, the two 

researchers built the two research tools and extracted their 

apparent and constructive truthfulness and the distinctive 

strength of the paragraphs and stability by the method of 

repetition. Reliability for the gravitational scale (0.85) and 

stability for the psychological flexibility scale (0.81) paragraph 

The data were statistically treated using (SPSS) statistical 

program and the studies showed some results, including: 
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1- Students of the College of Education for Human Sciences 

enjoy a high level of personal attractiveness and flexibility 

Mental. 

2- Male and fourth-grade students enjoy a better level of 

personal attractiveness than male students Females and first-

grade students, and in light of the results, the two researchers put 

forward some recommendations And proposals. 

 

 

 اٌفصً األوي

 اٌتؼشَف تاٌثحث

 :Problem of the Research ِشىٍح اٌثحث

رعاال الصقعاإخ مااه المزغٕااواد الزاآ افااند ؽٕاايا  جٕااوا مااه اٌزمااب  علماابء الااىفٌ 

غ  ثعاال ان ععااا ثععااووب الؾاابلٓ اليضٕااو مااه الزغٕااواد العلمٕااخ  َاٜعزماابخ فعُظااب

َاٜلزعبكٔخ َالَٕبٍٕخ َمب افوىرً مه مصيٝد وفَٕخ َظواعبد اصود علاّ َعاُك 

ٕه كفعذ الجابؽضٌمٕخ ٌني الفئخ العمؤخ ُاظلً فبظخ موؽلخ الصجبة َوموا ٘الفوك َر

للمؾبفماخ علاّ ثىابئٍم الىفَآ الّ اعاواء اليضٕاو ماه اللهاٍابد فآ المٕالان الغابمعٓ 

لٍني الصؤؾخ المٍمخ فٓ المغزمع لمَبعلرٍم علّ الزُافث الَلٕم َلل اشابه )فَازىغو( 

غ ٔزقبهثُن َٔيكاك الزفبعار معٍام. َٔزؾقاث راؤصٕو مزجابك   ان اٜفواك النٔه ٔزقبثلُن ُٔمٕب

ليضٕاو اٜفٕوح ثلأوب وَامع َواوِ ا اَٖوخَفعُظب فٓ  ,َٔبعل علّ اهٍبؿ العٝلبد

مه المصيٝد َالعلاَح ثٕه ال لجخ َالزموك علّ ٍال خ الغبمعاخ َالعابملٕه فٍٕاب َليآ 

ٔغزاابى ال لجااخ ٌااني الموؽلااخ ثزُافااث ٍاالٕم ٔغاات علااّ الغبمعااخ ثياار  ُاكهٌااب الَااعٓ 

لزوٍاإـ ٍاامبد الغبمثٕااخ الصقعاإخ َالموَوااخ لاالِ ؾلجاازٍم َثبعزجبهوااب رلهَٔاإبد فاآ 

د للجؾش َكهاٍخ لٍاني المزغٕاواد ماه فاٝ  اٜعبثاخ الغبمعخ كفعزىب مضر ٌني المصيٝ

 علّ الزَبإٜد الزبلٕخ:

مب مَزُِ الغبمثٕخ الصقعٕخ مه َعٍخ الىمو المزجبكلخ للِ ؾلجخ  لٕخ الزوثٕاخ  -1

 للعلُ  اٜوَبوٕخ فٓ عبمعخ المُظر.

مب مَزُِ الموَوخ الىفَٕخ للِ ؾلجخ  لٕاخ الزوثٕاخ للعلاُ  اٜوَابوٕخ فآ عبمعاخ  -2

 المُظر.

غ لمزغٕااواد  كالااخ فاآ مَاازُِ  ااٝ المزغٕااؤه َفقااٌَاار ُٔعاال فااو -3 الغااىٌ ) ب

 .(َالعا اللهآٍ

 الزعوف علّ كٜلخ العٝلخ ثٕه المزغٕؤه. -4

 

 :The Importance of Reserch أهُّح اٌثحث

لير مىب شقعٕزً المىفوكح َالزٓ ٜ رزيوه مضر ثعمبد اٜظبثع َهغم الزىُخ الصالٔل 

الٍبئر فٕمب ثٕىٍب اٜ اوىب فٓ  ضٕاو ماه اٜؽٕابن ٔميىىاب ان ومٕاي فٓ الصقعٕبد َالزجبٔه 

ٓ فٍىاابا الصقعاإخ الىبعؾااخ ، الصقعاإخ عاالح اوماابؾ للصقعاإخ ثمعىبٌااب العملاا ثاإه
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اٜعزمبعٕااخ، الصقعاإخ اٜو ُائٕااخ، الصقعاإخ القٕبكٔااخ، الصقعاإخ الغناثااخ الماائصوح، 

 .                                 .....الااااااـ الصقعاااااإخ اٌٜزياىٔااااااخ، الصقعاااااإخ الؽااااااعٕفخ َالصقعاااااإخ القُٔااااااخ

 (30: 2000)عجل هللا, 

َوؾه ومٕي ثٕه شقط َافو للٌُلخ اَٜلّ فىقبثر مه الىبً مب ووربػ الٍٕم َوىغانة  

الااّ شقعاإبرٍم ٌَىاابا مااه ٔزغاابَى رغبَثىااب معٍاام ؽاالَك اٜوغااناة الااّ اٜعغاابة 

م اظاؾبة الصقعإخ الغناثاخ فٕىب ٌارجٍووب شقعٕزٍم َرئصو َاٜوجٍبه َالزؤصو َالنٔه 

 (13: 2003)ؽمبكح,  المئصوح

ٔعوف  )ثبليبهٔيماب( اَ )الغبمثٕاخ الصقعإخ( ماه  رعزجو الصقعٕخ المغىبؾَٕٕخ أَ مب

فٓ ٌنا الععو ثعلمب  ضود المعبلؼ َالمصابغر  لٍباٌم الصقعٕبد الزٓ وؾه ثؾبعخ 

َالعواعبد َثلأوب وفقل اوَابوٕزىب فمضار ٌاني الصقعإخ رَاز ٕع  َات القلاُة مَازىلح 

ثقبعلح اٜفٝ  فٓ رعبملٍب ٜن الغبمثٕخ رعزمال ثبللهعاخ اَٜلاّ علاّ هإٔاخ الىابً لا  

زقلمُوً ماه َلٌٕ هإٔز  لىفَ  َعه ملِ لجُ  اٜفؤه َان مب ٔوَوً ثعُٕوٍم ََٔ

رقٕإم وفَا  َرمزابى ثلهعاخ عبلٕاخ ماه الصافبفٕخ لالهر  علاّ  أعلّ ماهمعبٕٔو لزقٕٕم  

ان رزااوا او جاابخ علٔاال لاالٍٔم ٔغاات مااع اٜفااؤه َفاآ عٝلبراا   ,لىفَاا رقٕٕماا   عااه

َرزؤ ل ثؤن اٜفؤه ٔؾجُن الؾلٔش َالزعبمر مع  فماب ماه ث ار عمإم َلبئال مصاٍُه 

غ اٜ َ اابن ٔمزلاا  شقعاإخ لُٔااخ ؽفمااً الزاابهٔـ َوااب  مىبظاات هفٕ عااخ َلاالهاغ مومُلااب

 .َعناثاااااااااااااخ َمزمبٍااااااااااااايخ َماد ؽمااااااااااااابً مزااااااااااااالفث للُظاااااااااااااُ  للقماااااااااااااخ

 (19: 2000)ال ُٔر، 

هعاخ اَٜلااّ علاّ رااُاىن لَفآ رُاظالىب َرفبعلىااب ماع اٜفااؤه َرؤصوواب ثٍام وعزماال ثبل

 .مصاااااااابعووب َؽَااااااااه ممٍووااااااااب َلاااااااالهرىب علااااااااّ الزعبماااااااار معٍاااااااام ثفبعلٕااااااااخ

   (79: 2007، َٜول لٕر)

َللهح الفوك علّ الزُاظر مع اٜفؤه ٍَٔم فٓ رصيٕر الغبمثٕخ ٌَنا ٔىصؤ ماه فاٝ  

فو ٍاام َالقاابئم علااّ الفٍاام َالصااعُه ثاابٖاٜؽزياابا َالزقاابهة المزجاابك  َالمزماابً مع

 مب ٔزؾقث ٌنا الزُاظر ثبلممٍو القبهعٓ للصقط َالنْ ٔقلث كهعاخ َالزؤصٕو فٍٕم 

اٜفؤه لً َمبوعىٓ ثً لإٌ فقاؿ المٝثاٌ َاوماب رعابثٕو الُعاً مه رقجلً لىفًَ َلجُ  

َرَااؤؾخ الصااعو َاٜوؽااجبؾ َ لٍااب رقجااو عااه الؾبلااخ اٜعزمبعٕااخ َالزُاظاار َرعاايى 

 (19: 1997)ُٔوٍُلُفَيٓ، .العٝلبد

زً َثعُهح عبمخ ٔمٕر اٜشقبض لمه ٔغانثٍم ثؾلٔضاً َؾؤقاخ  ٝماً َلجبلزاً َ ٕبٍا 

لمَبد الن بء الزٓ ٔجالٍٔب الفاوك فآ رعبملاً َالزآ الٍُبمخ َ عبملٓؼبفخ الّ مل  ثبٚ

رزااوا اصااوا َاؼااؾب علااّ اٜفااؤه َاما اعزمعااذ رلاا  العاافبد مااع اٜفااٝ  َعمااب  

الوَػ َالزَبمؼ َالزُاؼاع فآ الزعبمار ماع اٜفاؤه رؾقاث عبمار اٜعغابة َاظاجؼ 

 (21: 2010المؾجُثخ َالمئصوح.)ثلهان، الفوك مه مَْ ٍمبد الصقعٕخ 

ان َظا شقعٕخ الفوك ثؤوٍب عناثخ َمئصوح َلُٔخ لً اٌمٕخ ثبلغخ فآ اؾابه المغزماع 

النْ ٔعٕش فًٕ ٍُاء ان  بن فٓ مغب  اٍٜوح اَ العمر اَ فٓ أْ مغب  ماه مغابٜد 

ىاب َرؾقٕاث اٌالافىب ئمَارىاب َأعاب  اهاصجابد المقزلفاخ ٘وٍاب المفزابػ الَاؾوْ ٚالؾٕبح 

ٕزٍاااب َرؤصٕوٌاااب علاااّ الصقعااإبد اٜفاااوِ اصىااابء رزمٕاااي ثفبعلَوعاااجؼ مْ شقعااإخ 

 (3: 2011)ٌومي،  با معٍم ؼمه العٝلبد اٜعزمبعٕخ.اٜؽزي
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ٔغانة  َاشبهد الل زُهح )أفب  لٌُه( فٓ عبمعخ أُآٌ فٓ الُٜٔابد المزؾالح ان ماب

الىبً الّ ثعؽاٍم الاجعػ شاعُهٌم ان اٜفاو ٔمياه الضقاخ ثاً َاواً مؾات اَ مؾجاُة 

لمصاابعووب ٍَاإيُن ثغُاهوااب لزقاالٔم المَاابعلح َالعااُن عىاال اؽزٕبعىااب َاوااً ؽَاابً 

 (24: 2002)ؽمُ، .لٍب

( ان اٜفاااواك الااانٔه ٔزمزعاااُن ثلهعاااخ Bensonام ٔصااإو كهاٍاااخ )ثٕىَاااُن َافاااوَن 

مورفعخ مه الغبمثٕخ َالٍُبمخ لل رلقُا المَابعلح ثلهعاخ ا جاو ماه اَلئا  المفؾُظإه 

 الغبمثٕااااااخ.ن ثقااااااله مااااااىقفػ مااااااه الاااااانٔه راااااام اكها ٍاااااام علااااااّ اوٍاااااام ٔزمزعااااااُ

 (52: 2006)الصموْ، 

 ٕه ؾلجاااخ الغبمعاااخ فقااال اشااابهد كهاٍاااخاماااب عاااه القعااابئط الزااآ رزعلاااث ثااابلقجُ  ثااا

(Kidd, 1951 ٓان اٜعزمبعٕااخ َالنٌىٕااخ َالمزفزؾااخ َالؾماابً َالىؽااظ اٜفٝلاا )

 (762: 1988)ٌومي،  .مر رئل مه الغبمثٕخ ثٕه اٜلوانَالمَئَلٕخ  لٍب عُا

( ان ٌىاابا عٝلااخ ثاإه الممٍااو الصقعاآ Muma, 1965َاشاابهد كهاٍااخ مُمااب )

)عجال الاوؽمه,   َلنل  رؤصٕو علاّ الزؾعإر اللهاٍآ.َالقجُ  اٜعزمبعٓ ثٕه ال لجخ 

1998 :45) 

ه ثلوٕب  ابوُا ا ضاو ل فاب ( ان الن ُه الغناث1983َٕثُهَْ،  صفذ كهاٍخ )ٍبولهً 

 العاااااالالبد  مااااااب اشاااااابهد كهاٍااااااخ لقٕااااااب  َموؽااااااب َريٕفااااااب َا ضااااااو اٍاااااازعلاكا

( ان الزصابثً فاآ العاافبد الصقعاإخ َٔائكْ الااّ الزغاابمة ثاإه اٜفااواك 1960)اىاهك 

 .فاااااااؤهَان عماااااااو الفاااااااوك َٔااااااإو ؾاااااااوكا فااااااآ للهراااااااً علاااااااّ اٜوغاااااااناة لٗ

 (18: 2005  به ٔىغٓ كٔر,)

( ان ماه فعابئط الصقعإخ الزآ House, 1999َأظٍاود وزابئظ كهاٍاخ ٌابًَ )

الصقعإخ )اليبهٔيماب( ٌآ العال  َالموَواخ َلاُح اٜهاكح َالؾُٕٔاخ  رزمزع ثبلغبمثٕخ

 (House, 1999: 189).الزفبإ  َالىصبؾ َرؾمر المَئَلٕخَ

بعٕاخ لصقعإخ اليبهٔيماب ( ان العفبد اٜوفعبلٕاخ َاٜعزم1992أمب كهاٍخ )ٍٕوافٕه 

للجبلاخ ن َافٝ  َالَالُا اٜعزمابعٓ المقجاُ  َاليفابءح اٜعزمبعٕاخ َالزاُاىرزمضر ثب٘

 (Serafin, 1992: 54) َعل  الزوكك لغنة اٜفؤه.

 مب ان لزيواه اٜؽزيبا فآ المُالاا الزآ ماه المؾزمار ان ٔلزقآ فٍٕاب اٜفاواك َعٍاب 

غ ماه الزغابمة ثٕاىٍم َٔقا ُْ لُعً َعبمر الزصبثً ثبلقٕم َاٜهاء َاٜرغبٌبد ٔىصؤ وُعاب

 (Robert, 1974: 164) العٝلبد َالوَاثؿ اٜعزمبعٕخ.

( ان مااه اٌاام مااب ٔمٕااي اٜشااقبض الاانٔه ٔمليااُن اليبهٔيمااب ٌاآ 2008َاشاابه )مغٕاال 

 ( 216: 2008)مغٕل، .  الضقخ ثبلىفٌ

فَاآ رعاال مئشااو  جٕااو للعااؾخ قااخ َاٜراايان الىض( ان الPopkishام ٔااوِ )ثااُثيش 

 (Popkish, 2001: 75) الىفَٕخ.

الزيٕاا َالموَواخ َالم بَعاخ َلال  مب ان الصقعٕخ الغبمثٕخ رزَم ثقالهح  جٕاوح علاّ 

َٔزغٕت الفوك لىفٌ المضٕو ثبٍزغبثبد مقزلفاخ ؾجقاب ل جٕعاخ المُلاا اَ الماوف الانْ 

 (34: 2003)هثٕع،  .ٔؾلس فًٕ المضٕو

وغبؽابد فآ  ماه فاٝ فؤه ىب َوياُن لابكهٔه علاّ الزاؤصٕو ثابَٖليٓ وؾقث ؾمُؽبر

مااه ان ومزلاا  ٍاامبد رزمضااار  َوزمٕااي عااه اٜفاااؤه ٜثاال ثغاالاهح العمااران َ الؾٕاابح
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ؽااع و ثاابلزُاىن اٜوفعاابلٓ َاٜؽزااوا  َاٍٜاازقٝ  ثمااب ٔزىبٍاات مااع  اار مُلااا َان ٜ

فٓ لُالت عبملح فبظاخ  َوؾاه فآ القاون الؾابكْ َالعصاؤه َماع َعاُك ٌانا  اوفَىب

 ُه العٝلاااااااابد اٜوَاااااااابوٕخ َاهرقبئٍااااااااب.الز ااااااااُه الزيىلااااااااُعٓ َثبلزاااااااابلٓ ر اااااااا

 (2، 2003)ٍٝمخ: 

بلعااؾخ الىفَاإخ الىفَاإخ القاالهح علااّ ا َاابة الصقعاإخ الزُافااث َالزمزااع ثلموَوااخ َل

للهح عقلٕخ َفيؤخ مز ُهح َوبؼغخ لبكهح علّ اٜوغابى َلٍاب ماد َاٜوفزبػ العقلٓ َ

 القبثلٕخ علّ الزيٕا مع  

 (152: 2011يبمار اٜعزمبعٓ)عجال الٌُابة، الزغٕواد اٜعزمبعٕخ َرزَم ثبلز - أ

المون فٓ رفيٕوي َعٝلبرً ٍَلُ ً ٌُ شقط مىفازؼ  ان الصقط 1994ٔوِ عبا َ

ؾااالٔش لعلاااّ العااابلم ثُظااافً ٔملااا  ٍااامبد الؾُٕٔاااخ َالىصااابؾ َالزعاااؤؼ َؽااات ا

 (4: 2005َاٜعزمبعبد.)العياَْ، 

ثُظاافٍب ميُواابد معٕىااخ للجصااو علااّ مُاعٍااخ ؼااغُؾ الؾٕاابح َاىمبرٍااب ثاار َرؾقٕااث َ

َٔاازغٕت للجٕئااخ الغلٔاالح  مَاازُِ معقااُ  مااه الزااىعم َعااُكح الؾٕاابح فبلصااقط المااون

مب  ابن لمٝئمخ رؾقث الزيٕا ثٕىٍمب َمعىّ مل  ان رُافث الفوك ٔيُن اٍٍر  اٍزغبثخ 

الفااوك مووااب َالعيااٌ ظااؾٕؼ  لمااب للااذ موَوزااً للااذ للهرااً علااّ الزيٕااا فاآ مؾاإؿ 

 (30: 2000)عجلهللا، ظوَفً َثٕئزً الغلٔلح.

ٌاآ عبماار َلاابئٓ عىاالمب َالعاابكمخ  االقاالهح علااّ رؾماار المُالاا ٍبَمااه مئشااوار

ٔزعوغ الفاوك للق او ٌَآ كالاخ رفبعار الفاوك ماع الجٕئاخ َالزُافاث الفعاب  َالمُاعٍاخ 

 (13: 2018)اثُ ؽَٝح،  لؽغُؾ َالمصيٝد الؾٕبرٕخ الععجخ.أٜغبثٕخ ل

صو اليجٕو فٓ اٍزمزبعىب ثبلؾبؼو َالصعُه ثبلوؼب عه الىفٌ َالؾٕبح َالَٝ  َلٍب ا٘

 (15: 2015)ٍلٕمبن،  القبهعٓ. عبلمالىفَٓ مع ال

ؾبلت َؾبلجاخ فآ الموؽلاخ الضبؤُاخ  600اعؤذ  (2011َمه وزبئظ كهاٍخ )عبَ و, 

لجار َالمَابولح ماه رجىٓ ان الموَوخ الىفَٕخ فٓ ا زَبثٍب رزؤصو ثملِ الزُاظار العابئلٓ 

 (Eaoky: 2011: p87) افواك اٍ٘وح مع ثعؽٍم الجعػ.

اوق ابخ الىموح أٜغبثٕخ للؾٕبح َاٍٜزمواهٔخ فٓ ع بء اٜوَبن كَن  فعبئعٍبَمه 

ب  الفعب  ٌَُ افزٕبه افؽر الَجر َالٍُبئر لىقار اٜفيابه اَ  آثخ اَ ملر  نل  اٜرع

َالَلُا لٝفؤه ثعال  ََؼاُػ ثغاوغ الزاؤصٕو أٜغابثٓ فآ افيابهٌم َالمصبعو 

 (58: 2008)ؽَبن،  ٍلُ ٍم ثعٕلا عه المعلؾخ النارٕخ.َمصبعوٌم َ

زعااوغ الفااوك لمُالااا ٔ مبالضجاابد َالمؾبفمااخ علااّ الٍاالَء َاٜراايان عىاال َرعيااٌ

ععاجٕخ اَ ظابكمخ َأؽاب رزؽاؼ فآ للهراً علاّ الزعابٔش ماع اٜفزٝفابد َمَابٔوح 

ارقاابم القاواهاد ثمعىاّ رؾقٕاث الزاُاىن فآ  اار َالز اوف فآ الؾيام   اٜفاؤه َعال

مااُه و لٙفلقٍااب هللا رعاابلّ فاآ اٜوَاابن رغعلااً ٔىماامغؤاابد الؾٕاابح ٌَاآ لااُح  بمىااخ 

ٓ ثَاوعخ صابفثمىبظٕو مقزلفخ َهكَك افعب  مزعلكح َمعبَكح اٜهرلاك فٓ الىيَبد َالز

الز اُه َاٍٜازمزبخ ثبلؾٕابح َفلاث رُلعابد أغبثٕاخ وؾاُ َمه الزلٌُه َمعبَكح الىماُ 

 (15: 2013)ٍعبك, . المَزقجر َالقلهح علّ ؽر المصيٝد ثمٍبهح 

( ان الموَواخ الىفَاإخ كالااخ اكاهح 2005َثٍانا العاالك رئ ال مىممااخ العاؾخ العبلمٕااخ ) 

 (289: 2018) بثٕه،  .اٜىمبد َمُاعٍخ اٜؽلاس العبكمخ
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 فئخ الصجبة ٌم الضموح الؾقٕقٕخ للمغزمع لنا ٔغت ان وعال لٍام العالح َوؽاع لٍامَثمب ان 

ىغبػ َالزمٕي فعُظب َاعجابء علّ رؾقٕث ال ٘علاكٌم َمَبعلرٍماٌٜلاف َالق ؿ 

الؾٕبح فٓ ريأل فٓ  ر مغبٜرٍب اٜعزمبعٕخ َاٜلزعبكٔخ َالىفَٕخ َاٍٜاؤخ َالمٍىٕاخ 

 (15: 2013)ٍعبك، َاللهإٍخ َ لٍب رقع علّ عبرث الصجبة َمىٍم ؾلجخ الغبمعخ.

 ٍنا الجؾش فٓ الىقبؾ الزبلٕخ:لٌمٕخ الىمؤخ مه ٌىب رجوى ا٘

مااه  ٔجاان  اثىبءٌااب َرقاالمٍب ٔعزمال ثبلمقااب  اَٜ  علااّ مقاالاه مابان ر اُه اٜماام  .1

 ٍبعٍل فٓ ٍجٕل

 .الغلٔلح اصواء الجؾش العلمٓ ثبللهاٍبد َالجؾُس .2

الؾلاصااخ الىفَاإخ لمفٍااُمٓ الغبمثٕااخ لصقعاإخ َالموَوااخ الىفَاإخ َلٍاانا لااوهد  .3

 الجبؽضزبن اعواء ٌنا الجؾش.

 ث الىفَٓ َاٜعزمبعٓ.رعلث المفٍُمٕه ثمئشواد العؾخ الىفَٕخ َالزُاف .4

 عٕىخ الجؾش ٌم ؾلجخ الغبمعخ عمبك اٜمخ َر ُهٌب المَزقجلٓ. .5

 أِا االهُّح اٌتطثُمُح فهٍ:

اؾٝخ الجبؽضزبن علّ الزواس الَٕيُلُعٓ مه الجؾُس َاللهاٍبد لام ٔقاع ثإه  -1

أااالٍٔم أْ كهاٍاااخ ر ولاااذ الاااّ كهاٍاااخ العٝلاااخ ثااإه مفٍاااُمٓ الغبمثٕاااخ الصقعااإخ 

 ٕخ للِ ؾلجخ الغبمعخ َمه ٌىب او لقذ فيو ٌني اللهاٍخ.َالموَوخ الىفَ

ٔميااه اٜعزماابك علااّ اٜكاراإه فاآ افزٕاابه اٜفااواك للمٍااه َالمىبظاات المىبٍااجخ  -2

 بً رُافقٍم الىفَٓ َاٜعزمبعٓ.َأؽب فٓ لٕ

ٔعل ٌنا الجؾش ثلأخ لجؾُس افوِ ٔميه ان ٔغؤٍب الجبؽضٕه لمواؽر َعٕىابد  -3

   .ثبٜعزمبك علّ وزبئغً َرُظٕبرً َمقزوؽبرً مقزلفخ

 

 :Aims of Research اهذاف اٌثحثثاٌثاً: 

 ثىبء مقٕبً للغبمثٕخ الصقعٕخ مه َعٍخ الىمو المزجبكلخ. -1

 ثىبء مقٕبً للموَوخ الىفَٕخ. -2

الزعوف علّ مَزُِ الغبمثٕخ الصقعٕخ مه َعٍاخ الىماو المزجبكلاخ لالِ ؾلجاخ  -3

 .ثصير عب  اٜوَبوٕخ فٓ عبمعخ المُظر لٕخ الزوثٕخ للعلُ  

اٜوَاابوٕخ فاآ الزعااوف علااّ مَاازُِ الموَوااخ الىفَاإخ لاالِ ؾلجااخ  لٕااخ الزوثٕااخ  -4

 .ثصير عب  عبمعخ المُظر

ماه َعٍاخ الىماو كٜٜد الفوَ  فٓ مَزُِ الغبمثٕخ الصقعإخ الزعوف علّ  -5

 َفقب للمزغٕواد: فٓ عبمعخ المُظرللعلُ  اٜوَبوٕخ  للِ ؾلجخ  لٕخ الزوثٕخ المزجبكلخ

 اوبس(. -الغىٌ )م ُه -أ

 هاثع(. -العا اللهآٍ )اَ  -ة

لالِ ؾلجاخ  لٕاخ الزوثٕاخ الزعوف علّ كٜٜد الفوَ  فٓ مَازُِ الموَواخ الىفَإخ  -6

غ للمزغٕواد:  للعلُ  اٜوَبوٕخ فٓ عبمعخ المُظر َفقب

 اوبس(. -الغىٌ )م ُه - أ

 هاثع(. -العا اللهآٍ )أَ  - ة
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العٝلخ ثٕه الغبمثٕخ الصقعٕخ مه َعٍاخ الىماو المزجبكلاخ لالِ ؾلجاخ الزعوف علّ  -7

 لٕخ الزوثٕخ للعلُ  اٜوَبوٕخ  َالموَوخ الىفَٕخ للِ ؾلجخ  لٕخ الزوثٕخ للعلاُ  اٜوَابوٕخ 

 فٓ عبمعخ المُظر.

 

 :Search limitsساتؼاً: حذود اٌثحث 

 رمضلذ ؽلَك الجؾش ثمب ٔلٓ:

اٜوَبوٕخ فٓ  لٕخ الزوثٕاخ للعلاُ  اٜوَابوٕخ فآ عبمعاخ الؾلَك الميبوٕخ: اٜلَب   -1

 الواثع(. -المُظر َللعفُف اللهإٍخ )اَ٘ 

 (.2019-2018الؾلَك اليمبوٕخ: العب  اللهآٍ ) -2

َماه  اٝ الغىَإه الواثاع(  -الؾلَك الجصؤخ: ؾلجخ العافُف اللهاٍإخ )اَ٘  -3

 َبوٕخ/ عبمعخ المُظر.َلللهاٍبد العجبؽٕخ فقؿ فٓ  لٕخ الزوثٕخ للعلُ  اٜو

 

 :Definition of the Terms تحذَذ اٌّصطٍحاخخاِغاً: 

 ولذ ػشفها وً ِٓ: Interpersonal Attractionأوال: اٌدارتُح اٌشخصُح 

 Shaikh& Kanker( 1994شاوٍ ووأىُش ) -1

 ((.المٕااااااااار لزقٕااااااااإم اٜفاااااااااو رقٕٕماااااااااب أغبثٕاااااااااب علاااااااااّ اٍااااااااابً اٜعغااااااااابة))

(Kanker, 1994: 64) 

 (lodhi 2014( )2014) ٌىدهاٌ -2

لُح رىصؿ ثٕه شقعٕه رئكْ ٚلبمخ عٝلبد َظلالبد ٔععت رفولزٍم رعزمل علاّ ))

 (Lodhi, 2014: p287)(فٓ اٍٜلُة الصقعٓرقبهة َعٍبد الىمو 

 (2001حشاْ ) -3

عابفً ثقعابئط رلاً عاه اٜفاؤه ٚ المٕر مه شقط وؾُ شقط افاو َرفؽإٝغ ))

 (20: 2001)ؽوان، .(( مصجعخ لؾبعبرً

 (2006لاِىط اوغفىسد ) -4

ٌٓ اليبهٔيمب للِ  ر شقط لغنة اٖفو َالزؤصٕو فٕاً َراؤرٓ ثمعىاّ المغىبؾَٕإخ ))

 (oxford: 2006. P126) (( .أَ ٍؾو الصقعٕخ

 (2008ِدُذ ) -5

الزآ رمزلا  القالهح عاه الزاؤصٕو أٜغابثٓ فآ اٜفاؤه ٌَٓ شقعٕخ عناثخ َمئصوح ))

َعبؾفٕااب ثؾٕااش ٔصااعو الصااقط المقبثاار ثبلواؽااخ عااه ؾؤااث الزُاظاار معٍاام فيؤااب 

 (215: 2008.)مغٕل، ((لً َاٜؾمئىبن معً َٔفزؼ للجً

 (2013اٌدثىسٌ ) -6

ٌٓ رل  الصقعٕخ المزمزعخ ثَامبد أٍاوح ٍَابؽوح َملٍماخ لٗفاؤه رؤفان ثىاُاؽٓ ))

 (12: 2001)الغجُهْ،  .(( غنة وؾٌُم ثير مُكح َاؽزوا للُثٍم َرى

 (2013صاٌح ) -7

لصااقط افااو لمااب ٔمزليااً مااه فعاابئط ممٍؤااخ اَ معىُٔااخ اَ َعلاوٕااخ اَ المٕاار ))

 (16: 2013)ظبلؼ،  .((افٝلٕخ اَ اعزمبعٕخ رجعش علّ ٍلُا الزواثٓ مىً
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 (2015حداصٌ ) -8

ٓ ٍااامخ رغعااار ظااابؽجٍب ٔمزاااع ثمَااازُِ عااابلٓ ماااه الزاااؤصٕو َٔياااُن لؤجاااب ماااه ٌااا))

 (11: 2015.)ؽغبىْ، ((اٜفؤه

 :اٌشخصُحاٌتؼشَف إٌظشٌ ٌٍدارتُح 

ٌاآ َظااا ٔ لااث علااّ الصااقط الاانْ للٔااً ؽؽااُه ممٕااي لاالِ اٜفااؤه مااه فااٝ  

رمزعً ثَمبد ممٍؤخ َاعزمبعٕخ َمعوفٕخ َاوفعبلٕخ اصىابء رفبعلاً معٍام َٔياُن لابكها 

 علّ الزؤصٕو فٍٕم.

 :اٌتؼشَف االخشائٍ

ماااه فاااٝ  امزٝ اااً لعااافبد اوفعبلٕاااخ  ثاااب٘فؤهَظاااا ٔ لاااث علاااّ الفاااوك المااائصو 

عٕخ َمعوفٕخ ٍَلُ ٕخ رغعلً عناة َلؤات ماىٍم َرزمضار ثبللهعاخ أْ ٔؾعار َاعزمب

 علٍٕب ال لجخ مه فٝ  اعبثزٍم علّ فقواد الغبمثٕخ الصقعٕخ.

 :وخهح إٌظش اٌّتثادٌح

فو َٔزؾلك مُلفً َفقب لماب ٔزمزاع ثاً ماه ٖاالصقط ثبلصقط َٔقعل ثٍب َعٍخ ومو 

 معً.ظفبد رعغجً َٔىغنة لٍب ٌَٓ اٍبً رُاظلً 

 :اٌّشؤح

الموَوااخ لغااخ مااه )مااون ٔمااون موَوااخ ٌَااُ لاإه فاآ ظااٝثخ َمووزااً َالزمااؤه ))

 (404: 1979، ثه ى ؤب.)((الزلٕه

 Psychological Flexiblityثاٌثاً: اٌّشؤح إٌفغُح 

 عوفٍب  ٝغ مه:

 :2007االحّذٌ  -1

ٌَاآ اٍٜاازغبثخ اٜوفعبلٕااخ َالعقلٕااخ الزاآ رميااه اٜوَاابن مااه الزيٕااا أٜغاابثٓ مااع ))

فان ثؤَٔاو َا٘مُالا الؾٕبح المقزلفخ ٍُاء  بن ٌنا الزيٕا ثبلزٍُؿ اَ ثقبثلٕاخ للزغٕاو 

 (403: 2007.)اٜؽملْ، ((الؾلُ 

 :2007تُٕش   -2

َالقبهعٕاخ لؾار مصاب ر لٕاخ اميبوٕخ اٜوَبن فٓ العٕش ثبٜعزمبك علّ ماُاهكي اللاف))

 (pienar: 2007: p41) .الؾٕبح((

 :2008حغاْ  -3

للزُافاث ٌٓ رل  الَلُ ٕبد َاٜفيابه َاٜفعاب  َاٜعزقابكاد الزآ ٔمزليٍاب الصاقط ))

َالزعبماار مااع  اار ظااوَف الؾٕاابح المقزلفااخ َفبظااخ رلاا  المااوَف الزاآ رؾماار هٔااؼ 

 (28: 2008)ؽَبن،  .((العلمبد َالقَبئو َاٜؼ واثبد

  :2006وىٔش  -4

ٌاآ اٍٜاازغبثخ اٜوفعبلٕااخ َالعقلٕااخ َالزاآ رميااه اٜوَاابن مااه الزيٕٕااا أٜغاابثٓ مااع ))

 (4: 2014)علُان،  .((مُالا الؾٕبح المقزلفخ

 :2010ُِشاي اْ  -5
بؼاإخ "ٌآ اميبوٕاابد الجقاابء ثاابلزو ٕي علااّ الؾبؼااو كَن الَاامبػ لٙفياابه الَاالجٕخ الم

 (Michelan, 2010: p9) ثبلمٍُه َرصزٕزٍب ٚٔقبفٍب".

 



 2021مغلخ الفزؼ .......................................................................العلك الَبثع َالضمبوُن . رمُى لَىخ 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 

-330- 

 :اٌدّؼُح االِشَىُح ٌٍطة إٌفغٍ -6

ٌااآ عملٕاااخ الزُافاااث الغٕااال َالمُاعٍاااخ أٜغبثٕاااخ للصااالائل َالعااالمبد َالىيجااابد "

َالؽاااغُؾ الىفَااإخ الزااآ ُٔاعٍٍاااب الجصاااو مضااار المصااايٝد اٍٜاااؤخ ماااع اٜفاااؤه 

الزاؤصٕواد َالمصيٝد العؾٕخ َالمصيٝد المبلٕخ َ مب رعىٓ القلهح علّ الزعابفٓ ماه 

الَلجٕخ لٍني الصالائل َالىيجابد َاٜؽالاس الؽابغ خ َالقالهح علاّ رق ٍٕاب َرغبَىٌاب 

 (4-3: 2017.)علٓ، "ثصير أغبثٓ َمُاظلخ الؾٕبح ثفبعلٕخ َالزلاه

 :اٌتؼشَف إٌظشٌ ٌٍّشؤح إٌفغُح -7

مىٍاب  القلهح علّ الزُافث أٜغبثٓ َالَلٕم مع المصيٝد َالمُالا الغلٔلح )اٜوفعبلٕخ

وماابؾ ٍاالُ ٕخ َافياابه أغبثٕااخ مزىُعااخ لٍااب ثمااب ٔزىبٍاات َاٜعزمبعٕااخ( َاٍٜاازغبثخ ثؤ

 َمضٕوارٍب َمز لجبرٍب مع اٜؽزفبظ ثَٝمخ الزفيٕو َعل  عمُكي.

 :اٌتؼشَف االخشائٍ ٌٍّشؤح إٌفغُح -8

ومابؾ ٍالُ ٕخ لمُالا الغلٔلح َاٍٜزغبثخ لٍب ثؤرُافث ال لجخ أٜغبثٓ َالَلٕم مع  ر ا

مزىُعخ َرزمضر ثبللهعخ الزٓ ٔؾعر علٍٕب ال لجخ مه اٍازغبثبرٍم علاّ فقاواد مقٕابً 

 الموَوخ الىفَٕخ.

 

 اٌفصً اٌثأٍ

 االغاس إٌظشٌ واٌذساعاخ اٌغاتمح

 أوالً: األغش إٌظشَح ٌٍدارتُح اٌشخصُح:

 وخهح إٌظش االختّاػُح: -1

اعزجورٍااب مااه أٌاام المزغٕااواد الماائصوح فاآ الزُاظاار َالزفبعاار اٜعزماابعٓ َالماائصوح 

غ لزلاا  الصقعاإبد القٕبكٔااخ فاآ المغزمااع َرزيااُن مااه  مؾاالكاد ثاابٖفؤه فعُظااب

)معوفٕاخ, ٍَاالُ ٕخ َعَاالٔخ( َان ٌااني المؾاالكاد رقزلااا مااه صقبفااخ الااّ أفااوِ َمااه 

 (Lindren, 1973: p52).ىمه ٖفو

مة ٔؾلس مه فٝ  الزقبهة ثُعٍبد الىمو َاٜرغبٌابد َاٜعمابه  مب روِ ان الزغب

.)اليٌٕو, َاٜفيبه... أَ لل ٔىغنة الفوك لفوك آفو لُعُك ظفخ فٓ اٖفو ٔفزقوٌاب ٌاُ

2012 :49) 

%( 50أن الغاايء ال جٕعاآ مااه اليبهٔيمااب ٔصااير ) (wisman)(2011ٍَاامبن أمااب )

َالجبلٓ ٔيزَت مه الزعلم َالممبهٍخ ٌَىبا صٝصخ عُامر رغعر الصقعإخ عناثاخ ٌآ 

َالمىبعاخ اٜؽَبً العمٕث ثمصبعوٌب النارٕخ َالقلهح علّ رمؤو المصبعو وؾُ اٖفو 

خ َالزآ رئال ؼل اليبهٔيمب القبهعٕخ َالقلهح علّ اٍزقلا  الجومغاخ اللغُٔاخ الععاجٕ

َالياٝ  أصىابء اٜرعاب   مه للهح الصاقط َرغعار ٍالُ ً َافيابهي مزمٕايح ثبلؾو ابد

 (wisman, 2011: p44)ثبٖفؤه.

  (:2010وخهح ٔظش )أذسوالٌ  -2

فاآ رااوا فاآ الغبمثٕااخ الصقعاإخ َالزاآ ؾوؽٍااب فاآ  زبثااً )أصااو الغبمثٕااخ الصقعاإخ 

ؽٕاااش اعزجوٌاااب ٍااامخ وااابكهح َفؤااالح  (اٜو جااابخ القاااُْ أصىااابء الزفبعااار ماااع اٖفاااؤه

 الغبوات الف اوْ الماُهَس -للصقعٕخ اٜوَبوٕخ َٔوِ اوٍاب رزياُن ماه عابوجٕه اَٜ 

الغبوت الميزَت مه فٝ  رفبعر الفوك ماع الجٕئاخ ٌَانا الغبوات ٔمياه رغٕاوي  -َالضبوٓ
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 َؼاعمه فاٝ  لالهح الصاقط علاّ اكهاا اٌلافاً ََعٕاً لناراً َاميبوٕبراً َللهاراً 

َال ٝلااخ ثاابليٝ   َاٜثزَاابمخَْٜ( اثعاابك الغبمثٕااخ الصقعاإخ ٍَاامبرٍب مىٍااب )اوااله

َالموَواااخ ثااابلزفيٕو َاٜفعاااب  َالقااالهح علاااّ الزُاظااار ماااع اٖفاااؤه َالزاااؤصٕو فااإٍم 

ان ٔجقاااّ َالمعااالالٕخ َالااان بء َاٍٜااازمبخ لٗفاااو َاٜؽَااابً ثٍااام َأثَاااؿ اشااايبلٍب 

 (12: 2010)اولهَْٜ,  .اٜوَبن علّ ؾجٕعزً

 ثأُاً: اٌّشؤح إٌفغُح:

 American Psychologicalفاآ اظاالاهاد الغمعٕااخ اٜمؤيٕااخ لعلاام الااىفٌ )

Association) 

روعماخ الموَواخ الىفَاإخ  عملٕاخ كٔىبمٕاخ رَاابعل علاّ الزيٕاا مااع المزغٕاواد الغلٔاالح  

 زااؤصو ٌاانا المفٍااُ  ث جٕعااخ صقبفااخبعلٕااخ ََٔالؽااغُؾبد َالعاالمبد ثصااير أغاابثٓ َثف

 فبءح اٜفواك َللهارٍم علّ رىمٕزٍاب ع َعبكارً  مب اوٍب مزغٕو صبثذ وَجٓ رعمر المغزم

مضر العجو, الزَبمؼ, اٍٜزقٝ , اٜثلاخ, المجابكهح, هَػ اللعبثاخ, القالهح علاّ ريأُه 

العٝلبد مع اٖفؤه َالىغبػ مع اٜظللبء َاٜفٝ  َالقلهح علّ رقجر الىقل َرؾمار 

رقبم القواه, َالزيٕا مع المزغٕواد َاوفزبػ العقر  ماب رعمار المَئَلٕخ َالقلهح علّ ا

الىموح أٜغبثٕخ للفوك عه مارً َاٍورً َمغزمعً فآ ثلُهرٍاب فآ شقعإزً  ماب اوٍاب 

 أٜغابثٓ.رمضر مئشواغ للعؾخ الىفَٕخ َاعزجود اؽل الغُاوت المٍماخ فآ علام الاىفٌ 

 (17: 2014)ٍُٔا, 

الموَوخ الىفَإخ ) قاُح ا٘واب َلاُح العقار َالىماوح ٌَىبا مع لؾبد اهرج ذ ثمفٍُ  

للؾٕاابح َاٜوفزاابػ ثاابلزفيٕو ٌَىاابا معاا لؾبد عاابءد ثمعىااّ العيااٌ لٍااب  أٜغبثٕااخ

 .( بلعٝثخ الىفَٕخ َالغمُك الفيوْ َالىفَٓ

أماب علمابء الاىفٌ فقال ؾوؽاُا مفٍااُ  الموَواخ الىفَإخ ماه فاٝ  رفَإوٌم لىمؤاابرٍم 

وٌب مااه فااٝ  ومؤزااً لقااُح ا٘وااب َلاالهرٍب فاآ مُاعٍااخ َالاانْ فَااَمااىٍم )فؤَاال( 

اهعع ا زَبة الموَوخ لعملٕخ الزعلم ماه المصيٝد َاٍزعبكح ؽبلخ الزُاىن )َثبولَها( 

النارٕاااخ ٘وٍاااب رغماااع القجاااواد أٜغبثٕاااخ فاااٝ  موالجاااخ اٖفاااؤه َهث ٍاااب ثبليفااابءح 

ؿ الاالافلٓ أ ضااو المَاابعلح علااّ الىمااُ َالزفبعاار أمااب )هَرااو( ٔااوِ ان اظااؾبة الؽااج

مه اظؾبة الؽجؿ القبهعٓ َعلٌب )أكلاو( اٍالُة ممٕاي ماه اٍابلٕت الؾٕابح موَوخ 

 (21: 2018)اثُ ؽَٝح,  واد َالزيٕا مع الُالع اٜعزمبعٓ.لَل الضغ

موَواخ العقار َاعزجوٌاب ٍامخ اٍبٍإخ للزفبعار رر فقل هثؿ ثٕه الموَوخ الىفَٕخ َأمب  ب

غ َللٔاااً )لاااُح َماااه ظااافبد الصاااقط الماااون ان ٔياااُن ؽ غ َمصااابه ب غ َل ٕفاااب َبٍاااب

 (207: 2002)عبثو َآفوَن, .ا٘وب(

( فيبوذ لً َعٍخ ومو افوِ للموَوخ الىفَٕخ َأَؼؾً ماه فاٝ  2008َأمب )هَرو 

القلهح علّ مُاعٍخ ؼغُؾ الؾٕابح َأىمزٍاب َثإه اواً الغبوات اَٜ  للموَواخ الىفَإخ 

علااّ  مااع ظااوَف الؾٕاابح للمؾبفمااخ أمااب الغبواات الضاابوٓ لٍااب فٍااُ ثاابلزيٕا ا٘ٔغاابثٓ

 (Rutter, 2008: p.9)  شقعٕخ َالعؾخ الىفَٕخ للفوك.

( ؽٕااش 1982َمااه الىماابمط الزاآ فَااود الموَوااخ الىفَاإخ ومااُمط )لٕؤااي ٍَاامش 

اعزجوٌَااب ٍاامخ ميزَااجخ رزااؤصو ثعُاماار الجٕئااخ َرزعلااث ثعُاماار شقعاإخ ) قااُح ا٘وااب 
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غ  ثؤٍبلٕت الزىصئخ الزٓ رعزملٌب اٍ٘وح فآ  َاٜهاكح َالزفبإ  َرؾمر المَئَلٕخ( َأٔؽب

 روثٕخ ا٘ثىبء َ نل  رزؤصو ثضقبفخ المغزمع.

َالىمااُمط الضاابوٓ ٌااُ )لياابهوٓ هٔفٕاازش( فقاال ثاإه ان مااه ٍاامبد ا٘شااقبض الاانٔه 

هغااام ٔزمزعاااُن ثبلموَواااخ الىفَااإخ ٌااآ )هَػ اللعبثاااخ َالفيبٌاااخ َالمَااابعلح َا٘مااار 

 (22: 2006, )عجل  العلمبد الزٓ ٔمو ثٍب الفوك(.

 

 اٌذساعاخ اٌغاتمح:

 أوال: اٌذساعاخ اٌغاتمح ٌٍدارتُح اٌشخصُح

 اٌذساعاخ اٌؼشتُح - أ

 :(2000)دساعح اٌؼثُذٌ  -1

 )اٌدارتُح اٌشخصُح وػاللتها تتمُُُ اٌزاخ ٌذي غٍثح اٌداِؼح(

ٌاالفذ اللهاٍااخ الزعااوف علااّ العٝلااخ ثاإه الغبمثٕااخ الصقعاإخ َرقٕاإم الااناد َلبمااذ 

الجبؽضخ ثجىبء اكَاد الجؾش )مقٕبً الغبمثٕخ الصقعإخ َمقٕابً رقٕإم الاناد( ام رياُن 

مغاابٜد َؾلجااذ الجبؽضااخ مااه  اار  (5)( فقااوح مُىعااخ علااّ 34مقٕاابً الغبمثٕااخ مااه )

 جااث علاإٍم ىزمزعااُن ثبلغبمثٕااخ َممااه ر( ىمااٝء لااً فاآ الغبمعااخ 3ٔمفؾااُض رؾلٔاال )

ٔزمزعاااُن  ( ىماااٝء افاااؤه 3ٜثلهعاااخ عبلٕاااخ فؽاااٝ عاااه رؾلٔااال )فقاااواد المقٕااابً 

( ؾبلات َؾبلجاخ ماه 68ثبلغبمثٕخ فٓ ؼُء وفٌ فقواد المقٕبً َلال ؽالكد الجبؽضاخ )

ٕه الغااناثٕه َثعاال رؾلٕاار اٍاازغبثبد المفؾااُض اشاابهد الىزاابئظ الااّ الزااواثؿ القااُْ ثاا

 (62: 2000)العجٕلْ،   لصقعٓ َرقٕٕم الناد.الغبمثٕخ ا

 (:2013دساعح صاٌح ) -2

 )وشف اٌزاخ وػاللته تاٌدارتُح اٌشخصُح ٌذي غٍثح اٌداِؼح اٌّغتٕصشَح(

ٌلف الجؾش اليصا علّ مَزُِ  صا الناد مه فاٝ  ثىابء مقٕابً للمفٍاُ  َ انل  

الفاوَ  فآ  الزعوف علّ مَزُِ الغبمثٕخ الصقعٕخ للِ ؾلجخ الغبمعخ الزعوف علاّ

اواابس( َالزعااوف علااّ  -فااواك العٕىااخ )م ااُهالاايمٕٝد( ثبلىَااجخ ٘ -خ )الاايمٝءعبمثٕاا

العٝلخ ثٕه  صا الاناد َالغبمثٕاخ الصقعإخ َفاث مزغٕاو الغاىٌ ثلغاذ عٕىاخ الجؾاش 

( م ااُه َ 143ثبل ؤقااخ العصااُائٕخ ال جقٕااخ ثُالااع ) ا( ؾبلاات َؾبلجااخ افزٕااو291َ)

ء مقٕابً الغبمثٕاخ الصقعإخ َاٍازقوط ظاللً َالقااُح ( اوابس َلاب  الجبؽاش ثجىاب148)

(  َرُظاار للىزاابئظ SPSSالزمٕٕئااخ َالضجاابد َعاابلظ الجٕبواابد ثبلؾقٕجااخ اٜؽعاابئٕخ )

 الزبلٕخ:

 رمزع ؾلجخ الغبمعخ ثمَزُِ فُ  المزٍُؿ مه الغبمثٕخ الصقعٕخ. -1

 رُعل فو  فٓ مَزُِ الغبمثٕخ الصقعٕخ لعبلؼ الن ُه. -2

  صا الناد َالغبمثٕخ الصقعٕخ.رُعل عٝلخ مُعجخ ثٕه  -3

 (21: 2013)ظبلؼ، .َفٓ ؼُء الىزبئظ َؼع مغمُعخ رُظٕبد َمقزوؽبد

 (:2016دساعح اٌداخاْ ؤحٍٍُ ) -3

 )اٌدارتُح اٌشخصُح ٌالعتار اٌداِؼٍ وػاللتها تاٌتذسَظ اٌفؼاي(

ٍازبم الغابمعٓ ثبلزالهٌٔ العٝلخ ثٕه الغبمثٕاخ الصقعإخ لٌٙلف الجؾش اليصا علّ 

( ؾبلاات 100الفعااب  مااه َعٍااخ ومااو ؾلجاازٍم فاآ عبمعااخ كمصااث ثلغااذ عٕىااخ الجؾااش )
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( َمقٕابً 2014َؾبلجخ َاٍازقلا  الجبؽاش مقٕابً الغبمثٕاخ الصقعإخ )لٍُاواف َلإه 

( َاٍاازقوط )ظاال  المؾزااُِ َالعاال  الزىجااُوٓ، 2013لٝماآ االزاالهٌٔ الفعااب  )

خ الىعاافٕخ َثبٍاازقلا  معبكلااخ الفب وَثىاابؿ( َثلغااذ َاٍاازقوط الضجاابد ث ؤقااخ الزغيئاا

( لمقٕبً الغبمثٕخ الصقعٕخ َاٍزقل  الجبؽش الؾقٕجاخ اٜؽعابئٕخ 0.81كهعخ الضجبد )

(SPSS:للعلُ  اٜعزمبعٕخ َرُظر الجبؽش للىزبئظ الزبلٕخ ) 

ٍااازبم الغااابمعٓ خ مُعجاااخ ثااإه الغبمثٕاااخ الصقعااإخ لَٙعاااُك عٝلاااخ اهرجبؾٕااا -1

 (33: 2016الفعب .)الغبعبن َعلٓ، َالزلهٌٔ 

 :(2019دساعح تشواخ ) -4

 (ي غٍثح اٌداِؼح فٍ ِحافظح غىٌىشَ)ِظاهش اٌشخصُح اٌىاسَضُِح اٌّذسوح ٌذ

ٌلفذ اللهاٍخ الزعوف علّ ممبٌو الصقعٕخ اليبهٔيمٕخ  ماب ٔاله ٍب ؾلجاخ الغبمعاخ 

ثبل ؤقااخ ( ؾبلاات َؾبلجااخ افزٕااوَا 478فاآ مؾبفمااخ ؾااُليو . ثلغااذ عٕىااخ الجؾااش )

ىابئٓ لاً جالعصُائٕخ ال جقٕخ رم اعالاك مقٕابً الغبمثٕاخ َاٍازقوط العال  المابٌوْ َال

( ٌَاُ معبمار صجابد  جٕاو َاٍازقل  الجبؽضابن الؾقٕجاخ 0.82َاٍزقوط معبمار الضجابد )

 ( للعلُ  اٜعزمبعٕخ َرُظلُا للىزبئظ الزبلٕخ:SPSSاٜؽعبئٕخ )

 يمب.رمىؼ ال لجخ ثمَزُِ عبلٓ مه ٍمبد اليبهٔ -1

 مه الممبٌو )الن بء( العٝلبد اٜعزمبعٕخ أٜغبثٕخ الفيبٌخ ممبٌو عَمٕخ. -2

ُٔعل فوَ  فٓ ممبٌو الصقعٕخ اليبهٔيمب َفقاب لمزغٕاو الزقعاط اللهاٍآ  -3

 ٜفزعبظبد العلمٕخ.

غ. -4  ُٔعل فوَ  فٓ ممبٌو الصقعٕخ اليبهٔيمب َفقب لمزغٕو لعبلؼ اٜظغو ٍىب

 ( 3: 2019)ثو بد،  ٌ.ُٔعل فوَ  كالخ لمزغٕو الغى ٜ -5

 

 :ٌٍدارتُح اٌشخصُح اٌذساعاخ االخٕثُح -ب

 :Long (1992)دساعح ٌىٔه  -

 )اٌغّاخ اٌشخصُح ٌٍطٍثح اٌدزاتُُٓ(

 ٌلفذ اللهاٍخ الزعاوف علاّ الَامبد الصقعإخ الغناثاخ لالِ ؾلجاخ عبمعاخ وٕوعَآ

( ؾبلجااخ َاٍاازقل  الجبؽااش اٍاازجٕبن ٍاامبد 139( ؾبلجااب َ )87َثلغااذ عٕىااخ الجؾااش )

 ثىفًَ َاٍزقوط ظللً َصجبرً َرُظر.الصقعٕخ الغناثخ َالنْ اعلي 

اٌاام الَاامبد ٌاآ ؾلجااخ الغبمعااخ لاالٍٔم مَاازُِ عاابلٓ مااه الغبمثٕااخ َان ان  -1

 .(Lonk, 1992: 33)الجلوٕخ َالن بء َالضقخ ثبلىفٌ( )اللٕبلخمَزُِ

 ان مَزُِ عبمثٕخ ال لجخ مه الن ُه للٍٔم مَزُِ عبمثٕخ أعلّ مه اٚوبس. -2

 Battol  (2010:)دساعح تاتىي  -

االتداهاااخ فااٍ تدااارب االفااشاد واالصااذلاج ِاآ روٌ وخهاااخ إٌظااش دوس اٌتشاااته ت)

 (صذلاج األلً تشاتهِماسٔح تاألاٌّتشاتهح 

 بٜرغبٌبد َالزغبمة ثٕه اٜظاللبء،ٌلفذ اللهاٍخ الزعوف علّ العٝلخ ثٕه الزصبثً ث

( مااه اَٜٜك َالجىاابد الاانٔه رااوث ٍم عٝلاابد ظاالالخ 160ريُوااذ عٕىااخ الجؾااش مااه )

َاعاال الجبؽااش مقٕاابً الزغاابمة َاٍاازقوط ظااللً  (فاآ ثب َاازبن )امهثٕغاابنلُٔااخ مااه 

المزصابثٍخ َاٜرغبٌابد َ صفذ الىزبئظ ان اٜظللبء ماه مَْ َعٍابد الىماو َصجبرً ، 
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وَاجخ  جٕاوح ماه الغبمثٕاخ فٕماب ثٕاىٍم مقبهواخ اٜظاللبء اٜلار  االيجٕاو ٍاغلُ َالزقابهة

رصبثً َفٓ ؼُء الىزبئظ ا لد اللهاٍخ علّ ؼاوَهح البماخ كهاٍابد معمقاخ ََاٍاعخ 

لياار العُاماار الزاآ رقااط الغبمثٕااخ ثاإه اٜفااواك َالزاآ رع ٕىااب فٍمااب ا جااو لعٝلبرىااب 

 (Batool, 2010: p142) .اٜعزمبعٕخ

 اٌذساعاخ اٌغاتمح ٌٍّشؤح إٌفغُحثأُا: 

 اٌؼشتُحاٌذساعاخ  -أوالً 

 (:2012)دساعح َحًُ  -1

 )اٌّشؤح إٌفغُح وػاللتها تاٌشظا ػٓ اٌحُاج ٌذي غٍثح اٌداِؼاخ اٌفٍغطُُٕح(

ٌلفذ اللهاٍخ الّ الزعوف علّ  ر مه مَزُِ الموَوخ الىفَإخ َالوؼاب عاه الؾٕابح 

ثبلىَجخ لجعػ المزغٕاواد )الغاىٌ، الزقعاط، الزورٕات المإٝكْ، الالفر الصاٍوْ، 

( 600المَاازُِ الزعلٕماآ للُالاالٔه، المعاال  الزوا ماآ لل بلاات( ريُوااذ العٕىااخ مااه )

زوثٕاخ، عبمعاخ اٜىٌاو، غايح( وعافٍم ؾبلت َؾبلجخ مه صٝس عبمعابد ٌَآ ) لٕاخ ال

مااه الاان ُه َوعاافٍم مااه اٜواابس افزٕااود العٕىااخ ثبل ؤقااخ العصااُائٕخ ال جقٕااخ َمااه 

الزقععاابد العلمٕااخ َاٜكثٕااخ َارجااع الجبؽااش المااىٍظ الُظاافٓ َاعاال اٍاازجبوخ لقٕاابً 

الموَوخ الىفَٕخ َاٍزقوط ظاللٍب َصجبرٍاب َاٍازقل  )افزجابه ثٕوٍاُن َرؾلٕار الزجابٔه 

مُعجخ ثٕه الموَواخ ىن الىَجٓ( َرُظر الّ الىزبئظ الزبلٕخ َعُك عٝلخ اهرجبؾٕخ َالُ

 لعابلؼ ال اٝة بوذ للفوَ  رجعب لمزغٕو الغىٌ َالىفَٕخ َالوؼب عه الؾٕبح ثبلىَجخ 

، عاال  َعااُك فااوَ  رعاايِ لمزغٕااو الغبمعااخ اَ اٜفزعاابض اللهاٍاآ  مااب ٜ الاان ُه

لمزغٕااواد الزعااىٕفٕخ )الزؾعاإر اللهاٍاآ، رُعاال فااوَ  فاآ الموَوااخ الىفَاإخ رعاايِ ل

 .ٍوْ، المَاااااااازُِ الزعلٕماااااااآ للُالاااااااالٔه(الزورٕاااااااات الماااااااإٝكْ، الاااااااالفر الصاااااااا

 (40: 2012)ٔؾّٕ، 

 (:2016)دساعح ػثذ صحثح  -2

 )اٌّشؤح إٌفغُح وػاللتها تاٌتىخه ٔحى اٌحُاج ٌذي غٍثح وٍُح االداب(

ٌلفذ اللهاٍخ الزعوف علّ مَازُِ الموَواخ الىفَإخ َفاث مزغٕاوْ الغاىٌ َالعاا 

اللهآٍ َكٜلخ الفاوَ  فآ مَازُِ الموَواخ الىفَإخ َفاث مزغٕاوْ الغاىٌ َالعاا 

وؾُ الؾٕبح َفث مزغٕاوْ الغاىٌ َالعاا اللهآٍ َكٜلخ الفوَ  فٓ مَزُِ الزُعً 

ٍااازقلمذ الجبؽضاااخ مقٕااابً ( ؾبلااات َؾبلجاااخ َا100اللهاٍااآ َثلغاااذ عٕىاااخ الجؾاااش )

 ( َمقٕااااااااااااااااااااابً الزُعاااااااااااااااااااااً وؾاااااااااااااااااااااُ الؾٕااااااااااااااااااااابح2012 )شاااااااااااااااااااااقُهح

( َاٍاازقوعذ الجبؽضااخ ظاال  َصجاابد المقٕاابً َاٍاازقلمذ الٍُاابئر 2008)الٍاابكِ 

 -اٜفزٕاابه الزاابئٓ لعٕىزاإه مَاازقلزٕه -اٜؽعاابئٕخ الزبلٕااخ )اٜفزجاابه الزاابئٓ لعٕىااخ َاؽاالح

عبلغااخ الجٕبواابد رُظاالذ معبكلااخ ٍااجٕومبن ثااواَن( َثعاال م -معبماار اهرجاابؾ ثٕوٍااُن

الجبؽضخ الّ الىزبئظ اٜرٕخ رمزع افواك العٕىخ ثمَزُِ عب  مه الموَواخ الىفَإخ َالزُعاً 

وؾااُ الؾٕاابح ََعااُك عٝلااخ مُعجااخ ثٕىٍمااب ََعااُك فااوَ  ماد كٜلااخ اؽعاابئٕخ َفااث 

 ُه َالعاااااااااا اللهاٍااااااااآمزغٕاااااااااوْ الجؾاااااااااش )الغاااااااااىٌ( َلعااااااااابلؼ الااااااااان 

 (13: 2016)عجل ظؾجخ,  َٜ .ا ؾٝة العاالواثع( َلعبلؼ  -)اَٜ 
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 (:2017)اعّاػًُ دساعح  -3

 )اٌّشؤح إٌفغُح وػاللتها تاٌُمظح اٌؼمٍُح(

ٌالفذ اللهاٍااخ الزعااوف علااّ مَاازُِ الموَواخ الىفَاإخ َمَاازُِ الٕقمااخ العقلٕااخ لاالِ 

ؾٝة  لٕخ الزوثٕخ َ نل  الزعوف علّ العٝلاخ ثإه الموَواخ الىفَإخ َالٕقماخ العقلٕاخ 

اميبوٕااخ الزىجاائ ثبلٕقمااخ العقلٕااخ مااه فااٝ  الموَوااخ الىفَاإخ لاالٍٔم َلاال َاليصااا عااه 

العُامار  Bear( للموَواخ أٜغبثٕاخ َمقٕابً 2010اٍزقلمذ الجبؽضخ مقٕبً عضمابن )

( ؾبلجب َؾبلجخ مه  لٕخ عبمعخ 223القمَخ للٕقمخ العقلٕخ َؾجقزٍم علّ عٕىخ لُامٍب )

عىُة الُاكْ َثعال معبلغاخ الجٕبوابد رُظالذ الجبؽضاخ الاّ َعاُك مَازُِ مزالوٓ ماه 

الموَوخ الىفَٕخ للِ افواك العٕىخ، امب مَزُِ الٕقمخ فيبوذ اعلّ مه المزٍُؿ َرُعال 

خ الىفَإخ ( ثإه الٕقماخ العقلٕاخ اٍاٍمذ ثابلزىجئ ثبلموَوا0.01ُِ )عٝلخ كالخ عىل مَاز

 (288: 2017)اٍمبعٕر،  للِ ؾٝة  لٕخ الزوثٕخ.

 (:2019دساعح واعىحح ) -4

اٌهٕذعااح واٌتشتُااح فااٍ  اٌّشؤااح إٌفغااُح وفااك تؼااط اٌّتغُااشاخ ٌااذي غٍثااح وٍُتااٍ)

 خاِؼح دِشك(

ؾلجاخ  لٕزآ الزوثٕاخ َالٍىلٍاخ  ٌلف الجؾش الزعوف علّ مَزُِ الموَوخ الىفَٕخ للِ

غ كٜلاااخ الفاااوَ  فااآ المَااازُِ َفاااث مزغٕاااوْ )الغاااىٌ  فااآ عبمعاااخ كمصاااث َأٔؽاااب

ؾبلت َؾبلجخ افزٕوَا ثبل ؤقاخ العصاُائٕخ  (115َاٜفزعبض( َثلغذ عٕىخ الجؾش )

( لقٕاااابً الموَوااااخ الىفَاااإخ 2003ال جقٕااااخ َاٍاااازقل  الجبؽضاااابن مقٕاااابً )كافٕلٍااااُن 

غ رُظلُا للىزبئظ الزبلٕخ:َاٍزقوعب ظللً َصجبرً َ  ثعل معبلغخ الجٕبوبد اؽعبئٕب

 للِ ال لجخ مَزُِ عبلٓ مه الموَوخ الىفَٕخ. -1

اواابس(  -ُٔعاال فااوَ  كالااخ فاآ مَاازُِ الموَوااخ َفااث مزغٕااو الغااىٌ )م ااُه -2

 لعبلؼ الن ُه.

 وَواااخ الىفَااإخ َفاااث مزغٕاااو اٜفزعااابضُٔعااال فاااوَ  كالاااخ فااآ مَااازُِ الم -3

اوَبوٓ( لعبلؼ ؾلجخ  لٕاخ الزوثٕاخ َفآ ؼاُء الىزابئظ َؼاعُا مغمُعاخ ماه  -)علمٓ

 .(187: 2019َالمقزوؽبد.) بٍُؽخ َصبئو, الزُظٕبد 

 

 ٌٍّشؤح إٌفغُح: اٌذساعاخ االخٕثُح - ب

   (:Dodgem, 2005)دساعح دودوُ  -1

 )األًِ وِؼًٕ اٌحُاج وػاللته تاٌّشؤح إٌفغُح ٌذي اٌّشاهمُٓ(

الزعااوف علااّ مَاازُِ اٜماار َمعىااّ الؾٕاابح َالموَوااخ الىفَاإخ لاالِ ٌاالف الجؾااش 

( ؾبلجااب مااه  ُهٔااب ثعاال ان رعوؼااُا لمااوَف 2677المااواٌقٕه ثلغااذ عٕىااخ الجؾااش )

( ماااه العٕىاااخ رعوؼاااُا للمَااابولح َالااالعم ماااه لجااار 442َظااالمبد ؼااابغ خ َ ااابن )

  فآ الملهٍٕه. َاعل الجبؽاش مقٕابً الموَواخ الىفَإخ َرُظالذ الىزابئظ َعاُك فاوَ

مَاازُِ اٜماار َمعىااّ الؾٕاابح َالموَوااخ الىفَاإخ للاانٔه رلقااُا المَاابولح ثعاال العاالمبد 

 (Dodgem, 2005: 33) .مقبهوخ ثؤلواوٍم

 :George   (2006)خىسجدساعح  -2
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 11تؼااذ اٌصااذِح ٌااذي عااىاْ ِذَٕااح ُٔىَااىسن )تؼااذ احااذا   )اٌّشؤااح إٌفغااُح ِااا

 عثتّثش((

َمااوَوزٍم الىفَاإخ ثعاال رعوؼااٍم  الجاابلغٕهٌاالفذ اللهاٍااخ الزعااوف علااّ هكَك افعااب  

مااه ٍاايبن  (2752)ٍااجزمجو اٜهٌاابثٓ( ثلغاذ عٕىااخ اللهاٍااخ  11ؽالاس العاابكمخ )لٙ

ملٔىخ ؤُُٕها الجبلغٕه َ جبه الَه ماه الانٔه عبشاُا اٜؽالاس اٜهٌبثٕاخ َماه الانٔه 

ثعل العالمخ فعُظاب للمزعوؼإه لٍاب ثصاير  ظٍود علٍٕم اعواغ اؼ واثبد مب

 صافذ الىزابئظ اوقفابغ الموَواخ الىفَإخ لالِ الجابلغٕه مماه رعوؼاُا للعالمخ  جٕو، 

ثصير  جٕو علا امب  جبه الَه  بوُا ا ضو موَوخ فٕمب ٔقط ؽر المصب ر  مب اظٍود 

الىزبئظ ان الجبلغٕه مه الصجبة رلقاُا الالعم اٜعزمابعٓ  ابوُا ا ضاو موَواخ ماه غٕاوٌم 

 (George, 2006: p5اٜ زئبة.)َاٍز بعُا مغبثٍخ الزؤصٕواد الَلجٕخ َ

 :Copeland (2007)دساعح وىتالٔذ  -3

 ذي ػُٕح ِٓ اٌّشاهمُٓ واٌشاشذَٓ()اٌّشؤح إٌفغُح ٌ

لىفَاإخ لاالِ عٕىااخ مااه المااواٌقٕه ٌاالفذ اللهاٍااخ الزعااوف علااّ مَاازُِ الموَوااخ ا

( مواٌث َعٕىاخ ماه الواشالٔه ثلاف عالكٌم 37ثلف علكٌم ) (19الّ  11)عمبه مه لٙ

( فاوك َ ماب ٌالفذ الزعاوف علاّ الفاوَ  فآ مَازُِ 74( فيبوذ عٕىاخ الجؾاش )37)

مقٕابً  الموَوخ ثٕه افواك عٕىخ الجؾش َفث مزغٕو الغاىٌ م اُه َاوابس َاعال الجبؽاش

قلا  الموَوااخ الىفَاإخ َاٍاازقوط فعبئعااً الَاابٔيُمزؤخ مااه ظاال  َصجاابد َراام اٍااز

الٍُاابئر اٜؽعاابئٕخ المىبٍااجخ مىٍااب )اٜفزجاابه الزاابئٓ لعٕىااخ َاؽاالح َاٜفزجاابه الزاابئٓ 

 لعٕىزٕه مَزقلزٕه َالىَجخ المئُٔخ( َرُظر الجبؽش للىزبئظ الزبلٕخ:

 رُعل فوَ  افواك عٕىخ الجؾش مه المواٌقٕه َالواشلٔه لعبلؼ الواشلٔه. -1

 لعاااابلؼ الاااان ُه.رُعاااال فااااوَ  ثاااإه افااااواك عاااإه الجؾااااش مااااه الواشاااالٔه  -2

(Copeland, 2007: 401) 

 :(Caroline& Ehlers) 2008دساعح واسوٌُٓ وإَهٍش  -4

 (اٌّشؤح إٌفغُح وػاللتها تاٌمذسج ػًٍ اٌتىُف ٌذي غٍثح اٌداِؼح)

ٌلفذ اللهاٍخ لٕبً الموَوخ الىفَٕخ َالقلهح علّ الزيٕاا لالِ ؾلجاخ الغبمعاخ َ ابوُا 

غ  امقزلفخ رلقاُمه صقبفبد َمَزُٔبد اعزمبعٕخ  غ ثلاف ؽغام العٕىاخ )كعماب ( 305اعزمبعٕاب

أثعاابك( اٍاازقوعُا  5اٍاازجبوخ للموَوااخ الىفَاإخ ؼاامذ )ؾبلاات َؾبلجااخ َأعاال الجبؽضاابن 

 ظللٍب َصجبرٍب َاٍزقلمُا الٍُبئر اٜؽعبئٕخ الزبلٕخ لمعبلغخ الجٕبوبد.

لفب وَوجابؿ, رؾلٕار )اٜفزجبه الزبئٓ لعٕىاخ َاؽالح, اٜفزجابه الزابئٓ لعٕىزإه مَازقلزٕه, ا

 الزجبٔه( َرُظلُا للىزبئظ الزبلٕخ:

اهرفاابخ مَاازُِ الموَوااخ الىفَاإخ َالقاالهح علااّ الزيٕااا لل لجااخ الاانٔه رعوؼااُا للاالعم 

 اٜعزمااااااااااااابعٓ ماااااااااااااع افااااااااااااازٝف صقبفااااااااااااابرٍم َمَااااااااااااازُٔبرٍم اٜعزمبعٕاااااااااااااخ

(Caroline & Ehlers, 2008: p29) 
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 :ِٕالشح اٌذساعاخ اٌغاتمح

 :اٌدارتُح اٌشخصُحأوال: دساعاخ 

 :االهذاف -1

رجبٔىذ اٌلاف اللهاٍبد الَبثقخ َالزٓ رىبَلذ الغبمثٕخ الصقعٕخ فمىٍب ٌلفذ اليصاا 

 ٕخ المزمزعااااااااخ ثبلغبمثٕااااااااخ مضاااااااار كهاٍااااااااخعااااااااه مماااااااابٌو ٍَاااااااامبد الصقعاااااااا

بمثٕاخ ( َمىٍب ٌلفذ الزعوف علّ العٝلخ ثٕه الغ1992َكهاٍخ لُو   2019)ثو بد 

لاناد، الزالهٌٔ الفعاب ( مضار )رقأُم الاناد،  صاا ا الصقعٕخ َمزغٕواد افوِ مضار

 (.2016، الغبعبن 2013، ظبلؼ 2000)العجٕلْ كهاٍخ 

ٌااالفذ الزعاااوف علاااّ اصاااو الزصااابثً ثااابٜهاء َاٜرغبٌااابد  2010أماااب كهاٍاااخ ثااابرُ  

 َالزقبهة ثٍمب َلُح الغبمثٕخ ثٕه اٜظللبء مه وفٌ الغىٌ.

الغبمثٕخ الصقعٕخ مه َعٍخ الىماو  أمب اٌلاف ٌنا الجؾش فٍٓ )الزعوف علّ مَزُِ

المزجبكلخ مه فٝ  ثىبء مقٕبً َثصاير عاب  َفاث مزغٕاواد الغاىٌ َالعاا اللهاٍآ 

مَازُِ  مب ٌلف الزعوف علّ مَزُِ الموَوخ الىفَٕخ مه فٝ  ثىبء مقٕبً َ انل  

  ثبلمَزُِ ثإه ال لجاخ َفاث مزغٕاوْ الغاىٌ، العاا اللهاٍآ، َالعٝلاخ ثإه َالفو

 الصقعٕخ مه َعٍخ الىمو المزجبكلخ َالموَوخ الىفَٕخ للِ ال لجخ.الغبمثٕخ 

 :اٌؼُٕح -2

رجبٔىذ اؽغب  العٕىبد فٓ اللهاٍبد الَابثقخ للغبمثٕاخ الصقعإخ ثماب ٔؾقاث اٌالافٍب اٜ 

( ؾبلات َؾبلجاخ 478( ؽٕاش ثلاف ؽغمٍاب )2019ان ا جو عٕىخ  بوذ )كهاٍاخ ثو ابد 

( ؾبلات َؾبلجاخ. 100( ؽٕاش ثلاف )2016َاظغو ؽغم للعٕىاخ  ابن )كهاٍاخ الغبعابن 

( ؾبلات 280اماب عٕىاخ ٌانا الجؾاش فقال افزٕاود ثبل ؤقاخ العصاُائٕخ ال جقٕاخ َثلغاذ )

 َؾبلجخ مه فٝ   لٕخ الزوثٕخ للعلُ  اٜوَبوٕخ.

 :ادواخ اٌثحث -3

رجبٔىااذ اٜكَاد المَاازقلمخ فاآ اللهاٍاابد الَاابثقخ اٜ ان معممٍااب  بوااذ اكَاد مااه 

، كهاٍااخ ثو اابد 2013، كهاٍااخ ظاابلؼ 2000اعاالاك َثىاابء ثبؽضٍٕااب مضاار )العجٕاالْ 

( َاٍاااازقوعُا القعاااابئط 2010، َكهاٍااااخ ثاااابرُ  1992َكهاٍااااخ لُواااا   2019

فقاال  2016عبعاابن  الَاابٔيُمزؤخ لٍااب مااه ظاال  َصجاابد َلااُح رمٕٕااي ثبٍاازضىبء كهاٍااخ

, أمااب أكاراآ ٌاانا الجؾااش فقاال لبمااذ الجبؽضزاابن (2014اٍاازقلمذ مقٕاابً )ٌُاوااف َلاإه 

 ثجىبئٍب َفث ف ُاد علمٕخ َاؼؾخ فٓ الفعر الضبلش مه الجؾش.

 :اٌىعائً االحصائُح اٌّغتخذِح  -4

رجبٔىاذ َفاث اٌالافٍب َماب ٔقال  وزبئغٍاب اٜ ان عمٕعٍاب اعزمالد فٓ اللهاٍبد الَابثقخ 

( للعلااُ  اٜعزمبعٕااخ َفاآ ٌاانا الجؾااش اعزماالد الجبؽضزاابن SPSSخ اٜؽعاابئٕخ )قٕجااالؾ

علاّ الؾقٕجاخ اٜؽعابئٕخ فآ رؾلٕار الاالهعبد َالؾعاُ  علاّ الىزابئظ ٍإزم عوؼااٍب 

 ثبلفعر الضبلش.

 مااب رجبٔىااذ اللهاٍاابد الَاابثقخ فاآ وزبئغٍااب اٜ ان عمٕعٍااب  صااا عااه َعااُك عٝلااخ 

لمزغٕااواد الزاآ ثؾضزىٍااب َوزاابئظ ٌاانا الجؾااش ٍاإزم مُعجااخ ثاإه الغبمثٕااخ الصقعاإخ َا

 عوؼٍب فٓ الفعر الواثع مىً.

 :ِٕالشح دساعاخ عاتمح ٌٍّشؤح إٌفغُح
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رجبٔىذ فٓ اٌلافٍب فقل ٌلفذ معمم اللهاٍابد الزعاوف علاّ مَازُِ الموَواخ الىفَإخ 

للِ افواك العٕىخ َ نل  عٝلزٍاب ثاجعػ المزغٕاواد مىٍاب )الوؼاب عاه الؾٕابح، الٕقماخ 

َكهاٍااخ  2016َكهاٍااخ ظااؾجخ  2012العقلٕااخ، الزُعااً وؾااُ الؾٕاابح( كهاٍااخ ٔؾٕااّ 

علااّ مَاازُِ الموَوااخ الىفَاإخ لاالِ الزعااوف َلاال ٌاالف ٌاانا الجؾااش  2016اٍاامبعٕر 

ال لجخ َفث مزغٕوْ )الغىٌ، العا اللهآٍ َالعٝلخ ثٕىٍب َثٕه الغبمثٕخ الصقعإخ 

الجبلغااخ َعٕىااخ اللهاٍاابد ثبلىَااجخ للعٕىااخ فقاال رجبٔىااذ اؽغبمٍااب فااؤ جو عٕىااخ  بوااذ امااب 

فآ ( ؾبلت َؾبلجخ 100( َالر عٕىخ َالجبلغخ )2006كهاٍخ )ثبرُن  فٓ( فوك 2752)

( ؾبلات َؾبلجاخ َثبلىَاجخ 280( َعٕىخ ٌانا الجؾاش ثلغاذ )2016ظؾجخ عجل كهاٍخ )

عجاال لااٝكَاد المَاازقلمخ فاآ اللهاٍاابد الَاابثقخ فيبوااذ مىٍااب عاابٌيح فاآ كهاٍاازٓ )

فقال اعال الجبؽاش المقٕاابً  2012( اماب كهاٍاخ ٔؾٕاّ 2012، اٍامبعٕر 2016ظاؾجخ 

 َاٍزقوعُا ظللٍب َصجبرٍب َالقُح الزمٕئخ لٍب.

رام ثىابء مقٕاابً الموَواخ الىفَاإخ َفاث ٍامبد الصقعاإخ المزمزاع ثٍااب ٌانا الجؾااش  فآَ

 َاعزملد اكاح لٍنا الجؾش.

َاٍزقلمذ اللهاٍبد الَبثقخ ٍَبئر اؽعبئٕخ مزجبٔىخ ثماب ٔقال  اٌالافٍب مىٍاب )معبمار 

اهرجاابؾ ثٕوٍااُن، اٜفزجاابه الزاابئٓ لعٕىااخ َاؽاالح َاٜفزجاابه الزاابئٓ لعٕىزاآ مَاازقلزٕه، 

  وَوجبؿ...( َفٓ ٌنا الجؾش ٍٕزم رؾلٔلٌب فٓ الفعر الضبلش مىً. َمعبكلخ

َرُظلذ اللهاٍبد الَبثقخ لىزبئظ مزجبٔىخ مىٍب اوقفبغ مَازُِ الموَواخ مضار كهاٍاخ 

، َمىٍب مه رُظر ان مَزُِ الموَوخ الىفَٕخ اعلّ للِ الان ُه ماه 2012اٍمبعٕر 

غ َؽَاات العااا ا للهاٍاآ لاالِ ؾااٝة العااا ال لجااخ َلاالِ افااواك العٕىااخ اٜ جااو ٍااىب

 اَٜ . امب وزبئظ ٌنا الجؾش ٍٕزم عوؼٍب َمىبلصزٍب فٓ الفعر الواثع.

َلل اٍزفبكد الجبؽضزبن مه اللهاٍبد الَابثقخ  بؾابه وماوْ موععآ فآ رؾلٔال ؽغام 

   العٕىخ َفٓ ثىبء اٜكَاد َ نل  فٓ مىبلصخ اللهاٍبد الَبثقخ.

 

 اٌفصً اٌثاٌث

 اخشاجاخ اٌثحث

 ِٕهح اٌثحث:أوالً: 

اعزماالد الجبؽضزاابن علااّ المااىٍظ الُظاافٓ ٘وااًة ا٘ ضااو مٝئمااخ فاآ كهاٍااخ العٝلاابد 

: 1996اٜهرجبؾٕااخ ثاإه المزغٕااواد َاليصااا عااه الفااوَ  ثٕىٍااب )عجٕاالاد َآفااوَن, 

289.) 

 ثأُاً: ِدتّغ اٌثحث:

)القىاللغٓ,  "عمٕاع عىبظاو َمفاوكاد المابٌوح َالمصايلخ"الجؾاش الاّ مغزمع ٔصٕو 

2012 :289) 

لانا رمضٕار مغزماع الجؾااش ث لجاخ عبمعاخ المُظار فاآ  لٕاخ الزوثٕاخ اٜوَابوٕخ َلٙلَااب  

اٜوَااابوٕخ )العلاااُ  الزوثُٔااااخ َالىفَااإخ, الزاااابهٔـ, اللغاااخ اٜويلٕئااااخ, علاااُ  القااااوآن, 

غ َؾبلجاخ ثُالاع )2798الغغوافٕخ, لَم اللغخ العوثٕاخ( َالجابلف عالكٌم ) ( 1124( ؾبلجاب

غ َؾبلجاخ فآ ا ( ؾبلات َؾبلجاخ فاآ العاا الواثاع َؽَاات 1674لعااا اَ٘  َ)ؾبلجاب

 خ مه اٜوبس.( ؾبلج1032( ؾبلت مه الن ُه َ)1766الغىٌ )
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 ثاٌثاً: ػُٕح اٌثحث:

"ٔقعل ثعٕىخ الجؾش المغمُعخ الزآ رغماع عىٍاب الجٕبوابد فآ اللهاٍاخ  ماب أوٍاب رمضار 

المعلُمابد عاه عيء مه المغزمع النْ رام كهاٍاخ المابٌوح علإٍم" َماه فاٝ  عماع 

 (49: 2010)الىغبه, . ٌني العٕىخ وزميه مه رعمٕم الىزبئظ علّ المغزمع 

( رم افزٕبه عٕىخ ؾجقٕاخ عصاُائٕخ ثىَاجخ 2798ثعل أن رم رؾلٔل مغزمع الجؾش َالجبلف )

ف ٔاازم وااً اما  اابن مغزمااع الجؾااش ثؽااعخ اٖ( ثؤ2009%( ؽٕااش أشاابه )ملؾاام, 10)

 (52: 2009)ملؾم,  .%( 10ؽَبة ؽغم العٕىخ ثىَجخ )

( شاملذ ا٘لَاب  الزبلٕاخ )العلاُ  الزوثُٔاخ َالىفَإخ, 280لنا ثلغذ ؽغم عٕىاخ الجؾاش )

( ؾبلاات َؾبلجااخ مااه العااا اَ٘  140اللغااخ اٜويلٕئااخ, الزاابهٔـ( مااُىعٕه ثُالااع )

 (140( ؾبلات ماه الان ُه )140( ؾبلت َؾبلجخ ماه العاا الواثاع َثُالاع )140َ)

 َا مه العا اَٜ  َالواثع َ مب فٓ الغلَ  أكوبي.ؾبلجخ مه اٜوبس افزٕو

 

 (1خذوي )

 َثُٓ حدُ ػُٕح ِىصػح وفك اٌدٕظ واٌصف اٌذساعٍ

 اٌصف اٌذساعٍ         

 األلغاَ

 (140اٌصف اٌشاتغ ) (140اٌصف األوي )
 اٌّدّىع

 إٔا  روىس إٔا  روىس

 100 25 25 25 25 اٌؼٍىَ اٌتشتىَح وإٌفغُح

 100 25 25 25 25 اٌتاسَخ

 80 20 20 20 20 اٌٍغح االٔىٍُضَح

 280 70 70 70 70 اٌّدّىع

 ساتؼاً: أداتا اٌثحث:

 ِمُاط اٌدارتُح اٌشخصُح:وصف  -1

لبمذ الجبؽضزبن ثجىبء مقٕبً للغبمثٕخ الصقعإخ ماه َعٍاخ الىماو المزجبكلاخ لالِ ؾلجاخ 

العلٔل ماه اللهاٍابد عبمعخ المُظر  لٕخ الزوثٕخ للعلُ  اٜوَبوٕخ َثعل اٜؾٝخ علّ 

الَبثقخ َالمقبٌٕٔ الزٓ رىبَلاذ مفٍاُ  الغبمثٕاخ الصقعإخ اؼابفخ الاّ َعٍابد الىماو 

الزاآ ؾوؽٍااب المىمااوَن ؽااُ  ٌاانا المفٍااُ  َمىٍااب َعٍااخ الىمؤااخ اٜعزمبعٕااخ َالزاآ 

غ المٍبهاد  ؽلكد عُامر الغبمثٕخ الصقعٕخ ثـ) المعوفٕخ َالَلُ ٕخ َالغَلٔخ( َأٔؽب

 ؽااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالكٌب َالغُاوااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات الزااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااآ

( َ)عبعابن, 2000( َالعلٔل مه اللهاٍبد مضر كهاٍاخ )العجٕالْ, 2010)اول هَْٜ, 

(...., َاعزمااالد الجبؽضزااابن علاااّ المغااابٜد الزااآ 2019( َكهاٍاااخ )ثو ااابد, 2016

 ؽلكٌب )اول هَْٜ( الّ ثىبء المقٕبً.

( ؾبلات 20رم اعلاك اٍزجٕبن اٍز ٝعٓ مفزُػ َرم ر جٕقًا علّا عٕىاخ اٍاز ٝعٕخ لُامٍاب )

ن اٍٜاازجٕبن مااه ٍاائا  )مااب ٌاُا ثااوأٔيم أٌاام العاافبد الزآا رغعاار ا٘شااقبض  َؾبلجااخ َرياُا

خ علٍٕاب َرجُٔجٍاب فٓا مغابٜد  خ(( َثعال عماع آهائٍام رام اٜؾٝا ٔزمزعُن ثبلغبمثٕخ الصقعٕا

س  ثبٚؼبفخ الّ مب رم اٜؾٝخ علًٕ مه اللهاٍابد َا٘ؾاو الىمؤاخ, َرؽامه المقٕابً صٝا

 مغبٜد:
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 األوي: اٌّظهش اٌخاسخٍ واٌغٍىوٍ: اٌّداي -1

َٔصمر  ر ٔجلَ علّ الفوك مه الممبٌو القبهعٕخ َأومابؾ الَالُا  ب٘وبلاخ َالٍُابمخ 

-1َؾؤقخ المصٓ َاليٝ  ثؾٕش ٔئصو ثبٖفؤه َٔغنثٍم وؾُي َرزمضر ثبلفقواد ماه )

13.) 

 اٌّداي اٌثأٍ: اٌمذساخ اٌخاصح واٌزاتُح: -2

د َالقلهاد َالَمبد النارٕخ الزآ ٔمزليٍاب الفاوك َرجالَ ٌَٓ رل  اٜميبوٕبد َالمٍبها

 (.25-13علًٕ كَن غٕوي َريُن معوفٕخ َاوفعبلٕخ َرزمضر ثبلفقواد )

 اٌّداي اٌثاٌث: اٌؼاللح ِغ اِخشَٓ واٌتىاصً ِؼهُ: -3

ٌَٓ  ر هكَك ا٘فعاب  اٜعزمبعٕاخ الزآ رعاله عاه الفاوك أصىابء رفبعلاً ماع اٖفاؤه 

  امزٝ ً فىاُن اللجبلاخ اٜعزمبعٕاخ َللهراً علاّ الزُاظار معٍام َرؤصٕوي فٍٕم مه فٝ

-27فٓ عٝلبد اعزمبعٕخ أغبثٕاخ رعال أٍابً الزُافاث اٜعزمبعٕاخ َرزمضار ثابلفقواد )

 فقوح. 17( 42

( فقااوح عمٕعٍااب أغبثٕااخ, َلاال ظاامم 42َثاانل  ريااُن المقٕاابً ثعااُهرً اَ٘لٕااخ مااه )

بثخ فمبٍاإخ ٌاآ )رى جااث علاآ ثلهعااخ المقٕاابً ث ؤقااخ لٕيااود أْ أن ثاالائر اٍٜاازغ

 جٕااوح عاالاغ, رى جااث علاآ ثلهعااخ  جٕااوح, رى جااث علاآ ثلهعااخ مزٍُاا خ, رى جااث علاآ 

 ثلهعخ للٕلخ, رى جث علٓ ثلهعخ للٕلخ علاغ(.

 ِمُاط اٌّشؤح إٌفغُح:وصف  -2

زغٕااو الضاابوٓ للجؾااش )الموَوااخ الىفَاإخ( لبمااذ الجبؽضزاابن ثجىاابء المقٕاابً م٘عاار لٕاابً ال

 -اعواءاد الجىبء الزبلٕخ:َفث 

( الااّ Cronbah, 1970رؾلٔاال المى لقاابد َاللهاٍاابد َا٘ؾااو الىمؤااخ ام ٔصاإو )

جغاآ أن ىؼااوَهح رؾلٔاالٌب ٘وٍااب رع اآ الجبؽااش هإٔااخ لٛعااواءاد َاٍ٘ااٌ الزاآ ٔ

 (Cronbach, 1970: 404)ٔعزملٌب فٓ ثىبء المقٕبً.

لصاقط الانْ ٔزمزاع ثبلموَواخ َلقل اٍازىلد الجبؽضزابن فآ ثىابء المقٕابً علاّ ٍامبد ا

( َفاآ )العقاار المفاازؼ, اٜثزعاابك عااه الز ااوف, عاال  Rokeachالىفَاإخ  مااب ؽاالكٌب )

الزعلت َالغماُك, الزمزاع ثبلعاؾخ الىفَإخ, القالهح علاّ الزعابٔش ماع اٖفاؤه َرقجار 

 اٜفزٝفبد(.

غٕال, )م أمب )أولهٍُن( فٕوح أٌم ٍمخ للموَوخ الىفَٕخ ٌٓ رؾقٕاث الزيبمار اٜعزمابعٓ

2008 :151) 

ذ الجبؽضزبن علّ العلٔل مه المقبٌٕٔ َاللهاٍبد الَبثقخ مىٍب َعٍبد الىماو ع مب أؾل

( 2016( َكهاٍااخ )ظااؾجخ, 2012الىفَاإخ َثعااػ اللهاٍاابد مىٍااب كهاٍااخ )ٔؾٕااّ, 

 َ زااااااااااااابة الموَواااااااااااااخ الىفَااااااااااااإخ لاااااااااااااـ( 2012َكهاٍاااااااااااااخ )اٍااااااااااااامبعٕر, 

 (.2003( َمقٕبً )كافٕلٍُن, 2018ح, )أثُ ؽَٝ

غ َؾبلجااخ, 20َثبٚؼاابفخ لاانل  راام رُعٕااً ٍاائا  لعٕىااخ عصااُائٕخ ؾجٕعٕااخ ثلغااذ ) ( ؾبلجااب

غ فجااوح  ٌَااُ )مااب ٌاآ ٍاامبد الصااقط المااون فاآ ٍاالُ ً َرفيٕااوي َرعبملااًة( َأؽااب

الجبؽضزاابن َثعاال عمااع العلٔاال مااه الفقااواد َرؾلٔاال مفٍااُ  الموَوااخ اليمىٕااخ راام رؾلٔاال 

فااث ؾؤقااخ )لٕيااود( ٌَاآ رى جااث علاآ مغاابٜد المقٕاابً َرؾلٔاال ثاالائر اٍٜاازغبثخ َ
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ثلهعخ ) جٕوح عالاغ,  جٕاوح, مزٍُا خ, للٕلاخ, للٕلاخ عالاغ( َلال رُىعاذ فقاواد المقٕابً 

 -( فقوح ثعُهرً اَ٘لٕخ علّ المغبٜد الزبلٕخ:45َالجبلغخ )

ٌَااُ عاال  الُلااُف علااّ ومااؿ َاؽاال أَ كَافااع  -اٌدأااة اٌغااٍىوٍ اٌتااىافمٍ: -1

علّ اظالاه اٍازغبثبد مزىُعاخ للزُافاث ماع المُالاا َؽبعبد َأٌلاف صبثزخ َالقلهح 

 الغلٔلح.

َٔقعل ثً رغٕو الُعٍخ النٌىٕخ َالزىُخ فآ ا٘فيابه َرُلٕال  -اٌدأة اٌّؼشفٍ: -2

أفيبه غٕو مزُلعخ َرؾُٔر مَبه الزفيٕو ثمب ٔزىبٍت مع المضٕواد َمز لجابد المُلاا 

 مع الؾفبظ علّ ٍٝمزً َعل  عمُكي.

للهح الفوك علّ الزُافاث ماع ا٘ؽالاس العابكمخ َالمُالاا  -اٌدأة االٔفؼاٌٍ: -3

الؽبغ خ مه فٝ  اٍزغبثبد اوفعبلٕخ أغبثٕخ لمُاعٍخ الؽغؿ الىفَٓ َالؾفابظ علاّ 

 الزُاىن اٜوفعبلٓ.

الزُافاث ماع المزغٕاواد َالمُالاا اٜعزمبعٕاخ المَازغلح  -اٌدأة االختّااػٍ: -4

غ لمز  غ َفقب غ وبعؾب غ اعزمبعٕب  لجبد المُلا الغلٔل.َاظٍبه ٍلُ ب

 (:Validity) اٌصذق -3

غ علاّ لالهح المقٕابً علاّ لٕابً المفٍاُ  الانْ َؼاع ٘علاً  ٔعل العل  مئشاواغ مٍماب

 ( 206: 1983)عجلالوؽمه, 

 مم المقٕبً.عٌَُ مه ا٘مُه المٍمخ َالزٓ ٔغت أن ٔزؤ ل مىٍب م

 اٌصذق اٌظاهشٌ: - أ

العل  المبٌوْ )ٌَاُ مالِ َللزؾقث مه ظل  أكارٓ الجؾش اعزملد الجبؽضزبن علّ 

)العَابف, أَ أن ٔاىغؼ فآ لٕابً ماب َؼاع لاًة(  رمضٕر المقٕبً للمَزُِ المواك لٕبٍاً

1995 :123َ124) 

ؽٕش لبمذ الجبؽضزبن ثعوغ المقٕبٍٕه )الغبمثٕخ الصقعٕخ( َ)الموَوخ الىفَٕخ( علاّ 

فاآ افزعاابض علاام الااىفٌ الزوثااُْ مااه  لٕااخ  (مغمُعااخ مااه القجااواء َالمؾيماإه)

فجااواء( َاعزماالد  5الزوثٕااخ للعلااُ  اٜوَاابوٕخ َ لٕااخ الزوثٕااخ اٍ٘بٍاإخ ثلااف عاالكٌم )

%( َٔصٕو ثلُ  أن المقٕبً العابك  ٌاُ الانْ ٔؾعار 90الجبؽضزبن علّ وَجخ ارفب  )

 (126: 1983)ثلُ ,  %(75علّ وَجخ ارفب  )

فقاوح( ام لام رؾانف أٔاخ فقاوح  42عٕخ ٔزيُن ماه )َثنل  أظجؼ مقٕبً الغبمثٕخ الصق 

َليه رم رعلٔر ظٕبغخ ثعػ الفقواد أمب مقٕبً الموَوخ الىفَٕخ فقال رام ؽانف ثعاػ 

 واد َثٍاااااانا ٔيااااااُن فقااااااواد المقٕاااااابً مااااااهالفقااااااواد َرعاااااالٔر لااااااجعػ الفقاااااا

 فقوح(. 40)

 (:Constyu ct validityاٌصذق اٌثٕائٍ ) - ب

 ُن المقٕبً ٔقٌٕ المابٌوح الماواك لٕبٍاٍب َٔقعل ثً الملِ النْ ٔع ٓ مئشواغ علّ 

 (.Cronpach, 1970, p128). ثللخ شلٔلح 

 .لااااااانا رااااااام أغاااااااابك العٝلاااااااخ ثاااااااإه  ااااااار فقاااااااوح ثبللهعااااااااخ اليلٕاااااااخ للمقٕاااااااابً

(Nunnally, 1978: p261) 

ٍإو  ار فقاوح عاه مالِ جاو ٔع َٔعل العل  الجىبئٓ مئشواغ مٍمب لعل  المقٕبً ٌَاُ

غ لانا  غ مزغبوَاب ثبلمقٕبً رَٕو فٓ المَبه وفًَة النْ َٕٔو فًٕ المقٕابً َٔقال  لىاب مقٕبٍاب
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ٔعااال ماااه أك  الٍُااابئر المَااازقلمخ فااآ ؽَااابة اٜرَاااب  الااالافلٓ لفقاااواد المقٕااابً 

 (.95: 1997عَُْٕ, ال)

ه َلاال اٍاازقلمذ الجبؽضزاابن معبماار اهرجاابؾ ثٕوٍااُن ٍٜاازقواط العٝلااخ اٜهرجبؾٕااخ ثاإ

كهعبد  ر فقوح َاللهعاخ اليلٕاخ َاٍازقلمذ عٕىاخ الزؾلٕار مارٍاب المَازقلمخ لؾَابة 

( ؾبلت َؾبلجخ مه لَمٓ )الغغوافٕخ َاللغخ العوثٕخ( فٓ 400القُح الزمٕئخ َالجبلغخ )

 لٕخ الزوثٕخ للعلُ  اٜوَبوٕخ ثعلٌب رم ر جٕاث أكارآ الجؾاش علإٍم, َ بواذ الىزابئظ  ماب 

 (.3, 2مُؼؾخ فٓ علَلٓ )

 (2خذوي )

ِؼاِالخ االستثاغ تُشعىْ تُٓ دسخح وً فمشج ِٓ فمشاخ ِمُاط اٌدارتُح اٌشخصُح 

 ِٓ وخهح إٌظش اٌّتثادٌح واٌذسخح اٌىٍُح ِغ اٌمُُ اٌتائُح اٌّحغىتح

سلُ 

 اٌفمشج

ِؼاًِ 

استثاغ 

اٌفمشج 

تاٌذسخح 

 اٌىٍُح

اٌمُّح 

اٌتائُح 

 اٌّحغىتح

سلُ 

 اٌفمشج

ِؼاًِ 

استثاغ 

اٌفمشج 

تاٌذسخح 

 اٌىٍُح

اٌمُّح 

اٌتائُح 

 اٌّحغىتح

سلُ 

 اٌفمشج

ِؼاًِ 

استثاغ 

اٌفمشج 

تاٌذسخح 

 اٌىٍُح

اٌمُّح 

اٌتائُح 

 اٌّحغىتح

1 04241 44954 19 04267 54527 37 04276 54729 

2 04264 54461 20 04296 64182 38 04278 54774 

3 04207 44221 21 04310 64505 39 04239 44910 

4 04268 54550 22 04271 54617 40 04362 74747 

5 04298 64228 23 04331 64998 41 04312 64551 

6 04157 34171 24 04273 54661 42 04285 54932 

7 04236 44845 25 04229 44693    

8 04231 44737 26 04142 24862    

9 04127 24554 27 04282 54864    

10 04308 64459 28 04245 54041    

11 04326 64880 29 04198 44030    

12 04282 54864 30 04264 54461    

13 04196 34988 31 04232 44758    

14 04175 34546 32 04178 34609    

15 04279 54796 33 04236 44845    

16 04334 74069 34 04204 44157    

17 04352 74503 35 04293 64114    

18 04242 44976 36 04313 64575    

( عىاال مَاازُِ 1,960َعىاال مقبهوااخ القاإم الفبئٕااخ المؾَااُثخ ثبلقٕمااخ الغلَلٕااخ الجبلغااخ )

(, رجاإه ثااؤن عمٕااع معاابمٝد اٜهرجاابؾ ماد كٜلااخ 398( َكهعااخ ؽؤااخ )0,05كٜلااخ )

 اؽعبئٕخ.
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 (3خذوي )

ِؼاِالخ االستثاغ تُشعىْ تُٓ دسخح وً فمشج ِٓ فمشاخ ِمُاط اٌّشؤح إٌفغُح 

 واٌذسخح اٌىٍُح ٌٍّمُاط واٌمُُ اٌتائُح اٌّحغىتح

سلُ 

 اٌفمشج

ِؼاًِ 

استثاغ 

اٌفمشج 

تاٌذسخح 

 اٌىٍُح

اٌمُّح 

اٌتائُح 

 اٌّحغىتح

سلُ 

 اٌفمشج

ِؼاًِ 

استثاغ 

اٌفمشج 

تاٌذسخح 

 اٌىٍُح

اٌمُّح 

اٌتائُح 

 تحاٌّحغى

سلُ 

 اٌفمشج

ِؼاًِ 

استثاغ 

اٌفمشج 

تاٌذسخح 

 اٌىٍُح

اٌمُّح 

اٌتائُح 

 اٌّحغىتح

1 04312 64551 14 04243 44845 27 04415 94100 

2 04298 64228 15 04243 44998 28 04390 84450 

3 04149 34006 16 04294 64136 29 04236 54305 

4 04120 24411 17 04299 64251 30 04243 44845 

5 04391 84475 18 04214 44371 31 04232 44998 

6 04350 74454 19 04388 84399 32 04294 64136 

7 04232 44758 20 04412 94021 33 04299 64251 

8 04301 64297 21 04247 74381 34 04214 44371 

9 04232 44758 22 04333 74045 35 04388 84399 

10 04262 54416 23 04293 84526 36 04412 94021 

11 04377 84120 24 04356 74600 37 04347 74381 

12 04313 64575 25 04273 54661 38 04333 74045 

13 04236 54305 26 04418 94179 39 04393 84526 

      40 04356 74600 

( عىال كهعاخ 1,960المؾَُثخ أ جاو ماه الغلَلٕاخ الجبلغاخ ) َٔزؽؼ أن  ر القٕم الزبئٕخ

 ( َٔجٕه كٜلخ  ر معبمٝد اٜهرجبؾ.0,05( َمَزُِ كٜلخ )398ؽؤخ )

 اٌمىج اٌتُُّضَح ألداتٍ اٌثحث -4

رعل عملٕخ الزؾلٕر اٜؽعبئٓ للفقواد ف ُح أٍبٍٕخ فٓ ثىبء أْ مقٕبً َمل  لليصاا 

ًا َالزااآ رَااابعل فااآ افزٕااابه الفقاااواد ماد  عاااه القعااابئط الَااابٔيُمزؤخ لفقوارااا

القعاابئط الغٕاالح ٌَااُ ثاالَهيا ٔاائكْ الااّ ىٔاابكح ظاال  المقٕاابً َصجبرااً,  مااب رؾاالك 

 ا٘فواك النٔه ٔقزلفُن فٓ الَمخ المقبٍخ.

( ؾبلات َؾبلجاخ ماه مغزماع الجؾاش ام ٔىجغآ أن ٜ ٔقار عالك 400ثلغذ عٕىاخ الزمٕاي )

( أَ Nannally, 1978: 262)فمَاخ أفاواكعاه وح ا٘فواك النٔه ٔغٕجُن عاه  ار فقا

أن ؽغاام عٕىااخ الزمٕااي ٔيااُن فمَااخ أمضااب  الفقااواد, َلاال افزٕااو أفااواك العٕىااخ ثصااير 

عصااُائٓ ؾجقاآ ؽَاات الغااىٌ َالعااا اللهاٍاآ ثمااب ٔاازٝء  َفعاابئط المغزمااع 

 الملهًَ َأٌلاف الجؾش.

الغبمثٕااخ الصقعاإخ مااه َثعاال رؾلٔاال عٕىااخ الزمٕااي ؾجااث علاإٍم أكاراآ الجؾااش )مقٕاابً 

 ( ُٔؼؼ مل .4َعٍخ الىمو المزجبكلخ َمقٕبً الموَوخ الىفَٕخ( علَ  )

 

 

 

 

 



 2021مغلخ الفزؼ .......................................................................العلك الَبثع َالضمبوُن . رمُى لَىخ 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 

-344- 

 (4اٌدذوي )

 ػُٕح اٌتحًٍُ االحصائٍ ِىصػح حغة اٌدٕظ واٌتخصص

 اٌمغُ خ
 اٌذساعٍ ساتغ اٌصف أوي

 اٌّدّىع
 إٔا  روىس إٔا  روىس

 200 50 50 50 50 اٌدغشافُح -1

 200 50 50 50 50 اٌٍغح اٌؼشتُح -2

 400 100 100 100 100 اٌّدّىع

َثعل ر جٕث أكارٓ الجؾش علّ عٕىخ الزمٕي َاعبثخ ال لجاخ علٍٕاب َعماع أَها  اٜعبثاخ 

٘فااواك العٕىااخ َراام رعااؾٕؼ اٜعبثاابد َؽَاابة اللهعااخ اليلٕااخ َراام رورٕاات الاالهعبد 

غ مه أعلّ كهعخ الّ أكواّ كهعاخ َأةفزٕاود %( ماه الالهعبد العلٕاب 27وَاجخ ) رىبىلٕب

%( رمضار المغمُعاخ الالوٕب ٌَآ الؾبظالخ 27ٌَٓ الؾبظلخ علّ أعلاّ الالهعبد َ)

زٕه ثمُعجٍماب ٕ اوفمزبرٕه المغماُعزٕه ثابلمغمُعزٕه العلّ أكوّ اللهعبد َرَمّ ٌ

 ٔاااااااااااااااااااااااااازم رؾلٕاااااااااااااااااااااااااار فقااااااااااااااااااااااااااواد المقٕاااااااااااااااااااااااااابً, َٔاااااااااااااااااااااااااان و

زٕه )العلٕااب, الاالوٕب( فاآ ٕ ااوفمز( أن ٌااني الىَااجخ رغعاار المغمااُعزٕه الKelly) ٕلاآ, 

غ 108أفؽاار مااب ٔميااه مااه رماابٔي َثاانل  ٔعااجؼ عاالك أفااواك المغمُعااخ العلٕااب ) ( ؾبلجااب

 ( ؾبلت َؾبلجخ.108َؾبلجخ َعلك أفواك المغمُعخ اللوٕب )

( كهعااخ َرواَؽااذ كهعاابد 200-144َلال رواَؽااذ كهعاابد المغمُعااخ العلٕااب ثاإه )

قٕااابً الغبمثٕاااخ ماااه َعٍاااخ الىماااو ( كهعاااخ ثبلىَاااجخ لم143-122المغمُعاااخ الااالوٕب )

 المزجبكلخ.

( لعٕىزإه مَازقلزٕه فآ ؽَابة كٜلاخ T-Testصم اٍزقلمذ الجبؽضزبن اٜفزجبه الزبئٓ )

زٕه فااآ كهعاااخ  ااار فقاااوح ماااه فقاااواد المقٕااابً ٕ اااوفمزالفاااوَ  ثااإه المغماااُعزٕه ال

(  ماب مُؼاؼ فآ 11,289-2,095َرواَؽذ القٕمخ الزبئٕخ المؾَُثخ رواَؽاذ ثإه )

 (.5لَ  )الغ

 (5خذوي )

 اٌمىج اٌتُّضَح ٌفمشاخ ِمُاط اٌدارتُح اٌشخصُح تأعٍىب اٌؼُٕتُٓ اٌّتطشفتُٓ

 خ
اٌمُّح اٌتائُح  (108اٌّدّىػح اٌذُٔا ) (108اٌّدّىػح اٌؼٍُا )

 االٔحشاف اٌّؼُاسٌ اٌىعػ اٌحغاتٍ االٔحشاف اٌّؼُاسٌ اٌىعػ اٌحغاتٍ اٌّحغىتح

1 440926 1402799 344352 1421727 44288 

2 442407 0492595 248981 1430377 84725 

3 441852 1419303 341296 1440155 54960 

4 342222 1444257 245741 1438215 34372 

5 340926 1438441 240833 1431934 54485 

6 442222 1408803 341852 1432657 64282 

7 442037 1408308 342315 1427965 64127 

8 442500 1414233 341473 1418713 74919 

9 345463 1468215 244815 1436362 54110 

10 440463 145356 247963 1439263 74439 

11 345833 1423140 245278 1430748 64108 

12 349722 1420325 246481 1432774 74679 
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 خ
اٌمُّح اٌتائُح  (108اٌّدّىػح اٌذُٔا ) (108اٌّدّىػح اٌؼٍُا )

 االٔحشاف اٌّؼُاسٌ اٌىعػ اٌحغاتٍ االٔحشاف اٌّؼُاسٌ اٌىعػ اٌحغاتٍ اٌّحغىتح

13 440926 1418824 245556 1436261 84835 

14 347037 1442907 247870 1449798 44601 

15 343143 1458054 247500 1436803 24808 

16 347870 1428289 246111 1415874 74069 

17 346019 1433913 247593 1427426 44737 

18 249722 1453744 245741 1423956 24095 

19 442500 1402424 341389 1424899 74149 

20 342593 1410539 340093 1429337 74635 

21 348333 1427887 246944 1430748 64471 

22 341667 1444365 245278 1428586 34434 

23 348796 1425837 342407 1438665 34546 

24 348426 1457172 246019 1429658 64328 

25 348611 1422633 246204 1428046 74273 

26 442593 1462556 249074 1443740 64474 

27 346944 1418649 243519 1418649 84339 

28 341296 1447941 244722 1426386 34511 

29 343796 1433758 243241 1423673 64022 

30 349074 1414007 248148 1438853 64320 

31 345741 1426936 248333 1447566 34955 

32 342130 1450421 149444 1439982 64416 

33 442222 1404419 343148 1422014 54872 

34 349259 1406520 249907 1412321 64278 

35 441204 1410832 340278 1437030 64443 

36 342981 1405848 148981 1420699 94063 

37 342130 1426085 240278 1418762 74111 

38 34667 1460315 242500 1438837 44492 

39 346481 1430645 246296 1444424 54435 

40 345638 1423253 241574 1426906 84268 

41 343426 1447352 144722 0489085 114289 

42 343333 1433955 147037 1402546 104039 

َٔٝؽظ مه الغلَ  أعٝية أن القٕمخ الزبئٕخ المؾَُثخ ثغمٕع الفقواد أعلاّ ماه القٕماخ 

( ٌَنا 398( كهعخ ؽؤخ )0,05( عىل مَزُِ كٜلخ )1,98الغلَلٕخ َالجبلغخ ) الزبئٕخ

 ٔعىٓ أن عمٕع الفقواد ممٕيح.

 َثبلىَاااجخ لمقٕااابً الموَواااخ الىفَااإخ رواَؽاااذ الااالهعبد فااآ المغمُعاااخ العلٕاااب ثااإه

( َثعاال اٍاازقلا  اٜفزجاابه 164-130( َكهعاابد المغمُعااخ الاالوٕب ثاإه )165-200)

( 14,004-9,094لزٕه رواَؽااذ القاإم الزبئٕااخ لفقااواد المقٕاابً )الزاابئٓ لعٕىزاإه مَاازق

( َكهعاخ ؽؤاخ 0,05( عىال مَازُِ كٜلاخ )1,98َثمقبهوزٍب ثبلقٕمخ الزبئٕخ الغلَلٕخ )

 ( رجٕه أن عمٕع فقواد المقٕبً ممٕيح.398)
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 (6خذوي )

 االحصائٍاٌمىج اٌتُّضَح ٌفمشاخ ِمُاط اٌّشؤح إٌفغُح تؼذ اخعاػها ٌٍتحًٍُ 

 )اٌؼُٕتُٓ اٌّتطشفتُٓ(

 خ
اٌمُّح اٌتائُح  اٌّدّىػح اٌذُٔا اٌّدّىػح اٌؼٍُا

 االٔحشاف اٌّؼُاسٌ اٌىعػ اٌحغاتٍ االٔحشاف اٌّؼُاسٌ اٌىعػ اٌحغاتٍ اٌّحغىتح

1 447288 0486763 340508 1412071 94094 

2 449492 0428910 341864 1415183 114401 

3 449831 0413019 249831 1423862 124335 

4 449831 0413019 340339 1412902 134173 

5 449831 0413019 340508 1420950 124200 

6 449661 048252 249662 1427260 114949 

7 448644 0457107 34339 1407656 94615 

8 449661 0418252 344576 049344 124615 

9 340508 1420950 249831 1423862 94094 

10 449831 0413019 340339 1415916 124170 

11 449322 0431428 346102 0489089 124835 

12 449831 0413019 340508 1425153 104749 

13 449941 0414019 34608 142555 114795 

14 449492 0428910 343220 1407384 114239 

15 449831 0413019 343220 0495485 134239 

16 448983 0440236 344915 1404011 94689 

17 449661 0418252 341186 1423295 114385 

18 449492 0422157 249661 1411365 134415 

19 440956 0440956 247458 1437205 114729 

20 449831 0413019 246102 1445053 124515 

21 449492 0428910 343220 1415132 104529 

22 449322 0425355 341186 1419026 114447 

23 449153 0438453 34000 1427306 114062 

24 449492 0428910 343729 1414317 104268 

25 449492 0422167 343390 0495791 124579 

26 449661 0418252 243898 0493974 134056 

27 449492 0428910 342373 1408305 104685 

28 449492 0428910 342373 1413470 114554 

29 344915 1404011 246102 1445053 94989 

30 449492 0422157 340169 1423862 114795 

31 540000 040000 249831 1410628 144004 

32 34553 044349 249831 0495179 94208 

33 449661 0426038 341186 1427421 104911 

34 449492 0428910 341356 1410575 124188 

35 449831 0413019 343051 1411810 114450 

36 449831 0413019 344237 0493225 124724 

37 540000 040000 249322 1422986 124914 

38 540000 04000 343051 1400437 124962 

39 449661 041825 342712 1404767 124242 

40 448475 0436263 342712 0496187 114778 
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 (:Reliabilityألداتٍ اٌثحث )حغاب اٌثثاخ  -5

ٔعل الضجابد ماه القعابئط الَإيُمزؤخ المٍماخ للمقابٌٕٔ الىفَإخ َٔصإو الاّ ارَاب  

 لٕاااااااابً مااااااااب ٔغاااااااات لٕبٍااااااااً ثعااااااااُهح مىزممااااااااخ. كهعااااااااخ المقٕاااااااابً فاااااااآ

 (11: 1985)الق ٕت َآفوَن, 

َاعزماالد الجبؽضزاابن فاآ اٍاازقواط صجاابد أكاراآ الجؾااش مقٕاابً الغبمثٕااخ الصقعاإخ 

( ؽٕش رعل مه ال و  Test- ReTestالىفَٕخ علّ ؾؤقخ اعبكح اٜفزجبه )َالموَوخ 

المٍمخ فٓ رقلٔو الضجبد ٘وٍب ريصا عه معبمر اٍازقواه اعبثابد ا٘فاواك فآ ر جٕقإه 

لبماااذ ( لااانل  148: 2000عاااٝ , اثاااُ ( ٔاااُ  )14-10ىمىااآ )  لمقٕااابً ماااب َثفااابه

( ؾبلات َؾبلجاخ 40خ الجؾاش ثلغاذ )الجبؽضزبن ثبفزٕبه عٕىخ عصُائٕخ ؾجقٕخ مه فبهط عٕىا

( ٔااُ  راام اعاابكح الز جٕااث, َراام ؽَاابة معبماار 15َراام ر جٕااث أكاراآ الجؾااش علاإٍم َثعاال )

اهرجاابؾ ثٕوٍااُن ثاإه كهعاابد الز جٕااث اَ٘  َكهعاابد الز جٕااث الضاابوٓ َؽعاار مقٕاابً 

وَااجخ صجاابد ( َمقٕاابً الموَوااخ الىفَاإخ ؽعاار علااّ 0,85الغبمثٕااخ علااّ وَااجخ صجاابد )

( أن معبمر الضجابد الغٕال ٔئال 1971ٌَٓ وَجخ صجبد عٕلح, ؽٕش أشبه )فُهان, ( 0,81)

 (249: 2004)الىجٍبن, َ (Foran, 1971: p85) .(0,70عه )

 تطثُك أداتٍ اٌثحث: -6

غ علااّ الللااخ َالمُؼااُعٕخ َلٛعبثااخ عااه  ؾجقااذ الجبؽضزاابن ا٘كاراإه ثىفَااٍمب ؽوظااب

 َاٍازمود( ؾبلت َؾبلجخ 280الجبلغخ )اٍزفَبهاد ال لجخ مه عٕىخ الجؾش اٍ٘بٍٕخ َ

غ.30ملح الز جٕث )  ( ُٔمب

 تصحُح أداتٍ اٌثحث: -7

 ِمُاط اٌدارتُح اٌشخصُح -1

 ىان( فقااوح علااّ ا42َ٘اعزماالد الجبؽضزاابن فاآ رعااؾٕؼ فقااواد المقٕاابً َالجبلغااخ )

(, 5ثلهعاخ ) جٕاوح عالاغ )علآ ٓ رى جاث ير ثلٔر َ بوذ ثالائر اٍٜازغبثخ ٌالالمعزملح 

غ أن فقااواد المقٕاابً 1(, للٕلااخ عاالاغ )2(, للٕلااخ )3خ )(, مزٍُاا 4) جٕااوح  لٍااب  ( علمااب

( 42( َاللهعااخ الاالوٕب للمقٕاابً فاآ )210أغبثٕااخ, َاللهعااخ العلٕااب للمقٕاابً  بوااذ )

 ( كهعخ.126َالٍُؿ الفوؼٓ للمقٕبً )

 ِمُاط اٌّشؤح إٌفغُح -2

ماال فاآ رعااؾٕؼ اعزماالد الجبؽضزاابن فاآ رعااؾٕؼ المقٕاابً علااّ وفااٌ اٍ٘االُة المعز

 3المقٕاابً اَ٘ , ثبلىَااجخ لجاالائر اٍٜاازغبثخ َأَىاوٍااب فقااؿ أن المقٕاابً ريااُن مااه )

( ؽٕاااش رااام رعاااؾٕؾٍب ث ؤقاااخ معب َاااخ للفقاااواد 32, 29, 9فقاااواد ٍااالجٕخ( ٌااآ )

( َاللهعاخ 200( فقوح َاللهعاخ العلٕاب لمقٕابً  بواذ )37أٜغبثٕخ للمقٕبً َالجبلغخ )

 (.120مزٍُؿ الفوؼٓ للمقٕبً ٌُ )( َال40اللوٕب للمقٕبً ٌٓ )

 اٌىعائً االحصائُح: -6

اٍاازقلمذ الجبؽضزاابن الٍُاابئر اٜؽعاابئٕخ الزبلٕااخ َعبلغااذ الجٕبواابد ثبٍاازقلا  الؾقٕجااخ 

 (.spssاٜؽعبئٕخ للعلُ  اٜعزمبعٕخ )

 لبوُن وَجخ اٜرفب  )لؾَبة اٌ٘مٕخ الىَجٕخ َالعل  المبٌوْ للمقٕبٍٕه(. -1

غااابك العٝلاااخ اٜهرجبؾٕاااخ ثااإه كهعاااخ  ااار فقاااوح معبمااار اهرجااابؾ ثٕوٍاااُن )ٚٔ -2

 َاللهعخ اليلٕخ للمقٕبٍٕه "العل  الجىبئٓ" َ نل  لؾَبة الضجبد ث ؤقخ اٚعبكح(.
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اٜفزجبه الزبئٓ لعٕىزٕه مَازقلزٕه )لؾَابة القاُح الزمٕٕئاخ َكٜلاخ الفاوَ  ثإه  -3

 مزغٕواد الجؾش(.

الصقعاإخ مااه َعٍااخ  اٜفزجاابه الزاابئٓ لعٕىااخ َاؽاالح )لقٕاابً مَاازُِ الغبمثٕااخ -4

الىمو المزجبكلخ َلقٕابً مَازُِ الموَواخ الىفَإخ ثصاير عاب  لالِ  لٕاخ الزوثٕاخ للعلاُ  

 اٜوَبوٕخ(.

اٜفزجبه الزبئٓ للٜلخ معبمٝد اٜهرجابؾ ثإه مزغٕاوْ الغبمثٕاخ الصقعإخ ماه  -5

 َعٍخ الىمو المزجبكلخ َالموَوخ الىفَٕخ.

 

 اٌفصً اٌشاتغ

 وفماً ألهذاف اٌثحثػشض وِٕالشح ٔتائح اٌثحث 

ثىبء مقٕبً للغبمثٕخ الصقعإخ ماه َعٍاخ الىماو المزجبكلاخ, َرام اٌهذف األوي:  -1

رؾقٕث ٌنا الٍلف َفث ف ُاد علمٕخ َثىبءح عوؼذ ثصير  بمر ثبلفعر الضبلش ماه 

 الجؾش.

ثىاابء مقٕاابً الموَوااخ الىفَاإخ َراام رؾقٕااث ٌاانا الٍاالف َفااث اٌهااذف اٌثااأٍ:  -2

 فعر الضبلش مه الجؾش.ف ُاد علمٕخ َثىبءح فٓ ال

الزعااوف علااّ مَاازُِ الغبمثٕااخ الصقعاإخ مااه َعٍااخ الىمااو اٌهااذف اٌثاٌااث:  -3

 المزجبكلخ للِ عٕىخ مه ؾلجخ  لٕخ الزوثٕخ للعلُ  اٜوَبوٕخ ثصير عب .

ثعاال المعبلغاابد اٜؽعاابئٕخ للجٕبواابد َالقبظااخ ثاالهعبد ال لجااخ علااّ فقااواد مقٕاابً 

( 152,4036ٓ لااالهعبد أفاااواك العٕىاااخ )الغبمثٕاااخ الصقعااإخ ثلاااف المزٍُاااؿ الؾَااابث

( َ ابن المزٍُاؿ الؾَابثٓ أ جاو ماه المزٍُاؿ 18,64663َثبوؾواف معٕبهْ للهية )

-T( كهعاخ َثبٍازقلا  اٜفزجابه الزابئٓ لعٕىاخ َاؽالح )126الفوؼٓ للمقٕبً َالجبلف )

test( ٜفزجبه كٜلخ الفو  ثٕه المزٍُ ٕه ثلغاذ القٕماخ الزبئٕاخ المؾَاُثخ )23,694 )

( 0,05( عىاال مَاازُِ كٜلااخ )1,960ٌَاآ أ جااو مااه القٕمااخ الزبئٕااخ الغلَلٕااخ الجبلغااخ )

( ٌَاانا ٔعىاآ رمزااع أفااواك العٕىااخ ثمَاازُِ اعلااّ مااه المزٍُااؿ 279َكهعااخ ؽؤااخ )

 (.6مه الغبمثٕخ الصقعٕخ, َالغلَ  ) الفوؼٓ

 (6خذوي )

ٓ وخهح اٌشخصُح ِ حاٌفشق تُٓ اٌّتىعػ اٌفشظٍ واٌّتىعػ اٌحغاتٍ فٍ اٌدارتُ

 إٌظش اٌّتثادٌح ٌذي ػُٕح اٌثحث تشىً ػاَ

 اٌؼذد اٌّتغُش
اٌّتىعػ 

 اٌحغاتٍ

االٔحشاف 

 اٌّؼُاسٌ

اٌّتىعػ 

 اٌفشظٍ

 اٌمُّح اٌتائُح
 اٌذالٌح

 اٌدذوٌُح اٌّحغىتح

اٌدارتُح 

اٌشخصُح 

ِٓ وخهح 

إٌظش 

 اٌّتثادٌح

280 15244036 18464663 126 234694 

14960 

(0405 )

279 

َىخذ 

فشق داي 

ٌصاٌح 

اٌّتىعػ 

 اٌحغاتٍ

ٌَنا ٔعىٓ رمزع ؾلجخ  لٕاخ الزوثٕاخ للعلاُ  اٜوَابوٕخ ثمَازُِ عبمثٕاخ عبلٕاخ َامازٝ ٍم 

مااه العاافبد ) بلاان بء َاللجبلااخ َالعٝلاابد أٜغبثٕااخ َالضقااخ ثاابلىفٌ( َلاال ارفقااذ ٌاانيا 
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 ( َكهاٍاااااااخ2000اٍااااااابد مضااااااار )العجٕااااااالْ, الىزٕغاااااااخ ماااااااع العلٔااااااال ماااااااه الله

 (.2010( َكهاٍخ )ثبرُ , 1992)لُٔ , 

الزعاوف علاّ مَازُِ الموَوااخ الىفَإخ لالِ عٕىاخ الجؾاش مااه اٌهاذف اٌشاتاغ:  -4

ؾلجخ  لٕخ الزوثٕخ للعلُ  اٜوَبوٕخ ثصير عب  ثعل المعبلغاخ اٜؽعابئٕخ للالهعبد أفاواك 

عٕىخ الجؾش علّ مقٕبً الموَوخ الىفَٕخ ثلف المزٍُؿ الؾَبثٓ لالهعبد عٕىاخ الجؾاش 

( َثعااال مقبهواااخ المزٍُاااؿ الؾَااابثٓ 16,5441َثااابوؾواف معٕااابهْ ) (160,5750)

( رجٕه أن 120للهعبد أفواك العٕىخ مه ال لجخ مع المزٍُؿ الفوؼٓ للمقٕبً َالجبلف )

المزٍُااؿ الؾَاابثٓ أ جااو مااه المزٍُااؿ الفوؼاآ َراام اٍاازقلا  اٜفزجاابه الزاابئٓ لعٕىااخ 

لغاذ القٕماخ الزبئٕاخ المؾَاُثخ ( ٜفزجبه كٜلخ الفاو  ثإه المزٍُا ٕه ثT-testَاؽلح )

( عىال مَازُِ كٜلاخ 1,960ٌَٓ أ جو ماه القٕماخ الزبئٕاخ الغلَلٕاخ الجبلغاخ ) (1,038)

( ٌَنا ٔعىٓ رمزع أفواك عٕىاخ الجؾاش ثمَازُِ عابلٓ ماه 279( َكهعخ ؽؤخ )0,05)

 (.7الموَوخ الىفَٕخ أعلّ مه الٍُؿ الفوؼٓ للمقٕبً  مب مُؼؼ فٓ علَ  )

 (7خذوي )

 تُٓ اٌىعػ اٌحغاتٍ واٌىعػ اٌفشظٍ فٍ اٌّشؤح إٌفغُح ٌذي ػُٕح اٌثحث اٌفشق

 اٌؼذد اٌّتغُش
اٌّتىعػ 

 اٌحغاتٍ

االٔحشاف 

 اٌّؼُاسٌ

اٌّتىعػ 

 اٌفشظٍ

 اٌمُّح اٌتائُح
 اٌذالٌح

 اٌدذوٌُح اٌّحغىتح

اٌّشؤح 

 إٌفغُح
280 16045750 1645441 120 14038 

14960 

(0405 )

(279) 

داي ٌصاٌح 

اٌّتىعػ 

 اٌحغاتٍ

ٌَاانا مئشااو عٕاال َأغاابثٓ ٔصاإو لاالهح ال لجااخ علااّ الزيٕااا َالزعبماار مااع المااوَف 

المؾٕ خ َالععجخ َالمزغٕوح ثصٓء مه الزفبإ  َا٘مر َمل  لُظُلٍم لموؽلاخ وؽاظ 

عقلاآ َاوفعاابلٓ عٕاال َلاال ارفقااذ ٌاانيا الىزٕغااخ مااع اللهاٍاابد الزبلٕااخ )كهاٍااخ ظاابلؼ, 

 , َكهاٍااخ  بٍااُؽخ,2005, َكهاٍااخ كَك اام, 2016, َكهاٍااخ عجاال ظااؾجخ, 2013

 (.2017)اٍمبعٕر, َافزلفذ الىزٕغخ مع كهاٍخ( 2019

 اٌهذف اٌخاِظ: -5

َعٍاخ الىماو المزجبكلاخ  ماهالزعوف علّ كٜلخ الفوَ  فٓ مَزُِ الغبمثٕاخ الصقعإخ 

 اوااااااابس( َالعاااااااا اللهاٍااااااآ -لغاااااااىٌ )م اااااااُها -َفاااااااث المزغٕاااااااواد الزبلٕاااااااخ:

 هاثع(. -)أَ 

َلزؾقٕث ٌنا الٍلف رم اٍزقلا  اٜفزجبه الزبئٓ لعٕىزٕه مَزقلزٕه َرم اٍزقواط الٍُاؿ 

( ؾبلات افزٕاوَا ماه العافٕه 140الؾَبثٓ لعٕىخ ال لجخ ماه الان ُه َالجابلف عالكٌم )

( َثاااابوؾواف 142,2857اللهاٍاااإٕه )اَ٘  َالواثااااع( َثلااااف المزٍُااااؿ الؾَاااابثٓ )

د هأْ ال لجخ الن ُه ثبٚوبس فٓ مَازُِ ( َرعيٌ ٌنيا اللهعب15,00421معٕبهْ )

( ؾبلجااخ افزٕااوَا مااه 140الغبمثٕااخ, ثٕىمااب الٍُااؿ الؾَاابثٓ لعٕىااخ ال بلجاابد الجبلغااخ )

( َثبوؾواف 162,5214العفٕه اللهإٍٕه اَ٘  َالواثع فقل ثلف المزٍُؿ الؾَبثٓ )

  ( ٌَنا ممضر هأْ ال بلجبد ثمَازُِ عبمثٕاخ الان ُه فآ عال16,32647َمعٕبهْ )

(8.) 

  



 2021مغلخ الفزؼ .......................................................................العلك الَبثع َالضمبوُن . رمُى لَىخ 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 

-350- 

 (8خذوي )

ٔتائح االختثاس اٌتائٍ ٌؼُٕتُٓ ِغتمٍتُٓ ٌذالٌح اٌفشق فٍ ِغتىي اٌدارتُح اٌشخصُح 

 وخهح إٌظش اٌّتثادٌح وفك ِتغُشٌ اٌثحث )اٌدٕظ واٌصف اٌذساعٍ( ِٓ

 اٌؼذد اٌّتغُشاخ
اٌّتىعػ 

 اٌحغاتٍ

االٔحشاف 

 اٌّؼُاسٌ

 اٌمُّح اٌتائُح
 اٌذالٌح

 اٌدذوٌُح اٌّحغىتح

 اٌدٕظ
 15400421 14242857 140 روىس

104798 

ػٕذ  14960

( 0405ِغتىي )

ودسخح حشَح 

278 

داي ٌصاٌح 

 اٌزوىس

 16432647 16245214 140 إٔا 

اٌصف 

 اٌذساعٍ

 20450237 14942500 140 أوي
24866 

14960 (0405 )

ودسخح حشَح 

278 

داي ٌصاٌح 

اٌصف 

 اٌشاتغ
 16404726 15545571 140 ساتغ

ٌَينا فمَزُِ عبمثٕاخ الان ُه َفاث َعٍاخ وماو اٚوابس أعلاّ َلعار الَاجت ثانل  أن 

للاان ُه مَاابؽخ أ جااو فاآ الزعبماار َرقاالٔم المَاابعلاد َاٌٜزمااب  ثاابلمٝثٌ َؾؤقااخ 

( َافزلفاااذ ماااع كهاٍاااخ 2013الزؾااالس... َلااال ارفقاااذ الىزٕغاااخ ماااع كهاٍاااخ )ظااابلؼ, 

الغىٌ أمب فٕمب ٔزعلث ثبلعاا ( َالزٓ أظٍود ٜ ُٔعل فوَ  لعبلؼ 2019)ثو بد, 

( ؾبلت 140اللهآٍ فقل ثلف المزٍُؿ الؾَبثٓ ل ٝة العا اَ٘  َالجبلف علكٌم )

( أمااب ؾااٝة العااا الواثااع 20,50237( َثاابوؾواف معٕاابهْ )149,2500َؾبلجااخ )

( 155,5571( ؾبلااات َؾبلجاااخ فقااال ثلاااف المزٍُاااؿ الؾَااابثٓ )140َالجااابلف عااالكٌم )

 (.8)أعٝية غلَ  ال( َ مب َاؼؼ فٓ 16,04726َثبوؾواف معٕبهْ )

َٔزؽااؼ مااه الغاالَ  الَاابثث ُٔعاال فااو  َلعاابلؼ ؾااٝة العااا الواثااع َلاال ٔوعااع 

وؽاغٍم العقلآ َاٜوفعابلٓ َاٜعزمابعٓ َثاؤوٍم لوثاُا ليآ ٔعاجؾُا الَجت ثنل  الّ 

لال افزلفاذ ٌانيا لزعاوفبرٍم ٍَالُ ٍم َ ٝمٍام َأوابلزٍم َ ُاملهٍٕه فٕغٕات أن ٔىزجٍا

غ 2019)ثو بد, الىزٕغااخ مااع كهاٍااخ ( َالزاآ اشاابهد الااّ رمزااع ال لجااخ ا٘ظااغو ٍااىب

 ثمَزُِ عبمثٕخ أعلّ.

 اٌهذف اٌغادط: -6

لفوَ  فٓ مَزُِ الموَوخ الىفَٕخ للِ ؾلجاخ  لٕاخ الزوثٕاخ للعلاُ  الزعوف علّ كٜلخ ا

 اوااااااابس( َالعاااااااا اللهاٍااااااآ -لغاااااااىٌ )م اااااااُهاٜوَااااااابوٕخ َفاااااااث مزغٕاااااااوْ ا

 )اَ٘  َالواثع(.

َلزؾقٕث ٌنا الٍلف رم اٍزقلا  اٜفزجبه الزبئٓ لعٕىزٕه مَزقلزٕه َرم اٍزقواط الٍُاؿ 

غ َثلااف )( ؾبلجاا140الؾَاابثٓ لعٕىااخ الاان ُه َالجاابلف عاالكٌم ) ( َثاابوؾواف 161,0143ب

( 140( أمااب المزٍُااؿ الؾَاابثٓ لعٕىااخ اٚواابس َالجاابلف عاالكٌم )19,16118معٕاابهْ )

 (.13,48605( َثبوؾواف معٕبهْ )160,140ؾبلجخ فقل ثلف )

غ َؾبلجاخ َلال ثلاف 140أمب الٍُؿ الؾَبثٓ ل لجخ العا اَ٘  َالجبلف عالكٌم ) ( ؾبلجاب

( أمب المزٍُؿ الؾَابثٓ ل لجاخ العاا 17,73417( َثبوؾواف معٕبهْ )159,600)

( َثبوؾواف معٕبهْ 161,5500( ؾبلت َؾبلجخ فقل ثلف )140الواثع َالجبلف علكٌم )

 (.9(  مب فٓ علَ  )15,26426)
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 (9خذوي )

ٌؼُٕتُٓ ِغتمٍتُٓ ٌذالٌح اٌفشق فٍ ِغتىي اٌّشؤح إٌفغُح  ٔتائح االختثاس اٌتائٍ

 وفك ِتغُشٌ اٌثحث )اٌدٕظ واٌصف اٌذساعٍ(

 اٌؼذد اٌّتغُشاخ
اٌّتىعػ 

 اٌحغاتٍ

االٔحشاف 

 اٌّؼُاسٌ

 اٌمُّح اٌتائُح
 اٌذالٌح

 اٌدذوٌُح اٌّحغىتح

 اٌدٕظ
 19416118 16140143 140 روىس

04444 

تّغتىي  14960

( 0405)دالٌح 

ال َىخذ  278ودسخح حشَح 

داٌح فشوق 

 احصائُاً 

 13448605 1604140 140 إٔا 

اٌصف 

 اٌذساعٍ

 17473417 1594600 140 أوي
04986 

تّغتىي  14960

( 0405دالٌح )

 278ودسخح حشَح 
 15426426 16145500 140 ساتغ

المؾَااُثخ ثبلىَااجخ لمزغٕااوْ الغااىٌ  أن القٕمااخ الزبئٕااخ (9الَاابثث )ٔزؽااؼ مااه الغاالَ  

( عىل مَازُِ كٜلاخ 1,960َالعا اللهآٍ ألر مه القٕمخ الزبئٕخ الغلَلٕخ َالجبلغخ )

(, ٌَنا ٔصٕو الّ عل  َعُك فاوَ  ماد كٜلاخ اؽعابئٕخ 278( َكهعخ ؽؤخ )0,05)

هاثاع( َلعار ٌانيا  -اوبس( َمزغٕو العا اللهاٍآ )أَ  -رعيِ لمزغٕو الغىٌ )م ُه

ىزٕغخ رصٕو أن مَزُِ الموَوخ الىفَٕخ َالمزمضلاخ ثبلقالهح علاّ الزيٕاا أٜغابثٓ ماع ال

مُالا الؾٕبح المقزلفخ َؼغُؾبرٍب فآ ٍالُ ٍم َأفيابهٌم َأفعابلٍم َالمؾبفماخ علاّ 

ٍٝمخ الزفيٕو َالقلهح علاّ رق آ الصالائل َالىيجابد َأن  ار ٌانيا العافبد مُعاُكح 

م ااُه َاواابس َ اانل  ال لجااخ فاآ العااا اَ٘   فاآ ٍاالُ ٕبد َأفعااب  َأفياابه ال لجااخ

َالواثع هغم أن ثعػ اللهاٍبد أشابهد لُعاُك فاوَ  فآ مَازُِ الموَواخ لعابلؼ 

 ( َكهاٍاااااااااااااااااااخ2007ضااااااااااااااااااار كهاٍاااااااااااااااااااخ ) ُثٝوااااااااااااااااااال, الااااااااااااااااااان ُه م

( َكهاٍابد أشابهد الاّ مَازُِ الموَواخ 2019( َكهاٍخ ) بٍاُؽخ, 2012)ٔؾّٕ, 

 الىفَٕخ.

 اٌهذف اٌغاتغ: -7

ع لٛٔغاابك العٝلااخ ثاإه الغبمثٕااخ الصقعاإخ مااه َعٍااخ الىمااو َلزؾقٕااث الٍاالف الَاابث

الجبؽضزبن ثؾَبة معبمر اٜهرجابؾ ثإه كهعابد أفاواك  ذالمزجبكلخ ثبلموَوخ الىفَٕخ لبم

العٕىخ علاّ مقٕبٍآ الغبمثٕاخ الصقعإخ ماه َعٍاخ الىماو المزجبكلاخ َالموَواخ الىفَإخ 

ماار اٜهرجاابؾ ثاإه المزغٕااؤه ثبٍاازقلا  )معبماار اهرجاابؾ ثٕوٍااُن( َرجاإه أن لٕمااخ معب

( َعىال افزجبهٌاب ثبٍازقلا  اٜفزجابه الزابئٓ لليصاا علاّ كٜلاخ معبمار 0,174 بوذ )

( ٌَاآ أ جااو مااه القٕمااخ 2,947اٜهرجاابؾ رجاإه أن القٕمااخ الزبئٕااخ المؾَااُثخ رَاابَْ )

( َ مب مُؼؼ فآ 279( َكهعخ ؽؤخ )0,05( عىل مَزُِ كٜلخ )1,960الغلَلٕخ )

 (.10علَ  )
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 (10خذوي )

 ِؼاًِ االستثاغ تُٓ اٌدارتُح اٌشخصُح ِٓ وخهح إٌظش اٌّتثادٌح واٌّشؤح إٌفغُح

 اٌؼذد اٌّتغُش
ِؼاًِ 

 االستثاغ

 اٌمُّح اٌتائُح
 ِغتىي اٌذالٌح

 اٌدذوٌُح اٌّحغىتح

اٌدارتُح اٌشخصُح 

 واٌّشؤح إٌفغُح
280 04174 24946 

ػٕذ ِغتىي  14960

 279( 0405دالٌح )

َىخذ ػاللح تُٓ 

 اٌّتغُشَٓ

ٔزؽؼ َعُك عٝلخ أغبثٕخ ثإه الغبمثٕاخ ماه َعٍاخ الىماو  (10الَبثث )َمه الغلَ  

المزجبكلااخ َالموَوااخ الىفَاإخ فبلموَوااخ الىفَاإخ  عملٕااخ كٔىبمٕااخ َمئشااو ٌااب  للعااؾخ 

الىفَٕخ َالزُافث النارٓ َاٜعزمبعٓ فٓ مُاعٍاخ الؽاغُؾبد َالعالمبد ثقاُح َأمار 

ط الصاقط المزمزاع ثٍاب العاجو َرؾمار المَائَلٕخ َاوفزابػ العقار َلاُح َمه فعابئ

ظافبد رغانة اٖفاؤه لٍاب  ٍاباٜهاكح َالزمزع ثعٝلبد عٕلح مع اٖفاؤه واوِ أواب  ل

أمااب الغبمثٕااخ الصقعاإخ ملاا  المزغٕااو الىاابكه  مااب اعزجوٌااب )أواالهَْٜ( َلٍااب لااُح فاآ 

 لخ ووِ أن القعبئط مزصبثٍخ.الزؤصٕو علّ اٖفؤه ثن بء َل بفخ َاثزَبمخ عمٕ

ٓ ٌااا( أن ماااه فعااابئط الصقعااإخ الغناثاااخ 1999ثبٚؼااابفخ أن كهاٍاااخ )ٌااابًَ, 

الموَوااخ فاآ الَاالُا َا٘فعااب  َالمصاابعو....  لٍااب راالعم الىزٕغااخ الزاآ رُظاالذ لٍااب 

الجبؽضزبن  مب أن عمٕع المزغٕواد أٜغبثٕخ  بن لٍاب عٝلاخ ثبلموَواخ َالغبمثٕاخ َالزآ 

اٍبد الَبثقخ َ بلٕقمخ النٌىٕخ َ صا الناد َا٘مر َالزُعً وؾاُ الؾٕابح رىبَلزٍب الله

 َالوؼب عىٍب َرقٕٕم الناد.

 

 اٌفصً اٌخاِظ

 العتٕتاخاخ واٌتىصُاخ واٌّمتشحاخا

 االعتٕتاخاخ -أوالً:

رمزع ؾلجخ  لٕخ الزوثٕخ للعلُ  اٜوَبوٕخ ثمَازُِ عابلٓ ماه الغبمثٕاخ الصقعإخ  -1

 مه َعٍخ الىمو المزجبكلخ.

 رمزع ؾلجخ  لٕخ الزوثٕخ للعلُ  اٜوَبوٕخ ثمَزُِ عبلٓ مه الموَوخ الىفَٕخ. -2

 مَزُِ الغبمثٕخ الصقعٕخ للِ ال لجخ مه الن ُه أعلّ مه ال لجخ اٚوبس. -3

الغبمثٕخ الصقعٕخ ل لجخ العا الواثع أعلاّ ماه مَازُاٌب لالِ ؾلجاخ  مَزُِ -4

 العا اَ٘ .

ٕخ ٔعيِ لمزغٕوْ الغىٌ َالعاا ٜ ُٔعل فو  كا  فٓ مَزُِ الموَوخ الىفَ -5

 اللهآٍ.

رُعل عٝلخ اهرجبؾٕخ مُعجخ ثٕه الغبمثٕخ الصقعٕخ مه َعٍخ الىماو المزجبكلاخ  -6

 َالموَوخ الىفَٕخ.

 

 اٌتىصُاخ -ثأُاً:

الىاالَاد اٜهشاابكٔخ َالزوثُٔااخ علااّ أٌمٕااخ مزغٕااوْ الجؾااش ثبعزجاابهٌم  ؽااش -1

 عر اٜعزمبعٓ.مئشواد العؾخ الىفَٕخ ٌَ٘مٕزٍم فٓ الزيٕا َالزفب
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رُظٕااا المقٕبٍاإه فاآ الصااو بد َالمئٍَاابد َاٜعزماابك علاإٍم فاآ افزٕاابه  -2

 المُظفٕه المىبٍجٕه للمٍه.

اٌٜزمااب  َرعئااي  اار مااب َٔااٍم فاآ ا َاابة ال لجااخ ٍاامبد الغبمثٕااخ َالموَوااخ  -3

غ لل بلجبد  الىفَٕخ  .ل لجخ فٓ العفُف اَ٘لٕخَافعُظب

لاهٍااىب علااّ ا٘كَاد المَاازقلمخ ؼااوَهح اعزماابك الموشاالٔه الزوثاإُٔه فاآ م -4

 ثبلجؾش فٓ رصقٕط ال لجخ َالزعوف علّ مصب لٍم الىفَٕخ.

 

 اٌّمتشحاخ -ثاٌثاً:

اعواء كهاٍبد مصابثٍخ لفئابد عمؤاخ أفاوِ أَ لمواؽار كهاٍإخ أفاوِ مضار  -1

 .(اٜعلاكٔخ معبٌل المعلمٕه)

كهاٍاابد رٍاالف الااّ الزعااوف علااّ العٝلااخ ثاإه الغبمثٕااخ الصقعاإخ  اعااواء -2

َالموَوااخ الىفَاإخ ثمزغٕااواد أفااوِ مىٍااب )الزفيٕااو أٜغاابثٓ, مُلااع الؽااجؿ, المَاابولح 

 اٜعزمبعٕخ, اؼ واثبد مب ثعل العلمخ(.

اعاااواء كهاٍاااخ رَااازٍلف اٍااازقلا  مقٕااابً الموَواااخ الىفَااإخ لليصاااا َالزىجااائ  -3

 ا الغبمعٓ َؽر المصيٝد.ثقلهاد ال لجخ علّ الزيٕ

 

 :اٌّصادس

 اٌّصادس اٌؼشتُح:

(, الموَواخ الىفَإخ مبٌٕزٍاب َمؾالكارٍب َلٕمزٍاب 2018أثُ ؽاَٝح,   الَاعٕل ) -1

, ٍلَاالخ َفآ أوفَايم, اظالاهاد مئٍَاخ العلااُ  29الُلبئٕاخ, اٜظالاه الضابوٓ, العالك 

 الىفَٕخ العوثٕخ.

, كاه 1َالزقُٔم الزوثُْ َالىفَآ, ؾ(, 2000اثُ عٝ , ظٝػ اللٔه مؾمُك ) -2

 الفيو العوثٓ, القبٌوح.

(, لٕااابً الصقعااإخ 2007ا٘ؽمااالْ, لٕاااش  اااؤم َؽَااإه ؽَاااىٓ ىٔااالان ) -3

الىبؼغخ للِ ؾٝة الموؽلخ المزٍُ خ, )ثؾش مَزر مه أؾوَؽخ الال زُهاي(, مغلاخ 

 .66كٔبلّ, العلك 

ٍااب ثبلٕقماااخ (, الموَوااخ الىفَااإخ َعٝلز2017اٍاامبعٕر, ٌبلااخ فٕاااو ٍااىبهْ ) -4

 العقلٕخ للِ ؾٝة  لٕخ الزوثٕخ, مغلخ اٜهشبك الىفَٓ, العلك عيء اَٜ .

 , ميزجخ عؤو.3(, أصو الغبمثٕخ الصقعٕخ, ؾ2010اولهَْٜ ) -5

 (, فه الزعبمر مع اٜظللبء.2010ثلهان, عموَ ؽَه اؽمل ) -6

المله اخ  (, ممابٌو الصقعإخ اليبهىمٕاخ2019ثو بد, ىٔبك َلٕلّ أثُ علٓ ) -7

(, 5للِ ؾلجخ الغبمعخ فٓ مؾبفمخ ؾُليو , مغلخ الغبمعخ ا٘مؤيٕخ للجؾاُس, مغلال )

 (.1العلك )

(, رقٕإم رعلإم ال بلات الزغمٕعآ َالزيأُىٓ, 1983ثلُ , ً ثىٕبمٕه َآفوَن ) -8

 روعمخ   أمٕه المفزٓ َآفوَن, كاه مبؽغر ٌَٕر للىصو.

(, معغااام مقااابٌٕٔ اللغاااخ, 1979ثاااه ى ؤاااب, أثاااُ الؾَاااه أؽمااال ثاااه فااابهً ) -9

 .313ض
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, كاه الضقبفاخ 1(, الملفر الّ علم الاىفٌ, ؾ2002عبثو, عُكد ثىٓ َآفوَن ) -10

 ا٘هكن. -عمبن -للىصو َالزُىٔع

(, الغبمثٕااخ الصقعاإخ لٍٙاازبم الغاابمعٓ 2016الغبعابن, ٔبٍااو َعلاآ وؾٕلاآ ) -11

بمعخ الجؾاش َعٝلزٍب ثبلزلهٌٔ الفعب  مه َعٍخ ومو ؾلجزٍم )ثؾش مىصُه(, مغلخ ع

 (.61(, العلك )38فٓ كمصث, مغلل )

(, الزفاُ  الىفَآ لالِ ؾلجاخ عبمعاخ 2013الغجُهْ, ٔاُوٌ   عبٍام ٌاٝ  ) -12

 المُظر )هٍبلخ مبعَزٕو(,  لٕخ الزوثٕخ للعلُ  اٜوَبوٕخ.

, كاه  ىاااُى 1(, الصقعااإخ المغىبؾَٕااإخ, ؾ2015ؽغااابىْ, اؽمااال رُفٕاااث ) -13

 المعوفخ للىصو َالزُىٔع, عمبن.

(, عُاماار الغبمثٕااخ ثاإه اٜشااقبض لاالِ 2001ان, ٍٍُااه علاآ عجاالهللا )ؽااو -14

ؾلجااخ الموؽلااخ اٜعلاكٔااخ, )هٍاابلخ مبعَاازٕو غٕااو مىصااُهح(,  لٕااخ اٖكاة, الغبمعااخ 

 المَزىعؤخ.

(, فبعلٕاخ ثووابمظ اهشابكْ مقزاوػ لئابكح موَواخ 2008ؽَبن, َٜء اٍاؾب  ) -15

 مبعَزٕو مىصُهح(. ا٘وب للِ ؾبلجبد الغبمعخ اٍٜٝمٕخ ثغيح )هٍبلخ

(, أٍااواه الصقعاإخ الماائصوح الَلَاالخ الَاإيُلُعٕخ, 2003ؽماابكح, عاابؾا ) -16

 مىزلِ ٍُه ا٘ىثيٕخ, كاه الؾؤخ للىصو َالزُىٔع, القبٌوح.

غ َمئصواغ ؾؤق  للىغابػ, 2002ؽمُ, عجل الؾمٕل ٍلٕمبن ) -17 (,  ٕا رعجؼ عناثب

 , كاه الؾبفظ لل جبعخ َالىصو, كمصث.1ؾ

, كاه 1(, القٕابً الزوثاُْ َالىفَآ, ؾ1985َعٕالان عجالهللا )الق ٕت, أؽمل  -18

 عمبن. -الفيو العوثٓ لل جبعخ َالىصو

(, مىاابٌظ الجؾااش العلماآ, مىمااُه روثااُْ 2012فىااللغٓ,   عجاال الغجاابه ) -19

 عمبن. -, عبلم اليزت الؾلٔش, أهثل1معبظو, ؾ

و (, علاااام الااااىفٌ الصقعاااإخ, كاه المَاااإوح للىصاااا2002هثٕااااع,   شاااامبرً ) -20

 ا٘هكن. -, عمبن1َالزُىٔع, ؾ

(, علم الىفٌ العاب , كاه المَإوح للىصاو َالزُىٔاع 2008الؤمبَْ,   عُكح ) -21

 ا٘هكن. -عمبن -َال جبعخ

(, الموَواااخ الىفَااإخ َعٝلزٍاااب 2012اليٌٕاااو, لمٕااابء لااإٌ ٍاااعلَن مؾماااُك ) -22

خ للعلاُ  ثؤؽلاس الؾٕبح الؽابغ خ لالِ ؾلجاخ الغبمعاخ )هٍابلخ مبعَازٕو(,  لٕاخ الزوثٕا

 اٜوَبوٕخ, عبمعخ كٔبلّ.

(, الموَوخ الىفَٕخ َعٝلزٍب ثقلث المَازقجر لالِ الىَابء 2013ٍعبك, ثُ ٍعٕل ) -23

 المعبثبد ثبؼ واثبد الغلح اللهلٕخ.

, كاه 1(, الصقعٕخ المئصوح كلٕل  لز أُو شقعإز , ؾ2003ٍٝمخ, ٌبوٓ ) -24

 اٍٜوح للىصو َالزُىٔع.

, كاه 1شقعإز  َؽلار شقعإخ اٖفاؤه, ؾ(, أعوف 2015ٍلٕمبن, أمٕه ) -25

 اليزت المعؤخ.

( الزُعً وؾُ مَابعلح اٖفاؤه َعٝلزاً 2006الصموْ, ظبك  ؽَه غبلت ) -26

 ثجعػ ٍمبد الصقعٕخ, )أؾوَؽخ ك زُهاي(,  لٕخ الزوثٕخ, عبمعخ كمصث.
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(,  صا الناد َعٝلزً ثبلغبمثٕاخ الصقعإخ, كاه 2013ظبلؼ,  مب  ظبفٓ ) -27

 .1اٜهكن, ؾ -لىصوامىخ لل جبعخ َا

(, الصقعاإخ المغىبؾَٕاإخ ٍلَاالخ لُاعاال فىااُن 2000ال ُٔاار, علاآ  اابظم ) -28

 , كاه اثه ؽَه ل جبعخ َالىصو.1الزعبمر مع اٖفؤه, ؾ

(, مالفر الاّ مىابٌظ الجؾاش 2014عجبً,   فلٕر َ  ثيو وُفر َآفوَن ) -29

 .5٘هكن, ؾجعخ ا -فٓ الزوثٕخ َعلم الىفٌ, كاه المَٕوح للىصو َالزُىٔع, عمبن

(, القٕاابً الىفَاآ, ميزجااخ فااٝػ لل جبعااخ َالىصااو, 1983عجاال الااوؽمه, ٍااعل ) -30

 .1الئُذ ؾ

( ومؤااابد الصقعااإخ, كاه لجااابء لل جبعاااخ 1998عجااال الاااوؽمه,   الَااإل ) -31

 , ا٘هكن.1َالىصو, ؾ

(, الموَوااخ العقلٕااخ َعٝلزٍااب ثياار مااه 2011عجاال الٌُاابة, ظااٝػ شااؤا ) -32

َأٌالاف اٜوغابى لالِ اعؽابء ٌٕئاخ الزالهٌٔ ثبلغبمعاخ,  لٕااخ مىماُه ىماه المَازقجر 

 .20الزوثٕخ الىُعٕخ عبمعخ ىلبىٔث, مغلخ ثؾُس الزوثٕخ الىُعٕخ, علك 

(, الموَوخ الىفَٕخ َعٝلزٍب ثبلزُعً وؾاُ 2016عجل ظؾجخ, ىٔىخ عجل اليؤم ) -33

 الؾٕبح, عبمعخ القبكٍٕخ  لٕخ اٖكاة )ثؾش مىصُه(.

( الصقعااإخ اٍااازوارٕغٕزٍب, ومؤبرٍاااب َر جٕقبرٍاااب 2000)عجااالهللا,   لبٍااام  -34

 , كاه الميزجٓ لل جبعخ َالىصو, ٍُهٔب.1اٜ لٕىٕيٕخ, ط

(, الجؾااش العلماآ َأكَارااً َأٍبٍاإبرً, كاه 1996عجٕاالاد, مَلاابن َآفااوَن ) -35

 ا٘هكن. -عمبن -الفيو

( الغبمثٕااخ الصقعاإخ َعٝلزٍااب ثزقٕاإم الااناد 2000العجٕاالْ, فمبئاار فلٕاار ) -36

 بلخ مبعَزٕو غٕو مىصُهح(,  لٕخ اٖكاة, عبمعخ ثغلاك.)هٍ

(, ٍامبد الصقعإخ َعٝلزٍاب ثبلَالُا 2005العياَْ, مَٕوح وجٕر اثاوإٌم ) -37

 الممٍوْ للِ الموأح العوالٕخ, هٍبلخ مبعَزٕو,  لٕخ اٖكاة, عبمعخ ثغلاك.

(, الماالفر الااّ الجؾاش فاآ العلااُ  الَاالُ ٕخ, 1995العَابف, ظاابلؼ ثااه ؽمال ) -38

 ميزجخ العٕيبد, الؤبغ, الَعُكٔخ., 1ؾ

(, فبعلٕخ ثووبمظ اهشبكْ 2014علُان, وعمبن شعجبن َعجل الوإَف ال ٝخ ) -39

لزىمٕخ الضقخ ثبلىفٌ َالموَوخ أٜغبثٕخ للِ عٕىاخ ماه افاواك الصاوؾخ, عبمعاخ ا٘لعاّ 

 (, العلك الضبوٓ.18)ٍلَلخ العلُ  اٜوَبوٕخ( المغلل )

موَوخ الىفَٕخ َعٝلزٍب ثجعػ المزغٕواد, كهاٍاخ (, ال2017علٓ, ثولٕخ   ) -40

 مٕلاوٕخ ل لجخ معٍل علُ  رقىٕبد اٜوص خ الجلوٕخ َالؤبؼخ, عبمعخ لبظلْ موثبػ.

( : اظااُ  الجؾااش الَاإيُلُعٓ ، كاه الواراات 1997العَٕااُْ , عجاالالوؽمه ) -41

 لجىبن .-الغبمعٕخ ، ثٕوَد

ُعٓ, كاه الواراات (, أظااُ  الجؾااش الَاإيُل1997العَٕااُْ, عجاال الااوؽمه ) -42

 الغبمعٕخ, ثٕوَد, لجىبن.

, ميزجاخ 1(, ارقبن فه َعلام الغبمثٕاخ الصقعإخ, ؾ2018 بثٕه, أَلٕفٕب فٍُه ) -43

 عؤو لل جبعخ َالىصو.
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, ميزجخ عؤو لل جبعاخ 1, ا زصا القبئل النْ ثلافل , ؾ2005 بهوٕغٓ, كٔر ) -44

 َالىصو.

خ َفاااث ثعاااػ (, الموَواااخ الىفَااا2019ٕ بٍاااُؽخ, ٍااالٕمبن َصااابئو عَٕاااّ ) -45

المزغٕااواد لاالِ ؾلجزااً ) لٕزاآ الٍىلٍااخ َالزوثٕااخ( فاآ عبمعااخ كمصااث, مغلااخ عبمعااخ 

 (, ثؾش مىصُه.3(, العلك )48رصؤه للجؾُس َاللهاٍبد, مغلل )

, ميزجااخ عؤااو 1(,  ٕااا رغاانة الىاابً  بلمغىاابؾٌٕ, ؾ2007َٜواالً, لٕاار ) -46

 لل جبعخ َالىصو.

اومبؾٍااب َلٕبٍااٍب, كاه  (, اؼاا واثبد الصقعاإخ2008مغٕاال, ٍٍُااه شااب و ) -47

 .1ظفبء للىصو َالزُىٔع, عمبن اٜهكن, ؾ

, كاه 4(, القٕبً َالزقأُم فآ الزوثٕاخ َعلام الاىفٌ, ؾ2009ملؾم, ٍبمٓ   ) -48

 عمبن, اٜهكن. -المَٕوح للىصو َالزُىٔع

(, اٜؽعاابء الزوثااُْ, 2012المىٕااي , عجاالهللا فااٝػ َعاابٔش مٍُااّ غواثٕااخ ) -49

 ا٘هكن. -لل جبعخ َالىصو, عمبن, كاه المَٕوح, 4ؾ

, كاه 1(, اٍبٍااإبد القٕااابً فااآ العلاااُ  الَااالُ ٕخ, ؾ2004الىجٍااابن, مٍُاااّ ) -50

 الصوَ  للىصو َالزُىٔع.

, كاه 1(, القٕاابً َالزقاأُم مااه مىمااُه ر جٕقاآ, ؾ2010الىغاابه, وجٕاار عمعااخ ) -51

 ا٘هكن. -الؾبفظ لل جبعخ َالىصو, عمبن

(, علم الىفٌ الزئُىٓ ال فُلاخ 1988)ٌومي, ظجبػ ؽىب ٍَُٔا ؽىب اثوإٌم  -52

 َالمواٌقخ, كاه اليزت لل جبعخ َالىصو, عبمعخ المُظر.

(, الصقعاإخ القُٔااخ الغناثااخ, كاه اٍٜااوح للىصااو 2011ٌومااي, وعااو عااُهط ) -53

 َالزُىٔع.

(, الموَوااخ َعٝلزٍااب ثبلوؼااب عااه الؾٕاابح 2012ٔؾٕااّ, عمااو شااعجبن ٍااقُهح ) -54

 -عبمعااخ ا٘ىٌااو -بلخ مبعَاازٕو(  لٕااخ الزوثٕااخلاالِ ؾلجااخ الغبمعاابد الفلَاا ٕىٕخ )هٍاا

 معو.

(, العُامااار القمَاااخ اليجاااوِ فااآ الصقعااإخ 2014ٍُٔاااا, مؾماااُك هاماااي ) -55

َعٝلزٍب ثبلموَوخ الىفَٕخ للِ ال ٝة المعلمٕه, المغلخ المعؤخ لللهاٍبد الىفَإخ, 

 .85, العلك 24مغلخ 

خ عااٌُو , روعماا1(, علاام الااىفٌ العااب , ؾ1997ُٔغااُ ٍلُفَاايٓ َآفااوَن ) -56

 ٍعٕل, مىصُهاد َىاهح الضقبفخ فٓ الغمٍُهٔخ العوثٕخ الَُهٔخ.
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