
 0202  لسٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العدد اؿادٙ ٔ  اجملمد                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    فمٛ كمٗٛ 
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 سخلمطامل

ــد    ٛ  ِــ ــ ــٛ اؿالٗــ ــن إىل الدراســ ــ٘ الخٕصــ ــٕ   إلــ ــاٟ٘ منــ ــ  بٍــ ــ  ٗٛ ٖفســ ــا  ســ ــ ا ٘   العالقــ ــٗي الــ الخٍظــ

 ٛعٍٗـــــ ٔ كٌٕـــــ لـــــدٝ العـــــاوما بـــــكدارٚ جاوعـــــٛ اإلســـــكٍدرٖٛ    لالٌفعـــــاهل  ٔااٍـــــاٞ الٍفســـــ٘ ٔال عـــــا الـــــٕ ٗف٘

ٛ    وـــــَ( 253) وـــــَ الدراســـــٛ ٛ  الدراســـــٛ أدٔا  عمـــــّٗي ٔط ـــــ  ،العـــــاوما بـــــكدارٚ جاوعـــــٛ اإلســـــكٍدرٖ 8 يف املخىثمـــــ

ُ  )وقٗـــال الخٍظـــٗي الـــ ا ٘ لالٌفعـــاهل     وقٗـــال  ( ، 2774ٔ  )وقٗـــال الخفـــااه اعـــداد ع ـــد اــــال    (، ٔاعـــداد ال انثـــا

  ٔ ــ  ــٗمٍدر ٔا ـ ــداد  سـ ــن اعـ ــداد    ، ٔ( 2772)ُ اهلوـ ــٗٛ اعـ ــعادٚ الٍفسـ ــال السـ ــن وقٗـ ــن ارجاٖـ ــا  ٔ( 2771)واٖكـ ــال ال عـ وقٗـ

ــدِاً )   ــاُ ٔألــ ــداد ِكىــ ــٕ ٗفٜ اعــ ــخلداً ٔمت ،(2753الــ ــن   اســ ــُٕ، ٔؼمٗــ ــا  بلســ ــن ار  ــ ــدار وعاوــ ــدد، اهلمــ  املخعــ

ــادهل  الٍى جـــــٛ ــٛ باملعـــ ــاو   ـــــاله وـــــَ ال ٍاٟٗـــ ــاٟ  ٔأســـــف  ”AMOS”ب ٌـــ ــٛ ٌخـــ ــٛ عـــــَ الدراســـ ــ  إوكاٌٗـــ  الخٍ ـــ

ــكدارٚ جاوعــــٛ ا بال عــــا الــــٕ ٗف٘  ــاٞ    ــــاله وــــَ إلســــكٍدرٖٛلــــدٝ العــــاوما بــ الخٍظــــٗي الــــ ا ٘ لالٌفعــــاهل  ٔااٍــ

ــ٘ ــن ٔمت ،الٍفســ ــ٘ الخٕصــ ــٕ   إلــ ــاٟ٘ منــ ــ  بٍــ ــ  ٗٛ ٖفســ ــا  ســ ــا العالقــ ــاٞ    بــ ــاهل  ٔااٍــ ــ ا ٘ لالٌفعــ ــٗي الــ الخٍظــ

  الٍفس٘ ٔال عا الٕ ٗف٘ لدٝ العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ

 ال عا الٕ ٗف٘  -ااٍاٞ الٍفس٘-٘ لالٌفعاهل الخٍظٗي ال ا  -الٍى جٛ ال ٍاٟٗٛ 8 املفخانٗٛ الكمىا 
Structural Equation Modeling of Emotional Self-Regulation, Subjective Well Being and Job Satisfaction 

among Employees In Alexandria University 
 

Prof.Dr.Adel Elsaid Ibrahim Elbanna Dr.Naglaa Farid Hegazy  
Abstract 

This study aimed to suggest the best causal structural model for the relationships 
between Emotional Self-Regulation, Subjective Well Being and Job Satisfaction. Study sample 
consisted of (175) Employees In Alexandria University, during the university year 2019/ 2020,. 
Structural Equation Modeling Technique by AMOS programme was used. study resulted in 
Predicting of Employees’ Job Satisfaction through their Emotional Self-Regulation and Subjective 
Well Being, and Detecting causal structural model for interpreting the relationship between 
Emotional Self-Regulation, Subjective Well Being and Job Satisfaction among Employees In 
Alexandria University. 
Key words: Structural Equation Modeling - Emotional self-regulation - Subjective well being- 
Job Satisfaction. 

متثن قدرٚ الف د عمٜ الخغٗل ٔالـخككي  ـٜ الي ٖقـٛ الخـٜ ٖعـ  بّـا عـَ اهلٌفعـاهل  وـَ            

أِي وظاِ  الضكٛ الٍفسٗٛ لمف د،  ىالوح شلضٗٛ الف د  خجمٜ وَ  اله اهلمنـا  اهلٌفعالٗـٛ   

اهل عـاه   ٔاٖغا اؿالٛ الٍفسـٗٛ ٔاملااجٗـٛ، ٔوـَ ٍِـا ٖظّـ  أِىٗـٛ الٍخظـٗي اهلٌفعـال٘ لمفـ د ٔردٔد         

 ٜ الضكٛ الٍفسٗٛ،  ّٕ ٖساعد  ٜ ر ع قدرٚ الف د عمٜ الخعاوـن ٔٔوٕاجّـٛ املٕاقـجمل اجملّـدٚ وـَ      

 ٍظــٗي اهلٌفعــاهل  ٔالــخككي  ّٗــا ٖــٕدٙ اىل  (Groos,1988)  ــاله ربــن وعٍــٜ جدٖــد هلٌفعاهل ــْ

  جٕدٚ عالقا  الف د وع اهل  َٖ وَ  اله بٍاٞ عالقا  شلضٗٛ صكٗٛ

                                                 
  ٔعىٗد كمٗٛ الرتبٗٛ األس   جاوعٛ دوٍّٕر - الٍفس الرتبٕٙأسخا  ٔرٟٗس قسي عمي  *

 

 األكادميٗٛ الع بٗٛ لمعمًٕ ٔالخكٍٕلٕجٗا ٔالٍقن ال ك ٙ   -دكخٕراٚ إدارٚ األعىاه  *

 



 لالٞ   ٖد   دأ د  عاده السعٗد              الٍى جٛ ال ٍاٟٗٛ لمعالقا  با الخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعاهل  ٔااٍاٞ الٍفس٘ ٔال عا الٕ ٗف٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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َ الدراسا  اِىٗٛ  ٍظٗي اهلٌفعاهل  ٔدٔرِا  ٜ اهلر قـاٞ بالضـكٛ   ٔقد أعك  عدٖد و  

الٍفسٗٛ لمفـ د كىـا ارجعـ  وعظـي اعـي با  الضـكٛ الٍفسـٗٛ اىل صـعٕبا  الخٍظـٗي اهلٌفعـاىل           

كىا ٖٕجد اٖغا عالقٛ  ا  دهللٛ انضاٟٗٛ با  ٍظٗي اؿاهل  الٕجداٌٗٛ الغل و غٕبٛ ٔالضكٛ 

 ّ  بٕعٕح  ٜ كـن اهلعـي ابا  الٍفسـٗٛ الخـٜ  مـّا الـدلٗن       الٍفسٗٛ نٗث إُ ِ ا الرتابن قد 

  الخشلٗضٜ اـاوس لالعي ابا  الٍفسٗٛ

ٔوــدا الخٍظــٗي اهلٌفعــاىل كــن ؿظــٛ وــَ  ــاله الســٗا  اهلجخىــاعٜ ٔبشــكن وخٕا ــ     

ٔوخس  وع املخعٛ ٔالم ٚ بغ ض  ٍظٗي الٕجـداُ، ٔالخـٜ  خيمـن وـَ الفـ د الـخككي  ـٜ اهلٌفعـاهل          

ض اؿاهل  اهلٌفعالٗٛ السـم ٗٛ ٔيٖـادٚ اؿـاهل  اهلٌفعالٗـٛ اهلهابٗـٛ ٔ لـ  بغـ ض        وَ  اله  ف

    عاٖا الس ٔر ٔوٍع األمل الٍفسٜ

ٔاؾدٖ  بال ك  اُ ٍِاك ٌٕعا وَ الخٍظـٗي، الخٍظـٗي املـٍلفض لالٌفعـاهل  السـم ٗٛ        

  بٕاســيٛ الخٍظــٗي ٔاٖغــا الخٍظــٗي امل  فــع لالٌفعــاهل  اهلهابٗــٛ وــأه الفــ د  ٍظــٗي اهلٌفعــاهل  

املٍلفض لالٌفعاهل  وـَ  ـاله  قمٗـن الشـدٚ أٔ املـدٚ الاوٍٗـٛ، ٔوثـاه عمـٜ  لـ  اٌفعـاهل  اؿـاُ            

ٔالقمـــ  ٔالغغـــن ٔ لـــ  وـــَ  ـــاله الرتكٗـــا عمـــٜ  فـــض الٍـــٕان٘ الخج ٖ ٗـــٛ ٔالســـمٕكٗٛ           

بٗٛ وثن لالٌفعاهل  السم ٗٛ ٔعمٜ الٍقٗض وَ  ل  وأه الف د الخٍٗي امل  فع لالٌفعاهل  اهلها

يٖادٚ شد ّا ٔاملدٚ الاوٍٗٛ، ٔعمٜ س ٗ  املثاه اؿن ٔاهلِخىاً ٔامل ح وَ  اله اـ ا  اهلهابٗـٛ  

 (.Quouidbach, et, al., 2010)وع اآل  َٖ

ً  اسـخقين  ٘  الخٍظـٗي  وفّـٕ ً  لالٌفعـاهل   الـ ا  َ  عدٖـد  اِخىـا ٛ  يف ال ـانثا  وـ ٚ  اآلٌٔـ  األ ـل

  (Gross, Johan,2003; Suberamanian& Nityanandan ,2008; Hu et.al.,2014; Wong&Lim,2009) وثـن 

ــٗكٕلٕج٘ لمـــرتاا  املســـخق ٞ ٔهـــد الخٍظـــٗي الـــ ا ٘   اســـرتا ٗجٗا   اســـخلداً أُ عمـــٜ ا فاقـــا   السـ

 ااٍاٞ الٍفس٘ لمف د  ؼسا يف ٖسّي الف د باٌفعاهل 9ْ ٔع٘ ٖٕجّّا ٔاليت 9لالٌفعاهل 

 الٍفسـٗٛ،  املـخغلا   وَ بغلِا لالٌفعاهل  ال ا ٘ الخٍظٗي ٗجٗا اسرتا  عالقٛ إطار ٔيف  

 لالٌفعــاهل  الــ ا ٘ الخٍظــٗي اســرتا ٗجٗا  بــا العالقــٛ عــَ بالكشــجمل الدراســا  وــَ عدٖــد اِخىــ 

 كـن  دراسا  ٌخاٟ  أشار  نٗث -األجٍ ٗٛ أٔ الع بٗٛ الدراسا  وسخٕٙ عم٘ سٕاٞ -ٔااٍاٞ الٍفس٘

ــا  ٔجــٕد إىل (Suberamanian& Nityanandan ,2008; Hu et.al.,2014)وــَ ااٍــاٞ  بــا وٕجــن ار  

  لالٌفعاهل  ال ا ٘ الخٍظٗي اسرتا ٗجٗا   ٕ ٗجمل ٔعى  الٍفس٘

           عٕٖـــد ســـمياُ دراســـٛ  ٌخـــاٟ  أشـــار  نٗـــث بال عـــا الـــٕ ٗف٘ ااٍـــاٞ الٍفســـ٘ ٖٔـــ   ن  

ٛ  ٔجـٕد  إىل (0220املشـعاُ )  ٛ  عالقـ ٛ  ار  اطٗـ ٍـ  بـا ابعـاد   دالـ ٘  اٞ الٍفسـ٘ ٔ  اا ْ   ال عـا الـٕ ٗف  ٔعمٗـ

 بــا الثٍاٟٗــٛ اهلر  اطٗــٛ العالقــا  دراســٛ عمــ٘ ٔال كــٕا الدراســا  ِــ ٓ اقخضــار والنظــٛ ميكــَ

ٛ  اهلر  ـا   وعاوال  قٗي نساب سّٕلٛ وَ ال غي ٔعم٘  اؿالٗٛ الدراسٛ وخغلا    فسـل  ٔبسـاط

 أٙ بـــا العالقـــٛ ســـ  ٗٛ عـــَ ٛدقٗقـــ صـــٕرٚ ٖـــٕ   هل اإلنضـــاٟ٘ األســـمٕب ِـــ ا أُ إهل القـــٗي، ِـــ ٓ

ــخغل9َٖ ــا إ ا أٙ وـ ــاُ وـ ــاك كـ ــخغلا  ٍِـ ــٛ وـ ــ ٝ كاوٍـ ــخككي أ ـ ــٛ يف  ـ ــٛ ط ٗعـ ــا العالقـ  أٙ بـ

َ  أٙ بـا  اهلر  ـا   وعاوـن  قٗىٛ  كُٕ أُ ٔميكَ وخغل9َٖ ٛ  وـخغلٖ  وـخغلا   ٔجـٕد  بسـ ن  عـعٗف

ــ ث  أ ــ ٙ ــٜ   ــٛ العالقــٛ ِــ ٓ عم ــ إنضــاٟٗا  ُٖعــ   وــا ِٔــٕ ٔ غــعفّا اهلر  اطٗ  اـاوــد أثلبالخ

  ضــٕر ٔعــع إىل اؿاجــٛ  ظّـ   ٔعمٗــْ   Suppression Effect (Tzelgov & Henik, 1991).لمىـخغلا  

 الخــأثلا   خغــح عٗــث اؿالٗــٛ الدراســٛ وــخغلا  بــا العالقــا  عمٗــْ  كــُٕ أُ ميكــَ ملــا جدٖــد

  السابقٛ  الدراسا ٌٔخاٟ  السٗكٕلٕج٘ لمرتاا دقٗقٛ و اجعٛ عٕٞ يف ٔ ل  بٍّٗا، املخ ادلٛ

٘  بٍىٕ   املفاِٗى٘ الخضٕر ِ ا عَ الخع ل ٔميكَ    ٘  الخعـ    إىل ّٖـد   وقـرتح  بٍـاٟ  عمـ

با الخٍظٗي الـ ا ٘ لالٌفعـاهل  ٔااٍـاٞ الٍفسـ٘ ٔال عـا الـٕ ٗف٘        امل اش ٚ ٔغل امل اش ٚ الخأثلا 

ْ  ٖخكـدد  كىالدٝ العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ   ٘  الٕجـ ٛ  الثـاٌ ٛ الدر ملشـكم ٛ  اسـ ٛ  اؿالٗـ  بقمـ

بــا الخٍظــٗي  العالقــٛ درســ  الــيت -  ٖــ  ال كــث بــْ قــاً الــ ٙ اجملّــٕد نــدٔد يف - الدراســا  عــدد



 0202  لسٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العدد اؿادٙ ٔ  اجملمد                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    فمٛ كمٗٛ 

ــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ

 

 

 

36 

ــاٞ الٍفســ٘ ٔال عــا الــٕ ٗف٘ لــدٝ العــاوما         ٖــ  ال كــث  اسخشــع  لــ ا ،الــ ا ٘ لالٌفعــاهل  ٔااٍ

  اجملاه ِ ا يف الخأكٗدٖٛ الدراسا  وَ املاٖد إل٘ اؿاجٛ

 ٔ ٌظــ ا اىل ٌــدرٚ الدراســا  الع بٗــْ عمــٜ نــد عمــي ال ــانثا ٔالخــٜ ربيــ  بــا       ــٜ عــٕٞ وــا ســ   

ــاٞ الٍفســـ٘ بابعـــادٚ الـــثالا     وـــخغلا  الدراســـٛ اؿالٗـــْ ِٔـــ8٘ الخٍظـــٗي الـــ ا ٘ لالٌفعـــاهل ، ٔااٍـ

)الخفـأه، اهلوــن، الســعادٚ( ٔعالقخّىــا بال عــا الــٕ ٗفٜ، ٔالخــٜ بــدٔرِا  ــٕث  عمــٜ وســخٕٝ ال عــا   

الخــٜ  خىثــن  ــٜ يٖــادٚ أ ٌقــط وســخٕٝ الــٕهلٞ الــٕ ٗفٜ ٔوعــدهل  ال عٗــٛ  الــٕ ٗفٜ ٔاٌعكاســخٛ 

ٔاهلنخفــا  بالعــاوما ٔالــ ٙ ٖعخــ  نجــ  اهلســال لٍجــاح املٕسســا  ٔيٖــادٚ  ــ ظ ال قــاٞ  قــد            

 ٛ 8ؼدد  وشكمْ الدراسٛ  ٜ قألٛ اإلجابٛ عَ األس٠مٛ الخالٗ

       ٍـاٞ الٍفسـ٘ لـدٝ    ِن  ٕجد عالقـٛ بـا الخٍظـٗي الـ ا ٘ لالٌفعـاهل  ٔوسـخٕٝ اا

  العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ؟

    ِٝن  ٕجد عالقٛ با الخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعاهل  ٔوسخٕٝ ال عا الـٕ ٗفٜ لـد

 العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ؟

      ِــن  ٕجــد عالقــٛ بــا ااٍــاٞ الٍفســ٘ ٔوســخٕٝ ال عــا الــٕ ٗفٜ لــدٝ العــاوما

  بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ؟

  ــاٞ الٍفســ٘ وــَ  ــاله الخٍظــٗي الــ ا ٘ لالٌفعــاهل  لــدٝ       ِــن ميكــَ ال ــٕ بااٍ خٍ 

  العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ؟

        ِٞن ميكَ الخٍ ٕ بال عا الٕ ٗفٜ وـَ  ـاله الخٍظـٗي الـ ا ٘ لالٌفعـاهل  ٔااٍـا

  الٍفس٘ لدٝ العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ؟

      ــٛ بــا الخٍظــٗي ا ــاٞ   ِــن ميكــَ من جــٛ العالقــا  ال ٍاٟٗ ــ ا ٘ لالٌفعــاهل  ٔااٍ ل

 الٍفس٘ ٔال عا الٕ ٗف٘ لدٝ العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ؟

  سعٜ الدراسٛ اؿالٗٛ إىل 8   

الخعــ   عمــٜ ط ٗعــٛ العالقــْ بــا الخٍظــٗي الــ ا ٘ لالٌفعــاهل  ٔوســخٕٝ ااٍــاٞ الٍفســ٘     2

  لدٝ العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ

ٗعٛ العالقْ با الخٍظـٗي الـ ا ٘ لالٌفعـاهل  ٔوسـخٕٝ ال عـا الـٕ ٗفٜ       الخع   عمٜ ط   0

  لدٝ العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ

الخع   عمٜ ط ٗعٛ العالقْ با ااٍاٞ الٍفس٘ ٔوسخٕٝ ال عـا الـٕ ٗفٜ لـدٝ العـاوما       1

  بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ

  لـدٝ العـاوما بـكدارٚ جاوعـٛ     الخٍ ٕ بااٍاٞ الٍفس٘ وَ  اله الخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعـاهل   2

  اإلسكٍدرٖٛ

ــاٞ الٍفســ٘ لــدٝ            3 ــ ا ٘ لالٌفعــاهل  ٔااٍ ــٕ بال عــا الــٕ ٗفٜ وــَ  ــاله الخٍظــٗي ال الخٍ 

  العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ

الكشــجمل عــَ منــٕ   العالقــا  ال ٍاٟٗــٛ بــا الخٍظــٗي الــ ا ٘ لالٌفعــاهل  ٔااٍــاٞ الٍفســ٘             4

  بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛٔال عا الٕ ٗف٘ لدٝ العاوما 



 لالٞ   ٖد   دأ د  عاده السعٗد              الٍى جٛ ال ٍاٟٗٛ لمعالقا  با الخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعاهل  ٔااٍاٞ الٍفس٘ ٔال عا الٕ ٗف٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  ٍ ع أِىٗٛ الدراسٛ اؿالٗٛ وَ عدٚ اعخ ارا  أِىّا8    

ٛ  أعىـ   ٔ فسـل   ّي  قدٖي قألٛ  2 ٚ  ٔالخـأثلا   العالقـا   لي ٗعـ  ٔغـل  امل اشـ 

الخٍظــٗي الــ ا ٘ لالٌفعــاهل  ٔااٍــاٞ الٍفســ٘ ٔال عــا   بــا اســرتا ٗجٗا  امل اشــ ٚ

  ما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛالٕ ٗف٘ لدٝ العاو

 mediatorجٕدٚ اؿٗاٚ الٍفسٗٛ كىخغل ٔسٗن  مع ْ ال ٝ الدٔر وَ اهلسخفادٚ  0
  اسرتا ٗجٗٛ  ٍظٗي اهلٌفعاهل  ٔال عا الٕ ٗف٘ با العالقٛ  كط يف

اســرتا ٗجٗا  الخٍظــٗي الــ ا ٘ لالٌفعــاهل  ٔااٍــاٞ الٍفســ٘     بــا العالقــا   ّــي   1

ٛ  ٔال عــا الــٕ ٗف٘ لــدٝ العــا   ــكدارٚ جاوعــٛ اإلســكٍدرٖ  يف ٖســّي مبــا قــد  9وما ب

َ  بٍّٗـا9  املخ ادلٛ بالخأثلا  الٕع٘ ٔيٖادٚ ال اٖٛ  عىٗ  ْ  ثـي  ٔوـ َ  كـن   ٕجٗـ  وـ

 ْ ُ  ّٖىــ ٚ  اإلدارٙ الشــأ ٘  يف اؾاوعـــا  ملســاعد َ  ال  ـــع العـــاوما عمــ  وســـخٕٙ وــ

٘  الخٍظـٗي  هلسـرتا ٗجٗا   اسـخلداوّي  ٔعى  ٘  ٖرت ـن  ٔوـا  لالٌفعـاهل   الـ ا   عمـ

 ال عا الٕ ٗف٘ لدّٖي  وسخٕٙ ٔر ع اؿٗاٚ الٍفسٗٛ جٕدٚ ؼسا وَ  ل 

اسرتا ٗجٗا  الخٍظٗي الـ ا ٘ لالٌفعـاهل  ٔااٍـاٞ الٍفسـ٘ ٔال عـا       وقٗال إعداد  2

 ٘ ٙ  ،الـــٕ ٗف ٜ  ٔالـــ  ٓ    ٖـــ  ال كــــث  ســـع ٓ  مبـــا  ومخاوـــا  - إلعـــداد  الــــرتاا أ ـــ ي

 ٘ اســـــرتا ٗجٗا  الخٍظـــــٗي الـــــ ا وـــــخغل ل ٍٗـــــٛ  ع ٖفـــــا  وـــــَ الســـــٗكٕلٕج٘

َ  ثـي  ٔوَ ٔأبعادِا،لالٌفعاهل  ٔااٍاٞ الٍفس٘ ٔال عا الٕ ٗف٘  ٚ  ميكـ  اهلسـخفاد

 َ اســرتا ٗجٗا  الخٍظــٗي  نـٕه  املســخق مٗٛ ٔالدراسـا   ال كــٕا يف املقٗـال  ِــ ا وـ

  ال ا ٘ لالٌفعاهل  ٔااٍاٞ الٍفس٘ ٔال عا الٕ ٗف٘

 : Structural Equation Modeling 
ٛ  باملعادهل  الٍى جٛ ُ ع     ٞ  وٍّجٗـا   أنـد  بأٌّـا  ال ٍاٟٗـ ٛ  إجـ ا ٘   الٍى جـ  وـا  أقـ ب  ِٔـ

 وٕعــع املــخغلا  إلــ٘ الٍظــ   ّٗــا ٖــخي نٗــث اإلنضــا9ٟٛٗ ٔؼدٖــدا  ال ٖاعــٗٛ الٍى جــٛ إلــ٘  كــُٕ

 ٛ َ  كىــخغلا   الدراســ َ  كىٗــا   ٔؼدٖــدِا  قٗاســّا  ميكــ ٞ   ــاله  وــ  ىَٖخغــ  لقٗاســّا  منــٕ    بٍــا

ٙ  ٔا خ ـار  عمّٗا، الدالٛ امل ش ا  وَ فىٕعْ َ  القٗـال  منـٕ    صـد   وـد ٛ   ـاله  وـ َ  فىٕعـ  وـ

 باملعـــادهل  الٍى جـــٛ  غـــي ٔقـــد(  الخٕكٗـــدٙ العـــاوم٘ الخكمٗـــن) املخقدوـــٛ اإلنضـــاٟٗٛ األســـالٗن

َ  أكثـ   ال ٍاٟٗٛ ٚ  بـن  قٗـال  منـٕ    وـ ُ  نٗـث   لـ ،  وـدا  وـا  عـاد  وسـخقن  منـٕ    وـخغل  لكـن  ٖكـٕ

  فســل إلــ٘ ٔصــٕهل  املخعــددٚ املــخغلا  بــا ٔالخــأث  الخــأثل عالقــا  ؼدٖــد عىمٗــٛ خئ ــ  لقٗاســْ

 (Ullman& Bentler, 2003) الدراسٛ قن املخغلا  عالقا  ٔاقع واك٘

ــٛ أ  ارجٗــٛ ٔالخــٜ             الخٍظــٗي اهلٌفعــاىل ِــٕ فىٕعــٛ وــَ العٕاوــن ســٕاٞ عٕاوــن دا مٗ

عـادٚ  ٕجّٗـٛ ٔؼسـَ ٔالسـٗي ٚ عمـٜ اهلسـخثارٚ العاطفٗـٛ ؼسـا اداٞ الفـ د، جّـٕد            ساِي  ـٜ ا 

 الخٍظي ال ا ٘ لالٌفعـاهل  ٖٔخكدد اهل  اد لقىع املشاع  جاٌ ا نخٜ ٖخثٍٜ لال  اد ؼقٗ  اِدا ّي 

الخـٍظي الـ ا ٘   إج اٟٗا  يف الدراسٛ اؿالٗٛ بالدرجٛ الكمٗـٛ الـيت وضـن عمّٗـا اليالـن يف وقٗـال       

 املسخلدً يف الدراسٛ  ٌفعاهل لال

: Subjective well being 
دالْ ٖـخي اهلسـخعاٌْ بّـا لخٕعـٗح      " بأٌْ اؿالٗٛ الدراسٛ يف ااٍاٞ الٍفسٜال انثاُ  ُٖعِ    

الف د وَ الف ح ٔالسعادٚ وقابـن اؿـاُ ٔاــٕ  ٔ عـ  الفـ ح ٔالسـعادٚ عـَ         ْوا ٖعٗشْ أ ٖشع  ب
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ــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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ابٜ اوا اؿاُ ٔالف ح ٖع  عَ الٕجداُ السم ٜ كىا اُ ال عا عَ اؿٗاٚ ٖعخـ  وـَ   الٕجداُ اهله

ال ا ٘ ٔبالخاىل ىخمجمل ااٍاٞ الٍفس٘ وَ شلط هل   ٔوَ و نمـٛ عى ٖـٛ مل نمـٛ     ٞوكٌٕا  ااٍا

ٔ قخضــ  ِــ ٚ الدراســٛ عمــٜ     ــا  ٔاجملخىعــا ا  الثق خالاا ــ ٝ كىــا ىخمــجمل ااٍــاٞ الٍفســ٘ بــ  

ٍفســ٘ لمعـاوما بــكداراٚ جاوعــٛ اإلسـكٍدرٖٛ ٔ قخضــ  الدراســٛ عمـٜ األبعــاد الخالٗــٛ    قٗـال  ااٍــاٞ ال 

 لمٍّاٞ الٍفس٘ )جٕدٚ اؿٗاٚ الٍفسٗٛ(8 

اســخعداد كــاوَ دا ــن الفــ د وــدد  ٕقعا ــٛ اهلهابٗــٛ العاوــٛ ػــاٚ املســخق ن      الخفــااه8  أ 

ــا بالضــكٛ الٍفســٗٛ عكــس الخشــأً الــ ٙ ٖعٍــٜ  ٕقعــا ســم ٗا لال       نــداا ٖٔــ   ن اهابٗ

 هعن الف د ٍٖخظ  ندٔا اهلسٕا، ٔعدً الٍجاح، ٔ ٗ ٛ اهلون 
نالـٛ دا عٗـٛ وٕج ـٛ  عخىـد عمـٜ الشـعٕر بالٍجـاح ٔطاقـٛ وٕجّـٛ مـٕ ااـد ،             8 اهلون  ب 

 (snyder,et al.,2000) ٔقـد ع  ـ9ٛ   (snyder,et al.,1991) ٔالخليـٗن لخكقٗـ  ِـ ا ااـد 9    
 ــاده املســخىد وــَ اهلنســال بالٍجــاح،   نالــٛ اهابٗــٛ ؿفــا ااىــي ٔالخــٜ  قــًٕ عمــٜ الخ   

ٖٔشىن وكـٌٕا اهلٔه ِـٕ املقـدرٚ ٖٔعـ  عـَ الياقـٛ املٕجّـٛ لمّـد   ٔاملكـُٕ الثـاٌٜ ِـٕ            

 الس ن ٖٔع  عَ الي   الخٜ ٖخي وَ  الاا  ٕجّٗٛ ِ ٚ الياقٛ لمٕصن لمّد  
ــعاد8ٚ     ــا      السـ ــدد وـــَ املشـــاع  اهلهابٗـــٛ كال عـ ــَ الخـــٕايُ الـــدا مٜ ٖســـٕدِا عـ نالـــٛ وـ

 ــــ   ن باؾٕاٌــــن اهلساســــٗٛ لمكٗــــاٚ وثــــن اهلســــ ٚ ٔالعىــــن   اهلبخّــــا  ٔالســــ ٔرالخٜٔ

  ٔالعالقا  اهلجخىاعٗٛ
: 

ٔ اهابٗٛ ٌاػـٛ  أنالٛ عاطفٗٛ ممخعٛ اؿالٗٛ بأٌْ " الدراسٛ يفال عا الٕ ٗفٜ َُٖعَ     

بٗــٛ ٔالســم ٗٛ لــدٝ العــاوما  ٌــٛ املشــاع  ٔاملٕاقــجمل اهلها إٝ أعــَ  قــٗي اـــ ا  الٕ ٗفٗــٛ لمفــ د"  

نٗث ٖ   ن ال عا الٕ ٗفٜ بكٗفٗٛ  فكل اهلشلاظ  ـٜ ٔ ـاٟفّي   ( locke, 1976) ػاٚ ٔ ٗفخّي

ال عـــا  ٖٔخكـــدد (Spector, 1985) ٔشـــعٕرِي بّـــا ٔٔجّـــٛ ٌظـــ ِي ػاِّـــا ٔكٗفٗـــٛ راٖـــخّي اـــا 

  عـــا الـــٕ ٗفٜالوقٗـــال  عمـــٜ اإلدارٙ  عمّٗـــا وضـــن الـــيت الكمٗـــٛ بالدرجـــٛ اج اٟٗـــا  الـــٕ ٗفٜ

 .الدراسٛ يف املسخلدً

  : 
هلٖقضــد بخٍظــٗي اهلٌفعــاىل قىــع اهلٌفعــاهل  أٔ أُ ٖعــٗا الفــ د  ــٜ نالــٛ وــَ الســكُٕ        

ٔااــدٔٞ وــَ اهلســخثارٚ اهلٌفعالٗــٛ، ٔلكــَ ٖقضــد بّــا  ٍظــٗي اهلٌفعــاه وــَ  ــاله امل اق ــٛ ٔالخقٗــٗي   

قألــٛ  غــٗل اـــ ا  اهلٌفعالٗــٛ  ــالخٍظٗي ٖخغــىَ اهل كــار املٕلــدٚ  ا ٗــا ٔاملشــاع  ٔاهلجــ اٞ     ٔ

الخليٗن اا ٔ كٗفّا بشكن دٔرٝ لخكقٗ  اِدا  شلضـٗٛ، ٖٔعـ     (Thompson, 2011)  ٖخيالخٜ 

         ٚ ــْ جّــٕد الفــ د الخــٜ  شــىن قــأهل  ؼٕٖــن ٔ عــدٖن شــدٚ ٔوــد  الخٍظــٗي اهلٌفعــال٘ عمــٜ اٌ
(Groos&Johan, 2003)  ٛٗاؿاهل  الشعٕرٖٛ ِٔ٘ عىمٗا   خسي بالدٍٖاوك  

ــٛ أ  ارجٗــٛ ٔالخــٜ             الخٍظــٗي اهلٌفعــاىل ِــٕ فىٕعــٛ وــَ العٕاوــن ســٕاٞ عٕاوــن دا مٗ

 ساِي  ـٜ اعـادٚ  ٕجّٗـٛ ٔؼسـَ ٔالسـٗي ٚ عمـٜ اهلسـخثارٚ العاطفٗـٛ ؼسـا اداٞ الفـ د، جّـٕد            

    اد ؼقٗ  اِدا ّياهل  اد لقىع املشاع  جاٌ ا نخٜ ٖخثٍٜ لال

ممــا ســ   ٖخغــح اُ الخٍظــٗي اهلٌفعــاىل ٖســخلدوٛ الفــ د لمســٗي ٚ ٔلــٗس لقىــع نالــٛ      

اهلســخثارٚ اهلٌفعالٗــٛ وــَ  ــاله  عــدّٖا ٔؼســٍّا ٔ ٕجّّٗــا اهلوــ  الــ ٙ بــدٔرٚ ٖســاعد الفــ د  ــٜ   

وــَ  ــاله اســخلداً فىٕعــٛ وــَ اهلســرتا ٗجٗا  الخــٜ  ــٍظي اهلٌفعــاهل  عٍــد          ْؼقٗــ  اِدا ــ 

   ع ض الف د لمىٕاقجمل الغاغيٛ



 لالٞ   ٖد   دأ د  عاده السعٗد              الٍى جٛ ال ٍاٟٗٛ لمعالقا  با الخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعاهل  ٔااٍاٞ الٍفس٘ ٔال عا الٕ ٗف٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اسرتا ٗجٗٛ اعادٚ الخقٗٗي8 ِٔ٘ ع ارٚ عَ قألـٛ الفـ د عمـٜ  ٕلٗـد  فسـلا  اهابٗـٛ عـَ          أ 

املٕاقجمل الغاغيٛ ٌفسٗا كي ٖقٛ ـفض الخٕ  ، كىا اُ اسـرتا ٗجٗٛ اعـادٚ الخقٗـٗي  ٍـخ      

 (Groos 1998) ٗٛاسخجابا  جسدٖٛ ٔاٌفعالٗٛ اهاب

اسرتا ٗجٗٛ نن املشكال 8 ِٔ٘ ع ارٚ عـَ اسـخجابا  وـأه الفـ د وـَ  الاـا  غـل املٕاقـجمل           ب 

الغاغيٛ أ انخـٕاٞ أث ِـا ٖٔـ ٝ الـ عض اُ نـن املشـكال   عـد وـَ اهلسـرتا ٗجٗا  الٍاجكـٛ           

ٜ  (Aldo&hoeksema,2010)     ٝ   Groos (1998) الخعدٖن أ القغاٞ  قغـٜ عمـٜ الغـغٕ   ٖٔـ 
اهلشلاظ وٍلفغٜ القـدرٚ عمـٜ نـن املشـكال  قـد ٖخع عـٕ لمعدٖـد وـَ املشـكال  وثـن            اُ

  اهلكخ٠اب ٔالقم  ٔ عاطٜ امللدرا 

اسرتا ٗجٗٛ اهلجرتار أ الرتكٗا عمٜ الخفكل  ِٔ٘  شل اىل الرتكٗا املخك ر وـَ الفـ د  ـٜ        

اهل  كىـا اٌّـي   الخفكل  ـٜ اهلٌفعـاهل  السـم ٗٛ ٔالرتكٗـا عمـٜ اسـ اب ٔعٕاقـن  مـ  اهلٌفعـ         

   ٖسخيعُٕ  ّي اس اب ٔوضادر  ٕ  ِي ٔالٕقٕ  عمّٗا  (Aldo&hoeksema,2010) اٖغا

 اسرتا ٗجٗٛ لًٕ ال ا  ٔ ٕعح اهل كار امل   يٛ بمًٕ الف د ل ا ٛ عىا عاٖشْ وَ انداا  د 

اســرتا ٗجٗٛ لــًٕ اهل ــ َٖ ٔ ٕعــح اهل كــار امل   يــٛ مبــا عاٖشــٛ الفــ د ٔاســقا  اســ اب  لــ     ٓ 

 ٠ٛ أاهل  َٖعمٜ ال ٗ

اسرتا ٗجٗٛ الكارثٗٛ ٔ ٕعح اهل كـار السـم ٗٛ امل   يـٛ بالخاكٗـد الضـ ٖح عمـٜ وـدٝ رعـن           ٔ 

  اـ ٚ املاعٗٛ السم ٗٛ اليت عاٖشّا الف د ٔاـٕ  وَ  ك ارِا وسخق ال

اسرتا ٗجٗٛ اعادٚ الرتكٗا اهلهابٜ ٔ  كا عمٜ الخفكل نٕه اـ ا  اهلهابٗـٛ بـده وـَ      ي 

ا اؿاىل أ اؿدا اؿاىل السـم  ٔمبعٍـٜ ا  ِـٜ اهل كـار املخعمقـٛ بـاملعٍٜ       الخفكل  ٜ اؿد

   اهلهابٜ لمكدا أ اـ ٚ  ٜ سٗا  الخيٕر الشلضٜ

اســرتا ٗجٗٛ اعــادٚ الرتكٗــا عمــٜ الخليــٗن  شــل ِــ ٚ اهلســرتا ٗجٗٛ عمــٜ الرتكٗــا عمــٜ      ح 

  ملٛاـيٕا  الخٜ سٕ  ٖا  ِا ٔكٗفٗٛ الخعاون وع اهلنداا السم ٗٛ امل 

اسرتا ٗجٗٛ الق ٕه  شل اىل ق ٕه الفـ د ملـا عاٖشـْ وـَ انـداا سـم ٗٛ ٔال عـٕس اـا ٔ سـىٜ              

انٗاٌــا باســرتا ٗجٗٛ اهلٌســجاً وــع اهلٌفعــاهل  ٔاهلناســٗس ٔاهل كــار دُٔ قألــٛ الشــلط  

  .(omran,2011)  غلِا أ السٗي ٚ عمّٗا

الفــ د الخعــ ل عٍــْ بشــكن    اســرتا ٗجٗٛ الك ــ  ِٔــٜ  شــل اىل  ث ــٗن الســمٕك الــ ٝ ٖ ٖــد          ٙ 

اٌفعــاىل ِٔــٜ  عــد وــَ اهلســرتاػ ا  غــل الخكٗفٗــٛ نٗــث اٌّــا  ــٕدٝ اىل وشــاكن ٌفســٗٛ          

وخعددٚ ٔهدر اهلشارٚ اىل اُ ٍِاك ٌٕعا وَ الك   ِٕٔ ك   اهل كار ٔك   اهلٌفعاه اوـا  

 ك ـ  اهل كـار  ّــٕ ٖشـل اىل  ٍظـٗي اســرتا ٗجٗٛ   ٍظـٗي اٌفعـاه وع  ٗــٛ  وـَ  ـاله ػٍــن        

با  اٌفعالٗـٛ ٔوـَ املـا ٕ  عمـٜ  مـ  اهلسـرتا ٗجٗٛ اٌّـا  فشـن  ـٜ          اي عاهل كار الخٜ  س ن ا

ناهل  الخٕ   الااٟد ٔاهلٌفعاه املف   ٔ قـٕد اىل اهلٌفعـاه السـم ٜ كىـا   كـا الثاٌٗـٛ عمـٜ        

  (Dillon.etal,.2007).ػٍن اهلٌفعاه السم ٜ غل امل غٕب، ٔػٍن اهلٌفعاهل  امل ملٛ

ٛ اهلااٞ ِٔ٘ ا عاه ٖقًٕ الف د بّا لمكضٕه عمٜ شعٕر أ غن وَ  اله ان ا  اسرتا ٗجٗ  ك 

الف د  ٜ اعىاه أ اٌشيٛ  قمن وَ الرتكٗا عمٜ اهلٌفعاه السم ٜ ٔ عـد ِـ ٚ اهلسـرتا ٗجٗٛ    

جٗدٚ  ٜ ؽفٗجمل الع ٜ الٍفسٜ ٔ اصٛ  ـٜ املٕاقـجمل املـ ثلٚ اٌفعالٗـا وـَ  ـاله ااـاٞ الفـ د         

  (Silk,et al.,2006) .ّاد ٔالخٕ  عَ املثل املس ن لالج
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ــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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اســـرتا ٗجٗٛ املشـــاركٛ اهلجخىاعٗـــٛ  خىثـــن  ـــٜ اؿـــدٖث اىل شـــلط ا ـــ  عـــَ نـــدا اثـــار    ه 

اٌفعـــاهل  ســـم ٗٛ عٍٗفـــٛ ٔوـــَ ممٗاا ّـــا يٖـــادٚ اهلٌفعـــاهل  اهلهابٗـــٛ ٔإٌقـــاظ اهلٌفعـــاهل   

 (Brans,et al.,2013) .السم ٗٛ

 
ــٍفس بشــكن       ــي ال ــٜ اهلوــ اض الٍفســٗٛ ســٕاٞ  ــٜ و نمــٛ       ٖ كــا عم كــ ل ٔٔاعــح عم

الخشــلٗط أ و نمــٛ العــال  ممــا ادٝ اىل نــدٔا طفــ ٚ  ــٜ عــال  اهلوــ اض الٍفســٗٛ وــَ  ــاله    

اسخلداً عمي الٍفس ٔكىا  كـ  سـٗمجىاُ اُ عمـي الـٍفس هلٖخٕقـجمل  قـن عمـٜ عـال  اهلوـ اض          

ن  ـ د  ـٜ اجملخىـع ٔٔ قـا لـ ل       الٍفسٗٛ، بن ميخد اٖغا اٖغا ٔبشكن  ٕىل لضٍع نٗاٚ أ غن لكـ 

اِـخي بــاث اٞ الدرســا  الخج بٗـٛ الخــٜ  ٍــأهل  ؼسـا نٗــاٚ الفــ د ٔاهليدِـار ال شــ ٝ كىــا اطمــ      

   (Seligman, 2002) .الٍفس اهلهابٜ وضيمح عمي

ــي الــٍفس اهلهــابٜ  غــل وٍظــٕر اســخلدوا  عمــي            ٔلقــد ٔعــح ســٗمجىاُ اُ ِــد  عم

  كـا عمـٜ عـال  اهلوـ اض الٍفسـٗٛ ٔ شلضـّا اىل  ٕجّـٛ اىل          الٍفس وَ الٍظ ٚ اهلنادٖٛ الخٜ

اهلِخىاً باؿٗاٚ ٔجٕد ّا بشكن عاً اوا عمٜ املسخٕٝ ال ا ٜ اِخي عمي الٍفس اهلهابٜ عمـٜ  ٍىٗـٛ   

ااٍــا ٔالقٍاعــٛ ٔال عــا عمٜ)اهلنــداا املاعــٗٛ( ٔاهلوــن ٔاإلهابٗــٛ ٔالخفــااه )باملســخق ن( ٔاملــ ح           

الثٗٛ الاوَ الثالثٛ ّٖٔد  عمٜ املسخٕٝ الف دٙ  ٍىٗٛ اؿن ٔالخسـاوح  ٔالسعادٚ)باؿاع ( اٝ ث

اوا عمٜ املسخٕٝ اهلجخىـاعٜ  ّٗـد  عمـي الـٍفس اهلهـابٜ ؼىـن املسـ٠ٕلٗٛ، ٔاهل ـال  ٔاهلعخـداه          

  ٔاهلٖثار ٔالقدرٚ عمٜ اهلنخىاه

عخ ـارٚ  ٔلقد نظ٘ ااٍاٞ الٍفسٜ  ـٜ السـٍٕا  املاعـٗٛ عمـٜ اِخىـاً بـالل وـَ ال ـانثا با          

وفًّٕ سٗكٕلٕجٗا ٖغـىَ كـخل وـَ املـخغلا  الٍفسـٗٛ ٔ ٗىـا ٖـاىل  ٕعـٗح وفّـًٕ ااٍـا الٍفسـٜ            

ٔالخٜ  خغىَ املخغلا  اهلهابٗٛ السعادٚ، ٔاهلون، ٔالخفأه، ٔال عا عـَ اؿٗـاٚ ٔوـخغلا  سـم ٗٛ     

لسـعادٚ، ٔاهلوـن،   وثن القم  ٔاهلكخ٠اب ٔ عخىد الدراسٛ اؿالٗٛ عمٜ دراسـٛ املـخغلا  اهلهابٗـٛ )ا   

 .ٔالخفأه( دُٔ الخع ض ملخغل ال عا عَ اؿٗاٚ ٔاملخغلا  السم ٗٛ اهل  ٝ

     ٘ وـَ املفـاِٗي الخـٜ  خىٗـا بالشـىٕلْٗ       (Subjective well being) ٖعخ  وفّـًٕ ااٍـاٞ الٍفسـ

ــاٞ          ــاٞ الٍفســ٘  ــٜ المغــْ اهللمٗاٖــْ  ــ جي اىل عــدٚ وعــاٌٜ ٔالخــٜ وٍّــا ااٍ نٗــث اُ وضــيمح ااٍ

ــٍعي          ــاٞ الشلضــٜ، ال  اِٗــٛ ال ا ٗــْ، الشــعٕر الــ ا ٜ بالســعادٓ، الســعادٓ الٍفســْٗ، الخ الٍفســ٘، ااٍ

     ٘ ــ ــاٞ الٍفســ ــٕ ااٍــ ــد ِــ ــٜ ٔانــ ــل اىل وعٍــ ــّا  شــ ــ ا ٜ، ٔكمــ ــعٗد (SWB).الــ ٘  0227ســ ــ ــاٞ الٍفســ                                ااٍــ

 Furnham and heaven 1999 ا ٖعٗشْ أ ٖشع  بٛ الفـ د وـَ الفـ ح    دالْ ٖخي اهلسخعاٌْ بّا لخٕعٗح و

ٔالسعادٚ وقابن اؿـاُ ٔاــٕ  ٔ عـ  الفـ ح ٔالسـعادٚ عـَ الٕجـداُ اهلهـابٜ اوـا اؿـاُ ٔالفـ ح            

ٖع  عَ الٕجداُ السم ٜ كىا اُ ال عا عَ اؿٗاٚ ٖعخ  وَ وكٌٕا  ااٍا ال ا ٘ ٔبالخاىل ىخمـجمل  

مـٛ ا ـ ٝ كىـا ىخمـجمل ااٍـاٞ الٍفسـ٘       ااٍاٞ الٍفسـ٘ وـَ شـلط هل ـ  ٔوـَ و نمـٛ عى ٖـٛ مل ن       

غخمــجمل الثقفــا  ٔاجملخىعــا  ٔ قخضــ  ِــ ٚ الدراســٛ عمــٜ قٗــال  ااٍــاٞ الٍفســ٘ لمعــاوما بــكداراٚ   

 8جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ ٔ قخض  الدراسٛ عمٜ األبعاد الخالٗٛ لمٍّاٞ الٍفس٘ )جٕدٚ اؿٗاٚ الٍفسٗٛ(

اسخ شــار مــٕ املسـخق ن ػعــن الفــ د ٖخٕقــع   "ٌظــ ٚبأٌـْ  ( 2744ع ــد اـــال ) امحــدْ ع  ـ   

  اهل غن ٍٖٔخظ  ندٔا اـل ٖٔض ٕا اىل الٍجاح ٖٔسخ عد وا دُٔ  ل 

ٌـ 0222وكـٜ ) أمحد  ْٖٔع     " اٌشـ اح القمـن ٔ ٕقـع اــل ٖٔع  ـٛ الـ عض باٌـٛ  ٕقـع          ْ( با

ٛ  ـٍكَ  ( اُ الخفـأه ممكـَ  عمىـ   2776املسخق ن اهل غن  ٜ  ن وعيٗـا  سـ٠ٗٛ ٖٔـ ٝ سـٗمجىاُ )    

 ٚ الخفــأه اســخعداد كــاوَ دا ــن الفــ د وــدد  ٕ عا ــٛ اهلهابٗــٛ العاوــٛ      لســٍا وخفــاٟما بــالفي 

ػاٚ املسخق ن ٖٔ   ن اهابٗا بالضكٛ الٍفسٗٛ عكس الخشـأً الـ ٙ ٖعٍـٜ  ٕقعـا سـم ٗا لالنـداا       

  ( 2207) هعن الف د ٍٖخظ  ندٔا اهلسٕا الش  عدً الٍجاح ٔ ٗ ٛ اهلون كٗى 



 لالٞ   ٖد   دأ د  عاده السعٗد              الٍى جٛ ال ٍاٟٗٛ لمعالقا  با الخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعاهل  ٔااٍاٞ الٍفس٘ ٔال عا الٕ ٗف٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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الشلضٗٛ املخفاٟمـٛ قـدرٚ الفـ د عمـٜ اوـخالك الفـ د لخٕقعـا  اهابٗـٛ عاوـٛ مـٕ             ظّ   

اهلشــٗاٞ ٔاهلنــداا ســٕاٞ اؿالٗــٛ الخــٜ ميــ  بّــا الفــ د أ اهلنــداا املســخق مٗٛ ٔ ٕلــد لدٖــٛ الشــعٕر       

باهلن ا   الخفـأه ٖعـد مبثابـٛ وٗكـاٌاً ٌفسـ٘ ٖسـاعد عمـٜ وقأوـٛ الكاٟ ـٛ ٔالفشـن ٔالٗـال اوـا             

خشاٟي  خع  عَ اوخالك صان ّا لخٕقعا  سم ٗٛ عاوٛ مـٕ اهلنـداا ٔاهلشـٗاٞ ٔالخـٜ     الشلضٗٛ امل

 (  2766)  ب كا بدٔرِا  ٕدٝ اىل نٗاٚ وم٠ٗٛ باهلو اهلٚ ٔالخعاسٛ 

الخفااه صفٛ شلضٗٛ أ وٗن عاً لال ـ اد لخٕقـع اهلنـداا اهلهابٗـٛ ٔالٍخـاٟ  املفغـمٛ         

ٛ اُ ؼدا  ٜ املسخق ن بشكن لكث   ك ار و ٔوـَ ٔجّـٛ ٌظـ      .(McGee,2011)  َ اهلنداا السـم ٗ

ال ــانثا ٔاســخٍادا عمــٜ وــا  قــدً  ــكُ الخشــااً ِــٕ  قٗــٗي األ ــ اد بي ٖقــٛ غــل وخكا ٠ــٛ انخىالٗــا      

لالنــداا اؿالٗــٛ ٔاملســخق مٗٛ بشــكن ســم  ِٔــٕ عكــس ٌظ ٖــٛ املٍفعــٛ املخٕقعــٛ ٖٔعٍــٜ اهلنخىــاه    

  ٕٖا  كخمفٛالٍخاٟ  ال ٙ ميكَ الخٍ   بّٗا عمٜ املسخ

ٖعد األون نالٛ دا عٗٛ وٕج ٛ  عخىد عمٜ الشعٕر بالٍجاح ٔطاقـٛ وٕجّـٛ مـٕ ااـد ،       

بأٌـْ    (snyder,et al.,2000) 9ْٔقد ع   (snyder,et al.,1991) ٔالخليٗن لخكقٗ  ِ ا ااد 9

اح، ٖٔشـىن وكـٌٕا   نالٛ اهابٗٛ ؿفا ااىي ٔالخٜ  قًٕ عمٜ الخ اده املسخىد وَ اهلنسال بالٍج

اهلٔه ِٕ املقدرٚ ٖٔع  عَ الياقٛ املٕجّٛ لمّد   ٔاملكُٕ الثاٌٜ ِٕ الس ن ٖٔع  عَ اليـ   الخـٜ   

منـٕ     (snyder ,et., al 2002) ٖخي وَ  الاا  ٕجّٗـٛ ِـ ٚ الياقـٛ لمٕصـن لمّـد  ٔلقـد ٔعـع       

  8وع  ٜ لألون وكُٕ وَ بعدَٖ اساسا ِىا  املقدرٚ ٔالس ٗن

 8عمٜ الفعن املقدرٚأ 

ٖٔشل اىل الخكدٖد ٔاهللخااً الـ ٙ ٖسـاعد عمـٜ الخكـ ك  يـٕٚ  يـٕٚ  ـٜ اػـاٚ ااـد ، ٔ عخـ             

مبثابــٛ قــٕٚ دا عــٛ لالوــن،  اهلِــدا   عــد  سمســن لمعىــن العقمــٜ ٔ ــد ؼخــن اهلِــدا  اليٕٖــٛ أ      

  اهلِدا  القضلٚ الفك  الٕاعٜ ٔالقابن لمخكقٗ 

 8وسارا  الخفكل الس ٗنب 

قــدرٚ الفــ د املخضــٕرٚ ٔالعىمٗــٛ ٔالفعالــٛ لخٕلٗــد طــ   أ وســارا  عىمٗــٛ لمٕصــٕه لخمــ        متثــن  

اهلِدا  القابٗٛ لمخي ٗـ  ِٔـ ٚ املسـارا  ممكـَ اُ  كـُٕ ٔانـدٚ أ أكثـ  وـع ٔعـع  يـن بدٖمـٛ            

عٍــد نــدٔا العق ــا  بّــد  الٕصــٕه اىل ؼقٗــ  اهلِــدا   ــاهل  اد  ٔ اهلوــن امل  فــع قــادرَٖ عمــٜ  

  مٛ باسخلداً الخشجٗع ال ا ٜ ٔامل ٌٔٛإٌخا  ط   بدٖ

ٔعمٜ ِ ا  اُ دراسا  اهلون ٔوا  كشجمل عٍّا وَ ٌخاٟ   عد وٍيمقا جدٖدا  ٜ  يٕٖ  ب او  املـٕارد  

ال شــ ٖٛ  ـــٜ فـــاهل  العىـــن ٔالخعمـــٗي ٔاهلٌخــا  ٔ لـــ  لمكٗمٕلـــٛ دُٔ اهلنســـال بعـــدً اؿٗمـــٛ،   

  يٛ ب ٠ٗٛ العىنٔالخشأً، ٔالٗأل ٔعدً ؼىن اهلنداا السم ٗٛ امل   

 
ٖعخـ  وفّـًٕ الســعادٚ وـَ املفـاِٗي  ا  ط ٗعــٛ و ك ـٛ،  السـعادٚ  عخىــد عمـٜ اســالٗن          

لعَ ِـ ا اهلٌفعـاه  بشـكن     الفـ د سـٕاٞ قـاً بـالخع     ْوع  ٗٛ ٔلسٗ   قـن شـعٕر أ اٌفعـاه ٖشـع  بـ     

ــا باؿداثــٛ ٔلكٍّــا  ــ         ــ   لفظــٜ أٔ غــل لفظــٜ ِٔــ ٚ اهلســالٗن املع  ٗــٛ هل  خىٗ اليً الشــلط وٍ

ٔبالخاىل  ساِي  ٜ  كَٕٖ منن شلضـٗٛ الفـ د الـ ٝ بـدٔرٚ ٖـ ث  عمـٜ ٔاقعـٛ ٔوسـخق مٛ          ،الضغ 

  ٍا السىا  الشلضٗٛ لمف د وَ  اله ٌش٠خٛ  ٜ اهلسـ ٚ ٔاجملخىـع ٔاٖغـا  شـكمٛ القـٗي الثقا ٗـٛ       

  لف د وٍ  الضغ الساٟدٚ  ٜ اجملخىع  الخفااه ٔالخشااً ٔالسعادٚ ٔاؿن ٔال عا مسا  ٖخعمىّا ا

ُ "الســعادٚ مســٛ وــَ مســا  الفــ د ٖخىٗــا اصــكابّا وعظــي الٕقــ  بالٍشــا         أ( 0226ٖٔــ ٝ )ســامل،  

ٔاؿٕٖٗــٛ ٔال انــٛ لــدّٖي القــدرٚ عمــٜ اهلســخىخال ٖخىخعــُٕ بالٕقــ  بيــ ٖقخّي اـاصــٛ ٔلــدّٖي    

  وشاع  اؿن ٔالضداقٛ ٌٔظ  ّي لمكٗاٚ اهابٗٛ

   ٝ ــا ــدا مٜ ٖســٕدِا عــدد وــَ       ( الســعادٚ" عمــ 0222 ،ٖٔــ ٝ )العٍ ــٕايُ ال ــٛ وــَ الخ ٜ اٌّــا نال

املشاع  اهلهابٗٛ كال عا ٔاهلبخّا  ٔالس ٔرالخٜ     ن باؾٕاٌن اهلساسٗٛ لمكٗاٚ وثن اهلسـ ٚ  

   ٔالعىن ٔالعالقا  اهلجخىاعٗٛ



 0202  لسٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العدد اؿادٙ ٔ  اجملمد                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    فمٛ كمٗٛ 

ــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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( السعادٚ ميكَ اهلسخدهله عمّٗا وَ  اله اعخداه املـاا  لـدٝ   2771ٖٔ ٝ واٖكن ارجاٖن )  

عا عَ اؿٗـاٚ نٗـث ٖضـجمل اهل ـ اد السـعادٚ عمـٜ اٌّـا شـعٕر بال عـا ٔاهلشـ ال ٔالسـكٍٗٛ            الف د ٔال 

ٔؼقٗ  ال ا  ٔال ّجٛ ٔ ٍش٘  م  املشاع  وَ ؼقٗ  الدٔا ع ٔ سىٕ اىل وسخٕٝ ال عا الٍفسٜ 

 (0222اٝ اٌّا ٔجداُ ٖضانن ؼقٗ  ال ا  )يف8 غٗ ،

 ٗىــا ٖخعمــ  بــاملٕارد ال شــ ٖٛ  ــٜ املٍظىــا  ال عــا الــٕ ٗفٜ   وــَ أكثــ  القغــاٖا  عقٗــدا  

ال عـا الـٕ ٗفٜ بأٌـٛ فىٕعـٛ وـَ العٕاوـن الٍفسـٗٛ         (Falkenburg &schyns 2007) ٖٕٔصـجمل 

ٔالفسٕٗلٕجٗٛ ٔال ٠ٗٛ الخٜ ػعن الشلط ٖشع  بال عا عَ ٔ ٗفخـْ ٖٔشـىن كـال وـَ العٕاوـن      

فا كىا  ٕدٝ ِ ٚ العٕاون اىل وشاع  سم ٗٛ أ الدا مٗٛ ٔاـارجٗٛ الخٜ ث ث  عمٜ وشاع  املٕ 

  اهابٗٛ

ــ ا            ــٗي اــ ــَ  قـ ــٛ عـ ــٛ ٌاػـ ــٛ أ اهابٗـ ــٛ ممخعـ ــٛ عاطفٗـ ــٕ "نالـ ــٕ ٗفٜ ِـ ــا الـ ال عـ

 الٕ ٗفٗــٛ لمفــ د" اٝ اٌــٛ املشــاع  ٔاملٕاقــجمل اهلهابٗــٛ ٔالســم ٗٛ لــدٝ العــاوما ػــاٚ ٔ ٗفــخّي        

(locke, 1976)    كـل اهلشـلاظ  ـٜ ٔ ـاٟفّي ٔشـعٕرِي      نٗث ٖ   ن ال عـا الـٕ ٗفٜ بكٗفٗـٛ  ف

ٖٔسـخلدً وفّـًٕ ال عـا       (Spector, 1985) بّـا ٔٔجّـٛ ٌظـ ِي ػاِّـا ٔكٗفٗـٛ راٖـخّي اـا       

الٕ ٗفٜ بشكن ك ل  ٜ فاه املٕارد ال ش ٖٛ، ٔالخـٜ  ـدرك اُ اِىٗـٛ ال عـا الـٕ ٗفٜ  ـٜ  مـ         

جمل باملٍظىــٛ ٔب٠ٗــٛ وٗــاٚ  ٍا ســٗٛ لمىٍظىــا  كىــا ٖــ   ن ال عــا الــٕ ٗفٜ مبــدٝ اعجــاب املٕ ــ    

  العىن بّٗا

ٖٔعخ  اهللخااً الٕ ٗفٜ لمعاوما ػاٚ املٍظىٛ وخغل ميكَ قٗاسٛ وَ  اله كال وـَ    

ٌٗٛ املٕ جمل لرتك العىن  ٜ املٍظىٛ ٔاٖغـا الـٕهلٞ ٔاؾّـد املىٍـٕح وـَ املٕ ـجمل ٔالـ ٝ بـدٔرٚ ٍٖـخ           

ٔلقـد   (Allen&Meyer, 1996) عٍـٛ انفـاض وعـده دٔراُ املـٕ فا، ٔال عـا الـٕ ٗفٜ امل  فـع       

 ٕصم  الدراسا  اُ ٍِاك عالقٛ دالٛ انضاٟٗٛ وٕج ٛ  با كـن وـَ ال عـاٞ الـٕ ٗفٜ ٔالخفـأه      

 (0220ٔالخشااً )عٕٖد املشعاُ، 

ِــد   الدراســٛ اىل الخٍ ــٕ مبــدٝ   (Suberamanian &Nityanandan,2008)  دراســٛ  

القـخّي باسـرتا ٗجٗا  الخٍظـٗي اهلٌفعـاىل لـدٝ املـ اِقا       الضالبٛ  الٍفسٗٛ ٔالخفـأه وـَ  ـاله ع   

ال َٖ قد  ع عٕ اىل وٕاجّٛ اهلنداا السم ٗٛ  ٜ نٗا ّي كىـا ِـد   الدراسـٛ اىل الخف قـٛ بـا      

كن وَ اهلسرتا ٗجٗا  الخكٗفٛ املخىثمـٛ  ٜ)عمـٜ سـ ٗن املثـاه الخق ن،نـن املشـكال ،اعادٚ الخقـٗي(        

 غل الخكٗفٗـٛ ٔاملخىثمـٛ  ـٜ  )عمـٜ سـ ٗن املثـاه الك ـ ، اهلجـرتار،         اهلسرتا ٗجٗا  الخٍظٗي اهلٌفعاىل

لًٕ ال ا ، لًٕ اهل  َٖ، الكارثٗٛ( لدٝ امل اِقا ال َٖ ٔاجّـٕا انـداا سـال ٗٛ متـ  الدراسـٛ عمـٜ       

( طال ـا مل وـالفّي الٍجـاح  ـٜ اوخكاٌـا  الثإٌٖـٛ العاوـٛ ٔ ٕصـم  الدراسـٛ          242عٍٗٛ وكٌٕـٛ وـَ )  

اهابٜ بـا اهلسـرتا ٗجٗا  الخكٗفٗـٛ )اسـرتا ٗجٗٛ الرتكٗـا اهلهابٜ،اسـرتاجٗٛ       اىل ٔجٕد ار  ا  

اعادٚ الخقٗي اهلهابٜ(ٔالضـالبٛ ٔالخفأه،ٔار ٗـا  سـم ٜ بـا اهلسـرتا ٗجٗا  غـل الخكٗفٗـٛ )لـًٕ         

ــٛ(  الــــ ا ، ــرتار، الكارثٗــ ــٛ اىل اُ      اهلجــ ــم  الدراســ ــا  ٕصــ ــأه كىــ ــٗٛ ٔالخفــ ــالبٛ الٍفســ ــع الضــ وــ

دٚ الرتكٗـا اهلهـابٜ، ٔاسـرتا ٗجٗٛ الرتكٗـا عمـٜ الخليـٗن اهلكث اسـخلداوا        اسرتا ٗجٗا  اعا

عٍــد املــ اِقا الــ َٖ نضــمٕ عمــٜ درجــا  و  فعــٛ  ــٜ الضــالبٛ ٔالخفــأه اوــا الــ َٖ نضــمٕ عمــٜ    

ــ  اســخلداوا هلســرتا ٗجٗا  لــًٕ           درجــا  وٍلفغــٛ  ــٜ الضــالبٛ الٍفســٗٛ ٔالخفــأه كــإٌا اكث

  اهل  َٖ، اهلجرتار، الكارثٗٛ

   ٛ ــ ــٗي   ا (Hu et.al.,2014) ِـــد   دراسـ ــٛ بـــا اســـرتا ٗجٗا  الخٍظـ ىل عـــث العالقـ

سٗٛ ٔباسخلداً وقٗال ال عا عـَ اؿٗـاٚ   فٗي املع  ٜ( ٔالضكٛ الٍٗٔاعادٚ الخق -اهلٌفعاىل)الك  

اب ٔالقمــ  ٔقــد  ٕصــم  الدراســٛ اىل عــدٚ الٍخــاٟ   ٠ــٔالٕجــداُ اهلهــابٜ ٔالٕجــداُ الســم  ٔاهلكخ

ـٗـ ٔجــٕد عالقــٛ ار ي املع  ــٜ ٔوٕشــ ا  الضــكٛ ٗ  اطٗــٛ وٕج ــٛ  ا  دالــٛ انضــاٟٗٛ بــا اعــادٚ الخق



 لالٞ   ٖد   دأ د  عاده السعٗد              الٍى جٛ ال ٍاٟٗٛ لمعالقا  با الخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعاهل  ٔااٍاٞ الٍفس٘ ٔال عا الٕ ٗف٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اهلهابٗــٛ ٔٔجــٕد عالقــٛ ار  اطٗــٛ ســال ٛ دالــٛ انضــاٟٗٛ بــا الك ــ  ٔوٕشــ ا  الضــكٛ     الٍفســٗٛ

 الٍفسٗٛ اهلهابٗٛ ٔٔجٕد عالقٛ ار  اطٗٛ قٕٖٛ با الك   ٔاملٕش ا  السم ٗٛ لمضكٛ الٍقسٗٛ

( الخـٜ ِـد   اىل الخعـ   عمـٜ درجـٛ الخٍظـٗي اهلٌفعـاىل ٔال عـا         0226اٌٛ )عف دراسٛ قىد جاس 

عـــَ اؿٗـــاٚ ٔدراســـٛ العالقـــٛ بـــا  ٍظـــٗي اهلٌفعـــاىل ٔال عـــا عـــَ اؿٗـــاٚ لـــدٝ طم ـــٛ اؾاوعـــا     

الفمســيٍٗٛ ٔ ٕصـــ  الٍخـــاٟ  اىل اُ طال ـــٛ اؾاوعـــا  الفمســـيٍٗٗٛ لـــدّٖي درجـــٛ وخٕســـيٛ وـــَ  

اٚ ٔٔجــٕد عالقــٛ وٕج ــٛ دالــٛ انضــاٟٗٛ بــا أبعــاد الخٍظــٗي    الخٍظــٗي اهلٌفعــاىل ٔال عــا عــَ اؿٗــ  

ٜ ، ٔاهلٌفعــاىل )القمــ  اعــادٚ الخقــٗي اهلهــابٜ(  ، ٔالرتكٗــا عمــٜ اـيــن ، ٔاعــادٚ الرتكٗــا اهلهــاب

 ، ٔاهلجـرتار ، ٔبٍٗىا ٖٕجـد عالقـٛ  سـال ٛ دالـٛ انضـاٟٗٛ بٗـ  ابعـاد الخٍظـٗي اهلٌفعـاىل )لـًٕ الـٍفس           

  ال ال عا عَ اؿٗاٚلًٕ اهل  َٖ( ٔوقٗ، ٔالخّٕٖن

ــٍٕٗٗ)    ــٕرا ٔا رسـ ــاىل    0220اجـــ ٝ جٕوـ ــٗي اهلٌفعـ ــ  اســـرتا ٗجٗا  الخٍظـ ــٛ اثـ ــٛ ملع  ـ ( دراسـ

( طـالب  221ٔالخكضٗن ااهلكادميٜ لدٝ طالب امل نمٛ اهلعدادٖٛ ٔكاٌ  الدراسٛ عمٜ عٍٗـٛ وـَ)  

ــا امل نمــــٛ اهلعدادٖــــٛ ٔاســــخلداو  وقــــاٖس الخٍظــــٗي املع  ــــٜ ٔوقــــاٖس الخكضــــٗن     ٔطال ــــا  بــ

اهلكادميٜ ٔ ٕصم  الدراسٛ اىل اُ اسرتا ٗجٗا  الخٍظٗي املع قٜ اا  اثل اهـابٜ  ـٜ الخكضـٗن    

  اهلكادميٜ ٔبالخاىل عمٜ ااٍاٞ الٍفس٘

( دراسٛ ِد   اىل كشجمل العالقـٛ بـا ال عـا الـٕ ٗفٜ ٔكـن      0220املشعاُ )عٕٖد اج ٝ   

الدراســٛ عمــٜ عٍٗــٛ وــَ القيــال وــَ الخفــأه ٔالخشــاٟي ٔاهلعــي با  الٍقســٗٛ ٔاؾســدٖٛ اج ٖــ  

(  اٌــاا ٔقــد اســف   الدراســٛ عــَ عــدد وــَ  146(  كــ ا )132ٔ( وٕ فــا وــٍّي )526اؿكــٕوٜ بمغــ  )

الٍخاٟ  اِىّا ٔجٕد   ٔ   ا  دالـٛ انضـاٟٗٛ بـا الـ كٕر ٔاهلٌـاا، نٗـث اُ الـ كٕر اكثـ   فـاهل           

سـٗا ٔجسـىٗا وـَ الـ كٕر     ٔرعا ٔ ٗفٜ وَ اهلٌاا  ـٜ نـا اُ اهلٌـاا اكثـ   شـأً ٔاعـي ابا ٌف      

 ً كىا  شل اىل ٔجٕد ار  ا  وٕجن داه انضاٟٗا با ال عا الٕ ٗفٜ ٔالخفأه ٔالخشأ

ــار    ــٕٖقٜ )     قــــد اشــ ــد ســــعٗد الشــ ــٕ يٖــ ــٛ ابــ ــعادٚ  0227دراســ ــٛ بــــا الســ ( اىل ٔجٕدعالقــ

  ٔاسرتا ٗجٗا  وٕاجّٛ الغغٕ 

 الخفـــأه ٔاألوـــن إىل اهـــاد الخىـــاٖا بـــا ِـــد   (Wong&Lim,2009) دراســـٛبٍٗىـــا   

( طال ــا  وــَ طــالب  112اٚ، ٔ لــ  عمــٜ عٍٗــٛ وكٌٕــٛ وــَ )  ٗــاب ٔال عــا عــَ اؿ ٠ــٔعالقخّىــا اهلكخ

املدارل الثإٌٖٛ  ـٜ سـٍغا ٕرٚ، ٔبـاج اٞ ؼمٗـن الخ ـاَٖ الخاليوـٜ بـا الخفـأه ٔاهلوـن  ـ ا اٌّىـا            

فأه ٔاهلون اىـا عالقـٛ   و   يا وعا، ٔباج اٞ ؼمٗن اهلمدار أشار  الٍخاٟ  إىل أُ كال وَ الخ

  اهابٗٛ بال عا عَ اؿٗاٚ، ٔعالقٛ سم ٗٛ باهلكخ٠اب

ــا الــ كاٞ اهلٌفعــاىل       0222دراســٛ امحــد ال ٍّــأٝ )     (  ّــد  اىل الخعــ   عمــٜ العالقــٛ ب

طال ـا،   121كسىٛ ٔكقدرٚ بالسعادٚ ٔالخفأه ٔاهلون لدٝ عٍٗٛ وَ طالب اؾاوعٛ ٖ مل قٕاوّـا  

 ٕ د عالقــٛ ار  اطٗــٛ بــا الــ كاٞ اهلٌفعــاىل ٔابعــادٚ كســىٛ ٔكــن وــَ ٔكشـف  الدراســٛ عــَ ٔجــ

ٔالســ ٗن( ٔعــدً ٔجــٕد عالقــٛ ار  اطٗــٛ بــا الــ كاٞ اهلٌفعــاىل   -الســعدٚ ٔاهلوــن ب عدٖــٛ )القــدرٚ 

   كقدرٚ بالسعدٚ ٔاهلون

طالن ٔطال ٛ  ٕصم  الدراسـٛ   141( اشخىم  عٍٗٛ الدراسٛ عمٜ 0222دراسٛ اواه جٕدٚ )  

ــعادٚ  اىل اُ وســـخ ــأه ٔاهلوـــن ٔالسـ ــٛ    41%، 62% ،52ٕٖا  الخفـ ــٛ ار  اطٗـ ــٕد عالقـ ــم  اىل ٔجـ % ٔ ٕصـ

  وٕج ٛ با الخفااه ٔاهلون ٔالسعادٚ

( نٕه السـعادٚ ٔالشلضـٗٛ اهلر  ـا  ٔاملٍ ٠ـا  عمـٜ عٍٗـٛ       0222دراسٛ ع د اـال  ٔو اد )  

طٗـٛ دالـٛ بـا السـعادٚ     (  ـ ا ٔجـٕد عالقـٛ ار  ا   022وَ طالب ٔطال ا  جاوعٛ الكٕٖ   خـالجمل وـَ )  

ٔالضــكٛ الٍفســٗٛ ٔالخفــااه ٔ ــ ا اُ الضــكٛ الٍفســٗٛ ِــٜ اكثــ  املــخغلا  قــدرٚ عمــٜ الخٍ ــ             

  بالسعادٚ

ٔقد اقرتح ال انثاُ الٍىٕ   ال ٍاٟ٘ املقرتح يف الدراسٛ اؿالٗـٛ يف عـٕٞ ٌخـاٟ  الدراسـا        

يٛ ٌظ ٖٛ بـا ِـ ٓ املـخغلا ، إهل    ٔال كٕا السابقٛ الع بٗٛ ٔاألجٍ ٗٛ ٔاليت  ٕصم  إىل ٔجٕد راب

أُ ِ ٓ الدراسـا  مل  خٍـأه ِـ ٓ املـخغلا  بضـٕرٚ إ الٗـٛ يف منـٕ   ٔانـد كىـا سـٗخي  ٍألـْ يف            

                                     يف نــــــدٔد اجملّــــــٕد الــــــ ٝ قــــــاً -الدراســــــٛ اؿالٗــــــٛ، ٔهل  ٕجــــــد دراســــــا  ع بٗــــــٛ أٔ أجٍ ٗــــــٛ  



 0202  لسٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العدد اؿادٙ ٔ  اجملمد                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    فمٛ كمٗٛ 

ــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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الخٍظـٗي الـ ا ٘   و اش ٚ الخأثلا  املخ ادلـٛ امل اشـ ٚ ٔغـل امل اشـ ٚ بـا      عث  بضٕرٚ  - بْ ال انثاُ

وَ  اله منٕ   س   ٖفس  بٍٗٛ العالقٛ با ِـ ٓ  ال عا الٕ ٗفٜ،  لالٌفعاهل ، ٔااٍاٞ الٍفس٘ ٔ

املخغلا   ِٔ ا وا ٖ كد أِىٗٛ  ّي ٔ فسل  م  العالقٛ، ٔميكَ  ضٕر الٍىـٕ   الـ ٝ ٖـ بن بـا     

 ( الخال28٘راسٛ وَ  اله الشكن)وخغلا  الد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2شكن )

 الٍىٕ   ال ٍاٟ٘ املفرتض يف الدراسٛ اؿالٗٛ

 ٜ عٕٞ الخأصٗن الٍظ ٝ ٔالدراسا  امل   يٛ مبـخغلا  الدراسـٛ اؿالٗـٛ ٔوـا  ٕصـم         

   إلْٗ وَ ٌخاٟ ، ميكَ صٗاغٛ   ٔض الدراسٛ عمٜ الٍكٕ الخاىل8

       ٘ ــ ا ــٗي الــ ــاٟٗٛ بــــا الخٍظــ ــٛ إنضــ ــٛ  ا  دهللــ ــٛ وٕج ــ ــٛ ار  اطٗــ ــد عالقــ  ٕجــ

  لالٌفعاهل  ٔالخفااه لدٝ العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ

       ٘ ــ ا ــٗي الــ ــاٟٗٛ بــــا الخٍظــ ــٛ إنضــ ــٛ  ا  دهللــ ــٛ وٕج ــ ــٛ ار  اطٗــ ــد عالقــ  ٕجــ

  لالٌفعاهل  ٔاألون لدٝ العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ

   ــٛ ار ــد عالقــ ــ ا ٘      ٕجــ ــٗي الــ ــاٟٗٛ بــــا الخٍظــ ــٛ إنضــ ــٛ  ا  دهللــ ــٛ وٕج ــ  اطٗــ

  لالٌفعاهل  ٔالسعادٚ لدٝ العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ

       ٘ ــ ا ــٗي الــ ــاٟٗٛ بــــا الخٍظــ ــٛ إنضــ ــٛ  ا  دهللــ ــٛ وٕج ــ ــٛ ار  اطٗــ ــد عالقــ  ٕجــ

  لالٌفعاهل  ٔال عا الٕ ٗف٘ لدٝ العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ

 املخغلا  الٕسٗيٛ املخغلا  املسخقمٛ

الخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعاهل  

 )اهلسرتا ٗجٗا  الخكٗفٗٛ(
 جٕدٚ اؿٗاٚ الٍفسٗٛ 

 )ااٍاٞ الٍفس٘(

 بعاملخغل الخا

 ال عا الٕ ٗف٘



 لالٞ   ٖد   دأ د  عاده السعٗد              الٍى جٛ ال ٍاٟٗٛ لمعالقا  با الخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعاهل  ٔااٍاٞ الٍفس٘ ٔال عا الٕ ٗف٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ٕج ٛ  ا  دهللٛ إنضاٟٗٛ با الخفااه ٔال عـا الـٕ ٗف٘    ٕجد عالقٛ ار  اطٗٛ و

  لدٝ العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ

          ٜٕجد عالقٛ ار  اطٗـٛ وٕج ـٛ  ا  دهللـٛ إنضـاٟٗٛ بـا األوـن ٔال عـا الـٕ ٗف 

  لدٝ العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ

  الـٕ ٗفٜ    ٕجد عالقٛ ار  اطٗٛ وٕج ٛ  ا  دهللٛ إنضاٟٗٛ با السعادٚ ٔال عـا

  لدٝ العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ

           ٘ ــاٞ الٍفســ٘ ٔالخٍظــٗي الــ ا ــ  بال عــا الــٕ ٗف٘ وــَ  ــاله ااٍ ِــن ميكــَ الخٍ 

  لالٌفعاهل  لدٝ العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ

         ٞــا ميكــَ الخٕصــن لٍىــٕ   العالقــا  ال ٍاٟٗــٛ لخفســل الــدٔر الٕســٗن ألبعــاد ااٍ

 ٍظٗي اهلٌفعاهل  ٔال عا الٕ ٗف٘ لدٝ العاوما بـكدارٚ   الٍفس٘ با اسرتا ٗجٗٛ

  جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ

 ٍخىــ٘ الدراســٛ اؿالٗــٛ اىل املــٍّ  الٕصــفٜ الخكمٗمــٜ ٔ لــ  لخكقٗــ  أِــدا  الدراســٛ      

هلِىٗــٛ عمــٜ اؿالٗــٛ ٔ لــ  بغــ ض    ٗــن اســرتاجٗٛ  ٍظــٗي اهلٌفعــاهل  وــَ نٗــث قــٕٚ الخــاثل ٔا 

 وسخٕٝ ااٍاٞ الٍفس٘ لمعاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ 

 ٖخىثن فخىع الدراسٛ  ٜ العاوما بكدارا  جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ 

ٌـ   املشاركُٕ يف نساب اـضاٟط السٗكٕورتٖٛ ألدٔا  الدراس8ٛ   2 ٛ ٔقد أج ٖ  عمـٜ عٍٗـٛ وكٕ

وــَ فخىــع الدراســٛ مت    0202-0202 ــ د ا يف الفضــن الدراســ٘ الثــاٌ٘ وــَ العــاً اؾــاوع٘      ( 232) وــَ

 إرجاعّا كاومٛ، لمخأكد وَ صد  ٔث ا  األدٔا  

العـاوما بـكدارا  جاوعـٛ    اشـخق  عٍٗـٛ الدراسـٛ بي ٖقـٛ عشـٕاٟٗٛ وـَ         املشاركُٕ يف الدراس8ٛ 0

قاٟىــٛ ( 022) ٔقــد مت  ٕيٖــع ،  0202-0202لعــاً اؾــاوع٘  اإلســكٍدرٖٛ يف الفضــن الدراســ٘ الثــاٌ٘ وــَ ا  

  قاٟىٛ صاؿٛ لمخكمٗن( 253) اسخقضاٞ، مت إرجال

 رابع ا8 أدٔا  الـدراسٛ

  شخىن الدراسٛ اؿالٗٛ عمٜ األدٔا  اآل 8ٛٗ

 8 اعداد ال انثاُ وقٗال الخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعاهل   2

 ( 2774)ع د اـال اعداد وقٗال لقٗال الخفااه   0

 ( 2772)سٗمٍدر ٔا  ُٔاعداد  ال لقٗال اهلون وقٗ  1

   ( 2771) واٖكن ارجاٖناعداد وقٗال لقٗال السعادٚ الٍفسٗٛ   2

 ( 2753) ِكىاُ ٔألدِاًاعداد وقٗال ال عا الٕ ٗفٜ   3
  ـــع أدٔا  وـــَ كـــأداٚالدراســـٛ اؿالٗـــٛ عمـــٜ قاٟىـــٛ اهلسخقضـــاٞ  يفاعخىــد ال انثـــاُ    

رٟٗســٛ  ٍــدر  ؼخّــا   أجــااٞ ٛوــَ ثالثــاهلسخقضــاٞ  ِــ ا ُٖٔخكــٕ، الدراســٛنــٕه وٕعــٕل  ال ٗاٌــا 

 أجااٞ   عٗٛ كىا ٖم8٘



 0202  لسٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العدد اؿادٙ ٔ  اجملمد                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    فمٛ كمٗٛ 

ــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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ٖخغــىَ وقٗــال الخٍظــٗي الــ ا ٘ لالٌفعــاهل  )اهلســرتا ٗجٗا  الخكٗٗفٗــٛ( ٍٖٔــدر        8اؾــاٞ األٔه

اســرتا ٗجٗٛ إعــادٚ الرتكٗــا   -ؼخــْ أربعــٛ أجــااٞ   عٗــٛ كىــا ٖمــ8٘ إســرتا ٗجٗٛ إعــادٚ الخقٗــٗي     

 إسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الرتكٗا عمٜ نن املشكال   -ٛ الق ٕهإسرتا ٗجٗ -اإلهاب٘
الخفااه -وقٗال ااٍاٞ الٍفس٘ ٍٖٔدر  ؼخْ ثالثٛ أجااٞ   عٗٛ كىا ٖم8٘ السعادٚ  اؾاٞ الثا8ٌ٘

 األون  -
ٛ  أ ـ اد  اسـخجابا   قٗـال  مت ٔقـد ٖٔخغـىَ وقٗـال ال عـا الـٕ ٗف٘،      اؾاٞ الثالـث8   لفقـ ا   العٍٗـ

 كىا ٖم8٘ اـىاس٘ ٗك  ل ملقٗال ط قا املقٗال،

 غل راع٘ جدا  غل راع٘ قاٖد راع٘ راع٘ جدا 

 غل وٕا   بقٕٚ غل وٕا   قاٖد وٕا   وٕا   بقٕٚ

3 2 1 0 2 

( ٖخـٕيل عمـٜ  ـس وسـا ا   ـكُ طـٕه       2;  2- 3)ٔبعد أ ـ  وخٕسـن اهلسـخجابا ، ٌٔظـ ا  ألُ املـدٙ      

 املٕا قٛ كىا ٖم8٘، ل ا  قد مت ؼدٖد درجٛ 62 2;  3÷ 2; املسا ٛ 

 غل راع٘ جدا  غل راع٘ قاٖد راع٘ راع٘ جدا 

 غل وٕا   بقٕٚ غل وٕا   قاٖد وٕا   وٕا   بقٕٚ

 62 2أقن وَ  37 0 -62 2 17 1 - 42 0 27 22-2 1 02-3 2

  اوس ا8اـضاٟط السٗكٕورتٖٛ ألدٔا  الدراس8ٛ

 اهلسخقضاٞث ا   2

ٞ ٓ أُ ٖعيـ٘ ِـ    اهلسخقضاٖٞقضد بث ا   ٌفـس الٍخٗجـٛ لـٕ مت إعـادٚ  ٕيٖعـْ أكثـ  وـَ         اهلسخقضـا

ٖعـ  اهلسـخق ار يف ٌخـاٟ      اهلسخقضاٞو ٚ ؼ  ٌفس الظ ٔ  ٔالش ٔ ، أٔ بع ارٚ أ  ٝ أُ ث ا  

ٔعــدً  غٗلِــا بشــكن كــ ل  ٗىــا لــٕ مت إعــادٚ  ٕيٖعّــا عمــٜ أ ــ اد العٍٗــٛ عــدٚ وــ ا       اهلسخقضــاٞ

ٞ وَ ث ـا    اله  رتا  يوٍٗٛ وعٍٗٛ  ؼق  ال انث  ، ط ٖقـٛ ألفـا ك ٌٔ ـاس   وـَ  ـاله    اهلسخقضـا

املقٗـال   ا خ ـار ث ـا  قـأر   ٖٕعـح  ( 2)ٔاؾـدٔه ، وعقـٕهل  (Alpha ≥ 0.60)اؿضـٕه عمـٜ   ٖٔعخـ   

 8باسخلداً ألفاك ٌٔ اس

 (2جدٔه )

 ٌخاٟ  ا خ ار ألفا ك ٌٔ اس حملأر قاٟىٛ اهلسخقضاٞ

 قٗىٛ ألفا عدد الع ارا  احملأر

وعاون الضد 

 

)*(

 

 وقٗال الخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعاهل   2

 إعادٚ الخقٗٗي -أ 
4 2 723 2 750 

 إعادٚ الرتكٗا اإلهاب٘ -ب 
2 2 702 2 737 

 الق ٕه -  
2 2 742 2 760 

 731 2 726 2 4 إعادٚ الرتكٗا عمٜ نن املشكال  -د 

 وقٗال ااٍاٞ الٍفس٘  0

 السعادٚ -أ 
23 2 710 2 743 

 الخفااه -ب 
22 2 741 2 762 

 األون -  
5 2 750 2 764 

 وقٗال ال عا الٕ ٗف٘  1
37 2 760 2 772 



 لالٞ   ٖد   دأ د  عاده السعٗد              الٍى جٛ ال ٍاٟٗٛ لمعالقا  با الخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعاهل  ٔااٍاٞ الٍفس٘ ٔال عا الٕ ٗف٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ِٔ ا ٖـده عمـٜ أُ    760 2، 726 2أُ وعاوال  الث ا  قد   أن  با  (2) وَ اؾدٔه ٖخغح  

إىل  ي ٗقــْ عمــٜ عٍٗــٛ   اُوــَ الث ــا  ٖيىــ٠َ ال انثــ   و  فعــٛقــأر اهلسخقضــاٞ  خىخــع بدرجــٛ   

 الدراسٛ 

 ا خ ار اهل سا  الدا م٘ لقاٟىٛ اهلسخقضاٞ

الخال٘ ٌخاٟ  اهل سا  الدا م٘ وَ  اله وعاون ار  ا  قأر قاٟىـٛ   (0) اؾدٔهٖٕعح   

اهلسخقضــــاٞ بالدرجــــٛ الكمٗــــٛ لمىقٗــــال الــــ ٙ  ٍخىــــ٘ إلٗــــْ، وــــَ  ــــاله  ي ٗقــــْ عمــــٜ العٍٗــــٛ  

 وٕ فا 8 232اهلسخيالعٗٛ ٔاملكٌٕٛ وَ 

 (0جدٔه )

 وعاون ار  ا  قأر قاٟىٛ اهلسخقضاٞ بالدرجٛ الكمٗٛ لمىقٗال

 عاداألب
وعاوال  الضالنٗٛ Rوعاوال  اهلر  ا 

 (2)

 

 وقٗال  ٍظٗي اهلٌفعاهل  

733 2 إعادٚ الخقٗٗي

)**( 2 755 

730 2 إعادٚ الرتكٗا اإلهاب٘

)**( 2 753 

734 2 الق ٕه

)**( 2 756 

752 2 إعادٚ الرتكٗا عمٜ نن املشكال 

)**(

 2 763 

 وقٗال ااٍاٞ الٍفس٘

460 2 السعادٚ

)**(

 2 622 

722 2 الخفااه

)**(

 2 752 

742 2 األون

)**(

 2 762 

566 2 ال عا الٕ ٗف٘وقٗال 

)**(

 2 662 

     22 2)**( دالٛ عٍد وسخٕٙ وعٍٕٖٛ 

(1)2*R/(1+R)=   ٛٗوعاون الضالن 
أُ  ٗع احملأر     ن بالدرجٛ الكمٗٛ لمىقٗال نٗـث   أنـ     (0)وَ اؾدٔه ٖخغح  

، ِٔـ ا  22 2ِٔ٘ وٕج ٛ، ٔ ا  دهللٛ إنضاٟٗٛ عٍد وسخٕٙ دهللـٛ   752 2 ،460 2وعاوال  اهلر  ا  با 

  خىخع بدرجٛ عالٗٛ وَ اهل سا   املقٗالٖ كد أُ قأر

 8 ٍظٗي اهلٌفعاهل  صد  وقٗال

ِٔـٕ وـا ٖيمـ  عمٗـْ     ال ٍاٟٗٛ اسمٕب وعادلٛ الٍى جٛ  باسخلداً ال ٍاٟ٘ الضد  وَال انثاُ  ؼق 

وـَ الضـد  ال ٍـاٟ٘     لمخكقـ   CFA)) Confirmatory Factor Analyzesبالخكمٗـن العـاوم٘ الخٕكٗـدٙ    

ٖٔعـد   (MacCallum & Austin,2000)يف عـٕٞ أطـ  ٌظ ٖـٛ سـابقٛ      ٖخي بٍاّٟالمىقاٖٗس امللخمفٛ اليت 

الخٕكٗـــدٙ أنـــد  ي ٗقـــا  منـــٕ   املعادلـــٛ ال ٍاٟٗـــٛ بعكـــس الخكمٗـــن العـــاوم٘    الخكمٗـــن العـــاوم٘

ٔالــيت ٖــخي بٍاّٟــا يف  الف صــٛ لخكدٖــد ٔا خ ــار صــكٛ منــا   وعٍٗــٛٔ لــ  ألٌــْ ٖخــٗح  اهلسخكشـايف9 

ُ  ٔاعخىـد  ، (Hewitt, Foxcroft & MacDonald,2004) عـٕٞ أسـس ٌظ ٖـٛ سـابقٛ لمقٗـال      يف  ال انثـا

ٔيف عٕٞ ا رتاض الخياب  با وضـفٕ ٛ   ((LISRE 8.80اهلنضاٟ٘  ي ٗ  ِ ا اهلسمٕب عمٜ ال ٌاو 

الخكمٗـن ٔاملضـفٕ ٛ املفرتعـٛ وـَ ق ـن الٍىـٕ   )املسـخّمكٛ وـَ ق ـن           يف املدرجٛالخغاٖ  لمىخغلا  

ــد وــَ امل شــ ا     ــخ  العدٖ ــٕه الٍىــٕ           الٍىــٕ  (  ٍ ــٜ جــٕدٚ ِــ ٓ امليابقــٛ ٔالــيت ٖــخي ق  ــٛ عم الدال

 ٔ ــا  أ  عــ   مب شــ ا  ٔقاعــدٚ جــٕدٚ امليابقــٛ لٍى جــٛ      ر غــْ يف عــّٕٟا ٔالــيت   املفــرتض لم ٗاٌ

( الخـــال٘ و شـــ ا  جـــٕدٚ امليابقـــٛ الـــيت مت اســـخل اجّا وـــَ   1) ٖٕٔعـــح جـــدٔه ال ٍاٟٗـــٛ املعادلـــٛ 

 ال ٌاو  

 

 

 

 



 0202  لسٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العدد اؿادٙ ٔ  اجملمد                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    فمٛ كمٗٛ 

ــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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 (1جدٔه )

   ٍظٗي اهلٌفعاهل ملقٗال  ٌخاٟ  الخكمٗن العاومٜ الخٕكٗدٝ
 ودٝ والٟىخْ قٗىخْ امل ش 

 df 0.99 ٔدرجا  اؿ ٖٛ   0χالٍس ٛ با قٗىٛ 
 (3اقن وَ الٍىٕ   وق ٕه )

 اهلقخضادٝ أٔقٛنسَ املياباهل خقار اىل و ش  

Parsimony Goodness of Fit 
Index(PGFI) 

0.69 

 (4 2وٍاسن)األ غن أُ ٖخعدٝ 

 ج ر وخٕسن و بعا  ال ٕاقٜ

Root Mean Square Residual (RMSR) 0.0 
 (2 2وٍاسن)ٍٖ غٜ أُ ٖكُٕ أقن وَ 

 و ش  امليابقٛ الخااٖدٝ

Incremental Fit Indices (IFI) 

1.0 
ٖكُٕ أك  وَ وٍاسن نٗث هلبد أُ 

 لق ٕه امليابق73ٛ 2

 و ش  امليابقٛ املقارُ

Comparative Fit Index (CFI) 

1.0 
 وٍاسن

 (7 2)ٍٖ غٜ أُ ٖكُٕ أك  وَ 
 و ش  امليابقٛ املعٗارٝ اهلقخضادٝ

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) 

0.96 
 وٍاسن

 (4 2)ٖفغن أُ ٖكُٕ أك  وَ

 و ش  امليابقٛ املعٗارٝ

Normed Fit Index (NFI) 

0.99 
 وٍاسن

 (7 2)ٍٖ غٜ أُ ٖكُٕ أك  وَ 
 و ش  امليابقٛ غل املعٗارٝ

Non-Normed Fit Index (NNFI) 

1.0 
 وٍاسن

 (7 2)ٍٖ غٜ أُ ٖكُٕ أك  وَ 
( لٍخــاٟ  الخكمٗــن العــاوم٘ الخٕكٗــدٙ ملقٗــال  ٍظــٗي    1وــَ جــدٔه )  أُٖســخٍ  ال انثــ   

 يابقٛ إ الٗٛ جٗدٚ  ٖخىخع مب  اهلٌفعاهل  أُ الٍىٕ 

 8ااٍاٞ الٍفس٘ صد  وقٗال

مىقٗال باسخلداً الخكمٗـن العـاومٜ الخٕكٗـدٝ ٔ لـ      ال ٍاٟ٘ لضد  القاً ال انثاُ بالخكق  وَ 

ٝ  2ٖٕٔعــح جــدٔه ) ( LISREL 8.80) لٗــارهب ٌــاو   ملقٗــال  ( ٌخــاٟ  الخكمٗــن العــاومٜ الخٕكٗــد

 اإٖٛ اهلجخىاعٗٛ ليالب اؾاوع8ٛ

 (2جدٔه )

  ااٍاٞ الٍفس٘ملقٗال  اٟ  الخكمٗن العاومٜ الخٕكٗدٌٝخ
 ودٝ والٟىخْ قٗىخْ امل ش 

 (3)اقن وَ الٍىٕ   وق ٕه df 2.3اؿ ٖٛ  ٔدرجا  0χالٍس ٛ با قٗىٛ 

Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) 

 و ش  نسَ امليابقٛ اهلقخضادٝ

 (4 2األ غن أُ ٖخعدٝ وٍاسن ) 0.64

Root Mean Square Residual (RMR) 
 ج ر وخٕسن و بعا  ال ٕاقٜ

 (2 2)ٍٖ غٜ أُ ٖكُٕ أقن وَ  وٍاسن 0.08

Incremental Fit Indices (IFI) 
 و ش  امليابقٛ الخااٖدٝ

وٍاسن نٗث هلبد أُ ٖكُٕ أك  وَ  0.96

 لق ٕه امليابق73ٛ 2

Comparative Fit Index (CFI) 
 و ش  امليابقٛ املقارُ

 (7 2 غٜ أُ ٖكُٕ أك  وَ )ٍٖ وٍاسن 0.94

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) 
 و ش  امليابقٛ املعٗارٝ اهلقخضادٝ

 (4 2)ٖفغن أُ ٖكُٕ أك  وَ وٍاسن 0.80

Normed Fit Index (NFI) 
 و ش  امليابقٛ املعٗارٝ

 (7 2ٍٖ غٜ أُ ٖكُٕ أك  وَ وٍاسن ) 0.90

Non-Normed Fit Index (NNFI) 
 قٛ غل املعٗارٝو ش  املياب

0.93 

 (7 2)ٍٖ غٜ أُ ٖكُٕ أك  وَ  وٍاسن



 لالٞ   ٖد   دأ د  عاده السعٗد              الٍى جٛ ال ٍاٟٗٛ لمعالقا  با الخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعاهل  ٔااٍاٞ الٍفس٘ ٔال عا الٕ ٗف٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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( لٍخــاٟ  الخكمٗـــن العــاوم٘ الخٕكٗـــدٙ ملقٗــال ااٍـــاٞ    2وــَ جـــدٔه )  أُٖســخٍ  ال انثـــ   

 الٍفس٘ أُ الٍىٕ   ٖخىخع مبيابقٛ إ الٗٛ جٗدٚ 

 8ال عا الٕ ٗف٘صد  وقٗال 

ٗـــن العـــاومٜ الخٕكٗـــدٝ ٔ لـــ  مىقٗـــال باســـخلداً الخكمال ٍـــاٟ٘ لضـــد  الال انثـــاُ وـــَ ؼقــ   

ٝ  3ٖٕٔعــح جــدٔه )  (LISREL 8.80) ب ٌــاو  لٗــاره  ملقٗــال  ( ٌخــاٟ  الخكمٗــن العــاومٜ الخٕكٗــد

  ال عا الٕ ٗف٘

 (3جدٔه )

  ال عا الٕ ٗف٘ملقٗال  ٌخاٟ  الخكمٗن العاومٜ الخٕكٗدٝ

ٙ 3وــَ جــدٔه ) ســخٍ  ال انــثٖٔ  عــا الــٕ ٗف٘ أُ ملقٗــال ال ( لٍخــاٟ  الخكمٗــن العــاوم٘ الخٕكٗــد

 ٖخىخع مبيابقٛ إ الٗٛ جٗدٚ   الٍىٕ 

  
ٔنجـي العٍٗـٛ،    اسخلدً ال انثاُ األسالٗن اإلنضاٟٗٛ اليت  خٍاسن وع ط ٗعٛ الدراسٛ  

 لـــ  بعـــد الخأكـــد وـــَ ث ـــا   ، AMOSٔ، ٔال ٌـــاو  SPSSباســـخلداً ال ٌـــاو  اإلنضـــاٟ٘ ٔ لـــ  

ٔ    ٔصــد  أ اســخلدً مت قــد داٚ الدراســٛ باســخلداً عٍٗــٛ نســاب اـضــاٟط الســٗكٕورتٖٛ لــألداٚ، 

 األسالٗن اإلنضاٟٗٛ الخال8ٛٗ

 األسالٗن اإلنضاٟٗٛ لمخأكد وَ صد  ٔث ا  أداٚ الدراس8ٛ  2

لمخأكــد وــَ صــد  اهل ســا  الــدا م٘ لالســخ ٗاُ ٔ لــ  بكهــاد     وعاوــن ار  ــا  بلســ8ُٕ  -أ 

 ُبعد وَ األبعاد ٔالدرجٛ الكمٗٛ لألبعاد وعاون "ار  ا  بلسُٕ" با كن 
 لمخأكد وَ ث ا  أداٚ الدراسٛ  وعاون ألفا ك ٌٔ اس8 -ب 

نٗث مت اسخلداً املخٕسيا  اؿسابٗٛ ٔاهلم ا ـا    اإلنضاٞ الٕصف٘ ملخغلا  الدراس8ٛ  0

املعٗارٖٛ ٔاملخٕسن امل٠ٕٙ املـ جح يف ٌخـاٟ  الخكمٗـن الٕصـف٘ لمىـخغلا 8 ٖٔسـخلدً املخٕسـن        

ملع  ــٛ وــدٙ ار فــال أٔ انفــاض اســخجابا  أ ــ اد الدراســٛ غضــٕظ أبعــاد   Meanاب٘ اؿســ

  ٙ لمخعـ   عمـٜ    (Standard Deviation) الدراسٛ األساسٗٛ، كىا اسخلداً اهلمـ ا  املعٗـار

وــدٙ امــ ا  اســخجابا  أ ــ اد الدراســٛ لكــن لكــن ُبعــد وــَ أبعادِــا ال ٟٗســٗٛ عــَ وخٕســيّا    

 ودٝ والٟىخْ قٗىخْ امل ش 

 (3)اقن وَ وق ٕه  الٍىٕ   df 2.7اؿ ٖٛ  ٔدرجا  0χالٍس ٛ با قٗىٛ 

Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) 

 و ش  نسَ امليابقٛ اهلقخضادٝ

0.63 
 (4 2)األ غن أُ ٖخعدٝ  وٍاسن

Root Mean Square Residual (RMR) 
 ج ر وخٕسن و بعا  ال ٕاقٜ

0.08 
 (2 2)ٍٖ غٜ أُ ٖكُٕ أقن وَ  وٍاسن

Incremental Fit Indices (IFI) 
 بقٛ الخااٖدٝو ش  امليا

0.95 
وٍاسن نٗث هلبد أُ ٖكُٕ أك  وَ 

 لق ٕه امليابق73ٛ 2

Comparative Fit Index (CFI) 
 و ش  امليابقٛ املقارُ

0.95 
 (7 2)ٍٖ غٜ أُ ٖكُٕ أك  وَ  وٍاسن

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) 
 و ش  امليابقٛ املعٗارٝ اهلقخضادٝ

0.82 
 (4 2وَ)ٖفغن أُ ٖكُٕ أك   وٍاسن

Normed Fit Index (NFI) 
 و ش  امليابقٛ املعٗارٝ

0.93 
 (7 2ٍٖ غٜ أُ ٖكُٕ أك  وَ وٍاسن )

Non-Normed Fit Index (NNFI) 
 و ش  امليابقٛ غل املعٗارٝ

0.95 
 (7 2)ٍٖ غٜ أُ ٖكُٕ أك  وَ  وٍاسن



 0202  لسٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العدد اؿادٙ ٔ  اجملمد                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    فمٛ كمٗٛ 

ــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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  املعٗارٙ ٖٕعـح الخشـخ  يف اسـخجابا  أ ـ اد الدراسـٛ،  كمىـا       اؿساب٘، ٖٔالنظ أُ اهلم ا

 اقرتب  قٗىخْ وَ الضف  كمىا   كا  اهلسخجابا  ٔانفض  شخخّا 

 املعاؾا  اإلنضاٟٗٛ الخالٗٛ لخكمٗن ٌخاٟ  الدراسٛ، ٔا خ ار   ٔعّا8  1

لقٗـال وعٍٕٖـٛ ٔاػـآ ٔقـٕٚ      :Person Correlationوعاوـن اهلر  ـا  اـيـ٘ ل لسـُٕ      -أ 

 لعالقٛ با وخغلا  الدراسٛ ا
ٖٔسخلدً يف نالٛ ا خ ار وعٍٕٖـٛ   :Stepwise Regressionاهلمدار الخدره٘  ؼمٗن -ب 

 Dependentيف وــخغل  ــابع  ،Independent variables ــأثل عــدٚ وــخغلا  وســخقمٛ 

variable     ٍٖٛٔخ  عٍْ وعادلٛ إنضاٟٗٛ،  سخلدً لمخٍ   بـاملخغل الخـابع، يف نالـٛ وع قـ ،

 ٔوَ أِي األسالٗن املسخلدوٛ يف ؼمٗن اهلمدار وا ٖم8٘قٗي املخغلا  املسخقمٛ، 

Rوعاون الخكدٖـد   (2)
2

ِـٕ و بـع وعاوـن اهلر  ـا  املخعـدد ٖٔـ ا ٌسـ ٛ الـخغلا  يف املـخغل           8

 الخابع ٔاليت  قًٕ بخفسلِا ٔش نّا املخغلا  املسخقمٛ 
 Analysis of Variance (ANOVA)ِــٕ أنــد أســالٗن ؼمٗــن الخ ــاَٖ   :(F test)ا خ ــار  (0)

ٔىخ  وعٍٕٖٛ منٕ   اهلمدار ككن، ٌٔعخىد يف اؿكي عمٜ وسخٕٝ املعٍٕٖٛ احملسـٕب  

Sig. ٙٔأوكَ ق ٕه وعٍٕٖٛ الٍىٕ    23 2،  ك ا كاُ أقن وَ أٔ ٖسا 
ٔ لـ  هل خ ـار وعٍٕٖـٛ املعمىـا  املقـدرٚ )أٙ ثابـ  اهلمـدار، ٔوعمىـا           :(T test)ا خ ـار   (1)

 ــك ا كـاُ أقــن وــَ أٔ   .Sigر( ٔ عخىــد يف اؿكـي عمــٜ وسـخٕٝ املعٍٕٖــٛ احملسـٕب    اهلمـدا 

 أوكَ ق ٕه وعٍٕٖٛ املعامل املقدرٚ  23 2ٖسأٙ 
أســمٕب ؼمٗــن املســار منــٕ   الدراســ8ٛ  (2)

 (1)Path Analysis:   ٖســخلدً أســمٕب ؼمٗــن

 Independent Variablesيف نالـــٛ ٔجـــٕد وـــخغلا  وســـخقمٛ   Path Analysisاملســـار

أٙ وســخقمٛ ٔ ابعــٛ يف اُ ٔانــد، ٔوــخغلا    Meditator variablesٔوــخغلا  ٔســٗيٛ 

، نٗث ٍٖقسي  أثل املخغلا  املسخقمٛ يف املخغل الخـابع إىل  Dependent variables ابعٛ 

نٗــث  ســاِي  Indirect Effectٔ ــأثلا  غــل و اشــ ٚ   Direct Effect ــأثلا  و اشــ ٚ 

ل  مــ  العالقــا   ٔ عخــ  "اســرتا ٗجٗا   ٍظــٗي اهلٌفعــاهل "  املــخغلا  الٕســٗيٛ يف  فســ

بأبعادِــا )إعــادٚ الخقٗــٗي، إعــادٚ الرتكٗــا اإلهــاب٘، الق ــٕه، إعــادٚ الرتكٗــا عمــٜ نــن        

املشكال ( وخغلا  وسخقمٛ، ٔ "ال عا الٕ ٗف٘" وـخغلا   ابعـا ، كىـا  عخـ  جـٕدٚ اؿٗـاٚ       

الخفـااه، األوـن( وـخغلا  ٔسـٗيٛ، نٗـث أٌّـا        الٍفسٗٛ "ااٍاٞ الٍفس٘" بأبعـادٓ )السـعادٚ،  

 خــأث  باســرتا ٗجٗا   ٍظــٗي اهلٌفعــاهل ، ٔ ــ ث  يف الٕقــ   ا ــْ يف "ال عــا الــٕ ٗف٘"، أٙ 

أٌّــا  خٕســن العالقــٛ بــا اســرتا ٗجٗا   ٍظــٗي اهلٌفعــاهل  ٔال عــا الــٕ ٗف٘  ٖٔعخــ        

 كٗٛ با املخغلا  أسمٕب ؼمٗن املسار ِٕ األسمٕب املٍاسن لدراسٛ العالقا  الخشاب

ّٖد  اإلنضاٞ الٕصف٘ ملخغلا  الدراسٛ  ٕصٗجمل  مـ  املـخغلا  وـَ نٗـث الٍاعـٛ امل كاٖـٛ        

)الٕسن اؿساب٘، ٔالٕسن اؿسـاب٘ الٍسـ (، ٔالخشـخ  )اهلمـ ا  املعٗـارٙ، ٔوعاوـن اهل ـخال (        

                                                 
(

1
(Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications, and 

Programming, written by Barbara M. Byrne, second edition (2010). 



 لالٞ   ٖد   دأ د  عاده السعٗد              الٍى جٛ ال ٍاٟٗٛ لمعالقا  با الخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعاهل  ٔااٍاٞ الٍفس٘ ٔال عا الٕ ٗف٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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املخغلا  ٔ   ٗ ّا نسن  مـ  األِىٗـٛ وـَ ٔجّـٛ ٌظـ  عٍٗـٛ       بّد  ؼدٖد األِىٗٛ الٍس ٗٛ لخم  

 8(4كىا ظدٔه ) ال كث، ٔ ٗىا ٖم٘ ٌخاٟ   ٕصٗجمل املخغلا 

 (4جدٔه )

 ٌخاٟ  اإلنضاٞ الٕصف٘ ملخغلا  الدراسٛ

 قأر الدراسٛ

ٔسن 

 نساب٘
ٔسن نساب٘ 

 %ٌس 
ام ا  

 وعٗارٙ
وعاون 

 اهل خال 
درجٛ 

 املٕا قٛ
 راع٘ 1 26 52 2 3 62 21 2  ٍظٗي اهلٌفعاهل 

 راع٘ 5 25 52 2 2 62 22 2 الخقٗٗي إعادٚ

 راع٘ 4 02 67 2 0 60 22 2 الرتكٗا اإلهاب٘ إعادٚ

 راع٘ 3 01 67 2 4 53 56 1 الق ٕه

 راع٘ جد ا 2 26 55 2 2 62 02 2 الرتكٗا عمٜ نن املشكال  إعادٚ

 راع٘ 5 02 57 2 2 54 62 1 اؿٗاٚ الٍفسٗٛ جٕدٚ

 راع٘ 4 01 66 2 2 52 50 1 عادٚالس

 راع٘ 2 02 55 2 2 51 43 1 الخفااه

 راع٘ 4 02 74 2 6 55 67 1 األون

 راع٘ 0 00 67 2 2 62 22 2 الٕ ٗف٘ ال عا

 وا ٖم8٘ (4)ٖظّ  اؾدٔه
 نٗـث   "راع٘"عَ اسرتا ٗجٗا   ٍظٗي اهلٌفعاهل  عمٜ املسخٕٝ العاً  جاٞ  درجٛ ال عا

%، 3 62ممــا ٖــده عمــٜ أُ الٕســن الٍســ  قــد بمــل     21 2ا  العٍٗــٛ بمــل وخٕســن اســخجاب 

ــارٙ قــدرٓ    ــل وعاوــن        52 2بــام ا  وعٗ ــٜ ػــاٌس اهلســخجابا ،  قــد بم ممــا ٖــده عم

%، ٔقـد جـاٞ   مـ  اهلسـرتا ٗجٗا  و   ـٛ ٔ قـا        5 62%، أٙ بٍس ٛ ا فـا   1 26اهل خال  

 لدرجٛ أِىٗخّا وَ ٔجّٛ ٌظ  العٍٗٛ كىا ٖم8٘
 ٗن األٔه "اسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الرتكٗا عمٜ نن املشكال " نٗث بمل وخٕسـن  جاٞ يف الرت -

% كىــا كاٌــ   2 62ممــا ٖــده عمــٜ أُ الٕســن الٍســ  قــد بمــل      02 2اســخجابا  العٍٗــٛ  

ممـــا ٖـــده عمـــٜ ػـــاٌس  55 2بـــام ا  وعٗـــارٙ قـــدرٓ  "راعـــ٘ جـــد ا"،درجـــٛ ال عـــا 

 .%4 62ا فا  %، أٙ بٍس ٛ 2 26اهلسخجابا ،  قد بمل وعاون اهل خال  
جـاٞ يف الرت ٗــن الثــاٌ٘ "إعــادٚ الرتكٗــا اإلهـاب٘" نٗــث بمــل وخٕســن اســخجابا  العٍٗــٛ    -

ــل       22 2 ــد بمـ ــ  قـ ــن الٍسـ ــٜ أُ الٕسـ ــده عمـ ــا ٖـ ــا    0 60ممـ ــٛ ال عـ ــ  درجـ ــا كاٌـ % كىـ

ممــا ٖــده عمــٜ ػــاٌس اهلســخجابا ،  قــد بمــل      67 2بــام ا  وعٗــارٙ قــدرٓ  "راعــ٘"

 .%2 56ا فا  %، أٙ بٍس ٛ 4 02وعاون اهل خال  
جاٞ يف الرت ٗن الثالث "اسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الخقٗـٗي" نٗـث بمـل وخٕسـن اسـخجابا  العٍٗـٛ        -

 "راعـ٘"، %، كىا كاٌـ  درجـٛ ال عـا    2 62مما ٖده عمٜ أُ الٕسن الٍس  قد بمل  22 2

ممــا ٖــده عمــٜ ػــاٌس اهلســخجابا ، نٗــث بمــل وعاوــن       52 2بــام ا  وعٗــارٙ قــدرٓ  

 .%1 60ٍس ٛ ا فا  %، أٙ ب5 25اهل خال  
 56 1جاٞ يف الرت ٗـن األ ـل "اسـرتا ٗجٗٛ الق ـٕه" نٗـث بمـل وخٕسـن اسـخجابا  العٍٗـٛ           -

 "راعــ٘"،%، كىـا كاٌــ  درجــٛ ال عــا  4 53ممـا ٖــده عمــٜ أُ الٕسـن الٍســ  قــد بمــل   

ممــا ٖــده عمــٜ ػــاٌس اهلســخجابا ، نٗــث بمــل وعاوــن      67 2بــام ا  وعٗــارٙ قــدرٓ  

 .%3 54 ٛ ا فا  %، أٙ بٍس3 01اهل خال  



 0202  لسٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العدد اؿادٙ ٔ  اجملمد                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    فمٛ كمٗٛ 

ــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ

 

 

 

67 

نمــط وــَ  لــ  إىل   كٗــا العــاوما بــكدارا  جاوعــٛ اإلســكٍدرٖٛ عمــٜ اســرتا ٗجٗا   ٍظــٗي           

اهلٌفعاهل  اإلهابٗٛ ٔاملخىثمـٛ يف8 اسـرتا ٗجٗٛ إعـادٚ الرتكٗـا نـن املشـكال ، ٔاسـرتا ٗجٗٛ إعـادٚ         

عمـٜ   22 2، 22 2، 02 2الرتكٗـا اإلهـاب٘، ٔاسـرتا ٗجٗٛ إعـادٚ الخقٗٗىكٗـث بمـل وخٕسـن اهلسـخجابا          

ــم ٗٛ      الخـــٕال٘، ٔكاٌـــ  وخٕســـن اســـخجابا   مـــ  اهلســـرتا ٗجٗا  أكـــ  وـــَ اهلســـرتا ٗجٗا  السـ

  56 1ٔاملخىثمٛ يف اسرتا ٗجٗٛ الق ٕه نٗث كاُ وخٕسن اهلسخجابا  
       ًنٗـث   "وٕا ـ " جاٞ  درجٛ املٕا قٛ عمٜ ودٝ جٕدٚ اؿٗـاٚ الٍفسـٗٛ عمـٜ املسـخٕٝ العـا

%، 2 54ممــا ٖــده عمــٜ أُ الٕســن الٍســ  قــد بمــل    62 1عٍٗــٛ بمــل وخٕســن اســخجابا  ال

ــارٙ قــدرٓ    ــل وعاوــن        57 2بــام ا  وعٗ ممــا ٖــده عمــٜ ػــاٌس اهلســخجابا ،  قــد بم

%، ٔقــد جــاٞ  وكٌٕــا  جــٕدٚ اؿٗــاٚ الٍفســٗٛ    1 57%، أٙ بٍســ ٛ ا فــا   5 02اهل ــخال  

 و   ٛ ٔ قا  لدرجٛ أِىٗخّا وَ ٔجّٛ ٌظ  العٍٗٛ كىا ٖم8٘
ممـا ٖـده عمـٜ أُ     67 1الرت ٗن األٔه "األون" نٗث بمل وخٕسن اسخجابا  العٍٗـٛ  جاٞ يف  -

بـام ا  وعٗـارٙ    "وٕا ـ "، % كىا كاٌ  درجـٛ املٕا قـٛ   6 55الٕسن الٍس  قد بمل 

%، أٙ 4 02ممــا ٖــده عمــٜ ػــاٌس اهلســخجابا ،  قــد بمــل وعاوــن اهل ــخال      74 2قــدرٓ 

  %2 53بٍس ٛ ا فا  
ممـا ٖـده عمـٜ     50 1ٌ٘ "السعادٚ" نٗث بمل وخٕسن اسخجابا  العٍٗـٛ  جاٞ يف الرت ٗن الثا -

بام ا  وعٗارٙ  "وٕا  "،% كىا كاٌ  درجٛ املٕا قٛ 2 52أُ الٕسن الٍس  قد بمل 

%، أٙ 4 01ممــا ٖــده عمــٜ ػــاٌس اهلســخجابا ،  قــد بمــل وعاوــن اهل ــخال    66 2قــدرٓ 

  %2 54بٍس ٛ ا فا  
ممـا ٖـده عمـٜ     43 1اه" نٗث بمل وخٕسن اسخجابا  العٍٗـٛ  جاٞ يف الرت ٗن األ ل "الخفا -

بـــام ا   "وٕا ـــ "،% كىـــا كاٌـــ  درجـــٛ املٕا قـــٛ  2 51أُ الٕســـن الٍســـ  قـــد بمـــل  

ممــا ٖــده عمــٜ ػــاٌس اهلســخجابا ،  قــد بمــل وعاوــن اهل ــخال       55 2وعٗــارٙ قــدرٓ  

  %2 57%، أٙ بٍس ٛ ا فا  2 02
جـٕدٚ اؿٗـاٚ الٍفسـٗٛ" لـدٙ العـاوما بـكدارا  جاوعـٛ        نمط وَ  ل  إىل وسخٕٝ ااٍـاٞ الٍفسـ٘ "  

ٔكـاُ أعالِـا يف األِىٗـٛ    43 1، 62 1اإلسكٍدرٖٛ ٖعد وق ٕهل ، نٗث   أح وخٕسن اهلسخجابا  با 

"األوــن" ثــي "الســعادٚ" ٔأ ــل ا "الخفــااه"، ٔرغــي  لــ  مل ٖضــن وســخٕٝ جــٕدٚ اؿٗــاٚ الٍفســٗٛ إىل         

  3 – 2با املخٕسن وَ املسخٕٝ امل غٕب  ْٗ، ٔال ٙ ٖرتأح 

     ٘ نٗـث بمـل وخٕسـن اسـخجابا       "راعـ٘" جاٞ  درجٛ ال عـاعمٜ وسـخٕٝ ال عـا الـٕ ٗف

 67 2%، بـام ا  وعٗـارٙ قـدرٓ    2 62مما ٖده عمٜ أُ الٕسن الٍسـ  قـد بمـل     22 2العٍٗٛ 

%، أٙ بٍسـ ٛ ا فـا    0 00مما ٖده عمٜ ػاٌس اهلسخجابا ،  قد بمل وعاوـن اهل ـخال    

55 6%  
 

هل خ ار صكٛ الف عٗا  املخعمقٛ بٕجٕد عالقٛ  ا  دهللٛ وعٍٕٖٛ با وخغلا  الدراسٛ، نٗـث مت  

                                 ٔأســــــــــمٕب اهلمــــــــــدار الخــــــــــدره٘ ،Correlationاســــــــــخلدً أســــــــــمٕب اهلر  ــــــــــا  اـيــــــــــ٘

Stepwise Regression دراسٛ، ٔجاٞ  الٍخاٟ  كىا ٖم8٘هل خ ار   ٔض ال 

 

 

 

 

 



 لالٞ   ٖد   دأ د  عاده السعٗد              الٍى جٛ ال ٍاٟٗٛ لمعالقا  با الخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعاهل  ٔااٍاٞ الٍفس٘ ٔال عا الٕ ٗف٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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Correlation
 الخال٘ ٌخاٟ  ؼمٗن اهلر  ا  با وخغلا  الدراس8ٛ (5)ٖٕعح اؾدٔه

 (5جدٔه )

 ٌخاٟ  ؼمٗن اهلر  ا  با وخغلا  الدراسٛ
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الرتكٗا  إعادٚ

 اإلهاب٘

2 401

**

 

 

     

477 2 الق ٕه

**

 2 267

**

 

 

    

الرتكٗا  إعادٚ

عمٜ نن 

 املشكال 

2 476

**

 2 402

**

 2 575

**

 

 

   

550 2 السعادٚ

** 

2 400

** 

2 542

** 

2 556

** 

 

  

526 2 الخفااه

** 

2 401

** 

2 532

** 

2 620

**

 2 642

**

 

 

 

473 2 األون

** 

2 350

** 

2 606

**

 2 622

** 

2 612

**

 2 622

**

 

 

554 2 ال عا الٕ ٗف٘

** 

2 447

**

 2 567

** 

2 620

** 

2 652

**

 2 631

**

 2 622

**

 

 ( وا ٖم58٘اؾدٔه)ٖظّ  

       ،ٔجــٕد عالقــٛ ار  ــا   ا  دهللــٛ وعٍٕٖــٛ بــا اســرتا ٗجٗا   ٍظــٗي اهلٌفعــاهل  ٔالخفــااه

ا ٗجٗا  ِـ٘ "اسـرتا ٗجٗٛ إعـادٚ الرتكٗـا عمـٜ نـن املشــكال "       ٔكـاُ أعمـٜ  مـ  اهلسـرت    

، ٖمـــ٘  لـــ  "اســـرتا ٗجٗٛ الق ـــٕه" نٗـــث بمـــل وعاوـــن   620 2نٗـــث بمـــل وعاوـــن اهلر  ـــا   

ــا        532 2اهلر  ــا   ــل وعاوــن اهلر   ، ٔيف 526 2، ثــي "اســرتا ٗجٗٛ إعــادٚ الخقٗــٗي" نٗــث بم

    ٘ ، 401 2" نٗـث بمـل وعاوـن اهلر  ـا      الرت ٗن األ ل "اسـرتا ٗجٗٛ إعـادٚ الـخفكل اإلهـاب

 ٕجد عالقٛ  ا  " ق ٕه الف ض األٔهلكٍن وٍّا مما ٖع   22 2ٔ ل  عٍد وسخٕٝ وعٍٕٖٛ 

 دهللٛ  إنضاٟٗٛ با اسرتا ٗجٗا    ٍظٗي اهلٌفعاهل  ٔالخفااه" 

  ُٔجٕد عالقٛ ار  ا   ا  دهللٛ وعٍٕٖٛ با اسرتا ٗجٗا   ٍظٗي اهلٌفعاهل  ٔاألون، ٔكا

، ٖمـ٘  606 2 م  اهلسرتا ٗجٗا  ِ٘ "اسرتا ٗجٗٛ الق ٕه" نٗث بمل وعاون اهلر  ا   أعمٜ

، ثـي  622 2 ل  "اسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الرتكٗا عمٜ نن املشكال " نٗث بمل وعاون اهلر  ا  

ــا        ــن اهلر  ـ ــل وعاوـ ــث بمـ ــٗي" نٗـ ــادٚ الخقٗـ ــرتا ٗجٗٛ إعـ ــل  473 2"اسـ ــن األ ـ ، ٔيف الرت ٗـ

، ٔ لـــ  عٍـــد 350 2 اإلهـــاب٘" نٗـــث بمـــل وعاوـــن اهلر  ـــا   "اســـرتا ٗجٗٛ إعـــادٚ الـــخفكل

٘   لكـٍن وٍّـا ممـا ٖعـ       22 2وسخٕٝ وعٍٕٖـٛ    ٕجـد عالقـٛ  ا  دهللـٛ     " ق ـٕه الفـ ض الثـاٌ

 إنضاٟٗٛ با اسرتا ٗجٗا   ٍظٗي اهلٌفعاهل  ٔاألون" 

      ،ٚٔجــٕد عالقــٛ ار  ــا   ا  دهللــٛ وعٍٕٖــٛ بــا اســرتا ٗجٗا   ٍظــٗي اهلٌفعــاهل  ٔالســعاد 

ٔكـاُ أعمـٜ  مـ  اهلسـرتا ٗجٗا  ِـ٘ "اسـرتا ٗجٗٛ إعـادٚ الرتكٗـا عمـٜ نـن املشــكال "           

، ٖم٘  ل  "اسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الخقٗـٗي" نٗـث بمـل وعاوـن     556 2نٗث بمل وعاون اهلر  ا  

، ٔيف الرت ٗــن 542 2، ثــي "اســرتا ٗجٗٛ الق ــٕه" نٗــث بمــل وعاوــن اهلر  ــا  550 2اهلر  ــا  

، ٔ لـ  عٍـد   440 2ادٚ الخفكل اإلهاب٘" نٗث بمل وعاون اهلر  ا  األ ل "اسرتا ٗجٗٛ إع

 ٕجـد عالقـٛ  ا  دهللـٛ     " ق ـٕه الفـ ض الثالـث   لكٍن وٍّـا ممـا ٖعـ      23 2وسخٕٝ وعٍٕٖٛ 

 إنضاٟٗٛ با اسرتا ٗجٗا    ٍظٗي اهلٌفعاهل  ٔالسعادٚ" 
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  هل  ٔال عـــا ٔجـــٕد عالقـــٛ ار  ـــا   ا  دهللـــٛ وعٍٕٖـــٛ بـــا اســـرتا ٗجٗا   ٍظـــٗي اهلٌفعـــا

الٕ ٗف٘، ٔكـاُ أعمـٜ  مـ  اهلسـرتا ٗجٗا  ِـ٘ "اسـرتا ٗجٗٛ إعـادٚ الرتكٗـا عمـٜ نـن           

، ٖمــ٘  لــ  "اســرتا ٗجٗٛ الق ــٕه" نٗــث بمــل    620 2املشــكال " نٗــث بمــل وعاوــن اهلر  ــا    

، 554 2، ثي "اسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الخقٗٗي" نٗـث بمـل وعاوـن اهلر  ـا      567 2وعاون اهلر  ا  

 ــل "اســرتا ٗجٗٛ إعــادٚ الرتكٗــا اإلهـاب٘" نٗــث بمــل وعاوــن اهلر  ــا   ٔيف الرت ٗـن األ 

 ٕجــد " ق ــٕه الفــ ض ال ابــعلكــٍن وٍّـا ممــا ٖعــ    22 2، ٔ لـ  عٍــد وســخٕٝ وعٍٕٖــٛ  444 2

 عالقٛ  ا  دهللٛ  إنضاٟٗٛ با اسرتا ٗجٗا    ٍظٗي اهلٌفعاهل  ٔال عا الٕ ٗف٘" 
     بـا الخفـااه ٔال عـا الـٕ ٗف٘، نٗـث بمـل       ٔجٕد عالقٛ ار  ـا   ا  دهللـٛ وعٍٕٖـٛ وٕج ـ ٛ

" ٕجـــد عالقـــٛ  ا  دهللـــٛ  ق ـــٕه الفـــ ض اــــاوس، ممـــا ٖعـــ  631 2وعاوـــن اهلر  ـــا  

 إنضاٟٗٛ با الخفااه ٔال عاالٕ ٗف٘"   
      ٔجــٕد عالقــٛ ار  ــا   ا  دهللــٛ وعٍٕٖــٛ وٕج ــٛ بــا األوــن ٔال عــا الــٕ ٗف٘، نٗــث بمــل

ــا    ــن اهلر  ـ ــ    622 2وعاوـ ــا ٖعـ ــٕه ممـ ــادل " ق ـ ــ ض السـ ــٛ  الفـ ــٛ  ا  دهللـ ــد عالقـ  ٕجـ

 إنضاٟٗٛ با األون ٔال عا الٕ ٗفٜ" 
            ٔجٕد عالقٛ ار  ـا   ا  دهللـٛ وعٍٕٖـٛ وٕج ـٛ بـا السـعادٚ ٔال عـا الـٕ ٗف٘، نٗـث بمـل

 ٕجد عالقٛ  ا  دهللٛ إنضاٟٗٛ ق ٕه الف ض السابع "مما ٖع   652 2وعاون اهلر  ا  

 با السعادٚ ٔال عا الٕ ٗفٜ" 
 د  عالقا   ا  دهللٛ وعٍٕٖٛ با اسرتا ٗجٗا   ٍظٗي اهلٌفعاهل  )املخغلا  املسـخقمٛ(  ٔج

ٔبعغّا ال عض، ٔك ل  ٔجد  عالقا   ا  دهللٛ وعٍٕٖـٛ بـا وـخغلا  جـٕدٚ اؿٗـاٚ      

الٍفســٗٛ ٔبعغــّا الــ عض )املــخغلا  الٕســٗيٛ( ممــا ٖــده عمــٜ  عــ ض الٍىــا   ملشــكمٛ     

ــ  ا    ــا  اـيٗــــٛ، األوــ ــدد العالقــ ــ٘ منــــا        عــ ــا   املالٟىــــٛ ِــ ــ دٙ إىل أُ الٍىــ ــ ٙ ٖــ                  لــ

Stepwise Regression       ٛ                   ، نٗـــث ٖـــخي الخغمـــن عمـــٜ وشـــكمٛ  عـــدد العالقـــا  اـيٗـــ

Multi Collinearity. 

 Stepwise Regression 

ٌخــاٟ  اهلمــدار الخــدره٘ لمعالقــا  بــا املــخغلا  املســخقمٛ ٔكــٍن وــَ  الخــال٘  (6)ٖٕعــح اؾــدٔه

 املخغلا  الٕسٗيٛ ٔاملخغل الخابع وا ٖم8٘
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 (6جدٔه )

ٛ ٔكٍن وَ املخغلا  الٕسٗيٛ ٔاملخغل با املخغلا  املسخقم Stepwise Regressionٌخاٟ  اهلمدار الخدره٘ 

 الخابع
 املخغل الخابع                  

 

 املخغلا  املسخقمٛ

 بٗاُ

الخفااه 

M2 
السعادٚ 

M1  األونM3 
ال عا 

 Yالٕ ٗف٘ 

 ثاب  اهلمدار
 041 2- 043 2- 274 2- 022 2 املعاون

T test 2 712 -2 525 -2 270 -2 251 

Sig. 2 133 2 265 2 017 2 067 

X1 إعادٚ الخقٗٗي 

 320 2  363 2 072 2 املعاون

T test 0 622 3 250  3 222 

Sig. 2 225 2 222  2 222 

X2 ٘إعادٚ الرتكٗا اإلهاب 

    املعاون
 

T test     

Sig.     

X3 الق ٕه 

  426 2   املعاون

T test   3 202  

Sig.   2 222  

X4  إعادٚ الرتكٗا عمٜ نن املشكال 

 363 2 173 2 273 2 372 2 املعاون

T test 5 247 3 162 1 123 5 137 

Sig. 2 222 2 222 2 220 2 222 

R Square 2 444 2 455 2 527 2 520 

F test 201 2 213 2 264 1 271 4 

Sig. 2 222 2 222 2 222 
2 222 

 ( وا ٖم68ٖ٘خغح وَ اؾدٔه )

ٗـ    - ا   ٔ دهللـٛ وعٍٕٖـٛ عمـٜ      ث  اسرتا ٗجٗٛ "إعادٚ الرتكٗا عمٜ نـن املشـكال " أثلا  إهاب

كن وخغلا  ااٍاٞ الٍفسـ٘، ٔكاٌـ  أكثـ   ـأثلا  عمـٜ وـخغل الخفـااه نٗـث بمـل  لـ            

 ، ثـي وـخغل األوـن نٗـث    273 2، ٖم٘  ل  وخغل السعادٚ نٗث بمل  لـ  الخـأثل   372 2الخأثل 

  363 2، كىا بمل  أثل  م  اهلسرتا ٗجٗٛ عمٜ ال عا الٕ ٗف٘ 173 2بمل  ل  الخأثل 
 ــ ث  اســرتا ٗجٗٛ الق ــٕه  ــأثلا  إهابٗــا   ٔ دهللــٛ وعٍٕٖــٛ عمــٜ وــخغل الســعادٚ نٗــث بمــل    -

 426 2 ل  الخأثل 
ــا   ٔ دهللــٛ وعٍٕٖــٛ عمــٜ كــٍن وــَ وــخغل           - ــٗي  ــأثلا  إهابٗ  ــ ث  اســرتا ٗجٗٛ إعــادٚ الخقٗ

ا ٛ إىل ، باإلعــ072 2، ٔالخفــااه نٗــث بمــل  لــ  الخــأثل    363 2الســعادٚ نٗــث بمــل الخــأثل   

  320 2 أثلِا عمٜ ال عا الٕ ٗف٘، نٗث بمل  ل  الخأثل 
إعــادٚ الرتكٗــا اإلهــاب٘" عمــٜ وــخغلا  ااٍــاٞ الٍفســ٘ أٔ  :مل ٖظّــ   ــأثل هلســرتا ٗجٗٛ  -

ال عا الٕ ٗف٘ ٌظـ ا  ألٌّـا  ـ   ن إىل نـدري كـ ل وـع اسـرتا ٗجٗٛ "الرتكٗـا عمـٜ نـن           

 املشكال " 



 0202  لسٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العدد اؿادٙ ٔ  اجملمد                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    فمٛ كمٗٛ 

ــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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% وـَ  4 44ٗٗي"، "إعادٚ الرتكٗـا عمـٜ نـن املشـكال " نـٕال٘       فس  اسرتا ٗجٗا  "إعادٚ الخق -

% وــَ وــخغل الســعادٚ، 5 45الــخغلا  الــيت ؼــدا يف وــخغل الخفــااه، كىــا  فســ  نــٕال٘  

 % وَ وخغل ال عا الٕ ٗف٘ 0 52ٔ فس  
 فس  اسرتا ٗجٗا  "إعادٚ الخقٗـٗي"، "الق ـٕه"، "إعـادٚ الرتكٗـا عمـٜ نـن املشـكال " نـٕال٘          -

 .الخغلا  اليت ؼدا يف وخغل األون% وَ 4 44
ٖٕعـح  ٔ ،الٕسـٗيٛ ٔاملـخغل الخـابع   املـخغلا   بـا  Stepwise Regressionٌخاٟ  اهلمدار الخـدره٘  

 ٌخاٟ  اهلمدار الخدره٘ لمعالقا  با املخغلا  الٕسٗيٛ ٔاملخغل الخابع وا ٖم8٘ (7) اؾدٔه

 (7جدٔه )

 با الٕسٗيٛ ٔاملخغل الخابع Stepwise Regressionٌخاٟ  اهلمدار الخدره٘ 

 .Sigوسخٕٝ املعٍٕٖٛ  T test املعاوال  املخغلا 
 222 2 442 0 120 2 ثاب  اهلمدار

M1 ٚ222 2 571 6 532 2 السعاد 

M3 224 2 652 0 004 2 الخفااه 

R square 2 552 

F test 330 0 

Sig. 2 222 

 وا ٖم8٘ (7)ٖخغح وَ اؾدٔه

ا  "الســعادٚ" ٔ"الخفــااه"  ــأثلا  إهابٗـــا   ٔ دهللــٛ وعٍٕٖــٛ عمــٜ كــن ال عـــا         ــ ث  وــخغل   -

 عمٜ الخٕال٘  004 2، 532 2الٕ ٗف٘، ٔبمل  ل  الخأثل 
مل ٖظّ   أثل ملخغل "األون" عمٜ وخغل ال عا الٕ ٗف٘ ٌظ ا  هلر  اطْ مبخغلٙ السـعادٚ   -

 ٔالخفااه 
% وَ الخغلا  اليت ؼدا يف وـخغل ال عـا   2 55ل٘ ٖفس  املخغلاُ "السعادٚ" ٔ"الخفااه" نٕا -

 الٕ ٗف٘ 
 Path analysisمنٕ   الدراس8ٛ ؼمٗن املسار 

نٗـــث ٖٕجــــد وــــخغل ٔســــٗن ِٔــــٕ "جــــٕدٚ اؿٗــــاٚ   Path Analysisمت اســـخلداً ؼمٗــــن املســــار  

ــٜ  الٍفسٗٛ" ــخىن عمـ ــعادٚ"،  M1ٔ شـ ــااه"،  M2"السـ ــخقن  "األون" M3"الخفـ ــاملخغل املسـ ــاملث  بـ ــث ٖخـ  نٗـ

"إعـادٚ الرتكٗـا اإلهـاب٘"،     X2"إعـادٚ الخقٗـٗي"،    X1اسرتا ٗجٗا   ٍظٗي اهلٌفعـاهل  ٔ شـخىن عمـٜ    

X3   ،"الق ـٕه"X4 " كىــا أٌــْ ٖــ ث  يف ٌفــس الٕقــ  عمــٜ املــخغل "إعــادٚ الرتكٗــا عمــٜ نــن املشــكال ،

 الخال8٘ (0)"ال عا الٕ ٗف٘"  ِٔ ا املسار ميكَ ٔصفْ أٔ متثٗمْ يف الشكن Yالخابع

 



 لالٞ   ٖد   دأ د  عاده السعٗد              الٍى جٛ ال ٍاٟٗٛ لمعالقا  با الخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعاهل  ٔااٍاٞ الٍفس٘ ٔال عا الٕ ٗف٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 (0شكن )

                                         شكن املسار ؾٕدٚ اؿٗاٚ الٍفسٗٛ كىخغل ٔسٗن لمعالقٛ با اسرتا ٗجٗٛ 

 اهلٌفعاهل  ٔال عا الٕ ٗف٘ ٍظٗي 

وـــــــــــــــخغل 

  وسخقن

وــــــــــخغل 

  ٔسٗن

ند 

 اـيأ
 

وــــــــــــــخغل 

   ابع

 وا ٖم8٘ ا مىسارل (0)ٖخغح وَ شكن

اؿٗــاٚ الٍفســٗٛ )الســعادٚ، ٔالخفــااه، ٔاألوــن( اــا  ــأثل و اشــ   جــٕدٚ  املــخغلا  الٕســٗي8ٛ -

عمٜ املخغل الخابع )ال عا الـٕ ٗف٘( نٗـث اػـآ األسـّي وـَ املـخغل الٕسـٗن إىل املـخغل         

 الخابع  شل إىل الخأثل امل اش  وَ املخغل الٕسٗن عمٜ املخغل الخابع 

هل  )إعـــادٚ الخقٗـــٗي، ٔإعـــادٚ الرتكٗـــا  اســـرتا ٗجٗا   ٍظـــٗي اهلٌفعـــااملـــخغلا  املســـخقم8ٛ  -

اإلهاب٘، ٔالق ٕه، ٔإعادٚ الرتكٗا عمٜ نـن املشـكال ( اـا  ـأثل و اشـ  عمـٜ املـخغلا         

ــابع )ال عــا          ــٜ املــخغل الخ ــأثل و اشــ  عم الٕســٗيٛ )الســعادٚ، ٔالخفــااه، ٔاألوــن(، ٔاــا  

ٗيٛ الــيت بــدٔرِا الــٕ ٗف٘( ٔ ــأثل غــل و اشــ  وــَ  ــاله  أثلِــا عمــٜ املــخغلا  الٕســ  

   ث  عمٜ املخغل الخابع 
ؾــٕدٚ اؿٗــاٚ الٍفســٗٛ كىــخغل ٔســٗن    ٖٕعــح الخــأثلا  امل اشــ ٚ ٔغــل امل اشــ ٚ    ( 22) ٔاؾــدٔه

 لمعالقٛ با اسرتا ٗجٗٛ  ٍظٗي اهلٌفعاهل  ٔال عا الٕ ٗف8٘

 

 

 

 

 

 



 0202  لسٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العدد اؿادٙ ٔ  اجملمد                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    فمٛ كمٗٛ 

ــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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 (22جدٔه )

 ٔسٗن لمعالقٛ با اسرتا ٗجٗٛ  ٍظٗي اهلٌفعاهل  ؾٕدٚ اؿٗاٚ الٍفسٗٛ كىخغلالخأثلا  امل اش ٚ ٔغل امل اش ٚ 

 ٔال عا الٕ ٗف٘

 املخغلا 

 املسخقمٛ

 

 

 

 

 املخغلا 

 الخابعٛ

ٌــــــــــــٕل  

 الخأثل

X1
ي

ٗ
ٗ
ق

خ
ل
 ا
ٚ
د
ا
ع

إ
 

X2
 

ا
ٗ
ك

رت
ل
 ا
ٚ
د
ا
ع

إ
 

 
٘

ب
ا
ه

إل
ا

 

X3 ه
ٕ
 
ق
ل
ا

 

X4
 

ٜ
م
ع

 
ا
ٗ
ك

رت
ل
 ا
ٚ
د
ا
ع

إ
  
 

 

 
ال

ك
ش

مل
 ا
ن

ن
 

M1
 

ٚ
د
ا
ع
س

ل
ا

 

M2
 

ه
ا
ا
ف
خ
ل
ا

 

M3
 

ن
و

أل
ا

 

M1 ٚالسعاد 

و اش  

    064 2 017 2 222 2 246 2 ٘()كم

M2 الخفااه 

و اش  

    223 2 225 2 223 2 022 2 )كم٘(

M3 األون 

و اش  

    046 2 455 2 222 2 202 2 )كم٘(

Y ٘ال عا الٕ ٗف 

 272 2 227 2 216 2 222 2 و اش 
2 422 2 225 2 241 

غل 

 و اش 

2 065 2 256 2 272 2 276 2 2 2 
 241 2 225 2 422 2 067 2 127 2 024 2 106 2 كم٘

 ( بعد دراسٛ الخأثلا  امل اش ٚ ٔغل امل اش ٚ وا ٖم228ٖ٘خغح وَ اؾدٔه)

لمىــخغلا  املســخقم8ٛ اســرتا ٗجٗا   ٍظــٗي اهلٌفعــاهل       و اشــ ٚ )كمٗــٛ(  ــأثلا    ٕدٔجــ -

)إعــادٚ الخقٗــٗي، إعــادٚ الرتكٗــا اإلهــاب٘، الق ــٕه، إعــادٚ الرتكٗــا عمــٜ نــن املشــكال (   

ٔكــاُ مــٜ  املــخغلا  الٕســٗي8ٛ جــٕدٚ اؿٗــاٚ الٍفســٗٛ )الســعادٚ، ٔالخفــااه، ٔاألوــن(،      ع

، ٖمـ٘  لــ   455 2أعالِـا  ـأثل "اسـرتا ٗجٗٛ الق ــٕه" عمـٜ "األوـن" نٗـث بمــل  لـ  الخـأثل         

، ثـي  ـأثل   246 2 أثل "اسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الخقٗـٗي" عمـٜ "السـعادٚ" نٗـث بمـل  لـ  الخـأثل        

ٚ الرتكٗـا عمــٜ نـن املشـكال " عمـٜ "الخفــااه" نٗـث بمـل  لـ  الخــأثل        "اسـرتا ٗجٗٛ إعـاد  

، بٍٗىا جاٞ يف امل  ٗٛ األ ـلٚ  ـأثل "اسـرتا ٗجٗٛ إعـادٚ الخقٗـٗي" عمـٜ "األوـن" نٗـث         223 2

الخــال٘  ــأثل املــخغلا  املســخقمٛ عمــٜ املــخغلا   (1) ٖٕٔعــح الشــكن  20 2بمــل  لــ  الخــأثل 

 الٕسٗي8ٛ

 

 (1شكن )

 ملخغلا  املسخقمٛ عمٜ املخغلا  الٕسٗيٛ أثل ا



 لالٞ   ٖد   دأ د  عاده السعٗد              الٍى جٛ ال ٍاٟٗٛ لمعالقا  با الخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعاهل  ٔااٍاٞ الٍفس٘ ٔال عا الٕ ٗف٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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لمىخغلا  الٕسٗيٛ عمٜ املخغل الخـابع )ال عـا الـٕ ٗف٘(،     و اش ٚ )كمٗٛ(جٕد  أثلا  ٔ -

، ٖمــــ٘  لــــ  422 2ٔكــــاُ أعالِــــا  ــــأثل اســــرتا ٗجٗٛ الســــعاٚ نٗــــث بمــــل  لــــ  الخــــأثل   

ن نٗـث بمـل  لـ     ، ثـي اسـرتا ٗجٗٛ األوـ   241 2اسرتا ٗجٗٛ الخفااه نٗـث بمـل  لـ  الخـأثل     

  225 2الخأثل 
ــأثلا    - ــٕد  ـ ــ ٚٔجـ ــادٚ      و اشـ ــاهل  )إعـ ــٗي اهلٌفعـ ــرتا ٗجٗا   ٍظـ ــخقم8ٛ اسـ ــخغلا  املسـ لمىـ

الخقٗــٗي، إعــادٚ الرتكٗــا اإلهــاب٘، الق ــٕه، إعــادٚ الرتكٗــا عمــٜ نــن املشــكال ( عمــٜ         

اإلهـاب٘  ٔكاُ أعالِا  أثل اسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الرتكٗا املخغل الخابع8 ال عا الٕ ٗف٘، 

، ٖمـ٘  لـ   ـأثل اسـرتا ٗجٗٛ الق ـٕه نٗـث بمـل  لـ  الخـأثل          216 2نٗث بمل  لـ  الخـأثل   

، ٔيف 272 2، ثي اسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الرتكٗا عمٜ نـن املشـكال  نٗـث بمـل  لـ  الخـأثل       227 2

  222 2امل   ٛ األ لٚ اسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الخقٗٗي نٗث بمل  ل  الخأثل 

لمىــخغلا  املســخقم8ٛ اســرتا ٗجٗا   ٍظــٗي اهلٌفعــاهل  )إعــادٚ   اشــ ٚغــل ؤجــٕد  ــأثلا   -

الخقٗــٗي، إعــادٚ الرتكٗــا اإلهــاب٘، الق ــٕه، إعــادٚ الرتكٗــا عمــٜ نــن املشــكال ( عمــٜ         

ٔكاُ أعالِا  أثل اسـرتا ٗجٗٛ إعـادٚ الخقٗـٗي نٗـث بمـل      املخغل الخابع8 ال عا الٕ ٗف٘، 

رتا ٗجٗٛ إعـادٚ الرتكٗـا عمـٜ نـن املشـكال  نٗـث       ، ٖم٘  ل   ـأثل اسـ  065 2 ل  الخأثل 

، ٔيف امل   ــٛ 272 2، ثــي اســرتا ٗجٗٛ الق ــٕه نٗــث بمــل  لــ  الخــأثل   276 2بمــل  لــ  الخــأثل  

  256 2األ لٚ اسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الرتكٗا اإلهاب٘ نٗث بمل  ل  الخأثل 

ا ٗجٗا   ٍظـٗي اهلٌفعـاهل  عمـٜ    الخأثلا  امل اش ٚ ٔغل امل اشـ ٚ ٔالكمٗـٛ هلسـرت    (2)ٖٕٔعح الشكن

 ال عا الٕ ٗف8٘

 

 (2شكن )

 الخأثلا  امل اش ٚ ٔغل امل اش ٚ ٔالكمٗٛ هلسرتا ٗجٗا   ٍظٗي اهلٌفعاهل  عمٜ ال عا الٕ ٗف٘

 ٌسخلمط مما س   وا ٖم8٘

ٔجــٕد  ــأثلا  غــل و اشــ ٚ لمىــخغلا  املســخقمٛ "اســرتا ٗجٗا   ٍظــٗي اهلٌفعــاهل " عمــٜ       -

بع "ال عــا الــٕ ٗف٘"، ٔ لــ  عــَ ط ٖــ   أثلِــا عمــٜ وــخغلا  جــٕدٚ اؿٗــاٚ  املــخغل الخــا

الٍفســٗٛ كىــخغلا  ٔســٗيٛ، ٔكاٌــ  ِــ ٓ الخــأثلا  أكــ  وــَ الخــأثلا  امل اشــ ٚ يف  

نالــٛ اســرتا ٗجٗا 8 إعــادٚ الرتكٗــا عمــٜ نــن املشــكال ، ٔالق ــٕه، ٔإعــادٚ الخقٗــٗي، ممــا   

ا اسـرتا ٗجٗا   ٍظـٗي اهلٌفعـاهل  ٔال عـا     ٖ كد دٔر املـخغلا  الٕسـٗيٛ يف العالقـٛ بـ    

 الٕ ٗف٘ 

ــا         - ــابع "ال عـ ــخغل الخـ ــٜ املـ ــاهل  عمـ ــٗي اهلٌفعـ ــرتا ٗجٗا   ٍظـ ــ ٚ هلسـ ــأثلا  و اشـ ــٕد  ـ ٔجـ

ا  املــــخغلا  الٕســــٗيٛ مل ؼــــ   أثــــ  الخــــأثلا  امل اشــــ ٚ لمىــــخغلالـــٕ ٗف٘"، أٙ أُ  



 0202  لسٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العدد اؿادٙ ٔ  اجملمد                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    فمٛ كمٗٛ 

ــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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   ٟ  Partial meditationٗـٛ  املسخقمٛعمٜ املخغل الخابع، مما ٖعـ  أُ الٕسـيٗٛ ٔسـٗيٛ جا

 ٔلٗس  ٔسٗيٛ كمٗٛ 
نمط مما س   أُ وخغلا  جٕدٚ اؿٗاٚ الٍفسٗٛ  عخ  وخغلا  ٔسٗيٛ جاٟٗـٛ يف العالقـٛ بـا    

 اسرتا ٗجٗا   ٍظٗي اهلٌفعاهل  ٔال عا الٕ ٗف٘ 

 8( الخال22٘باؾدٔه )ٔبخقدٖ  وعاوال  الٍىٕ   جاٞ  الٍخاٟ  كىا 

 (22جدٔه )

 ؾٕدٚ اؿٗاٚ الٍفسٗٛ كىخغل ٔسٗن لمعالقٛ با اسرتا ٗجٗٛ  ٍظٗي اهلٌفعاهل  ٔال عا الٕ ٗف٘  قدٖ  املعمىا 

 املخغلا 

 βاملعاون 
Estimate 

 اـيأ املعٗارٙ
S.E. 

 القٗىٛ اؿ جٛ
C.R. 

 املعٍٕٖٛ
P R square 

Intercept -.686 .298 -2.304 .021 0.747 

M1 <--- X1 .468 .128 3.652 *** 

 
M1 <--- X2 .111 .099 1.120 .263 

M1 <--- X3 .239 .133 1.994 .045 

M1 <--- X4 .286 .141 2.025 .043 

Intercept .071 .273 .261 .794 0.794 

M2 <--- X1 .201 .118 1.912 .049 

 
M2 <--- X2 .115 .091 1.259 .208 

M2 <--- X3 .147 .122 1.203 .229 

M2 <--- X4 .445 .130 3.430 *** 

Intercept -.575 .284 -2.028 .043 0.762 

M3 <--- X1 .020 .122 .166 .869 

 
M3 <--- X2 .140 .094 1.480 .139 

M3 <--- X3 .677 .127 5.332 *** 

M3 <--- X4 .268 .135 1.992 .046 

Intercept -.141 .149 -.949 .343 0.871 

Y <--- X1 .041 .068 .605 .545 

 

Y <--- X2 .138 .048 2.903 .004 

Y <--- X3 .119 .079 1.512 .131 

Y <--- X4 .092 .077 1.196 .232 

Y <--- M1 .604 .065 9.233 *** 

Y <--- M2 .017 .071 .241 .810 

Y <--- M3 .063 .069 .923 .356 

  222 2*** وسخٕٝ وعٍٕٖٛ أقن وَ 

 

 



 لالٞ   ٖد   دأ د  عاده السعٗد              الٍى جٛ ال ٍاٟٗٛ لمعالقا  با الخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعاهل  ٔااٍاٞ الٍفس٘ ٔال عا الٕ ٗف٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ٕ   املعادهل  كىا ٖم8٘ميكَ صٗاغٛ من( 22)وَ اؾدٔه

M1 = -0.686+0.468*X1+0.239*X3+0.286*X4+ε  (1) R2= 0.747 
M2 = 0.071+0.201*X1+0.445*X4+ε                           (2) R2= 0.794 
M3 = -0.575+0.677*X3+0.268*X4+ε                          (3) R2= 0.762 
Y = -0.141 +0.138*X2+ 0.604*M1+ε                          (4) R2 = 0.871 

 نٗث إ8ُ

X1  اسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الخقٗٗي            X2  ٘اسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الرتكٗا اإلهاب 

 X3  اسرتا ٗجٗٛ الق ٕه                  X4   اسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الرتكٗا عمٜ نن املشكال 

 M1  ٚالسعاد                         M2 الخفااه  

 M3  األون                            Y ٘ال عا الٕ ٗف             ε  ٟ٘اـيأ العشٕا 

"اسـرتا ٗجٗٛ إعـادٚ الخقٗـٗي" ِـٕ أقـٕٝ املـخغلا         X1( أُ املـخغل  2ٖخغح وَ املعادلٛ رقـي )   

خقٗـٗي  أٙ أُ ؼسـَ إعـادٚ ال   246 2"السـعادٚ" نٗـث بمـل  لـ  الخـأثل       M1الٕسـٗن  أثلا  عمٜ املـخغل  

ــدار     ــعادٚ مبقـ ــ دٙ إىل ؼســـَ يف السـ ــدٚ ٖـ ــٛ ٔانـ ــ  املـــخغل    246 2بدرجـ ــٛ، ٖمـــ٘  لـ ــادٚ  X4درجـ "إعـ

أٙ أُ ؼسـَ إعـادٚ الرتكٗـا عمـٜ نـن       064 2الرتكٗـا عمـٜ نـن املشـكال " نٗـث بمـل  لـ  الخـاثل         

نٗـث   "الق ـٕه"  X3درجٛ، ثي املـخغل   064 2املشكال  بدرجٛ ٔاندٚ ٖخ عّا ؼسَ يف السعادٚ مبقدار 

  064 2أٙ أُ ؼسَ الق ٕه بدرجٛ ٔاندٚ ٖخ عْ ؼسَ يف السعادٚ مبقدار  017 2بمل  ل  الخأثل 

"إعـادٚ الخقٗـٗي"    X1ٔقد ث خ  وعٍٕٖٛ  م  املخغلا  نٗث بمغ  القٗىٛ اؿ جٛ لمىـخغل    

  ، ٔكــ ل  بمغــ22 2ممــا ٖ كــد دهللخّــا عٍــد وســخٕٝ وعٍٕٖــٛ   22 2مبســخٕٝ وعٍٕٖــٛ أقــن وــَ  430 1

ِٔـ٘   221 2مبسـخٕٝ وعٍٕٖـٛ   203 0"إعادٚ الرتكٗـا عمـٜ نـن املشـكال "      X4القٗىٛ اؿ جٛ لمىخغل 

، ٔكـ ل  بمغـ  القٗىـٛ اؿ جـٛ لمىـخغل      23 2مما ٖ كد دهللخّا عٍـد وسـخٕٝ وعٍٕٖـٛ     23 2أقن وَ 

X3  "ٍٕٖـٛ  ممـا ٖ كـد دهللخّـا عٍـد وسـخٕٝ وع      23 2ِٔ٘ أقن وـَ   223 2مبسخٕٝ وعٍٕٖٛ  772 2"الق ٕه

2 23  

أٙ أُ  R square  ;2 525ٔقـد بمغــ  القــدرٚ الخفســلٖٛ لمٍىــٕ   كىـا ٖخغــح وــَ قٗىــٛ     

ــادٚ الخقٗـــٗي"،   X1املـــخغلا  املفســـ ٚ  ــن    X4"اســـرتا ٗجٗٛ إعـ ــادٚ الرتكٗـــا عمـــٜ نـ "اســـرتا ٗجٗٛ إعـ

الٕسـٗن  % وَ الخغلا  اليت ؼدا يف املخغل 5 52"اسرتا ٗجٗٛ الق ٕه"  ش ح نٕال٘  X3املشكال "، 

M1  "ٚالسعاد" 

"اسـرتا ٗجٗٛ الرتكٗـا عمـٜ نـن املشـكال " ِـٕ        X4( أُ املـخغل  0ٖخغح وَ املعادلـٛ رقـي )    

أٙ أُ ؼسـَ   223 2"الخفـااه" نٗـث بمـل  لـ  الخـأثل       M2أقٕٝ املخغلا   أثلا  عمٜ املـخغل الٕسـٗن  

درجـٛ، ٖمـ٘    223 2قـدار  الرتكٗا عمـٜ نـن املشـكال  بدرجـٛ ٔانـدٚ ٖـ دٙ إىل ؼسـَ يف الخفـااه مب        

أٙ أُ ؼســَ إعــادٚ الخقٗــٗي بدرجــٛ    022 2"إعــادٚ الخقٗــٗي" نٗــث بمــل  لــ  الخــاثل     X1 لــ  املــخغل  

 درجٛ  022 2ٔاندٚ ٖخ عّا ؼسَ يف الخفااه مبقدار 

ــٛ لمىـــخغل         ــٛ اؿ جـ ــٛ  مـــ  املـــخغلا  نٗـــث بمغـــ  القٗىـ ــد ث خـــ  وعٍٕٖـ ــادٚ  X4ٔقـ "إعـ

ممـا ٖ كــد دهللخّـا عٍــد وســخٕٝ    22 2مبسـخٕٝ وعٍٕٖــٛ أقـن وــَ    21 1الرتكٗـا عمــٜ نـن املشــكال "   

 227 2مبسخٕٝ وعٍٕٖـٛ   720 2"إعادٚ الخقٗٗي"  X1، ٔك ل  بمغ  القٗىٛ اؿ جٛ لمىخغل 22 2وعٍٕٖٛ 

  23 2مما ٖ كد دهللخّا عٍد وسخٕٝ وعٍٕٖٛ  23 2ِٔ٘ أقن وَ 



 0202  لسٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العدد اؿادٙ ٔ  اجملمد                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    فمٛ كمٗٛ 

ــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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   ٛ أٙ أُ  R square  ;2 572 ٔقــد بمغــ  القــدرٚ الخفســلٖٛ لمٍىــٕ   كىــا ٖخغــح وــَ قٗىــ

"اســـرتا ٗجٗٛ إعـــادٚ  X1"اســـرتا ٗجٗٛ إعـــادٚ الرتكٗـــا عمـــٜ نـــن املشـــكال "، X4املـــخغلا  املفســـ ٚ 

 "الخفااه"  M2% وَ الخغلا  اليت ؼدا يف املخغل الٕسٗن 2 57الخقٗٗي"  ش ح نٕال٘ 

ٕ     X3( أُ املـخغل  1ٖخغح وَ املعادلٛ رقي )   ٝ املـخغلا   ـأثلا    "اسـرتا ٗجٗٛ الق ـٕه" ِـٕ أقـ

أٙ أُ ؼسـَ الرتكٗـا عمـٜ الق ـٕه      455 2"األوـن" نٗـث بمـل  لـ  الخـأثل       M3 عمٜ املخغل الٕسٗن

"إعـادٚ الرتكٗـا    X4درجٛ، ٖمـ٘  لـ  املـخغل     455 2بدرجٛ ٔاندٚ ٖ دٙ إىل ؼسَ يف األون مبقدار 

رتكٗـا عمــٜ نـن املشــكال    أٙ أُ ؼســَ إعـادٚ ال  046 2عمـٜ نـن املشــكال " نٗـث بمـل  لــ  الخـاثل      

 درجٛ  046 2بدرجٛ ٔاندٚ ٖخ عّا ؼسَ يف األون مبقدار 

 110 3"الق ـٕه"   X3ٔقد ث خ  وعٍٕٖٛ  م  املخغلا  نٗث بمغ  القٗىٛ اؿ جٛ لمىـخغل    

، ٔكـ ل  بمغـ  القٗىـٛ    22 2ممـا ٖ كـد دهللخّـا عٍـد وسـخٕٝ وعٍٕٖـٛ        22 2مبسخٕٝ وعٍٕٖٛ أقن وـَ  

ِٔـ٘ أقـن وـَ     224 2مبسخٕٝ وعٍٕٖـٛ   770 2"إعادٚ الرتكٗا عمٜ نن املشكال "  X4اؿ جٛ لمىخغل 

  23 2مما ٖ كد دهللخّا عٍد وسخٕٝ وعٍٕٖٛ  3 2

أٙ أُ  R square  ;2 540ٔقـد بمغــ  القــدرٚ الخفسـلٖٛ لمٍىــٕ   كىــا ٖخغــح وـَ قٗىــٛ      

ــٜ نــن املشــكال "    "اســرتا ٗجٗٛ إعــادٚ الرتك  X4"اســرتا ٗجٗٛ الق ــٕه"، X3املــخغلا  املفســ ٚ   ٗــا عم

 "األون"  M3% وَ الخغلا  اليت ؼدا يف املخغل الٕسٗن 0 54 ش ح نٕال٘ 

"السعادٚ" ِـٕ أقـٕٝ املـخغلا   ـأثلا  عمـٜ املـخغل        M1( أُ املخغل 2ٖخغح وَ املعادلٛ رقي )  

دٚ ٖ دٙ إىل أٙ أُ ؼسَ السعادٚ بدرجٛ ٔان 422 2"ال عا الٕ ٗف٘" نٗث بمل  ل  الخأثل  Yالخابع

"إعـادٚ الرتكٗـا اإلهـاب٘" نٗـث      X2درجٛ، ٖم٘  ل  املخغل  422 2ؼسَ يف ال عا الٕ ٗف٘ مبقدار 

ــاثل    ــل  لــ  الخ أٙ أُ ؼســَ إعــادٚ الرتكٗــا اإلهــاب٘ بدرجــٛ ٔانــدٚ ٖخ عّــا ؼســَ يف        216 2بم

 درجٛ  216 2ال عا الٕ ٗف٘ مبقدار 

"الســعادٚ"  M1غــ  القٗىــٛ اؿ جــٛ لمىــخغل ٔقــد ث خــ  وعٍٕٖــٛ  مــ  املــخغلا  نٗــث بم     

، ٔكــ ل  بمغــ  22 2ممــا ٖ كــد دهللخّــا عٍــد وســخٕٝ وعٍٕٖــٛ   22 2مبســخٕٝ وعٍٕٖــٛ أقــن وــَ  001 7

ِٔـ٘ أقـن وـَ     222 2مبسـخٕٝ وعٍٕٖـٛ    721 0"إعـادٚ الرتكٗـا اإلهـاب٘"     X2القٗىٛ اؿ جـٛ لمىـخغل   

  22 2مما ٖ كد دهللخّا عٍد وسخٕٝ وعٍٕٖٛ  22 2

أٙ أُ املــخغلا   R square  ;2 652بمغــ  القــدرٚ الخفســلٖٛ لمٍىــٕ   كىــا ٖخغــح وــَ قٗىــٛ   ٔقــد 

% وـَ الـخغلا    2 65"اسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الرتكٗـا اإلهـاب٘"  شـ ح نـٕال٘      X2"السعادٚ"،M1املفس ٚ 

 "ال عا الٕ ٗف٘"  Yاليت ؼدا يف املخغل الخابع

 وعاٖل ويابقٛ الٍىٕ  

لٍىــٕ   ؼمٗــن املســار باســخلداً    Goodness of Fitا خ ــار جــٕدٚ  ٕ ٗــ   بــكج اٞ  اُقــاً ال انثــ

 كىا ٖم8٘ (20)و ش ا  جٕدٚ الخٕ ٗ  املٕعكٛ باؾدٔه

 (20جدٔه )

 ا  جٕدٚ الخٕ ٗ  لٍىٕ   وعادهل  ؼمٗن املسارٌخاٟ  ا خ ار

 القٗىٛ امل ش  امل ش  روا امل ش 
CMIN/df Chi Square ٙ341 0 و بع كا 

CFI Comparative Fit Index ُ763 2 و ش  امليابقٛ املقار 
TLI Tuker-Lewis Index 673 2 و ش   ٕك  لٕٖس 
NFI Normal Fit Index ٙ756 2 و ش  امليابقٛ املعٗار 

RMSEA 
Root mean square error 

of approximation 
 242 2 اؾ ر الرتبٗع٘ ملخٕسيا  اـيأ الخق ٖ 



 لالٞ   ٖد   دأ د  عاده السعٗد              الٍى جٛ ال ٍاٟٗٛ لمعالقا  با الخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعاهل  ٔااٍاٞ الٍفس٘ ٔال عا الٕ ٗف٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 م8٘( وا 20ٖٖخغح وَ اؾدٔه)

، كىـا أٌّـا غـل دالـٛ إنضـاٟٗا ،      3ِٔـ٘ أقـن وـَ القٗىـٛ      Chi square/df  ;2 341بمغ  قٗىٛ  -

كاٙ/درجــا  اؿ ٖــٛ، وــَ أقــٕٝ اهل خ ــارا  الالوعمىٗــٛ الــيت      و بــع ((2/d نٗــث أُ

، أٔ أُ  كُٕ غل دالٛ 3أُ  كُٕ أقن وَ أٔ  سأٙ  – قٗس جٕدٚ الٍىٕ  ، ٔش   الق ٕه

 إنضاٟٗا  
، نٗث إُ ش   ق ٕه الٍىٕ   أُ  كُٕ أقن أٔ 26 2، ِٔ٘ أقن وَ RMSEA  ;2 242بمغ  قٗىٛ  -

  26 2 سأٙ 

( نٗـث أُ  673 2) ٗىا عدا و ش   ٕك  لٕٖس  قد بمغ  قٗىخْ  72 2ياد  باق٘ امل ش ا  عَ  -

  7 2ش   ق ٕه الٍىٕ   أُ  اٖد  م  امل ش ا  عَ 

 ٗاٌا ، ٔ قا  ملعظي و ش ا  امليابقٛ ٔمما س   ىمط ال انثاُ إىل ويابقٛ الٍىٕ   لم  

 لمٍخاٟ  الخال8ٛٗ اُبعد ؼمٗن بٗاٌا  الدراسٛ املٗداٌٗٛ  ٕصن ال انث  

 
أ ّ   ٌخاٟ  الدراسٛ رعا عٍٗٛ العاوما بكدارٚ جاوعـٛ اإلسـكٍدرٖٛ عـَ الخٍظـٗي الـ ا ٘       -

نٗــث بمــل وخٕســن  "راعــ٘"ث جــاٞ  درجــٛ ال عــا عمــٜ املســخٕٝ العــاً  لالٌفعــاهل ، نٗــ

 ، ٔجاٞ    ٗن  م  اهلسرتا ٗجٗا  كىا ٖم218٘ 2اسخجابا  العٍٗٛ 
  02 2اسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الرتكٗا عمٜ نن املشكال  مبخٕسن اسخجابا   -
  22 2اسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الرتكٗا اإلهاب٘ مبخٕسن اسخجابا   -
  22 2قٗٗي مبخٕسن اسخجابا  إسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الخ -
  56 1إسرتا ٗجٗٛ الق ٕه مبخٕسن اسخجابا   -
  ا وَ ٌخاٟ  الدراسٛ وسخٕٖا  وٕا قٛ عٍٗٛ العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسـكٍدرٖٛ عمـٜ    -

وقٗال ااٍاٞ الٍفس٘ )جـٕدٚ اؿٗـاٚ الٍفسـٗٛ( نٗـث جـاٞ  درجـٛ املٕا قـٛ عمـٜ املسـخٕٝ          

، ٔقــد كــاُ أعالِــا "األوــن" ثــي  62 1با  العٍٗــٛ نٗــث بمــل وخٕســن اســخجا "وٕا ــ "العــاً 

، ٔرغــــي  لـــ  مل ٖضــــن  43 1، 50 1، 67 1"الســـعادٚ" ثـــي "الخفــــااه" مبخٕســـن اســـخجابا      

               وســخٕٝ جــٕدٚ اؿٗــاٚ الٍفســٗٛ إىل املســخٕٝ امل غــٕب  ٗــْ، ٔالــ ٙ ٖــرتأح بــا املخٕســن       

  3 - 2وَ 
 2 2ع٘" مبخٕسن اسخجابا  كىا جاٞ  وسخٕٖا  درجٛ ال عا الٕ ٗف٘ "را -

 
   ،ٔجــد  عالقــٛ ار  ــا   ا  دهللــٛ وعٍٕٖــٛ بــا اســرتا ٗجٗا   ٍظــٗي اهلٌفعــاهل  ٔالخفــااه

ٔكـاُ أعمـٜ  مـ  اهلسـرتا ٗجٗا  ِـ٘ "اسـرتا ٗجٗٛ إعـادٚ الرتكٗـا عمـٜ نـن املشــكال "           

ٗ 620 2نٗـــث بمـــل وعاوـــن اهلر  ـــا    ٛ الق ـــٕه" نٗـــث بمـــل وعاوـــن  ، ٖمـــ٘  لـــ  "اســـرتا ٗج

ــا        532 2اهلر  ــا   ــل وعاوــن اهلر   ، ٔيف 526 2، ثــي "اســرتا ٗجٗٛ إعــادٚ الخقٗــٗي" نٗــث بم

، 401 2الرت ٗن األ ل "اسـرتا ٗجٗٛ إعـادٚ الـخفكل اإلهـاب٘" نٗـث بمـل وعاوـن اهلر  ـا          

القـٛ   ٕجـد ع  " ق ـٕه الفـ ض األٔه  لكـٍن وٍّـا ممـا ٖعـ       22 2ٔ ل  عٍد وسـخٕٝ وعٍٕٖـٛ   

ار  اطٗــٛ وٕج ــٛ  ا  دهللــٛ  إنضــاٟٗٛ بــا اســرتا ٗجٗا   ٍظــٗي اهلٌفعــاهل  ٔالخفــااه     

 لدٝ العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ" 



 0202  لسٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العدد اؿادٙ ٔ  اجملمد                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    فمٛ كمٗٛ 

ــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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         ،ــا   ا  دهللــٛ وعٍٕٖــٛ بــا اســرتا ٗجٗا   ٍظــٗي اهلٌفعــاهل  ٔاألوــن ٔجــد  عالقــٛ ار  

عاوــن اهلر  ــا  ٔكـاُ أعمــٜ  مــ  اهلســرتا ٗجٗا  ِــ٘ "اسـرتا ٗجٗٛ الق ــٕه" نٗــث بمــل و  

، ٖمـــ٘  لـــ  "اســـرتا ٗجٗٛ إعـــادٚ الرتكٗـــا عمـــٜ نـــن املشـــكال " نٗـــث بمـــل وعاوـــن  606 2

، ٔيف 473 2، ثــي "اســرتا ٗجٗٛ إعــادٚ الخقٗــٗي" نٗــث بمــل وعاوــن اهلر  ــا         622 2اهلر  ــا  

، 350 2الرت ٗن األ ـل "اسـرتا ٗجٗٛ إعـادٚ الـخفكل اإلهـاب٘" نٗـث بمـل وعاوـن اهلر  ـا           

٘   لكـٍن وٍّـا ممـا ٖعـ       22 2وسخٕٝ وعٍٕٖـٛ  ٔ ل  عٍد  " ٕجـد عالقـٛ    ق ـٕه الفـ ض الثـاٌ

ار  اطٗٛ وٕج ٛ  ا  دهللٛ إنضاٟٗٛ بـا اسـرتا ٗجٗا   ٍظـٗي اهلٌفعـاهل  ٔاألوـن لـدٝ       

 " العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ
  ،ٚٔجــد  عالقــٛ ار  ــا   ا  دهللــٛ وعٍٕٖــٛ بــا اســرتا ٗجٗا   ٍظــٗي اهلٌفعــاهل  ٔالســعاد 

ٔكـاُ أعمـٜ  مـ  اهلسـرتا ٗجٗا  ِـ٘ "اسـرتا ٗجٗٛ إعـادٚ الرتكٗـا عمـٜ نـن املشــكال "           

، ٖم٘  ل  "اسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الخقٗـٗي" نٗـث بمـل وعاوـن     556 2نٗث بمل وعاون اهلر  ا  

، ٔيف الرت ٗــن 542 2، ثــي "اســرتا ٗجٗٛ الق ــٕه" نٗــث بمــل وعاوــن اهلر  ــا  550 2اهلر  ــا  

، ٔ لـ  عٍـد   440 2ادٚ الخفكل اإلهاب٘" نٗث بمل وعاون اهلر  ا  األ ل "اسرتا ٗجٗٛ إع

" ٕجـد عالقـٛ ار  اطٗـٛ     ق ـٕه الفـ ض الثالـث   لكـٍن وٍّـا ممـا ٖعـ       23 2وسـخٕٝ وعٍٕٖـٛ   

وٕج ٛ  ا  دهللٛ إنضاٟٗٛ با اسرتا ٗجٗا   ٍظٗي اهلٌفعاهل  ٔالسعادٚ لدٝ العـاوما  

 بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ" 

   ــٛ بــا اســرتا ٗجٗا   ٍظــٗي اهلٌفعــاهل  ٔال عــا       ٔجــد  عالقــٛ ار ــٛ وعٍٕٖ ــا   ا  دهلل  

الٕ ٗف٘، ٔكـاُ أعمـٜ  مـ  اهلسـرتا ٗجٗا  ِـ٘ "اسـرتا ٗجٗٛ إعـادٚ الرتكٗـا عمـٜ نـن           

، ٖمــ٘  لــ  "اســرتا ٗجٗٛ الق ــٕه" نٗــث بمــل    620 2املشــكال " نٗــث بمــل وعاوــن اهلر  ــا    

، 554 2قٗٗي" نٗـث بمـل وعاوـن اهلر  ـا      ، ثي "اسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الخ567 2وعاون اهلر  ا  

ٔيف الرت ٗـن األ ــل "اســرتا ٗجٗٛ إعــادٚ الرتكٗــا اإلهـاب٘" نٗــث بمــل وعاوــن اهلر  ــا    

" ٕجــد  ق ــٕه الفــ ض ال ابــعلكــٍن وٍّـا ممــا ٖعــ    22 2، ٔ لـ  عٍــد وســخٕٝ وعٍٕٖــٛ  444 2

   ٌ ــٗي اهل ــاٟٗٛ بـــا اســـرتا ٗجٗا   ٍظـ ــٛ  ا  دهللـــٛ إنضـ ــاهل  عالقـــٛ ار  اطٗـــٛ وٕج ـ فعـ

 " ٔال عا الٕ ٗف٘ لدٝ العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ
         ٔجد  عالقٛ ار  ا   ا  دهللٛ وعٍٕٖٛ وٕج ـٛ بـا الخفـااه ٔال عـا الـٕ ٗف٘، نٗـث بمـل

" ٕجد عالقٛ ار  اطٗـٛ وٕج ـٛ    ق ٕه الف ض اـاوس، مما ٖع  631 2وعاون اهلر  ا  

     ٗ ــا الخفـــااه ٔال عـــا الـــٕ  ف٘ لـــدٝ العـــاوما بـــكدارٚ جاوعـــٛ     ا  دهللـــٛ إنضـــاٟٗٛ بـ

 اإلسكٍدرٖٛ"   
   ٔجــد  عالقــٛ ار  ــا   ا  دهللــٛ وعٍٕٖــٛ وٕج ــٛ بــا األوــن ٔال عــا الــٕ ٗف٘، نٗــث بمــل

 ٕجـد عالقـٛ ار  اطٗـٛ وٕج ـٛ     ق ٕه الفـ ض السـادل "  مما ٖع   622 2وعاون اهلر  ا  

ــكدارٚ      ــاوما بــ ــٕ ٗفٜ لــــدٝ العــ ــا الــ ــن ٔال عــ ــاٟٗٛ بــــا األوــ ــٛ إنضــ ــٛ  ا  دهللــ جاوعــ

 اإلسكٍدرٖٛ" 
         ٔجد  عالقٛ ار  ا   ا  دهللٛ وعٍٕٖٛ وٕج ـٛ بـا السـعادٚ ٔال عـا الـٕ ٗف٘، نٗـث بمـل

 ٕجـد عالقـٛ ار  اطٗـٛ وٕج ـٛ     ق ـٕه الفـ ض السـابع "   ممـا ٖعـ     652 2وعاون اهلر  ا  

 ا  دهللـــٛ إنضـــاٟٗٛ بـــا الســـعادٚ ٔال عـــا الـــٕ ٗفٜ لـــدٝ العـــاوما بـــكدارٚ جاوعـــٛ          

 اإلسكٍدرٖٛ" 
 

 



 لالٞ   ٖد   دأ د  عاده السعٗد              الٍى جٛ ال ٍاٟٗٛ لمعالقا  با الخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعاهل  ٔااٍاٞ الٍفس٘ ٔال عا الٕ ٗف٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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Stepwise Regression
 وا ٖم8٘ الخكمٗنٖخغح وَ   

 ــ ث  اســرتا ٗجٗٛ "إعــادٚ الرتكٗــا عمــٜ نــن املشــكال " أثلا  إهابٗــا   ٔ دهللــٛ وعٍٕٖــٛ      -

ٗـ          ث بمـل  عمٜ كن وخغلا  ااٍـاٞ الٍفسـ٘، ٔكاٌـ  أكثـ   ـأثلا  عمـٜ وـخغل الخفـااه ن

، ثـي وـخغل األوـن    273 2، ٖم٘  ل  وخغل السـعادٚ نٗـث بمـل  لـ  الخـأثل      372 2 ل  الخأثل 

، كىــا بمــل  ــأثل  مــ  اهلســرتا ٗجٗٛ عمــٜ ال عــا الــٕ ٗف٘  173 2نٗــث بمــل  لــ  الخــأثل 

2 363  
  ث  اسرتا ٗجٗٛ الق ٕه  أثلا  إهابٗـا   ٔ دهللـٛ وعٍٕٖـٛ عمـٜ وـخغل السـعادٚ نٗـث بمـل          -

 426 2  الخأثل  ل
-  ٛ عمــٜ كــٍن وــَ وــخغل الســعادٚ    ــ ث  اســرتا ٗجٗٛ إعــادٚ الخقٗــٗي  ــأثلا  إهابٗــا   ٔ دهللــ

، باإلعـا ٛ إىل  أثلِـا عمـٜ    072 2، ٔالخفااه نٗث بمل  ل  الخأثل 363 2نٗث بمل الخأثل 

  320 2ال عا الٕ ٗف٘، نٗث بمل  ل  الخأثل 
الرتكٗـا اإلهـاب٘" عمـٜ وـخغلا  ااٍـاٞ الٍفسـ٘ أٔ       إعادٚ :مل ٖظّ   أثل هلسرتا ٗجٗٛ  -

ال عا الٕ ٗف٘ ٌظـ ا  ألٌّـا  ـ   ن إىل نـدري كـ ل وـع اسـرتا ٗجٗٛ "الرتكٗـا عمـٜ نـن           

 املشكال " 
% وَ 4 44 فس  اسرتا ٗجٗا  "إعادٚ الخقٗٗي"، "إعادٚ الرتكٗا عمٜ نن املشكال " نٕال٘  -

% وــَ وــخغل الســعادٚ، 5 45فســ  نــٕال٘ الــخغلا  الــيت ؼــدا يف وــخغل الخفــااه، كىــا  

 % وَ وخغل ال عا الٕ ٗف٘ 0 52ٔ فس  
 فس  اسرتا ٗجٗا  "إعادٚ الخقٗٗي"، "الق ٕه"، "إعادٚ الرتكٗا عمٜ نن املشـكال " نـٕال٘    -

 .% وَ الخغلا  اليت ؼدا يف وخغل األون4 44
وعٍٕٖٛ عمٜ ال عا الـٕ ٗف٘،    ث  وخغلا  "السعادٚ" ٔ"الخفااه"  أثلا  إهابٗا   ٔ دهللٛ  -

 عمٜ الخٕال٘  004 2، 532 2ٔبمل  ل  الخأثل 
% وــَ الــخغلا  الــيت ؼــدا يف وــخغل   2 55ٖفســ  املــخغلاُ "الســعادٚ" ٔ"الخفــااه" نــٕال٘    -

 ال عا الٕ ٗف٘ 
ميكَ الخٍ   بال عـا الـٕ ٗف٘ وـَ  ـاله ااٍـاٞ الٍفسـ٘       ق ٕه الف ض الثاوَ "مما ٖع   -

   "لالٌفعاهل  لدٝ العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛٔالخٍظٗي ال ا ٘ 

Path Analysis 8٘أ ّ   ٌخاٟ  ؼمٗن املسار وا ٖم 

ٌفعــاهل   لمىــخغلا  املســخقم8ٛ اســرتا ٗجٗا   ٍظــٗي اهل    )كمٗــٛ(  و اشــ ٚ ــأثلا    ٕدٔجــ -

)إعــادٚ الخقٗــٗي، إعــادٚ الرتكٗــا اإلهــاب٘، الق ــٕه، إعــادٚ الرتكٗــا عمــٜ نــن املشــكال (   

ٔكــاُ عمــٜ  املــخغلا  الٕســٗي8ٛ جــٕدٚ اؿٗــاٚ الٍفســٗٛ )الســعادٚ، ٔالخفــااه، ٔاألوــن(،      

، ٖمـ٘  لــ   455 2أعالِـا  ـأثل "اسـرتا ٗجٗٛ الق ــٕه" عمـٜ "األوـن" نٗـث بمــل  لـ  الخـأثل         

، ثـي  ـأثل   246 2ا ٗجٗٛ إعادٚ الخقٗـٗي" عمـٜ "السـعادٚ" نٗـث بمـل  لـ  الخـأثل         أثل "اسرت

"اسـرتا ٗجٗٛ إعـادٚ الرتكٗـا عمــٜ نـن املشـكال " عمـٜ "الخفــااه" نٗـث بمـل  لـ  الخــأثل          

ٛ األ ـلٚ  ـأثل "اسـرتا ٗجٗٛ إعـادٚ الخقٗـٗي" عمـٜ "األوـن" نٗـث          ، بٍٗىا جاٞ يف امل  223 2

  20 2بمل  ل  الخأثل 



 0202  لسٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العدد اؿادٙ ٔ  اجملمد                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    فمٛ كمٗٛ 

ــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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لمىخغلا  الٕسٗيٛ عمٜ املخغل الخـابع )ال عـا الـٕ ٗف٘(،     و اش ٚ )كمٗٛ( أثلا   ٕدٔج -

، ٖمــــ٘  لــــ  422 2ٔكــــاُ أعالِــــا  ــــأثل اســــرتا ٗجٗٛ الســــعاٚ نٗــــث بمــــل  لــــ  الخــــأثل   

، ثـي اسـرتا ٗجٗٛ األوـن نٗـث بمـل  لـ        241 2اسرتا ٗجٗٛ الخفااه نٗـث بمـل  لـ  الخـأثل     

  225 2الخأثل 
ــ - ــأثلا ٕدٔجـ ــ ٚ   ـ ــادٚ      و اشـ ــاهل  )إعـ ــٗي اهلٌفعـ ــرتا ٗجٗا   ٍظـ ــخقم8ٛ اسـ ــخغلا  املسـ لمىـ

الخقٗــٗي، إعــادٚ الرتكٗــا اإلهــاب٘، الق ــٕه، إعــادٚ الرتكٗــا عمــٜ نــن املشــكال ( عمــٜ        

ٔكاُ أعالِا  أثل اسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الرتكٗا اإلهـاب٘  املخغل الخابع8 ال عا الٕ ٗف٘، 

لـ   ـأثل اسـرتا ٗجٗٛ الق ـٕه نٗـث بمـل  لـ  الخـأثل         ، ٖمـ٘   216 2نٗث بمل  لـ  الخـأثل   

، ٔيف 272 2، ثي اسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الرتكٗا عمٜ نـن املشـكال  نٗـث بمـل  لـ  الخـأثل       227 2

  222 2امل   ٛ األ لٚ اسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الخقٗٗي نٗث بمل  ل  الخأثل 

ٗي اهلٌفعــاهل  )إعــادٚ لمىــخغلا  املســخقم8ٛ اســرتا ٗجٗا   ٍظــ غــل و اشــ ٚ ــأثلا   ٕدٔجــ -

الخقٗــٗي، إعــادٚ الرتكٗــا اإلهــاب٘، الق ــٕه، إعــادٚ الرتكٗــا عمــٜ نــن املشــكال ( عمــٜ        

ٔكاُ أعالِا  أثل اسـرتا ٗجٗٛ إعـادٚ الخقٗـٗي نٗـث بمـل      املخغل الخابع8 ال عا الٕ ٗف٘، 

 ، ٖم٘  ل   ـأثل اسـرتا ٗجٗٛ إعـادٚ الرتكٗـا عمـٜ نـن املشـكال  نٗـث        065 2 ل  الخأثل 

، ٔيف امل   ــٛ 272 2، ثــي اســرتا ٗجٗٛ الق ــٕه نٗــث بمــل  لــ  الخــأثل   276 2بمــل  لــ  الخــأثل  

  256 2األ لٚ اسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الرتكٗا اإلهاب٘ نٗث بمل  ل  الخأثل 

 ٔقد أ    وعادهل  املسار الضٗل الخال8ٛٗ 

M1 = -0.686+0.468*X1 +0.239*X3+0.286*X4+ε (1)R square = 0.747 
M2 = 0.071+0.201*X1 +0.445*X4+ε         (2)R square = 0.794 
M3 = -0.575 +0.677*X3+0.268*X4+ε        (3) R square = 0.762 
Y = -0.141 +0.138*X2+ 0.604*M1+ε         (4)R square = 0.871' 

 8ُإنٗث 

X1 إعادٚ الخقٗٗي ٛ  اسرتا ٗجٗٛ الق ٕه  X3 اسرتا ٗجٗٛ إعادٚ الرتكٗا اإلهاب٘ X1 اسرتا ٗجٗ
X4   نن املشكال ٜ ٚ الرتكٗا عم ٛ إعاد ال عا Y األون  M3 الخفااه  M2 السعادٚ  M1 اسرتا ٗجٗ

  اـيأ العشٕاٟ٘ ε الٕ ٗف٘ 

ٔقد مت ق ٕه الٍىـٕ   نٗـث أ ّـ  نسـَ ويابقخـْ لم ٗاٌـا  يف عـٕٞ العدٖـد وـَ وعـاٖل             

ٕصـن لٍىـٕ   العالقـا  ال ٍاٟٗـٛ بـا الخٍظـٗي       ميكـَ الخ ق ـٕه الفـ ض الخاسـع "   امليابقٛ  غال  عَ 

 " ال ا ٘ لالٌفعاهل  ٔااٍاٞ الٍفس٘ ٔال عا الٕ ٗف٘ لدٝ العاوما بكدارٚ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ

ٞ  عمٜ الٍخاٟ  اليت مت الخٕصن إلّٗا يف الدراسٛ اؿال9ٛٗ ٖٕص٘ ال انثاُ مبا ٖم8٘  بٍا

ٗا   ٍظٗي اهلٌفعاهل ، ٔاسخلداً أسـالٗن الخكسـا املسـخى     القٗال املسخى  اهلسرتا ٗج  2

ــٛ الداعىــٛ الــيت ؼقــ  الخٕا ــ  الٍفســ٘           لخمــ  اهلســرتا ٗجٗا  عــَ ط ٖــ   ــٕ ل ال ٠ٗ

  ٔاهلجخىاع٘ لدٝ املخعاوما وع اليالن اؾاوع٘

ــٛ        0 ــدّٖي عـــَ ط ٖـــ  الخٕعٗـ ــٕٚ ٔالغـــعجمل لـ ــا  القـ ــٛ ٌقـ ــاعدٚ اإلدارٖـــا عمـــٜ وع  ـ وسـ

حملاع ا  ٔٔرش العىن ٔاهل خ ارا  ٔالخدرٖن عمٜ وٕاجّٛ املٕاقـجمل  باسخلداً أسالٗن ا

  امللخمفٛ، ملا ل ل  وَ أث  يف  ٍظٗي اهلٌفعاهل 



 لالٞ   ٖد   دأ د  عاده السعٗد              الٍى جٛ ال ٍاٟٗٛ لمعالقا  با الخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعاهل  ٔااٍاٞ الٍفس٘ ٔال عا الٕ ٗف٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اسخلداً األسالٗن اليت  قٗس ودٝ ااٍاٞ الٍفس٘ لـدٝ اإلدارٖـا باؾاوعـٛ، عـَ ط ٖـ         1

         ٜ   ضىٗي اسخقضاٞا  دٔرٖـٛ لسـ ااي عـَ اؾٕاٌـن امللخمفـٛ وـَ نٗـا ّي، ٔالخعـ   عمـ

  املشكال  اليت  عرتعّي ٔالظ ٔ  الغاغيٛ، ٔقألٛ إهاد اؿمٕه املٍاس ٛ اا

غ ل القٗي اإلهابٗٛ وثن الخعأُ ٔالعىن اؾىاع٘ ٔانرتاً اآل   عَ ط ٖـ  الخٕجٗـْ     2

  ٔالخٕعٗٛ باسخلداً ٔساٟن اإلعالً، ٔوٍظا  اجملخىع املدٌ٘

ســخلاد املعــاٖل املٕعــٕعٗٛ يف  ا  ــال األســالٗن الــيت ؼقــ  ال عــا الــٕ ٗف٘ عــَ ط ٖــ  ا      3

ــ٘      ــادٙ ٔاألدبـ ــخٕٝ املـ ــٛ، ٔؼســـا املسـ ــار لمىٍاصـــن القٗادٖـ ــا  ٔاهل خٗـ اؿـــٕا ا ٔالرتقٗـ

  لمعاوما يف اجملاه اإلدارٙ

اســـخكىاهل لمجّـــد ال كثـــ٘ اؿـــال٘ ٔيف عـــٕٞ ٌخـــاٟ  الدراســـٛ ٖقـــرتح ال انثـــاُ مبخابعـــٛ     

 8ٗٛاؾّٕد ال كثٗٛ يف الٍقا  الخال

من جٛ العالقـا  ال ٍاٟٗـٛ بـا كـن وـَ اهلسـرتا ٗجٗا  الخكٗفٗـٛ ٔالال كٗفٗـٛ لمخٍظـٗي            2

ــ ا        ــٛ الـ ــدا   عالٗـ ــٕٖٛ ٔوعخقـ ــٕٖٛ ٔالالسـ ــٛ السـ ــٛ لمكىالٗـ ــاهل  ٔالٍاعـ ــ ا ٘ لالٌفعـ الـ

  الف دٖٛ ٔاؾىاعٗٛ ٔال عا عَ اؿٗاٚ

  ال ٍاٟٗـٛ  إج اٞ دراسٛ ؼقٗقٗٛ ملدٝ صد  منٕ   الخٍ ـ ، ٔكـ ا صـد  منـٕ   العالقـا       0

لمعالقا  با الخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعاهل  ٔااٍاٞ الٍفس٘ ٔال عا الٕ ٗف٘ املسـخىدٚ وـَ   

  ٌخاٟ  الدراسٛ اؿالٗٛ عمٜ  ا  العٍٗا  أٔ عٍٗا  أ  ٝ

من جٛ العالقا  ال ٍاٟٗٛ با كـن وـَ ااٍـاٞ الٍفسـ٘ املـدرك ٔاهلسـرتا ٗجٗا  الخكٗفٗـٛ          1

عاهل  ٔعىمٗا  ؼىن الغـغٕ  الٕ ٗفٗـٛ ٔالٍفسـٗٛ    ٔالال كٗفٗٛ لمخٍظٗي ال ا ٘ لالٌف

ٔالضىٕد الٍفس٘  ٔإج اٞ دراسٛ ؼقٗقٗٛ ملدٝ صد  منا   الخٍ  ، ٔك ا صـد  منـا     

  العالقا  ال ٍاٟٗٛ املسخىدٚ وَ ٌخاٟ  الدراسٛ اؿالٗٛ عمٜ  ا  العٍٗا  أٔ عٍٗا  أ  ٝ

ٔأسـالٗن اهلسـخثارٚ الفاٟقـٛ    من جٛ العالقا  ال ٍاٟٗٛ با كن وَ عادا  العقـن املٍخجـٛ     2

ٔقٕٚ السٗي ٚ املع  ٗٛ ٔالضىٕد األكـادمي٘ ٔالخكضـٗن الدراسـ٘ لـدٝ طـالب امل نمـٛ       

  الثإٌٖٛ

دراسٛ  عالٗٛ ب ٌاو  ارشادٙ قاٟي عمٜ ود ن الخٍظٗي اؾىع٘ لالٌفعـاهل  يف ؼسـا     3

  وسخٕٖا  ااٍاٞ الٍفس٘ ٔال كاٞ األٌفعال٘ اؾىع٘ ٔال عا عَ اؿٗاٚ

ــٛ  4 ــرتا ٗجٗا         دراسـ ــد ن اهلسـ ــٜ وـ ــاٟي عمـ ــمٕك٘ قـ ــ يف سـ ــادٙ وعـ ــاو  ارشـ ــٛ ب ٌـ  عالٗـ

الخكٗفٗٛ ٔالال كٗفٗٛ لمخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعاهل  يف ؼسا وسخٕٖا  الٍاعٛ لمكىالٗـٛ  

  السٕٖٛ ٔالكفاٞٚ ال ا ٗٛ الف دٖٛ ٔاؾىاعٗٛ

 دراســٛ  عالٗــٛ ب ٌــاو  ارشــادٙ وعــ يف ســمٕك٘ قــاٟي عمــٜ العــادا  العقمٗــٛ يف ؼســا     5

وسخٕٖا  اهلسخثارٚ الفاٟقٛ ٔقٕٚ السٗي ٚ املع  ٗٛ ٔالضىٕد األكادمي٘ لدٝ املِٕٕبا 

  ٔالعادٖا وَ طالب امل نمٛ الثإٌٖٛ

ــرتا ٗجٗا          6 ــد ن اهلسـ ــٜ وـ ــاٟي عمـ ــمٕك٘ قـ ــ يف سـ ــادٙ وعـ ــاو  ارشـ ــٛ ب ٌـ ــٛ  عالٗـ دراسـ

 ٚ  الخكٗفٗــــٛ ٔالال كٗفٗــــٛ لمخٍظــــٗي الــــ ا ٘ لالٌفعــــاهل  يف ؼســــا ال عــــا عــــَ اؿٗــــا

  ٔوسخٕٖا  الٍاعٛ لمكىالٗٛ السٕٖٛ ٔالكفاٞٚ ال ا ٗٛ الف دٖٛ ٔاؾىاعٗٛ



 0202  لسٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العدد اؿادٙ ٔ  اجملمد                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    فمٛ كمٗٛ 

ــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
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(  دراسـٛ  ــٜ ســٗكٕلٕجٗٛ الشلضـ8ٛٗالخفااه ٔالشــااً ٔعالقــٛ   2776يٖـاد اوــا ب كــا  )   2

جاوعٛ  –ب عض املخغلا  امل  ي ٛ باليالن اؾاوعٜ،رسالٛ واجسخل،عمي ٌفس   بٕٝ 

 اللوٕك

0   ٕ ــ ــاٟٜ ٔعالقخـــٛ بالشـــعٕر بالســـعدٚ ٔاســـرتا ٗجٗا    0227قٜ )ٖابـــٕ يٖـــد الشـ (  الـــخفكل ال ٍـ

وٕاجّـٛ الغــغٕ  ٔالخكضـٗن الدراســٜ لــدٝ عٍٗـٛ وــَ طـالب اؾاوعٛ اجملمــٛ املضــ ٖٛ     

 2 -24لمدراسا  الٍفس8ٛٗاؾىعٗٛ املض ٖٛ لمدراسا  الٍفسٗٛ 

فٜ لـدٝ  (  الخفااه ٔالخشااً ٔعالقخّىا بال عا الٕ 2207ِٗشاً قىد اب اِٗي كىل )  1

عٍٗــٛ وــَ امل شــدَٖ املدرٖســا مب نمــٛ الخعمــٗي العــاً رســالٛ واجســرت،كمٗٛ الرتبٗــٛ،      

 1جاوعٛ اً الق ٝ ظ

(  الســعادٚ ٔالشلضــ8ٛٗ اهلر  ــا  ٔاملٍ ٠ــا  دراســٛ    0222صــالح ع ــد اـــال  امحــد وــ اد )     2

  22-22(،1)22ٌفسٗٛ، 

 06-04(،100لٍدُ ) - فمْ  ال ٗاُ (  الخفااه شعٕر ٔعىن،0222امحد ع د اجملٗد وكٜ )  3

(  الــ كاٞ الٕجــداٌٜ ٔعالقخــٛ بكــن وــَ الســعادٚ ٔالخفــأه      0222امحــد كىــاه ال ٍّــأٝ )    4

 ٔاهلون لدٝ طالب اؾاوعٛ، رسالٛ دكخٕراٚ، كمٗٛ اهلداب جاوعٛ اسٕٗ ، القاِ ٚ

(  العالقـٛ بـا ال عــا الـٕ ٗفٜ ٔكـن وـَ الخفـااه ٔالخشــااً       0220عٕٖـد سـمياُ املشـعاُ )     5

الٍفســــٗٛ اؾســــىٗٛ لــــدٝ املــــٕ فا  ــــٜ القيــــال اؿكــــٕوٜ  ــــٜ دٔلــــٛ  ٔاهلعــــي با  

 28(،2)26 الكٕٖ ،فمٛ العمًٕ اهلٌساٌٗٛ ٔاهلجخىاعٗٛ جاوعـٛ اهلوـارا  الع بٗـٛ املخكـدٚ،    
16  

ــٕدٚ )   6 ــادر جـ ــد القـ ــَ    0222اوـــاه ع ـ ــٛ وـ ــعادٚ لـــدٝ عٍٗـ ــا بالسـ ــااه ٔاهلوـــن ٔعالقخّىـ (  الخفـ

ــ مت  اهل   ــاه املــ ــٛ غاٚ اهلعىــ ــ اِقا قا ظــ ــٛ    املــ ــٍفس ظاوعــ ــي الــ ــاٌٜ لعمــ ــٜ الثــ قمٗىــ

 452-417وض  ،القاِ ٚ
(  اهلسّاً الٍس ٜ لكن وَ ال كاٞ اهلٌفعاىل ٔاهلون  ٜ ال عـا  0224نٍاُ قىد اؾىاه )  7

عَ اؿٗاٚ لدٝ اليال ا  املعمىا  مل نمٛ وـا ق ـن املدرسـٛ  فمـٛ كمٗـٛ الرتبٗـٛ جاوعـٛ        

 املٍٕ ٗٛ
ــا )   22 ــٗد اؿسـ ــرتا ٗجٗا  املع0227سـ ــا بااٍـــاٞ     (  اهلسـ ــاهل  ٔعالقخّـ ــٗي اهلٌفعـ   ٗـــٛ لخٍظـ

ــٛ        ــًٕ الرتبٕٖـ ــٛ لمعمـ ــٛ الع بٗـ ــٛ اجملمـ ــٛ اهلبخداٟٗـ ــ  امل نمـ ــدٝ  الوٗـ ــٜ لـ ــ٘ الدراسـ الٍفسـ

 (22)، ٔالٍفسٗٛ
(  دلٗـــن  عمٗىــا  القاٟىــٛ الع بٗــٛ لمخفــااه ٔالخشـــااً     2774امحــد قىــد ع ــد اـــال  )      22

 اإلسكٍدرٖٛ دار املع  ٛ اؾاوعٗٛ 

ٛ قىد جاس   كٜ عفا  20  عـا عـَ اؿٗـاٚ لـدٝ     ل(  الخٍظـٗي اهلٌفعـاىل ٔعالقخـٛ با   0226) ٌـ

طم ــٛ اؾاوعــا  الفمســيٍٗٛ عا ظــٛ غــاٚ، رســالٛ واجســخل، كمٗــٛ الرتبٗــٛ، اؾاوعــٛ  

 اهلسالوٗٛ بغاٚ  
 



 لالٞ   ٖد   دأ د  عاده السعٗد              الٍى جٛ ال ٍاٟٗٛ لمعالقا  با الخٍظٗي ال ا ٘ لالٌفعاهل  ٔااٍاٞ الٍفس٘ ٔال عا الٕ ٗف٘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــا بالخفــااه ٔقمــ  املســخق ن لــدٝ وعمىــا       0222واجــدٚ ِاشــي غٗــ  )    21 (  الســعادٚ ٔعالقخّ

 جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ( -ٗٛ )كمٗٛ رٖاض اهلطفاهرٖاض اهلطفاه فمٛ اليفٕلٛ ٔالرتب
  دار املعار  اؾاوعٗٛ  (  سٗكٕلٕجٗٛ السعادٚ  اإلسكٍدرٖٛ، وض 02268مسل سامل )  22
(  الشــعٕر بالســعادٚ ٔعالقخّــا بــ عض مســا  الشلضــٗٛ فمٛ  0222لعٍــاٝ )ا ــ ٖ  عٕٖــد   23

 (، رابيٛ اهل ضاٟا الٍفسا املض ٖٛ، القاِ 1ٚالدراسا  الٍفسٗٛ )
ٛ بشــ  24 (    قــٍي اســخ ٗاُ اهلوــن )قٗــال اهلِــدا (عمٜ ال ٠ٗــٛ اؾااٟ ٖــٛ،       0222) ل وعى ٖــ
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