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 ملخص الدراسة: 
الحس ادددادراقددد ال درامددد دلسددد ودهددد الدرا ةرإدددادتادددعدرامسددد ادضغدددعدحيدددم ودراعدددا ندرا والودددادالررااودددادرهمادددا دالراس  دددادر ةل ا وددداد     دددا د 

 درامخصدد  دالراخبدد ىدادد ودرا دد لىدراساحغددادادد دراااحسدداادراقغيددة  وادادد د ةددا د دد ى د  دد دراس دد د بوسدداد را ااددادر مم اةودداداغ ما دد رادرامااوددا د
حددد د(د%10)دلدددخدلمدددرهخد ة وادددادضيددد ر واد يدددوةادحددد دراسددداح اداددد دراااحسددداادراقغيدددة  وادحدددادل  ددد د هدلدحددد درد(د86)دلك مدددلدض  دددادرا ةرإدددادحددد د

مغ دد دل دد دمدد رردد( دالحقواسدررااوادرهماا دحدد دتضدد رر2014ءدرا م)درا ام عدراكغ  دالرإمخ مدرا ا  دحقواسدراعا ندرا والوادح دتض رردما 
 الح دلهخدرا ما جدرام دظ  ا دد ددر ةل ا  دام ا قدله رادرا ةرإا( دالرإمخ مدرا ا  درا   جدرا صق دد2015)د
د%.دد73.8الص دحيم ودراعا ندرا والوادا ودرا  لىدراساحغادتاعدحيم ودح لقعد   ندميب دد ▪
 %.دد74.3ضغعدل ساردراعا ندرا والواد   ندميب ددلدالص دحيم ودراعا ندرأُلإ وادا ودرا  لىدراساحغادتاعدحيم ودح لقعداله دد ▪
 %.د73.4ب ددالص دحيم ودراعا ندرا   وادا ودرا  لىدراساحغادتاعدحيم ودح لقعد   ندمي ▪
 %.د73.7الص دحيم ودراعا ندر مم اةوادا ودرا  لىدراساحغادتاعدحيم ودح لقعد   ندميب دد ▪
د%.دد61.9الص دحيم ودررااوادرهماا دا ودرا  لىدراساحغادتاعدحيم ودحم إطد   ندميب  ▪
 سدد دغوددهديد لكب در سدداردرا رااودداداإلماددا د %داله64.3ال ندميب دضغعدا ودرا  لىدراساحغاددا دررااوادرهماا ددرام مهداإلماا  س دد ص دد ▪

 %.د60.1رام مهداغس  د   ندميب دددد س دد%دثخ61.3رام مهداغ ااحد   ندميب دد
 ماا دا ودرا  لىدراساحغا.داإلالرا رااواددددرا والوادد   دراعا ند0.05ض مدالم ردض  ادذرادر اادت صا وادض  دحيم ودر اادد ▪

 ااوادرهماا  درا  لىدراساحغا.دد دراعا ندرا والوا دررالكلمات المفتاحية

Abstract:  

The study aimed to identify the level of life pressures and motivation for achievement, and the 
correlation between them. The study sought to know the differences that are attributable to the following 
variables: marital status, nature of work, specialization, and experience of working women in Palestinian 
universities in the Gaza Strip. The study participants consisted of (86) women who were selected using 
a simple random sample from Palestinian university female employees, representing (10%) of the total 
study population. The researcher used the Life Pressures Scale prepared by Najla Al-Dam (2014), and 
the Achievement Motivation Scale prepared by Khalil Abu Jarad (2015). The researcher used the 
correlational descriptive approach to achieve the objectives of the study. Among the most important 
results that emerged was that the level of life pressures of the working woman was at a rate of 73.8%, 
and the level of family pressures among the working woman reached a high level, which is the highest 
dimension of life pressures, with a relative weight of 74.3%, and that the level of occupational pressure 
among the working woman had of a relative weight of 73.4%. The social pressures among the working 
woman reached a relative weight of 73.7%, and the level of achievement motivation of the working 
woman was of a relative weight of 61.9%. The dimension of orientation to achievement in the 
achievement motivation among the working woman reached a relative weight of 64.3%, which is the 
largest dimension of motivation to achievement, followed by the dimension of orientation to success, 
with a relative weight of 61.3%, then the dimension of orientation to work, with a relative weight of 
60.1%. The results showed that there was no statistically significant relationship at a significance level 
of 0.05 between life pressures and the motivation for achievement among working women.  
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 الدراسة:  مقدمة

تندحدد دلالا ودداادرا  دد دراسغ دد درا ساصدد درةرإددادرايدد ره دالرااعددارادرامدد دل ددمخد ا ةلادداءد اا  إيدداادإدد رءد
رامسغو وددادرالدر ررةوددا دميدد ريدا ددادر ااددهدحدد دله وددادادد د  دداءدرا  إيدداد اااددادح ا   ددا دالر ةلادداءد اا  إيددااد ديددمخدت د
 ا ةلادداءد س اصدد دحا مم ددادإدد رءدرا يدد وادلالدرا اررددا دالحدد دلهددخدراس اصدد درا يدد وادرامدد دةتدد ادضغددعدترر  ددادرا ةرإددااد
الرا  د  دراسغ وددادهد دض دد درا د لى دا ددادر  غدهدحدد در رالرموداد دد  د بوسدادراس دد دتس د  دالكدد  درالةهدادادد درألإد ىدت  كوددا د

دكوا.دم دل ث دضغعدترر  ادإ رءدتساحغادلالدت  درألح دراريدمسغ ادل اند س ردح دراعا ندرا والوادرا
ال دد ةل ادد اللغسددادرا دد لىدرالةريدادداض يدادد د  دداءدهددرهدرا  إيدداادا ددادل  غددهدحدد دله وددادادد دلةدد و دادد دح ي حم ددا

د(8د 2015ل د دمد رر دضغعدح رك ادراما  رادرا مياةضادا دشمعدحاا ادرا وداىدرامسغو ودادالرامك  ا مودا د  د درسمب )
 م د  ر لاداه اد  لا   كانده اك راما   را هره ت اة الا  اغ ام ساا، را صا  ا راي اا ح  الرامة و  رام  وا لن

    دا را  وةدا رايد الا ظ  ا  حام س ادراقغية    ا  را ام ع دالكاألم  ا  اسال ض ص   اضم اةها را  لىد ض  
 حاا ا م وع ا  -را مال تاع تضااا-را يا   تش ركدراس ص  لص ح     كاهغ ا، ضغع غااىرا ُد را مةغ اا ال وارى
 دحااموال داإالد   ةا م دا حيداه م ا مد ل حد  را ام سد  اغمةد ة الرا غ داد راعد الةوا رألحد ة حد  الح ر غ دا رام  ودا

د.)راخ ...ر  مصاررا رايواإوا، ر مم اةوا،(كااادرا اا ا ا  راقسااا الحياةتم ا
اللمسددددد ردرا ددددد لىدراساحغددددداداددددد دراااحسددددداادراقغيدددددة  وادلث ددددداءدلررءدض غ دددددخداسددددد ردحددددد درا  ر ددددد دراعدددددا ةاد

د ودارىدهدرهدرا  ر د دد رةودارالره  ا اا،درام دل و دحد دل ل هداداللد ث دإدغ ادضغدعداساا م دادرام ك ودا دالره الرام يو ودا داللن 
الرا ددد رالردد التددرا دضغددعدض غوددادراددمسغخد ضغددعدصدد م اداللك رةهدداديدد ريدتاددعدمادد درا رااوددادادد ي ا دح سايدداد دددرا دإددغ ايد

،دالماددد دح ددداةرادراقددد رداغ  رم دددادلالدالر  مصددداررارام كددد يدالرهررةي دالماصدددادحدددعدلساددد دظددد الادرا وددداىدر مم اةوددداد
ال د دد رامساح دحعدرا  ر  دراعا ةا،دارا د  ديغاأدرا سضدتاعدراس اادالر مةد رءدالرلخداذدرا  د ىدالرا قد ةدحد در مد و 

ده دداكدد(2006 د(Lazurasال( د2018ال)راصددوار ( د2019ح دد درةرإدداد)راس دد ي ددلالضدد لدت  دد دحدد درا ةرإدداا لن 
دإددد رءد درامسدد ردأل ددد ر درا ودداىدراعدددا ةاض  ددادإددببواد ددد  د إدد رءدادد درا وددداىدراساحددادلالدرا وددداىدرا   وددادضغدددعد دد  

د. دالرا س فواالرا قيواد الرهصا اد ا ضة ر اادرااي وا
ساحغددادراعددا ندرا   وددادالرامدد دلسمبدد دحدد دالحدد دحاددا ادراعددا ندرا والوددادرا ساصدد ىدرامدد دلدد ل طد دداا  لىدرا

،دتذدرسمب هددادرادد سضدحدد دلالاددعدرا يدداك دضغددخدرادد قمدرا ساصدد ادد دح دد رندداغ ددا    درا  رضددوعدرا احددادرا   دد ىدا مم دداه
الا ددرردمادد هادح ميدد ىدادد دتدد دم رمدداد   دداد د(260 د2013)  ا ا دندلأث  هدداديمسدد ودراا رمددادراصدد واراصدد وادأل

تد دد هرهدراا رماداهدرااد ةىدضغدعدت د ر دراعداطدح د  دراا د ،د  د ردراد الة،دم كداادراس د ح ددددراس  دالت دماما
 ديم  دد دلددأث  دلمددهدد(8 د2017رايددوخ دهددررديدد ريدراددعدرمخقدداردرهمماموددادال غددادررااوددادرهماددا دادد ي ا د  دد ديدد ود)

قداءىدال د ةىدراساحد ،دح دادراعا ندضغعدراا رمادرايخصواداألاد رردلالدراسعد وادا يدا،د د ديمسد ودتادعدراماغ د داد دت
دل  دح دلرر هدرا ظوق  دالا دح االامهدرامكوفدحعدهرهدراعا ن.
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الحددعدل ريدد دمدد الأدرا دد لىداغس دد دل ريدد ادحس ددادراعددا ندرأُلإدد وادالرامدد دلدد ل طد  ةمددادرام راددقدالرا  رءحددادحددعد
 دلغد درا د لىدرامد دلم  دد دحمةغ داادرام كوداداد ودرأل  داء دالحمةغ داادال امداادراد الأ دالراقوددامد أض اا دادت  كوداد  دل دهد

الرا امودادراخد الأدد ادراب دلدررمد دلإد ل اود كحدهد حي الاوادح رالمداداد دلرر  دادا   مد  دة ويد م  داد د وال دا،داداألالاعد
دتاعدراس  د ص دلاةواد امواادرألإ ى.د

حدددد درشدددداالدراعددددا ندرأُلإدددد وادرامدددد دلمسدددد ردا ددددادرا دددد لىدراساحغددددادت دددد ىدد(7 د2018لدددد ود)راس ودددد ي   دددد د
   درا الم  دالرا  ل طدر وامدايد قداة درا يدم ودرامسغو د  دالتدرا دددالر مياامااادرا الموادرا الاادض دض مدرامقاهخددراخ 

راس رحددد درا ارردددادرا  ل ةددداد اايدددس ةد دددااسا در  مصددداريدممواددداد غدددادرا الرلددداد دالضددد مد ددد ةل ادضغدددعدلغبودددادر موامال ددداد
 درألرالرةدحددعدرادد الأدادد دل  دد دحيدد الاوادرألإدد ىدالرا يدداض ىدالر موامدداادلادد رردلإدد ل ا دال دد دل يددأدراعددا ندممواددادصدد رد

الرامساالندا درا رم اادراب موادرألح دراريدي ث دضغعدميامد وال ادالو دمجدض دهدراس يد دحد در ضدة ر اادرا قيدوادتداااغقد
دالر كم ابدالرايس ةد ااسا  دال غادرامقك  دالرام ت   دالض مدراا ةىدضغعدرهماا .د

مد دليدة  دضغدعدرا د لىدراساحغدادالرامد د دليدمةوعدرررةل دادالرامساحد دحس دادراعدا ندالح دراعا ندرا والودادرا
 اهضددااادتاددعدد الرامدد دلي دد دادد دضدد مدراادد ةىدضغددعدل يددوخدراس  دداادرهميدداموادمموادداد وددارىدراسدداءدضغ  دداد ر مم اةوددا

د را اداد داا قمدرنااد ديم لادضغودهدرألح دراريد  لة اءد وال ادرأُلإ وادرا ي الاادض  ادح ادي ريدتاعد وارىدحي  ا م ا د
  د ديد ود)راصدوار د درهمادا الض مدرااد ةىدضغدعددا م و درا  الراخ ادح دمي ىدر دد ل   درا ي الاواددراا ةىدضغعددالض م

را   وددددادلالدد درام رك دددداادرا قيددددوادلالدراب  وددددادلال يددددبادحا  ضددددادحددددلم ادددد دراعددددا ندر مم اةوددددادلندد(470 د2018
را  ر دد درايخصددوادرامدد در دد د  ددادراقدد ر دح ددادي ددمجدض  دداد سددضدرأل حدداادالرامدد ل رادالرايدد الادراصددا ادراااإددوا درامدد د

د.ي رم  ادرألا رر د  دتم اد  دل اعدال مايد  و يدتذردرإم  ادراي الادرا    ىدا ا دال  دلم كدرثاةريدمقيوادض واا
غيدة  واديم  د دضغددعدحداداد ي ادحد دحادد رةدم د درا رااوداداإلماددا  دتندماداحدرا د لىدراساحغدادادد دراااحسداادراق

را رااوددادل دد ودتدداندرهماددا دادد دراس دد دلاعدد داللض ددقدلثدد ريدادد دإددغ كدالميدد ىدر مدد و  دالضغددعدحا مددااداكغ ددادتامددلد
د.را قوضدح دذا دل خقضده ادرا  لىدراساحغاداللا دة بم ادا درهماا دض  حادلك ندرا رااواداغس  دل  

ا رااوددداداإلمادددا دح ضددد  درهم دددامدراسددداحغ  داددد دح ددد رندرام كودددادالضغدددخدراددد قمدرام كددد يدضغدددعدالمدددهدالليدددا در
الل ودد دحدد دم دد هدال ا مددهدحدد دلمدد درا صدد لدم دد درألهدد رادد راخصدد   د اضم اةهددادرا ااددادرامدد دليددم   دإددغ كدراقدد ر

درا  م دل قوا ا.دد
د م وددددعدمدددد ر  دإددددغ ت خ،داللسغ  ددددخلدددد ث دادددد درالراددددعدرألادددد ررددلند(11د 2018ادددد د دددد  ديدددد ود)ا و دددداا ددد

اللقك  هخ،دالمواا خ،دالإ  رض خداللرر  خ،داللض اا خ،دالإرةرك خدرا ي ،دالإغ ت خدر مم داض دال دب خداغ داسدلالدتد ه خدا دخ،د
اللساالم خدلالدل ااي خداللياح  خدحعدر م و ،دلالدض الرم خدضغد  خ،دتد دذاد د قسد درالراس دخدرامد دلاسغ دخديمصد ا نداد د

الارا دتاملدد ال درا م ندضغعدالض د  اد ضغعدم  دحا،دالل وامادت   ىديمص ا ند قس درالراعد دشس ةواد سضدرا  ر  
حس اادرا الراعدرام دل ث دا دإغ كدرهمياندا دح   دحس  دح دراس رح درا   ادرام دلياض دضغعدا دخدرايدغ كدرادريد

دد.رص ةدح هدا دذا درا    
 
 

 مشكلة الدراسة:
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ودددادرا  ي دددادتادددعدرا  اايدددادضغدددعدحاامم دددا دال  ل دددا دالم رل ددداداددد دلاددد رخدمددد حال اددليدددسعدرا  إيددداادرام ك د
 دماصددادالم دد دادد دضصدد درا  اايددادرايدد ي ى د  دد د دراقدد درألررءدراسدداريدرالدرامسغو وددادلادداهدلادد رردرا ام ددعرام ك ودداد

ل دالرامك  ا مودادرا  ي دادالراةبوس دا  رم دادلغد درا مةغ داا دالادومدرايدس دم د درحدم كدرا د رةردراةبواودادلالدةلسدرا دا
 دد ديمسدد رهدتاددعدضدد الةىدلدد ا  دم ةوددادحس  ددادحدد درا دد رةردرا يدد وادرامدد دليددمخ ح ادام يدد  درألررء دالماصددادرندرا دد رةرد
را ي واده درألك  دله واداللص حدحادري  "دةلسدرا الدراقك ي"دالارا د د  دلرعادح د ي درإدماةا هد ة وادادرقواداد

الرهشد رادالرهةشداردالرامد ةوادالإ سدارهدضد دليدشدس ةد داااغقدالرامد ل درا دامخدضد ددد  رق داش رادضغوهدحد د  د درا ثخدر 
)را يدد   دضد ردحدد درا ما د رادرام يو وددادالكااخصد  دم غددادراعدا ندرا والوددادرا ساصد ىد  خمغدد دحصدارةهاداللم رض ا

د.(280د 2019
توامدهدرا قيد  دالحدادي يدأدض  دادالح درا س الادلندراعا ندل   دمة ريدضغعدص ادراق ردالل ر مده دت دادل د رد

الضددس دادد دحيددم ودرألررء دالراسادد دادد دح اةإددادح ددامدرا ودداىدرا  حوددا دد حدد داثدداةدإددغبوا دلسدد مدراادد ةىدضغددعدرامكوددف
الرمخقاردرا رااواداغس   دالرايس ةد اهم اكدرا قي  دالح درا   ظدلندم وعدحاا ادراعا ندرا والوادإد رءيدتامدلد

وادل وطد اا  لىدراساحغا دالضغدعدراد  خدحد دلاد مدرا د لىد د ةالةهاد اد دحدادل مغد دحد دتراا ودادالدلإ دلدد لالدرمم اةوادد ح  وا
ال د ىدشخصددوا دالاكد د دد دلصد درا دد لىداغ د دراددريد دليددمةعدح رم دادهددرهدراعدا ندداممددأث د  رااودادرهماددا دادد ي ادال د

, هل اءادحياغادرا ةرإادرام دلم  د ةالرامكغوقاادرام دراادلندلا مد  ا دالح دمد الرا مةغ ااد ليمةوعدتماا درا  ام
الااملدددة ةدددم ال امادددات توجدددد ة ادددة ارتبانيدددة طدددحي الةدددموا ال ياتيدددة الماا ددد ا مراة يدددة ا   دددا  لدددد  المددد  ا 

 متتف ع منه جملة مي التساؤالت التالية:   الفلسطحنية؟
 راقغية  وا؟حادحيم ودراعا ندرا والوادا ودرا  لىدراساحغادا دراااحسااد ▪
 حادحيم ودررااوادرهماا ددا ودرا  لىدراساحغادا دراااحساادراقغية  وا؟د ▪
هد دل مدد دض  دداد دد  دراعددا ندرا والوددادالررااوددادرهماددا دادد ودرا دد لىدراساحغددادراقغيددة  وادل سدداداغ ما دد رادرامااوددا)د ▪

 رامخص (.د-راخب ىدد- بوسادراس  د-را ااادر مم اةوا
اادراعدا ندرا والوداداد ودرا د لىدراساحغدادراقغيدة  وادلسد ودداغ ما د رادرامااودا)درا ااداده دل م دا ال دا دحيم و ▪

 .ر مم اةوا دال بوسادراس   دالراخب ى دالرامخص (
ه دل م دا ال دا دحيم واادراعدا ندرا والوداداد ودرا د لىدراساحغدادراقغيدة  وادلسد ودداغ ما د رادرامااودا)درا ااداد ▪

 .اخب ى دالرامخص (ر مم اةوا دال بوسادراس   دالر
  هداف الدراسة: ححث تهدف الدراسة إلى ت قحق ما يلم: 

رامس ادضغعدراس  اد   دحيم واادراعا ندرا والواد)را   وادالرأُلإ وادالر مم اةوا(دالض  م داد  رااودادرهمادا د ▪
 ا ودرا  لىدراساحغادا دراااحساادراقغية  وا.

راعدددا ندرا والودددادالررااودددادرهمادددا داددد ودرا ددد لىدراساحغددداداددد ددرامسددد ادضغدددعدراس  دددادر ةل ا وددداد ددد  دحيدددم واا ▪
 راااحساادراقغية  وا.

رامسد ادضغدعدراقد ال داد دحيدم واادراعدا ندرا والودادالرامد دلسد ودا ما د )درا اادادر مم اةودا دال بوسدادراس دد  د ▪
 .الراخب ى دالرامخص (

را ااددادر مم اةوددا دال بوسددادراس دد  ددرامسدد ادضغددعدراقدد ال دادد دحيددم واادرا رااودداداإلماددا دالرامدد دلسدد ودا ما دد ) ▪
 .الراخب ى دالرامخص (
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  همية الدراسة: تظه   همية الدراسة ال الية ةم ال وا ب التالية: 
 . األهمية النظ ية: 1
 تاااءدراع ءدضغعدراعا ندرا والوادا ودرا  لىدراساحغادا دراااحساادراقغية  وا.د ▪
د را قيدواد را ةرإادا ادم ي ىدح دا اادرا ام عدرام دلمةغادرا  و دح درا ةرإااد  لدم رمادرايخصدواددل االال ▪

داله درا  لىدراساحغا.ددالرا   واد الر مم اةوا
الراساا وددداد األإددد ابدراكاح دددادالةرءدراعدددا ندرا والودددادرامددد دلددد ث دضغدددعدررااودددادد ل الوددد دتررةىدراااحسددداادرا  غودددا ▪

دساحغا.درهماا دا ودرا  لىدرا
ليدداهخدرا ةرإددادادد دلقس دد درالةدرهةشدداردرا قيدد دالرام كدد يدادد ودرا دد لىدراساحغددادادد دراااحسدداادراقغيددة  واداغمخ وددفد ▪

 ح دراعا ندرا والوادرام دلمس ردا ا.
ل االادلدراعدا ندرا والودادالض  م داد  رااودادرهمادا داد ودد-ضغعد  الردضغخدرا ا د دد–ض مدالم ردرةرإاادح غوا ▪

 را  لىدراساحغا.
 . األهمية التطبيقية: 2
تررةىدراعدددا ندرا والودداداددد ودرا ددد لىدراساحغددداداددد دح ددداةرادرا يدداه اداددد دلصددد وخد ددد رحجدم ا وددا دالإةشددداررادام  وددداد ▪

 راااحساادراقغية  وا.
د الرا  ي دداادضغددعدلقس دد درابدد رحجدر ةشددارراد تثدداةىدرهم ددامدرا خمصدد   دالرا ددا     دالرا  م دد  دحدد د بدد درا  إيدداا ▪

 الرا قيواداغمخ وفدح د  ىدراعا ندرام دلمس ردا ادرا  لى.د
   دريمقاردح دمما جدرا ةرإادرا ااوادح دل ي  دالر عدرا  لىدراساحغادا دراااحساادراقغية  وا.د ▪

 حدمر الدراسة:  

 .  ىد اةا دراقغية  وادراااحساادا دراساحغادرا  لىد دالبش ية  ال دمر ▪
  دالماحسادراا سدرا قم  ا.را  لىدراساحغادا دماحسادرأل صعدالراااحسادر إ حوادال دمر المكا ية: ▪
د.2019/2020  الدرا ةرإادا دراقص درا ةرإ درألاللدضامدال دمر الزمنية: ▪
دا دراااحساادراقغية  وا.دراعا ندرا والوادالض  م اد  رااوادرهماا دا ودرا  لىدراساحغادال دمر الموضوعية: ▪

 مصطل ات الدراسة:
ة اةىدض درا    رادرا رمغوادالراخاةموادرام ديمس ردا ادراق رد ص ةىدحيم  ىدالك ةمدادحد د"ه ددددالةموا ال ياتية:  -

مم اةودادرا قيدوادالر دراي ىدلق  دحصارةهدالإحاامالهدراخاصادال  ةلهدرام راقوادالوقو  دادضغدعدلم دادح د رىداررلدهدالصد مه
( داللااسد اا ةمدادرامد دل صد دضغ  دادرا د لىد اا ةمدادرامد دل صد دضغ  داد222 دد2016اال  ددالرأُلإ وادالرا   وا"د)رام

درا  لىدراساحغادضغعدحقواسدراعا ندرا والوا.
هدلندح ر ددد دضددداطدل رمدددهدراقددد ردلث ددداءدح اةإدددمهدا   مدددهد،دالل ددد  دضدددارىدمموادددادهرةركددد"هددد ددالةدددموا المهنيدددة: -

اللاداسد اا ةمدداد( د6د 2018)ض ود ى ددحمةغ داادلغد درا   دادل ود دضد د  ةرلدهدالإحااموالددهدالل  د دحصد ةدمد ادالل  يد "
درام دل ص دضغ  ادرا  لىدراساحغادضغعدحقواسدراعا ندرا   وا.

 وال خدرا  حواده دحا  ضادح درأل  ر درام ديمس ردا ادرألا رردا دالوس ا ادرا ا  دتم ر واي ددالةموا اأُلس ية:  -
اللادداسد اا ةمددادرامدد دل صدد دضغ  ددادرا دد لىدضغددعدحقودداسدد الليددا دا ددخدلدد ل ريدالليددس هخد سدد مدرا ر ددادالرألحدداندالر إددما رة

دراعا ندرأُلإ وا.دددددددددددد
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الوس ا ادرا ا  دتم ر وداي دهد دحا  ضدادراعدا ن دالراس رحد در مم اةودادرا  مد رىداد دراب  داد ددالةموا االجتماعية  -
غوددادالراخاةموددادادد ودرا دد لىدراساحغدداداللمصدد د س  ال ددادحددعدر مدد و  دالليددبادا دداد ااددادحدد درااغددق دالرامدد ل  داللادداسدرا رم

د اا ةمادرام دل ص دضغ  ادرا  لىدراساحغادضغعدحقواسدراعا ندر مم اةوا.
الإماا درألض الدرا  حوادا درا  لدرا   ردددالوس ا ادرا ا  دةغ ادرا  لىدراساحغادا درا ااحدالرا    دد راة ية ا   ا  -

شخص م ادالثام اد  قي ا داللاداسد اا ةمدادرامد دل صد دضغ  دادرا د لىدراساحغدادضغدعدحقوداسدددذا دد سامالو،دد أاع دلررء
دررااوادرهماا .د

الوس ا ادرا ا  درا  لىدراساحغاد أم ا ده درا  لىدرام دل اةسدض  يدلكارر واي دلالدتررةوايداد دراااحسدااد  الم  ا الااملة:  -
دراقغية  وادلأمردضغوهدلم ريدحارراي.د

د الدراسات السابقة:
ده ددداكد اددد ددالاددد ىحددد دمددد لدر ددد   درا ا ددد دضغدددعدرا ةرإددداادرايدددا اادرا مسغاددداد   ضددد  درا ةرإدددا،دالمددد ردلن 

،دالإويدمس ردالاكد دمد ةىداد درا ةرإداادرامد دليدم  ادض  دادرا ةرإدادل كطد   درا ما  راد يدا دُث دا  ددرا ةرإاادرام 
 هرهدرا ةرإاادذرادراس  اد  ما  رادرا ةرإادح درأل   دتاعدرأل  م،دالح  ا ددددهخرا ا  دلد
 رراسات تناملت الةموا المهنية مة اتها طداة ية ا   ا :  ماًل: 

هد الدهدرهدرا ةرإدادتادعدرامسد ادضغدعدحيدم ودراعدا ندرا والودادرا   ودادالررااوداددد(2019رراسة الاندز   
ممددا جدرا ةرإددادداللظ دد ارهماددا دادد ودرا سغ   دد  دالرا سغ   دداادراكدد وم   دادد دحدد رةسدرا   غددادرا ام وددادادد درالاددادراك وددل د

الم ردض  ادإاا اد   دحيم ودراعدا ندرا والودادالحيدم ودرا رااوداداإلمادا  دالالمد رداد ال دذرادر ادادت صدا واداد د
حيم ودراعا ندرا والوادرا   وادالرا رااواداإلماا دل سايدا ما    درااد م،داد د د  دادخديدمخدرام صد داقد ال دذرادر اداد

    وادالرا رااواداإلماا دالااايدا ما    دراخ حا دالراخب ى.ت صا وادا دت دح دراعا ندرا قيوادرا
ه الدهرهدرا ةرإادرامسد ادتادعدراعدا ندرا   وداداد ودحد ي يدرا د رةسدرألإاإدواددد(2018رراسة ة ي ات 

   اايددادراساصدد ادالض  م دداد  رااوددادرهماددا دادد ي خ،دالام ا ددقدلهدد رادرا ةرإددادلددخدرممودداةدض  ددادضيدد ر وادلك مددلدحدد د
رةلقدددا دحيدددم ودراعدددا ندرا   ودددادالررااوددداد ريدالحددد ي ى،دالمغصدددلدرا ةرإدددادتادددعدم غدددادحددد درا مدددا جدله  دددا د(دحددد ي109)

،دضدد مدالمدد ردادد ال دذرادر ادادت صددا وادادد دحيددم ودراعدا ندرا   وددادالحيددم ودررااوددادرهمادا دادد ودحدد ةرءدرا د رةس
،دالراخبدد ىدادد درهررةى،دالمدد ردض  ددادرهماددا دادد ودحدد ي يدرا دد رةسدرألإاإددوادُلسدد ودا ما دد رادراادد م،درا  هدد دراسغ دد 

 إغبوادرراادت صا وايد   دحيم ودراعا ندرا   وادالررااوادرهماا دا ودح ي يدرا  رةس.
هد الدرا ةرإدادتادعدرامسد ادضغدعدض  دادراعدا ندرا   وداد اا رااوداداإلمادا داد ود(  2017رراسة الشيخ  

حيميدددداةدد41 ددددااا ر   داللك مددددلدض  ددددادرا ةرإددددادحدددد د   ةاددددادالة غدددداددحيميدددداةدرام موددددهدالرهةشدددداردرا  ةإدددد دالرا   دددد 
الحيميددداةىداددد در ةشددداردرا  ةإددد دالرا   دددد  د  ددد درإدددمخ حلدرا ا  دددادحقودددداسدراعدددا ندرا   ودددادالررااودددادرهماددددا  د
اللظ  ادمما جدرا ةرإا دلنده داكدض  دادرةل ا وداد د  دراعدا ندرا   ودادالدرا رااوداداإلمادا  دالل مد دض  دادرةل ا وداد

ا واد   د   ردرا الةدالررااوادرهماا  دالل م دض  ادرةل ا وادذرادر ادادت صدا واد د  د د  دضبد دذرادر اادت ص
راددد الةدالررااودددادرهمادددا  دالل مددد دض  دددادرةل ا ودددادذرادر ادددادت صدددا واد ددد  د بوسدددادراس ددد دالررااودددا دالل مددد دض  ددداد

 ا .الراما مدرا ظوق دالررااوادرهماد رةل ا وادذرادر اادت صا واد   درام قوا
تم دداردرا سغددخدالض  م دداد اهماددا دالر امدد رمدرا   دد ،دهدد الدتاددعدحس ادداد (:Forrest &Jepson  2006رراسددة 

دح لقسددددا ددالل صدددغلدرا مدددا جدتادددعدلندرا سغ ددد  درادددري ديمس ضددد نداعدددا ندراس ددد د(دحسغ ددداي،د95لك مدددلدراس  دددادحددد د)



8 
 

را ما جدتاعدالم ردض  ادإغبواد   درهم داردرا  يد سد  ةمادالرض ا،دت ادل صغلدددوسام ندح درهم اردرا  ي سالد
د.الر ام رمدرا    ،دترا دل صغلدمما جدرا ةرإادتاعدالم ردض  ادتراا واد   درايغ كدرا  ض ،دالرهماا درايخص 

 رراسات تناملت الةموا اأُلس ية مة اتها طداة ية ا   ا : ثا يًا:  
ادضغددعدراعددا ندرا   وددادالرأُلإدد وادالض  م دداد ا إددما رةد(هدد الدرا ةرإددادتاددعدرامسدد د2018رراسددة ة يددوا  

حسغ دددادد44رألإددد يداددد ودرا ددد لىدراساحغدددادرا م المدددا د   ردددادرا يددد غاد  الادددادراا ر ددد  د  ددد دلك مدددلدض  دددادرا ةرإدددادحددد د
حم المه دالرإدمخ حلدرا ا  دادحقوداسدراعدا ندرا   ودادالر إدما رةدرألإد يداد دراكيد دضد دراس  داد     دا دالحد درهدخد

ا جدرام دالصغلدتا  ادرا ةرإا د دي مد دض  دادرةل ا وداد د  دراعدا ندرا   ودادالر إدما رةدرألإد ي دالمد ردحيدم ودرا م
الحد دل د  دراعدا ندرا   ودادرامد دلمسد ردا دادرا د لىدرا سغ دادرا م المددادد ح لقدعدحد دراعدا ندرا   وداداد د   دادراس د 

 ص ر درا الة دال غادرا  را دالرام قواا.ده د
ه الدرا ةرإادتاعدرامس ادضغعدراس  اد   دراعدا ندرأُلإد وادالض  م داد  رااودادد(2014  رراسة الاويو  

 اا دايدال اا دا دالكغاددلدد3116رهمادا داد ود غ دادرا ام ودادراساحداداد دح ي دادراخغ دد  د  د دلكد ندحام دعدرا ةرإدادحد د
مدا جدرادعدالصدغلدرا  دادرا ةرإدا د%دحد دحام دعدرا ةرإدا دالحد دلهدخدرا 10 اا دايدال اا دا دحدادر  د دددد307ض  ادرا ةرإادد

الصدد دحيددم ودراعددا نددرأُلإدد وادا يددم ودحم إددط داله دداكدادد ال دادد دحيددم ودراعددا ندلسدد ودا ما دد درمدد درألإدد ى د
الراقدد  درألكددارر   داللسغددوخدرألب دال دل مدد دادد ال دذرادر اددادر صددا واددلسدد ودا ما دد دلسغددوخدر م دالل مدد دض  دداد دد  د

 .دراعا ندرأُلإ وادالررااوادرهماا 
ض  ددادراعددا ندرا   وددادالرأُلإدد واد  رااوددادرهماددا دادد ودرا دد لىددراكيدد دضدد هدد الدد(2004رراسددة  ةلددو  

 ددب دراعددا ندرا   وددادالرأُلإدد وادالررااوددادرهماددا داغ دد لىددإدداا اراساحغددا دالل صددغلدرا ةرإددادتاددعدالمدد ردض  ددادرةل ا ودداد
راساحغددادلسددام دحدد دضددا نددلإدد وادلم  دد دادد ددراساحغددا دادد دتدد دحدد درا وددفدالرا عدد  داللرعددادلكدد ادضغددعدلندرا دد لىد

)ضا ندرا واىدرا الموا دالةضارادرأل  اء دالضا ندحعدرأل اةب دالرأله  د اهضااادتادعدراعدا ندرا   ودادالر  مصدارراد
 .(الراص وا

هدد الدرا ةرإددادتاددعدا دد دظدد الادراس دد داغق دداادرا خمدداةىداغ يدداءدد(Bakhshi.et. al.  2008راسددة ر
راسدداح ا،دالل غ دد دلثدد دراعددا ندرأُلإدد وادضغددعدرا  ددوطدراسددا غ د يددادرإددماا اادراس  ددادرا خمدداةىدرا دد لىدراساحغددادادد د

 درا ياءدح ي ادا ررامادرا   را دال  دلمراد س  در ضم اةدحس اادراخصا  درايخصوادالر مم اةواداغق اادرا خماةىدح
رحددد لىدلدددخدرمموددداةهخدثددد  دا ددداادالليددد   دراةب  ددداا،دح ةإددداادد150راسددداح اداللإددد هخ داللك مدددلدض  دددادرا ةرإدددادحددد د

رح لى دال  دلظ  ادرا ما جدرةلقا دحيم ودراعا ندرأُلإد وادد50راااحسا،دالراساح ادا دراب  ك،دال  دلع  لدت دا اد
اللالصددلدرا ةرإدداد م ق ددرد دد رحجدض موددادالرةشددارراداغمخ وددفدحدد دداللأث  هددادضغددعدرا  ددوطدراسددا غ دادد ودراس  دداادرادد    

دراعا ندرأُلإ واداغ  اايادضغعدرا  وطدراسا غ .د
د
د

 رراسات تناملت الةموا االجتماعية مة اتها طباض المتمح ات:ثالثًا:  
هدددد الدرا ةرإددددادتاددددعدرا صدددد لدتاددددعدةطوددددادامخ وددددفد دددد ىدراعددددا  اادرا  حوددددادد(2018رراسددددة الصدددديار 

ر مم اةواداغ د لىدراساحغدا،دالام ا دقدهدرردرا د ادرضم د ادرا ةرإدادضغدعدرا د  جدرا صدق ،دت دادرإدمساملد دأررىدرا اا غداد
اغمسدد ادد(دحقدد رىدحدد دضعدد راده  ددادرامدد ةومدالح ظقددااد ااحسددادتقدد درايددوخ دالذادد 17امةبوا ددادضغددعدض  دداد  رح دداد)
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ضغعدرألإ ابدرام دل و دح دضا  اادرا واىدرا  حواداغ  لىدراساحغا،دالراة  درام دلياض درا د لىدراساحغدادضغدعدرامكودفد
حعدرا واىدرا  حودادالضدا  ال ا،دال د دل صدغلدرا ةرإدادتادعدراس يد دحد درا مدا جدح  دادلنده داكدضد ىدلإد ابدلد اعدرا د لىد

ريدلالدتث داادرادررا،دلالد امدادر إد ىدام يد  دحيدم ودراد م ،دلالدرا صد لداغس  ،دالحد د    دادل ا دقدر إدما لدرا دا
تاعدحاامادرمم اةوادح ح  ا،دالايا دال دلدراقد ر ،دت دادتيدقلدممدا جدرا ةرإدادضد دضد ىدضدا ندليدببلداد دضد مد د ةىد

 ديد مد  ود دحدد درا د لىدراساحغداداد درام ا دقد د  دراس د درا   د دالالرم ال دادرا   اوددادح  دا،دةمد  درألمدراساحغدادحا د ىد سد
راس  ،دال  لدض ردإاضاادراس  دالذا د اا ي اداغ  ظقاا،دلحادرا  لىدراساحغادضع ده  ادرام ةومدام رمهدراك   دح د

ضد دلسد ردالصد ر درألرالرةددراعا ند يبادرايق دح دالإاعدح اايادلم و،دالحيا ادحمسغاداد س غ داد ااااحسداداعد يد
د.   دض غ ادتأإماذدماحس دالرالةهادتأم

ه الدرا ةرإادتاعدرامس ادضغعدحصارةدراعا ندر مم اةوادرام دلاعدضغعدرا د لىددد(2009ةقدا    رراسة
(دإ  ىدح دم واداادرام كودادرا واضدواد205راساحغادا درا االدرا واض ،داللخدلةب قدهرهدرا ةرإادضغعدض  اد  رح اد)
ادالح م داادل كودادةواضدوا،دحد ةكاادلميدةادالوس غ دح ةإاادل كوادةواضوادا درا  رةسدر  م ر وادالرهض رررادالرا ام و

حخمغقددا،دح ا دداادلميدددةادةواضددوادحخمغقددا،داللمصدددا وادةواضددوادادد دح ركددد دالحاالددادةضارددادرايددد ابد دداهررةىدراساحددداد
الح دلهخدرا ما جده دلمهدلد ث د داغ ياندرا واض د ااحسادرهإا  ةوا دالرإمخ حلدرا ا  ادحقواسداغعا ندر مم اةوا

ضغعدرا  لىدراساحغادا درا االدرا واض دضغعدرا  خدلم ادلس د داد درا ادالدرا واضد  دتدرا دلندراعا ندر مم اةوادد
دح اةإادرا واضادا ادله وادتب  ىدا درامخ وفدح د  ىدراعا ندر مم اةوادالرا قيوادالراص وا.دد

 التاقحب ةلى الدراسات السابقة: 
( د2019 ضددد ضال ادا ةرإدددادراس ددد ي)ي  دددظداددد درا ةرإددداادرايدددا اادل ددد  دحصدددارةهادالحدححدددث الموضدددوع:

ل االالدراعا ندرا   وا د    دادل االادلدد  ( 2006)ددForrest&Jepson درةرإادد(2018( دالا و اا)2017الرايوخ)
(دراعددددددا ندرأُلإدددددد وا د    ددددددادرةرإدددددداد2004( دالرةرإدددددداد ضغدددددد ل)م2018الرةرإددددددادض ودددددد ى)د( 2018رةرإددددددادراس ودددددد ي)

ي  ددظداددد درا ةرإدددااددمدددي ححدددث الاحندددات: دعددا ندر مم اةودددا(دل االادددلدرا2009( دالرةرإدددادضادد ى)2018راصددوار)
(دل االادددلدحددد ةرءدرا ددد رةس د    دددادرةرإددداد)رايدددوخ د2018رايدددا اادرامددد دض ضددد ادلسددد ردض  ال ددداداقددد درةرإددداد)ا و ددداا د

(دراةغ ددددددددادرا دددددددد رها   دلحددددددددادرةرإددددددددادم2018(دل االاددددددددلدرا  شدددددددد ي درام كدددددددد و  د دالل االاددددددددلدرةرإددددددددادراس ودددددددد ي)2017
( د2009( دالضادد ى)2008)د.Bakhshi.et. alرةرإدداد(دالد2004( دالرةرإدداد ضغدد ل)2018( دض ودد ى)2019راس دد ي)

مددي ححددث المندداه  د الر ررةىد(دم س  ددادرإددم  الدرا دد لىدراساحغددادادد د   دداادحمسدد رىدتدداامسغوخدالراصدد ا2018الراصددوار)
(درامد د2018ي  ظدا دلندم وعدرا ةرإداادرإدمخ حلدرا د  جدرا صدق درام غ غد دضد ردرةرإدادراصدوارد)ددالمستخدمة:

ي  دظداد د اابوداددمدي ححدث المتمحد ات: درا اا غادا درام ادقدحد دمما ا دادرا صق درا ي   دالرررىدرإمخ حلدرا   جدد
را ةرإاادرام دلخدض ض ادلخدةكطدراعا ند س ردح درا ما  رادالح دلهخدرا ما  رادرام دلخدةكة اد هدررااوادرهمادا د

د( 2018( د    دادرةرإدادراس ود ي)2017( دالرةرإدادرايدوخ)2018( دالرةرإدادا و داا)2019ك ادا درةرإا)دراس د ي دد
 (دلخدةكطدراعا ند ا إما رةدرألإ ي.د2008)د.Bakhshi.et. alالرةرإادد( 2018رةرإادض و ى)

 مي ححث النتائ : 

( دالرةرإدداد2019لظ دد ادرا ةرإدداادرةلقددا دميدد ادراعددا ندرا   وددادادد ودرا دد لىدراساحغددادت ددادادد درةرإددادراس دد ي) ▪
 (2018( دالض و ى)2017( دالرةرإادرايوخ)2018ا و اا)
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د د(2018( دالرةرإددادا و دداا)2018لظ دد ادرا ةرإدداادرةلقددا دحيددم ودررااوددادرهماددا دت ددادادد درةرإددادراس دد ي) ▪
 (.2006)دForrest &Jepsonرةرإاد

( دالرةرإاد2018لظ  ادرا ةرإاادرةلقا دحيم ودراعا ندرأُلإ وادا ودرا  لىدراساحغادت ادا درةرإادراس و ي) ▪
 .(2004 ضغ ل)

 (.د2009( الرةرإادضا ى)2018لظ  ادرا ةرإاادرةلقا دحيم ودراعا ندر مم اةوادت ادا درةرإادراصوار) ▪
عدا ندرا   ودادالرأُلإد واد  رااودادرهمادا دت داداد درةرإدادلظ  ادرا ةرإاادض مدالمد ردض  دادرةل ا وداد د  درا ▪

 Bakhshi.et. al.(2008.) د(2019راس  ي)
رةرإدددداددلظ دددد ادرا ةرإدددداادالمدددد ردض  ددددادرةل ا وددددادإدددداا اد دددد  دراعددددا ندرا   وددددادالررااوددددادرهماددددا دت ددددادادددد  ▪

Forrest&Jepson(.د2004رةرإاد ضغ ل)الد (,2006)د 
م واادراعا ندرا   وادالررااوادرهماا دا ودرا  لىدراساحغادت ادا دلظ  ادرا ةرإاادض مدالم ردا ال دا دحي ▪

 (2018رةرإادا و اا)
الل   ادرا ةرإادض درا ةرإاادرايا ااد س ردح درا   د رادرامد دحد دله  دا دل االادلدا دادم يد ىدادخدلاد ودضغ  داد

عدحصددارةدراعددا ندرا والوددادرةرإدداادحدد د بدد دالهدد درا دد لىدراساحغددادادد دراااحسدداا دالل  دد ادرا ةرإددادادد دل االا دداداا ودد
رامددد دلمسددد ردا دددادرا ددد لىدراساحغدددادالهددد دراعدددا ندرا   ودددادالراعدددا ندرأُلإددد وادالراعدددا ندر مم اةودددا د    دددادليدددا  لد
را ةرإادرا ااوادحعدراس ي دح درا ةرإداادحد د  د درا د  جدرا يدمخ م دالرا ما د رادرا  ل ةداد  ما د رادرا ةرإدادرا ااوداد

 ,Bakhshi( دالليا  لدحعدرةرإادد2018( درةرإادا و اا)2019 ادا درةرإادراس  ي)اله دحما  دررااوادرهماا دت
R.et. al.ح د   دراس  ادرا يم  اا دالرإمقاردرا ا  دحد درا ةرإداادرايدا ااد ا غدادحد درهاداررادله  دا دد(2008)د

ل الو درا ا  د إ اةدمي يدث يد  لدل ساردراعا ندرا والوداد  دادا  دادرا   ودا دالرأُلإد وا دالر مم اةودا داد دصدوا اد
 ا د داد دلقيد  دالح ا يدادرا مدا جدحد دةكة دادحياغادرا ةرإا دالحس ااد بوسادراس  داد د  درا ما د را دالتدرا دلادارادرا

 حعد سع ادرا سض.د

 الط يقة ما ج اءات: 
رضم دد درا ا دد دضغددعدرا دد  جدرا صددق در ةل ددا  ،د  صددقهدلميددادرا  دداهجدرا    ددادا دد ادرا ةرإددا،ددمددنه  الدراسددة:

دالو مخد  ص دراياه ىدالصقايدرقوااي،دالوسب دض  ادلسب  ريدت واي.دد
(درحدد لهدضاحغددادادد دراااحسدداادراقغيددة  وا دالااددايداغدد ا  د845لكدد ندرا ام ددعدرألصددغ داغ ةرإددادحدد د)دم تمددا الدراسددة:

.د)رادد ا  در  صدددا  درايددد  يدادد  رةىدرام كودددادالرامسغدددوخد2017/2018  رةىدرام كودددادالرامسغددوخدرايددد  يداغسدددامدر  صددا  داددد
د(.2018راساا  

د
د
د

 ةحنة الدراسة: ماد اسم الباحث ةحنة الدراسة إلى:
حد د  د ددرحد لىد(د30 امدرا ا  د مةب قدلرالرادرا ةرإدادضغدعدض  دادرإدمة ةوادحا مدادحد د)ددالاحنة االستط عية:  - 

راس  دددادراقسغودددا،داللدددخدرمموددداةهخد ة وادددادضيددد ر واداإلما دددادضغدددعدحادددايومدرا ةرإدددادالهددد د)راعدددا ندرا والودددا دالررااوددداد
درهماا (دالذا دا يابدص  دلرالرادرا ةرإادالث ال ا.
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ضاحغددداداددد دراااحسددداادراقغيدددة  وا دال ددد دلدددخدرمموددداةهخددرحددد لهد(د86ادرا ةرإدددادحددد د)اللك مدددلدض  ددددالاحندددة الفاليدددة: -ب
دح دلا رردرا ام عدرألصغ .(د%10) ااة واادراسي ر وادرا يوةا دالذا د  ر ع

  رمات الدراسة: 
 (2014 ماًل: مقياس الةموا ال ياتية: إةدار    ء الدم  

  دق المقياس:  ج   الباحث اختبارات الصدق اآلتية:                  - 
(دحد دلإدالرىدراااحسدااد6ضد ردرا ا د درا قوداسد صد ةلهدرألالاودادضغدعد). الصدق الظاه     دق الم كمدحي(: 1

يدال خ،دلدخدراقغية  وادرا خمص  دا درام كوادالضغخدرا قم،ده د رءدح  يدال خد د لدااد رادرا قوداس،دالك داءيدضغدعدح  
(دااددد ى،د43(دااددد را،دالضددد الدراقاددد رادرامددد دل مددداأددامسددد ي ،دامكددد ندراصددد ةىدرا  ا وددداداغ قوددداسدحا مدددادحددد )5 دددرا)

  ددد دالرضم دد ادتما ددادرا ق دد  دضغددعدااددد رادرا قودداسدضغددعدرامادد ي دراددررل دالاادددايدا قودداسداوادد ادراخ اإدد  د  دد دل
ل ةبدقدضغد د(د2) ةمدال ةبدقدضغد دح ايد ،دالراد(3) ةمدال ةبقدضغد دح رادق،دالرا(دد4)ح راقد ي ى،دالرا ةمادد(5)را ةما

د ي ىدحساةر.(د1)حساةر،دالرا ةما
رحد لىدراساحغدادد30لخد يابدص  در ليا درا رمغ دضغدعدض  دادرإدمة ةوادحا مدادحد د:  .  دق االتساق الداخلم2

ا دراااحساادراقغية  وا،دالذا دح دم لد يابدحساح در ةل اند   دت داا ىدح داا رادرا قواسدحعدرا ةمادراكغواد
حساحدد در ةل دداند دد  دتدد داادد ىدحدد داادد رادد(2)مدد اللدة ددخرا  دد درامدداا  دداغ سدد درامدد دل م دد دادده،دالمدداءادرا مددا جدضغددع

 .ام دل م  داهحقواسدراعا ندحعدرا ةمادراكغواداغ س در
 حيم ودرا  اا حساح در ةل ان راقا ى را   واراعا ند

 راقا ىد
حساح دد
 ر ةل اند

حيم ود
 20 را  ااد

.732** 0.000 

1 .688** 0.001 21 .728** 0.000 
2 .867** 0.000 22 .806** 0.000 
3 .845** 0.000 23 .770** 0.000 
4 .768** 0.000 24 .799** 0.000 
5 .808** 0.000 25 .671** 0.001 
6 .894** 0.000 26 .819** 0.000 
7 .756** 0.000 27 .874** 0.000 
8 .855** 0.000 28 .743** 0.000 
 رأُلإ واراعا ند 0.000 **864. 9
 حيم ودرا  ااد حساح در ةل اند راقا ىد 0.000 **885. 10
11 .884** 0.000 29 .702** 0.001 
12 .867** 0.000 30 .888** 0.000 
13 .660** 0.002 31 .871** 0.000 
14 .935** 0.000 32 .712** 0.000 
15 .912** 0.000 33 .819** 0.000 
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16 .919** 0.000 34 .909** 0.000 
 0.000 **779. 35 ر مم اةواراعا ند

 راقا ىد
حساح دد
 ر ةل اند

حيم ود
 36 را  ااد

.837** 0.000 

17 .828** 0.000 37 .831** 0.000 
18 .778** 0.000 38 .915** 0.000 
19 .799** 0.000 39 .898** 0.000 

 %       5%                                                                      *رالة ةند1رالة ةند **
(دلندحساح در ةل اند   دت داا ىدح داا رادحقواسدراعدا ندحدعدرا ةمدادراكغوداداغ سد درامد د2ح دراا اللدة خد)دديمب  

،دح ادري  دا م رده اكدرليا دررمغ د   دم وعدااد رادتد د سد د0.05ل م  داهدتاندح م ادالرراادض  دحيم ودر ااد
د دلض دح دلمغ ا.ح درأل ساردالهرردح ش دضغعدص  درا قواسدا دقواسدراياه ىدرام

لخد يابدص  در ليا دراب ا  داغ قواسدح دمد لد يدابدال ياتية:   الةموا دق االتساق البنائم لمقياس  .  3
مد اللدة دخد حساح در ةل اند   درا ةمادراكغواداغ س دالك  درا ةمادراكغواداغ قوداس،دالمداءادرا مدا جدضغدعدرا  د درامداا  

 حعدرا ةمادراكغواداغ قواسدراعا ن دل ساردرا قواسد(مما جدحساح در ةل اند   دت د س دح3)
 الدرجة الكلية للمقياس  م

 مستو  الداللة ماامل االرتباا البيان 
 0.000 (**)916. راعا ندرا   وا 1
ر مم اةوادراعا ن 2  .592(**) 0.000 
رأُلإ وادراعا ن 3  .920(**) 0.001 

 %       5%                                                   *رالة ةند1رالة ةند **
حددعدرا ةمددادراكغودداداغ قودداسددراعددا ن(دلندحساحدد در ةل داند دد  دتدد د سدد دحدد دل سدداردحقوداسد3يمبد  دحدد دراادد اللدة ددخد)

يم  د د صد  دراب دا  دأل سداره،دالهدرردح دادريد  دتادعدلندرا قوداسدد0.05كاندح م ادالررلدت صا وادض  دحيم ودر ادادد
دلرعادح ش دضغعدص  درا قواسدا دقواسدراةاه ىدرام دلض دح دلمغ ا.

ضغعدلا رردراس  ادر إمة ةوا،دحد دمد لد  وادادلاقدادرا قواسدلخد يابدث اادب. ثبات مقياس الةموا ال ياتية:  
 راماا  الماءادرا ما جدضغعدرا   د،دك الم اخ،دال  واادراما  ادرا ص وا

را والوادالاااداة وااددراعا ن(دحساح درا  اادحقواسدد4م اللدة خد):  ك م باخ  لفاماامل الثبات مةقا لط يقة   .1
دلاقادت الم اخ
 ماامل الثبات  لفا  ةدر الفق ات  البيان  م
 0.968 16 راعا ندرا   وا 1
 0.936 12 راعا ندر مم اةوا 2
 0.950 11 راعا ندرأُلإ وا 3
 0.966 39درا ةمادراكغواداغ قواسد
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د0.966الاااداة واادلاقادت الم اخدتاملددراعا ن(دلندحساح درا  ااداغ ةمادراكغوادا قواسد4يمب  دح دراا اللدة خد)
دالوس دحساح ددث اادح لقع،دح ادي لدضغعدلندرا قواسديم معد   اادح لقع.

ا درهدراة وادادحد دمد لدلايدوخدر إدم امادالل سارهدادتادعدلدخد يدابدحساحد درا  داادالااداددن يقة الت زئة النصديية:   .2
إدب  حانددحا  ضم  ،داللخد يابدحساح در ةل اند   إ ند     ا،داللخدلص وحدحساح در ةل اند اإمخ رمدحساحد 

 راق ررا،دالرا ما جدح ض اد ااا اللدراماا  دداأل سار  رالنداأل ساردرا الموا،دالحساح دمم اند
 مةقا لط يقة الت زئة النصيية الةموات مقياس ( ماامل الثبا5جدم  رام  
 م

 البيان 
ةدر 
 الفق ات

ماامل الثبات ابل 
 التاديل 

ماامل الثبات باد 
 التاديل 

 0.967 0.936 16 راعا ندرا   وا 1
 0.933 0.875 12 راعا ندر مم اةوا 2
 0.956 0.957 11 راعا ندرأُلإ وا 3

 0.953 0.927 39درا ةمادراكغواداغ قواسد
الاادداداة واددادراما  ددادرا صدد وادتامددلددراعددا ن(دلندحساحدد درا  ددااداغ ةمددادراكغوددادا قودداسد5يمبدد  دحدد دراادد اللدة ددخ)

دالوس دحساح ددث اادح لقع،دح ادي لدضغعدلندرا قواسديم معد   اادح لقع.د0.953
يم مددعد صدد  درليددا دررمغدد دالك ددا  دم دد ،د اهضددااادتادد دلمددهددحقودداسدراعددا ندح ددادإددبقدر ادد دراادد لدلن

اغمةب دقدضغدعدلاد رردراس  دادراقسغودادالذاد دحد دلمد دل ا دقددالصدااحديم معد   اادح لقعدح ادي ا دضغعدلندرا قواسدم  
دله رادرا ةرإا.د

 (2015الداة ية لإل  ا  مي إةدار  طو ج ار, خلحل, مقياس مثبات   دق ثا يًا:  
(دحد دلإدالرىدراااحسدااد6ضد ردرا ا د درا قوداسد صد ةلهدرألالاودادضغدعد) (: دق الم كمدحي ددالصدق الظاه   .  1

راقغيددددة  وادرا خمصدددد  دادددد درام كوددددادالضغددددخدرادددد قم،ده دددد رءدح  يددددال خد دددد لدل سدددداردالاادددد رادرا قودددداس،دالك دددداءيدضغددددعد
 ندرا قواسدا دص ةلهدرا  ا واداغ قواسد(داا را،داوا6ح  يال خ د امدرا ا  د األمرد اااادرامس ي ا،دامخد راد)

                                                                                                                                                                   (داا ى.30حا مايدح د)
دراساحغدادرحد لىدد30ر ليا درا رمغ دضغدعدض  دادرإدمة ةوادحا مدادحد دلخد يابدص  د.  دق االتساق الداخلم:  2

،دالذا دح دم لد يابدحساح در ةل اند   دت داا ىدح داا رادرا قواسدحعدرا ةمادراكغوادراقغية  واددراااحسااددا 
 اغ س درام دل م  داه،دالماءادرا ما جدضغعدرا   دراماا  

داإلماا دحعدرا ةمادراكغواداغ س درام دل م  داهدرا رااوا(حساح در ةل اند   دت داا ىدح داا رادحقواسد6م اللدة خد)

 

 ل مهداإلماا 
 راقا ى

حساحددددددددددددددددددددددددددددددددددددد د
 ر ةل ان

 حيم ودرا  اا

 راقا ىد
حساح دد
 ر ةل اند

 حيم ودرا  ااد
20 

.914** 0.000 

1 .759** 0.000 21 .935** 0.000 
2 .959** 0.000 22 .914** 0.000 
3 0.297 0.203 23 .877** 0.000 
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4 .848** 0.000 24 .868** 0.000 
5 .912** 0.000 25 .887** 0.000 
 ل مهداغ ااح  0.000 **744. 6

7 
.962** 0.000 

 راقا ىد
حساح دد
 ر ةل اند

 حيم ودرا  ااد

8 .863** 0.000 26 .911** 0.000 
9 .962** 0.000 27 .884** 0.000 
10 .927** 0.000 28 .853** 0.000 
11 .896** 0.000 29 .896** 0.000 
12 .914** 0.000 30 .917** 0.000 
13 .780** 0.000 31 .850** 0.000 

 0.000 **936. 32 ل مهداغس   

 راقا ىد
حساح دد
 ر ةل اند

 حيم ودرا  ااد
33 

.870** 0.000 

14 .964** 0.000 34 .886** 0.000 
15 .935** 0.000 35 .884** 0.000 
16 .955** 0.000 36 .839** 0.000 
17 .964** 0.000 37 .810** 0.000 
18 .877** 0.000 38 .749** 0.000 
19 .807** 0.000    

 %       5%                                                                      *رالة ةند1رالة ةند ** 
اإلماددا دحددعدرا ةمددادراكغودداددرا رااوددا(دلندحساحدد در ةل دداند دد  دتدد داادد ىدحدد داادد رادحقودداسد6يمبدد  دحدد دراادد اللدة ددخد)

،دح ددادريدد  دا مدد رده دداكدرليددا دررمغدد د دد  دم وددعد0.05اغ سدد درامدد دل م دد داددهدتدداندح م ددادالرراددادض دد دحيددم ودر ادداد
داا رادت د س دح درأل ساردالهرردح ش دضغعدص  درا قواسدا دقواسدراياه ىدرام دلض دح دلمغ ا.

لخد يابدص  در ليا دراب ا  داغ قواسدح دم لد يدابدلإل  ا :  الداة ية دق االتساق البنائم لمقياس   .3
مد اللددحساح در ةل اند   درا ةمادراكغواداغ س دالك  درا ةمادراكغواداغ قواس،دالماءادرا مدا جدضغدعدرا  د درامداا  

 اإلماا دحعدرا ةمادراكغواداغ قواسدا رااوار(دمما جدحساح در ةل اند   دت د س دح دل ساردرا قواسد7ة خد)
 الدرجة الكلية للمقياس  م

 ماامل االرتباا البيان 
مستو  
 الداللة 

 0.000 (**)460. التوجه لإل  ا   1
 0.000 (**)683. التوجه للامل  2
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 0.001 (**)573. التوجه للن اح  3
 %       5%                                                   *رالة ةند1رالة ةند **

حددعدرا ةمددادراكغوددادداإلماددا درا رااوددا(دلندحساحدد در ةل دداند دد  دتدد د سدد دحدد دل سدداردحقودداسد7يمبدد  دحدد دراادد اللدة ددخد)
وددداسديم  دد د صددد  دراب دددا  د دح دددادريدد  دتاددد دلندرا ق0.05اغ قودداسدتددداندح م ددادالررلدت صدددا وادض ددد دحيددم ودر اددداد

دأل ساره،دالهرردلرعادح ش دضغعدص  درا قواسدا دقواسدراةاه ىدرام دلض دح دلمغ ا.
ضغعدلا رردراس  ادر إمة ةوا،دح دم لد  واادلاقدادرا قواسدلخد يابدث ااد: لإل  ا   الداة يةددب. ثبات المقياس

 را   دراماا  الماءادرا ما جدضغعد،دك الم اخ،دال  واادراما  ادرا ص وا

الااداداة وادادداإلمادا درا رااودا(دحساحد درا  داادحقوداسد8 دمد اللدة دخد)ك م بداخ  لفداماامل الثبات مةقا لط يقدة  .1
دلاقادت الم اخ

 حساح درا  اادلاقا ض ردراقا را رابوان م
 0.964 13 رام مهداإلماا د 1
 0.980 12 رام مهداغس   2
 0.973 13 رام مهداغ ااح 3
 0.918 38درا ةمادراكغواداغ قواسد

الااداداة وادادلاقدادت الم داخدتامدلدداإلمادا درا رااوا(دلندحساح درا  ااداغ ةمادراكغوادا قواسد8يمب  دح دراا اللدة خد)
دالوس دحساح دث اادح لقع،دح ادي لدضغعدلندرا قواسديم معد   اادح لقع.د0.918

لدخد يدابدحساحد درا  داادالاادادا درهدراة وادادحد دمد لدلايدوخدر إدم امادالل سارهدادتاد دددن يقة الت زئة النصديية: .2
حا  ضم  ،داللخد يابدحساح در ةل اند   إ ند     ا،داللخدلص وحدحساح در ةل اند اإمخ رمدحساحد دإدب  حاند

( 9جددددم  رادددم   د دد رالنداأل سددداردرا الموددا،دالحساحددد دمم ددانداأل سددداردراق ررددا،دالرا مدددا جدح ضددد اد ااادد اللدرامددداا 
 مةقا لط يقة الت زئة النصيية  لإل  ا  الداة يةماامل الثبات مقياس 

 م
 ض ردراقا را رابوان

حساح درا  ااد ب د
 رامس ي 

حساح درا  ااد س د
 رامس ي 

 0.979 0.959 13 رام مهداإلماا د 1
 0.974 0.949 12 رام مهداغس   2
 0.968 0.961 13 رام مهداغ ااح 3

 0.978 0.957 38درا ةمادراكغواداغ قواسد
الااداداة وادادراما  دادرا صدد وادداإلمادا درا رااودا(دلندحساحد درا  دااداغ ةمدادراكغوددادا قوداسد9يمبد  دحد درااد اللدة دخد)

دالوس دحساح دث اادح لقع،دح ادي لدضغعدلندرا قواسديم معد   اادح لقع.د0.978كاملدد
دعيم معد صد  درليدا دررمغد دالك دا  دم د ،د اهضدااادتادداإلماا درا رااواحقواسددح ادإبقدر ا دراا لدلن

الذاد دحد دلمد دد غمةب دقدضغدعدلاد رردراس  دادراقسغوداادالصدااحدح داديد ا دضغدعدلندرا قوداسدم د دد لمهديم معد   داادح لقدع
دل ا قدله رادرا ةرإا.د

 :الم ك الماتمد ةم الدراسة
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دام  يدد درا  دد درا سم دد دادد درا ةرإددا،داادد دلددخدل  يدد د دد لدراخ رددادادد دحقودداسداوادد ا: م ددك المقيدداس الث ثددم .1
(دالحدد دثددخدلايددو هدضغددعدلكبدد دقو ددادادد درا قودداسد2=1-3را  ثدد دحدد دمدد لد يددابدرا دد ود دد  درةمدداادرا قودداسد)

(دي ضدددحدا ددداادرا  ددد د10(،دام  يددد دا ددداادرا يدددم واا،دالرااددد اللدة دددخد)د0.66=2/3اغ صددد لدضغدددعد ددد لدراق ددداد)
 را سم  دا درا ةرإا.

دلخدر إمساماد ق اادح  درا ةرإادالذا دام  ي دحيم ودرا ما  رادرا ةرإا.

،دااددد دلدددخدل  يددد د ددد لدراخ رددداداددد دحقوددداسداواددد اد اا ةرإددداد دام  يددد درا  ددد درا سم ددد .م دددك المقيددداس الخماسدددم2
(دالحدد دثددخدلايددو هدضغددعدلكبدد دقو ددادادد درا قودداسد4=1-5راخ اإدد دحدد دمدد لد يددابدرا دد ود دد  درةمدداادرا قودداسد)

(دي ضدددحدا دددااد11(،دام  يددد دا ددداادرا يدددم واادراخ يدددا،دالرااددد اللدة دددخد)دد0.8=4/5اغ صددد لدضغدددعد ددد لدراق دددا)د
درا   درا سم  دا درا ةرإا.د

  تائ  الدراسة: 

التساؤ  األم  مالذ  ينص ةلى: ما مستو  الةدموا ال ياتيدة الماا د ا لدد  المد  ا الااملدة ةدم    تائ 
الاإلما ادضغعدذا درامياطلدلخد يابدرا م إطدرا يا  دالر م  رادرا اواةيدالراد  ندرا يدب دال اماات الفلسطحنية؟  

 .(12ة خ)اك دح درا ةمادراكغواداغعا ندالاا وعدر سارها،دالرا ما جدح ض اد ااا اللد

(را م إددطدرا يددا  دالر م دد رادرا اودداةيدالرادد  ندرا يددب داكدد دحدد درا ةمددادراكغودداداغعددا ند12مدد اللدة ددخ)
دالاا وعدر سارها

 را س 
را م إطد
درا  ندرا يب % ر م  رادرا اواةيد را يا  

درام ل اد

 3 73.4 0.323 3.670 را   واد
 2 73.7 0.420 3.685 ر مم اةواد

 1 74.3 0.452 3.714 رأُلإ وا

 % 55.3-%33مي مد  الو ن النسبم
-%55.4 كث  مي

77.6% 
-%77.7 كث  مي

100 % 
 3-2.34 2.33-1.67 1.66-1 ح ودرا م إطدرا يا  

 ح لقعد حم إةاد ح خقعا رامص وفد

 را  ندرا يب ح ود
-%20ح 

 %د36
-%36لك  دح 
 %د52

-%52لك  دح 
 %د68

-%68لك  دح د
 %د84لك  دح د %د84

ح ودرا م إطد
 5-4.21 4.20-3.41 3.40-2.61 2.60-1.81 1.8-1 را يا  
 ح لقسادم رد ح لقسا حم إةاد ح خقعا ح خقعادم رد رامص وفد
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راعا ندد
 را والوا

3.690 0.315 73.8  

د100*را  ندرا يب =را م إطدرا يا  /درا ةمادراسغوا*
دد(درا ما جدرامااوا 12يمب  دح دراا اللدة خد)د

ح دادريد  دتادعدد,%73.8 سدبم  م ل مستو  متوسط  باار الةموا ال ياتية إلى مستو  م تفا طدو ن 
لندحيم ودراعا ندرا والوادتاملدح لقسادا ودرا  لىدراساحغاداد دراااحسداادراقغيدة  وا،دالوسد الدرا ا د دلغد درا مواداد

د هخدراي ره درا ساص ىدا درا ام عدراقغية    دالرام د  لادضغعدتاادادح دا  درا وداىلدتاعدلندراعا ندرا والوادح دد
الرامد دلثد ادضغدعدم رمدادراصد ادرا قيدوادالضد مدرااد ةىدضغدعدد را قيدوادالراسعد واراس ي دح در ضة ر ااددد  االرام دالةر

ال ددد هخد  ادددخدلندحيددد الا ندضددد دلددد ا  دد ادددخدلسددد دهدددرهدراعدددا ندليدددوة دضغدددعدرا مدددال  ددد د د دددارام رادددقدحدددعدحمةغ ال
ادر  موامدداادرا قيددوادالر مم اةوددا د دد دلصدد  لدرا دد لىدشدد و دح اشدد دالااضدد دادد دض غوددادل يدد  درايدد الادرا اويددو

يددا دا ددادضدداةايدم يدد ريدضغددعدرح دداددالرامدد درمب هددادضغددعدذادد د وددارىدالل دداح دهددرهدراعددا ن دالر  مصدداررادادد ودرألإدد ى 
 دلرودتاعدرةلقاض ادض درا م إطد  ةمدادضااودارا  حوا درألح دراريدرا والوادحغ  اد ااعا ندلإاإايددالرام ده دددد  وال ا

 داللعددوفد)درا ادداة دعددا ندرا   وددا دالر مم اةوددا دالرأُلإدد وارا مصددغاد ااالراددريد دد ةالهدإدد  ث دضغددعدم وددعدل سارهدداد
د لالدرا امدادر  مصددارراد رالرادعدر مصددارراهد ددمد الأدرا د لىداغس دد درامد دلقيدد در إدد ابدالراد الراعد(دلندحد دلهدخ2015

دالحيداض ىد الم داداد د لالد امدادرألإد ىد ضم ارهدادضغدعدرمد درا د لىدد الرا اص رده د امدادرا د لىدرا غ داداكيداد  ل دا
د.اللة اءدرا اوياد يباد    ادراريدرإمغ مدضغعدرا الم  دد ل   دلكااوف

دلسددد دراعدددا ندرا والودددادت ددد ودرايددد ره درا  ل ةددداد ةبوسدددادرا وددداىدرهميددداموا،درامددد ديمسددد ردا دددادراقددد رداددد الد
الرامد دالرأل حداادرا قيدوا،ددا دهرردرا  لدرا ره درا مي عد ااعا ن الماصاددالحما  ى ددالل  ر د والوادحم اي ا،دد ح ر  

(دلندراعددا ند12 د2008  دد ديدد ود)رايدد   د،لمةغددادم دد ريدتب دد ريدحدد دراقدد ردام ا ددقدض غوددادرام راددقدالرامكوددفدحس ددا
الر كم دداب دت م ددادمالاددادضدد درا مدد ردرهميددام ،دد ضدد د ددا  درايدد ره درا قيددوادتدداااغقهدد دظدداه ىد دلخمغدد ددرا والوددا

 دراعدا ندرا والودادحد درا  ضد ضاادذرادرأله ودادالاد دحا حدادرا  ضد ضاادرألح دراريدلرودتاعدلندرص حدح ضد د
د رامددد دلدددمخدح ا يدددم اداددد دحادددا ادح  دددا،دل   هدددا درامسغدددوخ،دالضغدددخدراددد قم،داللبددد  داددد دحخمغددد دراب  ددداادالرا ام سددداا

 دد رةسدالكخاصددادادد د   ددادراس دد درامدد دلمةغددادحدد درااددا    دضغ  ددادرامقاضدد درا  اشدد دحددعدرا دداس،دح دد  دراسدداحغ  دادد درا
دالراااحساا.د
د

إلددى مسددتو   الةددموا اأُلسدد ية لددد  المدد  ا الااملددة ةددم ال اماددات الفلسددطحنية مم ددل مسددتو  متوسددط
 دالكدد دشدد درندرا دد لىدالهدد دلكبدد دراعددا ندرامدد دل رم ددادرا دد لىدراساحغددادادد دراااحسددااد,%74.3 طددو ن  سددبم م تفددا

را قوا داخدل وهد س دمي ريد ةل ا  اد س غوادل كودادالةضارداداد ودراساحغاد س دضاطدإاضااد  رلدا دراس  داإندض غ اد
 دل م د دحسامال دادض د دهدررد(دلندرا  لىدراساحغداد450 د2018ر  ا  ادال الم ادالل ا  در موامال خ د   دي ود)راصوار دد

  دلس ردتاعدرا   لد س دي مدشا داما د الم اداللال رهاداد درممياةهدا،دهدرردر مميداةدرادريدح دراعا ندرا   وا درا  دد
 ااماصد  داد درا رم داادرا   اودا،داااب دلد دي مد دفودهد سدام،دالراب دلدر مداأدتادعددالشدس ة درخغ دحد دلدرح دالةادض،دد

 ا  دد دحدد ديددمةوع،دتدد دهددرردريددس ه دل ل ددادالرألال رداددخديبدد طالرد  ةرإددم خد سدد ،دراكدد دادد درممياةهدداداكدد دلادد مد  دداد در
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 دالرةرإدادBakhshi.et. al.(2008) ( دالرلقدقدحدعدرةرإدا2018راعا ندرأُلإ وادالهرردحادرلققدحعدرةرإاد)راس و ي 
د(.د2004 ضغ ل)

تاددعدحيدددم وددادد ودرا ددد لىدراساحغددادادد دراااحسددداادراقغيددة  واد مم اةودداراعدددا ندردالالصدد دحيددم ودحم إددط
 د  دد درسمبدد دلددأث  دراعددا ندرا والودداداويددلد اصدد ىدضغددعدراعددا ندرأُلإدد وا د دد در مدد د%73.7د دد  ندميددب دح لقددع

اغعا ندر مم اةوادرام دلسمبد دحد دلمةد دراعدا ندرامد دليدوة دضغدعدرا د لىدراساحغدا دالماصدادلاد هدرا د لىدراساحغداد
م خدريدداغ ندمدد ءدتب دد دادد د وال ددادادد دراب  ددادرا رمغوددادرا  وةدداد  ددادالكأإدد ل ا دالراب  ددادراخاةموددادحدد د   ددادراس دد  داددإ

(دلندرام رادقدر مم داض د100 د2009ام االلدتةضا  خدضغعد يابدص م ادرا قيوادالرااي وادالال م دا دام و)ضاد ى د
 در ادددد دلندر دددد  درالندلنديددددمخدل ا ددددقدرام راددددقدحددددعدحمةغ الددددهدرا  ل ةدددداد ددددا م و دالرامقاضدددد دحس ددددخ دهددددرردالو تدددد د

مم اةوددداداددد ودرا ددد لىدراساحغدددادهددد دضدددا ندح  حدددادا دددادل مددداأدتادددعدتررةىد(دلندراعدددا ندر 446 د2018)راصدددوار 
الل يددوخ دالح رم ددا دألندذاددد دإدد  سامدضغدددعدرا ودداىدرا  حودداد يدددا دتب دد  دالذاددد دحدد دمدد لدرامددد ةوادضغددعدرا  ددداةراد

در مم اةوادالح اةرادر إم ماءدراره  دالرا قي .د

دتاددعدحيددم ودح لقددعدراااحسدداادراقغيددة  وادادد ودرا دد لىدراساحغددادادد د  ودداراعددا ندرادالالصدد دحيددم ودحم إددط
لم دددادماددوعداددد دضصدد د دي مددد دح  ددادلخغددد دحدد دراعدددا ندإدد رءدرا قيدددوادرالد%،دالوسددد الدرا ا دد د73.4 دد  ندميددب د

ر مم اةوددادرالدرأُلإدد وادلالد مدددعدرا   وددا دا مةغ ددداادراس دد دلصدد  لدت  ددد ىدالحما دد ى داااااحسددداادراقغيددة  وادل دددااللد
يم ودراسغ ادلص دا ةمادرام اايوادراساا وا دام االلدر ضم داردضغدعدراس صد درا يد يد  دادر ةلااءدالراما مداغ ص لدا 

 د2014ر مغ دح دحا حاادالح داةرادالمبد را دالرا د لىدا دادحدادلا حدهداغااحسداادحد دح  د راد  د دلكد ادرةرإداد)راد م 
رةوادضغدعدرةمدادضااودادحد درا  داد(دلندرا  لىدراساحغادا درا  إياادرا ا حوادل   ادا دلررءدح اح ادرا ظو وادالر ر6

الرام   درألح دراريدمسغ ادح  در م رمداللا ي دح د ب درا ي الا  دض  ا دهرردرألح دال   هد  دي و دح درةمادراعدا ند
لندم غددادراعددا ندرا   وددادد(25 د2006 دForrest&Jepsonرا   وددادرامدد در ادد دلندلمسدد ردا دداد  دد درعددوف)د

لالا ددا دضددا ندلمسغددقد ةبوسددادراس دد دالك  مددهدالرالةدراسدداحغ  دا  ددادح دد  دد صدد دادد رامدد دلمسدد ردا ددادرا دد لىدراساحغددادل 
الثام  ا دضا ندلم   دا دراخصدا  دالراصدقااد دالضا ندا ررا،دالرمم اةوا،دالل يو واددضا ند   ادراس  درا اررا،

دالح ت درام اخدال  ةرادال اماادراق ر.دراره وادالراسا  وادالرااي وا،دم طدرايخصوا

الوددد ودرا ا ددد دلندلمةددد دحصدددارةدراعدددا ندرا   ودددادرامددد دلمسددد ردضغدددعدرا ددد لىدراقغيدددة  واداددد درا ام دددعد
راقغية   داا رندرألحاندرا ظوق  داله د ةعدرا الرلادرام دلص  لدمدا  سدمةد دي د رهادمموادادر مم داءدرا  كد  دلالد

 ادح درام ل دال غادرام ت   دال وارىدرةمداد غدقدالالم ردلااةو دت  رادالتاذ هد  راعدر مماام دح ادراس درا  لىدا د ااادرر 
درا يماب دا ي ا.د

لدد  المد  ا الااملدة ةدم ال امادات  نص ةلدى: مدا مسدتو  راة يدة ا   دا  تائ  التساؤ  الثا م مالدذ  يد
الاإلما ادضغعدذا درامياطلدلخد يدابدرا م إدطدرا يدا  دالر م د رادرا اوداةيدالراد  ندرا يدب داكد دحد دالفلسطحنية؟  

 (.13مادراكغواداغ رااواداإلماا دالاا وعدر سارها،دالرا ما جدح ض اد ااا اللدة خ)را ةد
را م إددطدرا يدددا  دالر م ددد رادرا اودداةيدالراددد  ندرا يدددب داكدد دحددد درا ةمدددادراكغودداداغ رااوددداداإلمادددا دد(13مدد اللدة دددخ)

دالاا وعدر سارها
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د100*را  ندرا يب =را م إطدرا يا  /درا ةمادراسغوا*
دد(درا ما جدرامااوا 13يمب  دح دراا اللدة خد)

%،دح ادري  د61.9   ندميب دتاعدحيم ودح لقع دد ةمادراكغواداغ رااواداإلماا درادالص دحيم ودحم إط
لندحيددم ودرا رااودداداإلماددا دتامددلدحم إددةادالااددادا  دد درا ةرإددادرا يددمخ مدادد ودرا دد لىدراساحغددادادد دراااحسددااددعتادد

سة  دادراد راعدم د درا  ددا  ىدعدلندرا د لىدراساحغداداد دراااحسدداادراقغيدة  وادرُدلغد درا مواددادتاددراقغيدة  وا،دالوسد الدرا ا د 
الر مم ار دالرام ق   داما درا  لىدراساحغادل االلدلندلا مدحاداد ي ادحد دتحااموداا دال د ةرادهث داادذرل دا دالل قوا دادم د د

(د120 د2017را صدد لدتاددعدلهدد را ادرامدد دليددسعدتا  ددادحدد د  دد در ةلادداءدر ررةيدالرألكددارر   د  دد دي تدد د)رايددوخ 
د رايدس دم د درهلاداندالرام   د دخل  د داد ي   دررااوداداد ودراسداحغ  د اا  إيداادا د دم ا دادضغعدله وادالض الةىدلد ا

حيدم واادضااوداددخالرااد ةىدضغدعدرامخةدوط،دت دادل  د داد ي رألهد را دالراا ةىدضغعدل  ي دددد الراا ةىدضغعدل   درا ي الاوا
ضغددعدد(291 د2018شدداةادرةرإدداد)رإدد ا  دهددرردال دد دلد حدد درامقدد  دالر حموددا ،دالر إددما اوادالرا  ددا  ىدالرا ادداد دداا قم

الذاد دحد دمد لدحدادي اد هدد له وادرالةدرا رااواداإلماا د اا يد اداغساحد دحد دمد لدإداوهدرلاداهدل ا دقدذرلدهداللأك د ها
ادددد درا  إيددددا دالهددددرردحددددادلكدددد ادضغوددددهدرةرإدددداددالفو ددددادر ااددددهدحدددد دلهدددد رادالرامدددد دلمعدددد  دمادددداحدراسغ وددددادرهمماموددددا

د(.د2018( دال)ا و اا 2018 و ي ( دالرةرإاد)راس2019)راس  ي 
ضغدعدال ندا ودرا  لىدراساحغادا دراااحسداادراقغيدة  وادا دررااوادرهماا درام مهداإلماا ددُ س ددددهرردال ص 

لكب در ساردرا رااواداإلماا درام دل رم ادرا  لىدراساحغداداد دراااحسداادلغ  دادرام مدهداغ اداحد د  نددد %داله64.3ددميب 
 دالوسد الدرا ا د دذاد دتادعد   دادرامسغدوخدرااداحس دليد حداللمدوحد%60.1س د د د  ندميدب د%دثخدرام مدهداغ61.3ميب دد

راق صاداغ  لىدراساحغادرام ةأدا درايغخدرا ظوق دالر ةلااءدالرامة و دح دراس  در ررةيدتاعدض  دلكارر   درألح دراريد
ض ىداد دل ا دقدررااودادرهمادا  دالهدرردر ق هادضغعدرهماا دالرا  ا  ىدالرام ق  دم  دل ا قدره را ا داللك ندض رحد دحيدا

(دلندح دلهخدرا  ق رادهثاةىدرا رااواداإلماا دالض حدالالم ردإغخدرام قوااد78 د2017حادرك ادضغوهدرةرإاد)رايوخ 
دراسغ وادالر ررةوا.د

هددل توجددد ة اددة لات راللددة إحصددائية ةنددد مسددتو  راللددة   تددائ  التسدداؤ  الثالددث مالددذ  يددنص ةلددى :
الاإلما ددادضغددعدذادد د طددحي الةددموا ال ياتيددة الماا دد ا مالداة يددة ا   ددا  لددد  المدد  ا الااملددة الفلسددطحنية؟ 0.05

دم اللدرامياطلدلخدرإمخ رمدحساح در ةل اند   إ ندام  ي دم  دال  ىدراس  اد   درا ما  رادالماءادرا ما جدت اديغ  د
 مما جدحساح در ةل اند   إ ند   دراعا ندالرا رااوادرهماا د(14ة خ)

 

 را رااواداإلماا  ل مهدرا ااح ل مهدراس   ل مهدرهماا  

درام ل اد را  ندرا يب  ر م  رادرا اواةيد را م إطدرا يا   را س 
 1 64.3 0.216 1.928 رام مهداإلماا د
 3 60.1 0.250 1.803 رام مهداغس  
 2 61.3 0.218 1.840 رام مهداغ ااح

  61.9 0.135 1.858 راك د
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حساحدددددددددددددددددددددددد د را   وا
 ر ةل ان

0.162 -0.146 -0.087 -0.044 

حيددددددددددددددددددددددم ود
 را  اا

0.135 0.180 0.428 0.685 

حساحدددددددددددددددددددددددد د ر مم اةوا
 ر ةل ان

0.156 -0.200 -0.047 -0.057 

حيددددددددددددددددددددددم ود
 را  اا

0.151 0.065 0.665 0.599 

حساحدددددددددددددددددددددددد د رأُلإ وا
 ر ةل ان

0.093 -.281-** -0.067 -0.150 

حيددددددددددددددددددددددم ود
 را  اا

0.393 0.009 0.541 0.168 

حساحدددددددددددددددددددددددد د راك 
 ر ةل ان

0.170 -.273-* -0.083 -0.112 

حيددددددددددددددددددددددم ود
 را  اا

0.118 0.011 0.450 0.303 

(درندحيدم ودرا  ادادا ساحد در ةل داند د  درا ةمدادراكغودادراعدا ندالر سارهدادحد د14راا اللدة خد)يمب  دح دد
،د اإدم  اءد سد درام مدهداغس د داد درا رااوداد0.05 سارهدادتامدلدلكبد دحد دلم ادالك  درا ةمادراكغوداداغ رااوداداإلمادا دالد

،د0.05اإلماا دتاملدحيم ودرا  اادا ساح در ةل اند   هدالك  دراعا ندرأُلإ وادالرا ةمدادراكغوداداغعدا ندل د دحد د
ا رااوددداد ددد  دراعدددا ندالرد0.05ضددد مدالمدد ردض  دددادذرادر ادددادت صدددا وادض ددد دحيددم ودر اددداددعح ددادليددد  درا مدددا جدتاددد

رهماددا دادد ودرا دد لىدراساحغددادراقغيددة  وا،دالوسغدد درا ا دد دذادد دلندراعددا ندرا والوددادرامدد دلمسدد ردا ددادرا دد لىدلصدد  لد
 ددارةىدضغددعدرامكوددفدحس ددا دالماصددادلندهددرهدراعددا ندح  حدداداا وددعدحا مدداادرا ام ددعدراقغيددة   دالدمدد ءريدحدد د وال دداد

 خدح درةلقا دحيم ودراعدا ندرا والوداداد ودرا د لى در دلم دادرا واى دالضغعدرا دداللإغ بداله دحمصغادا دم وعدم رما
ل ي دا رااوادرهماا د أم ادلح دح قصد دضد د وال دادراس غودا دالهدرردهد درايد رءدرا قيد دالهد درااد ةىدضغدعدرررةىدالل يدوخد

 دالهدرردحداديمقدقدءراعا ندرا والواد س  ريدض دراب  ادرا   وا دالض مدرامأث  دا دحيم ودررااوادرهماا داد دراس د دالرألرر
دد.(112 د2015حعدرةرإا)را ااة د

 د  د سد درام مدهداغس د داد درا رااوداداإلمادا دد0.05ض  ادضايدوادذرادر ادادض د دحيدم ودر ادادتندالم ردد
لمهدتغ داد ررادراعدا ندرأُلإد واداد ودرا د لىدراساحغدادي ت دذا دضغعدالك  دراعا ندرأُلإ وادالرا ةمادراكغواداغعا ن،د

 دالكدد دشدد د بوسددادالشخصددوادادد ي اد دلدد كدراس دد د اضم دداةهدرا صدد ةدرألاللدادد د وددارىدراعددا ندرأُلإدد وااإم ددادل  ددادادد
اك دد ىدراعددا ندرا والوددادرا ساصدد ىدرامدد دد)رامقك دد دراسددا ق (تصدد رةدر  اددامدرايدد ضادادد درا دد لىدلم  دد د ادد ةل ادضغددعد

ادرا ددد الءدالر إدددما رةدرا قيددد د دام دددااللدالليدددسعدادددرا دالاكددد دإددد ضاندحدددعدلسددد رد سددد د اادددلمسددد ردا ددداد يدددا دحيدددم  
 دالوسمبد دراخدد ادضغدعد بوسدادراس دد دحدعدراد الأدلمةدد دراعدا ندرأُلإد وادرامدد د د دلد ل طد مدد كدراس د  دميدد ريدالرألإد يد

 دالممددا جدهددرردرايدد رلدرممغقددلدحددعدرةرإدداد ةل ا ددهد اا ادداد دد  درادد الم   دالرألإدداسدادد دل ا ددقدرام راددقدرا الرمدد د     ددا
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(Forrest &Jepson 2006در)امدد دلكدد ادضغددعدالمدد ردض  ددادإددغبواد دد  دضددا ندراس دد درا   وددادالررااوددادرهماددا د
د(.د2018رايخص دا ودرا سغ   دالرا سغ اادالومققدذا دحعدرةرإاد)ا و اا 

 0.05 تائ  التساؤ  ال ابا مالذ  ينص ةلى: هل توجد ة مق لات راللة إحصدائية ةندد مسدتو  راللدة 
 -نبيادة الامدل -الفلسدطحنية تبادا للمتمحد ات التاليدة  ال الدة االجتماعيدة  ةم متوسط الةموا لدد  المد  ا الااملدة

 التخصص(؟ -الخب ا  
(داددد دندرلااهدددااددMANOVAالاإلما ددادضغدددعدذاددد دراميدداطلدلدددخدرإدددمخ رمدرمم دداةدل غ ددد درام ددداي درا مسدد رد)

 (15ضغعدراق ال د   دلك  دح دحما  دلا عداللك  دح دحما  دحيما ،دالرا ما جدح ض اد ااا اللدة خ)داغمس ا
د-راعا ندرس ود)را ااادر مم اةوااغمس ادضغعدراق ال دا دحيم ودرمم اةدرام اي درا مس ردد(دمما جد15م اللدة خد)
درامخص (د-راخب ىدد- بوسادراس  

 را ص ة
حا   دد
 را  كسااد

رةمااد
 را  واد

حم إطدد
 fقو اد را  كسااد

Sig.حيم ود
 را  ااد

 0.290 1.136 0.116 1 0.116 راعا ندرا   وا را اااد
 0.219 1.538 0.268 1 0.268 راعا ندر مم اةوا

 0.309 1.047 0.187 1 0.187 راعا ندرأُلإ وا
 0.788 0.073 0.007 1 0.007 را ةمادراكغواداغعا ن

را   وادراعا ن راس    0.167 1 0.167 1.630 0.205 
 0.248 1.352 0.236 1 0.236 راعا ندر مم اةوا

 0.371 0.810 0.145 1 0.145 راعا ندرأُلإ وا
 0.631 0.232 0.023 1 0.023 را ةمادراكغواداغعا ن

 0.096 2.841 0.291 1 0.291 راعا ندرا   وا راخب ى
 0.418 0.662 0.116 1 0.116 راعا ندر مم اةوا

 0.011 6.827 1.217 1 1.217 راعا ندرأُلإ وا
 0.814 0.056 0.006 1 0.006 را ةمادراكغواداغعا ن

رامخصد
  

 0.847 0.038 0.004 1 0.004 راعا ندرا   وا
 0.468 0.531 0.093 1 0.093 راعا ندر مم اةوا

 0.002 9.742 1.737 1 1.737 راعا ندرأُلإ وا
 0.104 2.708 0.271 1 0.271 را ةمادراكغواداغعا ن

 0.103 81 8.304 راعا ندرا   وا راخةأ
  

 0.174 81 14.132 راعا ندر مم اةوا
  

 0.178 81 14.444 راعا ندرأُلإ وا
  

 0.100 81 8.092 را ةمادراكغواداغعا ن
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د
(دلندحيددم ودرا  ادداداغ ةمددادراكغودداداغعددا ندالاا وددعدل سارهددادتامددلدلكبدد دحدد د15يمبدد  دحدد دراادد اللدة ددخد)

رامخص ( اإم  اءدراعا ندرأُلإ وادا دد-راخب ىدد- بوسادراس  دد-ض  دم وعدرا ما  راد)را ااادر مم اةوادد0.05
،دح داديد ا دضغدعدضد مدالمد رداد ال دذرادر ادادت صدا وادض د دحيدم ود0.05حما  دراخب ىدالرامخص دتاملدل  دحد د

د- بوسدادراس د د-   دراعا ندا ودرا  لىدراساحغادراقغية  وادل سداداغ ما د رادرامااوداد)را اادادر مم اةودادد0.05ر اادد
امخص (د اإم  اءدراعا ندرأُلإ وادتاملده اكدا ال دلس وداغخب ىدالاغمخصد دالاغمسد ادضغدعدحصد ةهادرد-راخب ىدد

(دي ضحدرا ما جدلند16لخد يابدرا م إطدرا يا  داغعا ندرأُلإ وادالااادا ما  دراخب ىدالرامخص ،دالراا اللدة خد)
عدلندوسدد الدرا ا دد دلغدد درا مواددادتاددإدد  را،دالاصددااحدراسغدد مدر ميدداموا،دالد5راقدد ال دتامددلداصددااحدراخبدد ىدرألكبدد دحدد د

م وعدراساحغ  دراوي ندا د   ادض  دالر  ى دليم كد    خد  رإخدحيدم تاداد د بوسدادرألض دالدإد رءدلكامدلدتررةودادلمد
لكارر وددا دالالر ددعدراعددا ندرا والوددادرا  حوددادح ميدد ىدادد دم وددعدراب  دداادادد دالر ددعدرا ام ددعدراقغيددة   دا ددادر دد د ددهدحدد د

د(188 د2018 دل  د اد الهدرردحدادل تد دضغودهدرةرإدا)د الإ  داندرر دخد ال غدقد ىدراق ردا دل ل ظ الادصا ا دلاس د وا
ال  ةل ادضغعدرام رادقدحدعدحمةغ داادرا وداىدالهدرردحدادللقدقدد لندراعا ندرا والوادلقا درا الحدرا س  وادا ودرا  لىدراساحغا

د(.د2009حعدرةرإاد)ضا ى د
دىداغعا ندرأُلإ وادالااادا ما  دراخب د(دمما جدرا م إطدرا يا  د16م اللدة خد)

 ر م  رادرا اواةيد را م إطدرا يا  دراخب ى
 0.479 3.540 اا  د5

 0.436 3.759 5رك  دح د
 0.451 3.713 ر م اا 

 ر م  رادرا اواةيد را م إطدرا يا   رامخص د
 0.431 3.785 رمياموا
 0.441 3.459  بواوا

 0.451 3.713 ر م اا 
راخب ى داكغ اد رراد رأُلإ وادالحما  د راعا ند رةل ا واد   د رايا قديمعحدلنده اكدض  اد راا اللد الح د
إ  رادراخب ىدا دراس  دلص  لدرا  لىدراساحغادلك  د  ةىدضغعدتررةىدراعا ندرأُلإ وا دالرامساح دالرامكوفدحس ادرالند

1167.23 راعا ندرا   وا ر م اا 
4 

86 
   

ر مم اةوادراعا ن  1182.84
0 

86 
   

1203.33 راعا ندرأُلإ وا
1 

86 
   

1179.12 را ةمادراكغواداغعا ن
7 

86 
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 دلمهدتغ اد ررادرةمادراخب ىدBakhshi.et. al.(2008)لندي ث دضغعد وال ادرأُلإ وا دالهرردحادلك ادضغوهدرةرإادد
 راس غوادتغ اد غلدراعا ندرأُلإ وادرا يوة ىدضغعدرا  وطدراسا غ .د

هددل توجددد ةدد مق لات راللددة إحصددائية ةنددد مسددتو  راللددة   تددائ  التسدداؤ  الخددامي مالددذ  يددنص ةلددى:
 -اددا للمتمحدد ات التاليددة  ال الددة االجتماعيددةةددم متوسددط راة يددة ا   ددا  لددد  المدد  ا الااملددة الفلسددطحنية تب 0.05

اغمسدد ادضغددعدراقدد ال دادد درمم دداةدرام دداي درا مسدد رددممددا جدد(د17مدد اللدة ددخد) التخصددص(؟ -الخبدد ا  -نبياددة الامددل
 رامخص (د-راخب ىدد- بوسادراس  د-را رااواداإلماا درس ود)را ااادر مم اةواحيم ود

 را ص ةد
حا   دد
 را  كسااد

رةمااد
 را  واد

حم إطدد
 fقو اد را  كسااد

Sig.حيم ود
 را  ااد

0.0000 رام مهداإلماا د ال الة 
5 

1 0.0000
5 

0.000 0.988 

 0.299 1.091 0.065 1 0.065 رام مهداغس  
 0.480 0.504 0.025 1 0.025 رام مهداغ ااح

را ةمادراكغواداغ رااوادد
 اإلماا 

0.001 1 0.001 0.041 0.840 

اإلماا درام مهد الامل  0.026 1 0.026 0.545 0.462 
 0.398 0.721 0.043 1 0.043 رام مهداغس  
 0.670 0.183 0.009 1 0.009 رام مهداغ ااح

را ةمادراكغواداغ رااوادد
 اإلماا 

0.023 1 0.023 1.284 0.261 

 0.410 0.685 0.033 1 0.033 رام مهداإلماا د الخب ا 
 0.141 2.212 0.131 1 0.131 رام مهداغس  
 0.722 0.127 0.006 1 0.006 رام مهداغ ااح

را ةمادراكغواداغ رااوادد
 اإلماا 

0.022 1 0.022 1.219 0.273 

 0.614 0.256 0.012 1 0.012 رام مهداإلماا د التخصص 
 0.016 6.007 0.356 1 0.356 رام مهداغس  
 0.708 0.142 0.007 1 0.007 رام مهداغ ااح

را ةمادراكغواداغ رااوادد
 اإلماا 

0.039 1 0.039 2.140 0.147 

 0.048 81 3.894 رام مهداإلماا د الخطأ 
  

 0.059 81 4.806 رام مهداغس  
  

 0.049 81 4.006 رام مهداغ ااح
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امسد ادضغدعدراقد ال د د  در(داد دMANOVAالاإلما ادضغعدذا درامياطلدلخدرإدمخ رمدرمم داةدل غ د درام داي درا مسد رد)
 (د17الرا ما جدح ض اد ااا اللدة خ)لك  دح دحما  دلا عداللك  دح دحما  دحيما ،دد

(دلندحيم ودرا  ااداغ ةمادراكغواداغ رااواداإلمادا دالاا ودعدل سارهدادتامدلدلكبد د17يمب  دح دراا اللدة خد)
 اإددم  اءد سدد درام مددهددرامخصدد (د-راخبدد ىدد- بوسددادراس دد د-ض دد دم وددعدرا ما دد راد)را ااددادر مم اةودداد0.05حدد د

،دح ادي ا دضغعدض مدالم ردا ال دذرادر اادت صا وادض  دحيم ود0.05 دح داغس  دا دحما  درامخص دتاملدل 
د-ا دحم إطدرا رااواداإلماا داد ودرا د لىدراساحغدادراقغيدة  وادل سداداغ ما د رادرامااوداد)را اادادر مم اةودادد0.05ر اادد

اغمسدد ادضغدددعدرامخصدد (د اإدددم  اءدرام مددهداغس ددد دتامددلده دداكداددد ال دلسدد وداغمخصددد دالدد-راخبددد ىدد- بوسددادراس دد 
(دي ضدحدرا مدا جدلند18حص ةهادلخد يابدرا م إطدرا يا  داغم مدهداغس د دالاادادا ما د درامخصد ،دالرااد اللدة دخد)

راقدد ال دتامددلداصددااحدراسغدد مدراةبواوددا،دالوسدد الدرا ا دد دلغدد درا مواددادتاددعد  دد دي  ددظدرمددهد دي مدد دادد ال دادد دل سددارد
 اداد دراااحسداادرس غد نداد د   داادرمم اةودادالررااودادالر د ى دررااوادرهماا دا ودرا  لىدراساحغاد   دم ودعدراسداح

ا رااوادرهماا دل ل طد اايغ كدالراةا ادرا رمغواداد ودراقد ردل  ت دادرا امداادالرا غ داادراق ررداد يدا دلإاإد  دالود ود
ادالرامخصددد داددد دررااودددد الراخبددد ىد ال بوسدددادراس ددد د را اادددادر مم اةوددداد حما ددد راد ال داددد را ا ددد دلندضددد مدالمددد رداددد

رهماا درس الدتاعدلندراي الادا دراب  ادرا رمغوادالراخاةموادحغ  اد  صارةدرام ل دالرااغقدرام د  دليوة دضغعدلقك  د
ددلالد معدا دراة  حدرألكارر   دالض مدالم رهدض  در الا واا.را  لىداماسغ اد دلقك دا دحيم ودرهماا د

دادا ما  درامخص (دمما جدرا م إطدرا يا  درام مهداغس  دالاا18م اللدة خد)

 ر م  رادرا اواةيد را م إطدرا يا   رامخص د
 0.261 1.773 ضغ مدرميامواد
 0.171 1.907 ضغ مد بواوا

 0.250 1.803 ر م اا 
لحددادضدد دالمدد ردادد ال دذرادر اددادر صددا وادادد د سدد درام مددهدم دد دراس دد داصددااحدلخصدد دراسغدد مدراةبواودداد

م رمادراسغ مدراةبوسادلمق  دضغعدم رمادراس  دا دراسغد مدر ميداموا دح داد   دي ودرا ا  دلندحمةغ اادراس  دا د
راسغ داداد دلقك د درر دخدالض د دحم رصد دهم داءد أإد  دال دلدح اد دحد دلمد دضد مدلد ركخدر ض دالدالرامد دإمصد حدذراد

را ةمادراكغواداغ رااوادد
 اإلماا 

1.482 81 0.018 
  

323.49 رام مهداإلماا د االجمالم
7 

86 
   

284.97 رام مهداغس  
9 

86 
   

295.17 رام مهداغ ااح
8 

86 
   

را ةمادراكغواداغ رااوادد
 اإلماا 

298.54
9 

86 
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ساحغدادادلندرا د لىدراكد  دلرادريدد(2006 د Ibrahim & Al Mashaanثا داد درا يدماب  دالهدرردحداديمقدقدحدعدرةرإداد)
 ا دحاالدراسغ مدراةبواوادا ي ادراا ةىدضغعدراعا ند يا دلكب دح درا  لىدراساحغادا دراسغ مدر مياموا.

ميو م الباحث جملة مي التو يات الهامة مقدمة  رارا ال اماات مالمؤسسات التم ت ةى شؤمن  التو يات:  
  دالم  ا ةم الم تما الفلسطحنم مالتم مي  همها

درا والواددراعا نددحعددرامساح ددضغعددداغا ةىددرا مس رىددلرالةهاددحعددالرام راقدددرامكوفددض ةالهددتاعددراساحغاددرا  لىدددل موه ▪
د.دا ادلمس ردرام 

ددرإم رلواوااددد  اءددا ددلياهخ ددراقغية  واددراااحسااددا ددراساحغ  ددلخ ددمقيواددرةشارراددال  راددالم رددض الةى ▪
 .ددا اديمس ض نددرام درا والوادراعا ند  ىدح درامخ وفدا دداسااا

دل ا قدددرع  دد  اددرأُلإ واددراي ركاددلس و ددضغعدددرااا خددرا الم  دد   ددرا م ارلددالر  م رمددرامساالندددثااااددلس و  ▪
 .در إ ىدلا ررداا وعدالر مم اةوادالرا   وا درا قيوا دض رح دراص ا

دراااحسااددا ددراساحغاددرا  لىدددا وددحمما عدددرالةيددد يا دددلالاواددمقيواددتإسااااددالمغياادداااءراددل يوخددالم رددض الةى ▪
د.دا ادلمس ردرام درا والوادراعا ندضغعدرايوة ىدلم دح 

ددرهررةيدددرا   ددا ددالرا ام  راددالرا م   راددرا  ا  راددل ق  ددم لددح ددراااحسااددا ددرا  لىدددض  ددلس و ددض الةى ▪
 .درا اا ادشمعدا ددا خدرا  اإ ادراق  ددتلا ادم لدح دالرألكارر  

ددا ددراساا واددرامااةبددح ددا إمقارىددراقغية  واددددراااحسااددا ددراساحغاددرا  لىدددرايق داغخاةأدا وددلي   ددض الةى ▪
داغ   ددالر مم ارددرا  ا  ىددرةماددالل ق  ددراعا نددح رم اددضغعدد  ةل اددلس و ددا ددرياهخددح اددرا  لىدددض  دد بوسا
 .  ادلس  درام دالرا  إياد ررل ا

ددا دحمخصصاددل ةوبواد  رحجدالضعدالترا دراقواررا،دالح اةرل  د  ةرل  داصا دل ةوبوادرالةراد م يوخدر هم ام ▪
د.ددراقغية  وادراااحسااددا دراساحغادا ودرا  لىددةاعدررااوادرهماا 

 

 حات ةم  ميقدم الباحث ةدر مي المقت حات الب ثية لد  الباحثحي منلبة الالم لتنام  هذه المقت  :ب ثية  مقت حات
 .المكتبة الفلسطحنيةالمستقبل لادم توة ها ب

 .ددراساحغادرا  لىددا ودرهماا دررااواددضغعداللث هددرا   وادراعا ندح داغمخ وفدإغ ت دحس ا دتةشاريد  ماحج ▪
رامسارعدالرامكوفدحعدراعا ندرا الاادض دضا ندراس  دا ودرا  لىدراساحغادا دراااحسااددارإم رلواوا ▪

دراقغية  وا.
 .راساحغادرا  لىدددا وددرا الرم درام راقددضغعداللث هدرأُلإ وادراعا ندح داغمخ وفدلإ يددتةشاريد  ماحج ▪
دراساحغاددرا  لىدددا وددداقدرا الرم را واىداللث هدضغعدرام رددحس عددام ي  دد اا س عددراس أددضغعدد ا خددتةشاريدد  ماحج ▪

د.دراقغية  وادراااحساادا 
 .راقغية  وادراااحساادا دراساحغادرا  لىدددا ودراعا ندحعد اامسارعدالض  مهدراره  درامقمح ▪
   درا يا ادرا الاادض دضا ندراس  دا ودرا  لىدراساحغا.ددرامقك  دره  رض دالض  مهد ااا ةىدضغع ▪
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 اائمة الم اجا الا بية: 

را يددام ىدر مم اةوددادالض  م دداد ااعددا ندرا والوددادادد ود المدداادرألإدد ودراقغيددة      درةرإدداد ااددا دح اايدداددد.د(د2018ل  د ا ،دترار)د ▪
 .د191-173 دد(د22)د7دد م لة جاماة القدس المفتوحة لألب اث مالدراسات الت بوية مالنفسيةم    دد

  الم شدديي الت بدويحي طدو ارا الت بيدة مالتالديم ا  تماء مال ضدا الدوفيفم مة اتهمدا طداة يدة ا   دا  لددد.د(د2015)ددل  دم رر دمغ   ▪
دماحسادرأل ه  داغية  .دتغوادرام كوا دددد(.دةإااادحاميم  د   دح ي ةى)دةم غزا

  راعا ندرا   وادالض  م اد اام راقدرا الرم دا ودض  ادح دراساح اد اااةا درا ادد ح دادد درالاددادراك وددلد.د(د2018لإ ق،دإ   ىد)د ▪
 .304-284دد( 1)د26 ددالقاه ام لة الالوم الت بوية جاماة  

م لدة رراسدات راعا ندرا قيوادرا   وادالض  م اد ا ضة ر اادراص لوادا ودحسغ اادرا   غددادر  م ر وددا ددد.د(د2016)دددراماام  دتر ان ▪
د.د221-201 دد(د2)د16دد  فسية مت بوية, جاماة اا د  م باح ال زائ 

الم لددة الالميددة, كليددة الت بيددة, جاماددة ماددا دادد ودرام ح ددردرا مقدد     دراب  ددادرأُلإدد وادالض  م دداد  رااوددادرهد.د(د2003)ددل ا ددق دمادداى ▪
د.د172-152 دد(د1)د19دد  سحوا

حاميددم  دةإددااادا   المهارات االجتماعية مة اتهدا بالةدموا النفسدية لدد  المد  ا القيارحدة بم اةظدات غدز دد.دم(د2015را ااة،دالادداء)د ▪
د.داغية  رام كوا دراااحسادرهإ حوا،ددددتغوادد(.د   دح ي ةى

راعددا ندرا   وددادالض  م دداد اايددس ةد اا ضددادادد ودلضعدداءده  ددادرامدد ةواد ااحسددادمدد ةىد  ددلدضبدد را  وخ دد.د(د2019را يدد  ،دلإدد اءد)د ▪
 .314د-د277دد( 1)د20 ددكلية البنات لآلراب مالالوم مالت بية -م لة الب ث الالمم ةم الت بية: جاماة ةحي شمي  

ةإدداااد)دمواجهة الةموا المهنية مة اتها طداة ية ا   دا  لدد  مددربم م اكدز التددريب المهندم بقطداع غدزادد.د(د2014)دددا ءرا م دم ▪
دماحسادرأل ه  داغية  .ددد(.دتغوادرام كوا حاميم  د   دح ي ةى

اعددقادراا كوددا داغيددة  دراعا ندرا قيوادالرا   وادا ودراساحغ  دا دح إياادرام كوادراخاصادا دشدد الدردد.د(د2018)دددرالوااا،داخ يد ▪
 .217-191دد( 3)د19ددم كز النش  الالمم -م لة الالوم الت بوية مالنفسية: جاماة الب  يي   ح دالم ادمي هخ 

 دض ددان دررةدم ودد داالت اهات النفسية   و ةمل الم  ا السياسدم ماالجتمداةم مة اتهدا بالتنشدألة اأُلسد يةدد.د(د2013ةش   د يدد  )د ▪
داغ ي دالرام  وع.د

ةإدددااادحاميدددم  د  ددد دد)دالةدددموا المهنيدددة ماأُلسددد ية مة اتهمدددا بالداة يدددة لإل  دددا  لدددد  المددد  ا الااملدددةد.د(د2004 ضغددد ل دح ر دددا)د ▪
دتغوادر ررب دماحسادرا  وا دحص .ددد(.دح ي ةى

إددااادحاميددم  دةد)دالةموا المهنية مة اتها طداة ية ا   ا  رارسة محدا ية لد   ةوان ال ماحدة المدد مدد.د(د2013 مال  دضب راك وخ)د ▪
دماحسادح كاحدالة غا دراا ر  .ددد(دتغوادراسغ مدر مياموادالر مم اةوا    دح ي ةى

د،دض ان،درألةرن دررةدصقاءداغ ي دالرام  وع.دالةمط النفسم ممشك ته م ث ه ةلى الص ة النفسيةدد.د(د2008راي   دحام ىد)د ▪
رراسدة محدا يدة  د  دا  لدد  متشدار التوجيده ماالرشدار المدرسدمالةموا المهنية مة اتها طداة يدة ا  د.د(د2017رايوخ دلال رده رة)دد ▪

دماحسادراخع د اا ري دراا ر  .ددد(.دتغوادراسغ مدر مم اةوا ةإااادحاميم  د   دح ي ةى)دددةم منطقة مرالة
ادتقدد درايددوخ دضددا ندرا ودداىدرا  حوددادالرا دد لىدراساحغددا درةرإددادح  رموددادضغددعدض  ددادحدد درا دد لىدراساحغدداد ااحسدددد.د(د2018)د.دراصددوار،دتر ددان ▪

 .478د-442دد( 2)د46.ددحوليات آراب ةحي شمي: جاماة ةحي شمي
للب ددوث  م لددة جاماددة رمشددقلإدداا ادح رم ددادراعددا ندرا قيددوادرا   وددادالض  م دداد دد سضدرا ما دد را دد.د(د2010راعدد وب  دضبدد  )د ▪

 .د45-23 دد(د4)د26 دالت بوية
ض  ددا د را ام ددا الرا يددا ا رألةرن رألإاإددوادادد  اغ   غددا ر مم اةوددا را ةرإاا حسغ   ض   راس   ضا ند.دم(د2013  ا ا د اح )د ▪

د.د294د-257 دد(د2)د21 ددم لة ال اماة االس مية للدراسات الت بوية مالنفسية
راة سددادرا اموددا دراادداه ى دحام ددداددالةددموا اأُلسدد ية مالنفسددية  األسددباب مالادد  (, د.دم(د2007)د.دضب را اصدد ر دلحددام  دض  ددان دل ددام  ▪

دألماغ درا ص وا.در
د(دةإددااادحاميددم  د  دد دح يدد ةى)دالةموا المهنيدة مة اتهدا باالسدتق ار األسد   لدد  المد  ا الااملدة المتزمجدةدد.د(د2018ض و ى در ل)د ▪

دكغوادراسغ مدر مياموادالر مم اةوا د ااحسادح   د  ضواادرا يغوا دراا ر  .د
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جاماددة , م لددة الالددوم البد يددة مال ياضدديةساحغددادادد درا اددالدرا واضدد  درةرإددادراعددا ندر مم اةودداداغ دد لىدراد.د(د2009ضادد ى،دلحو دداد)د ▪
د.د110-59دد،د(د15)د8دد. المنوفية

الةددموا النفسددية المهنيددة مة اتهددا طداة يددة ا   ددا  لددد  ةحنددة مددي المالمددحي الكددويتححي ةددم مدددارس د.د(د2019راس دد ي دإددغةان)د ▪
د دراك ول.دلراك ودماحسادد(.دةإااادحاميم  د   دح ي ةى  الم حلة الثا وية

ةإددااادحاميددم  د)دالةموا اأُلس ية مة اتها طداة يدة الدتالم لدد  نلبدة الثا ويدة الاامدة ةدم مديندة الخلحدلدد.د(د2015راس و ي دل ددام )د ▪
دتغوادرام كوا دماحسادراا سدرا قم  ا داغية  .ددد(د   دح ي ةى

األساسدية بم اةظدة الاا ددمة مة اتهدا طداة يدة ا   ددا  الةدموا المهنيددة التدم تواجده مددي   المدددارس د.د(د2018ا و دداا،دةهدد )د ▪
 ماحسادالدراب ل دراس ر .دد (.دةإااادحاميم  د   دح ي ةى)دلديهم

د.د  ى د2018 د2018/ 2017  للتاليم  السنو    ا حصائم  الكتاب ددراساا ددالرامسغوخددرام كواددال رةى ▪
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