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 اهصع٘رٙٞ 

 أ. ر. فاطٌٞ خوٚفٞ اهصٚز

كوٚٞ االراب ٗاهعوَ٘ االُصاُٚٞ داًعٞ املوم عبز اهعسٙس دزٝ  أشتاس عوٍ اهِفض 

 املٌولٞ اهعربٚٞ اهصع٘رٙٞ

 ر/ رضٚٞ ذلٌز محٚز اهزّٙ

كوٚٞ اآلراب ٗاهعوَ٘ االُصاُٚٞ داًعٞ املوم عبز  عوٍ اهِفضأشتاس ًصاعز بكصٍ 

 املٌولٞ اهعربٚٞ اهصع٘رٙٞ اهعسٙس دزٝ

 شتلل: امل 
نظتٓٛ الصهٓد الًفظٖ ْاالطتترشا  التٓفٕفٖ ْالتش ت     َذفت الذساطٙ احلالٕٙ إىل نعشفٙ 

نعشفتٙ   ْأضتا  نٓففات دانعتٙ الكتع ع تذ العضٔتض  تذ٘       نٌ لذٛ عًٕٙ نٌ نذٛ العالقٙ بًُٕها 
ٖ الت تتتأٌ ل الفتتتشْ   ْاالطتتتترشا  التتتٓفٕفٖ خ عتتتا ال تتتتال  بعتتت     ل نظتتتتٓٛ الصتتتهٓد الًفظتتت

العهش(. ْخكٓيت   طًٓات اخلرب٘  احلالٙ االدتهاعٕٙ  )الظتٓٛ التعكٕهٖ الترريات الذميٓدشافٕٙ
ْاسلتتتشا   99.33نٓففتتتات اعانعتتتٙ  عتٓطتتت  عهتتتشٗ    نٓففتتتٙ نتتتٌ  ( 220عًٕتتتٙ الذساطتتتٙ نتتتٌ ) 

  (2073ن ٕاغ الصهٓد الًفظٖ نٌ إعتذاد اميتاٍ نصتطفٚ طتشنٕ  )    خط ٕ  . ْمت 1.3.7نعٕاسٗ 
خٓصتتكت (. 2079ْن ٕتتاغ االطتتترشا  التتٓفٕفٖ نتتٌ اعتتذاد ذلهتتذ صَتتشاٍ ْطتتًاٜ ذلهتتذ صَتتشاٍ )   ْ

لتتتذٛ ْاالطتتتترشا  التتتٓفٕفٖ نظتتتتٓٛ نتٓطتتت  نتتتٌ الصتتتهٓد الًفظتتتٖ   ْدتتتٓد يتتتتاٝر الذساطتتتٙ إىل
ذ٘. ْذتزلع خٓدتذ عالقتٙ اسخ اذٕتٙ رات داللتٙ اسصتإٝٙ       نٓففات دانعٙ الكع ع ذ العضٔض  ت 

( بني الصهٓد الًفظٖ ْاالطتترشا  التٓفٕفٖ لتذٛ عًٕتٙ نتٌ نٓففتات دانعتٙ        0.07عًذ نظتٓٛ )
ل ستني ظفُتشت   (. 0.8.9الكع ع ذ العضٔض  ذ٘  سٕح ذاٍ نعانل االسخ تا  بتني التتررئٌ )س     

ذساطتتٙ ل الصتتهٓد الًفظتتٖ ْف تتا  ال تتتال    الذساطتتٙ ْدتتٓد فتتشْ  بتتني نتٓطتتطات دسدتتات عًٕتتٙ ال   
احلالٙ االدتهاعٕٙ ْالظتٓٛ التعكٕهتٖ ْطتًٓات اخلترب٘  بًٕهتا ظفُتشت الًتتاٝر عتذى ْدتٓد فتشْ           

 رات داللٙ إسصإٝٙ ل نترري )العهش(  .
 نٓففات –اإلطترشا  الٓفٕفٖ  –الصهٓد الًفظٖ  : ذكهات دالٙ

Psychological Resilience and its Relation with Work Engagement 
Among Sample of Female Employees of King Abdul-Aziz University 

in Jeddah 
Asmaa Omar Alkorbi  ,  Prof:- Fatma Khalifa Elsayed 

Dr:-Radeya Mohamed Hammed Eldeen 
Abestract 

The present study aimed to reveal the level of Psychological Resilience and 
work Engagement among sample of Female Employees of King Abdul-Aziz 
University in Jeddaha, identify the relation between Psychological Resilience 
and work Engagement, also  identify how different  in Psychological 
Resilience and work Engagement according to some demographic variables ( 
Educational level, marital status, years of experience, age ), This study 
includes a sample of Female Employees (N=220), In this study the 

                                                           
ٝ اهبخح ًّ رشاهٞ ًادصتري خاصٞ  11 ر/ فاطٌٞ خوٚفٞ اهصٚز، أشتاس ،  أ. باهباحجٞ األٗىل، حتت إظرافاشتٌزت ًار

، ٗر رضٚٞ ذلٌز محٚدز اهدزّٙ ًعدرف    كوٚٞ اآلراب ٗاهعوَ٘ اإلُصاُٚٞ جباًعٞ املوم عبز اهعسٙس - قصٍ عوٍ اهِفض

 ًصاعز 
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researchers used Psychological Resilience scale  and work Engagement scale  
,the result refiled that there is average level is Psychological Resilience and 
work Engagement among sample of Female Employees of King Abdul-Aziz 
University in Jeddah, there is  a relation between  Psychological Resilience 
and work Engagement, there is different in Psychological Resilience and work 
Engagement according to some demographic variables. 
Key words:-  Psychological Resilience  work Engagement - Female 
Employees 

 كذمة امل 
فشصَتتتا عكتتتو طتتتعت الًتهتتتات لالطتتتتفاد٘ نتتتٌ يتتتتاٝر ال شتتتٓخ ْالذساطتتتات التتت  ا  

بصفتِ العكو الزٗ ٔتًتاْم الظتكٓذٕات اإلصلابٕتٙ ْنكتانٌ ال تٓ٘      اإلصلابٖ الًفع 
ْالفضتتاٝل لتتذٛ االفتتشاد ْذٕفٕتتٙ خٓفٕفُتتا ل  ظتتني اخلتترب٘ ل ذافتتٙ ا تتاالت      
اإليظتتايٕٙ رات ال ٕهتتٙ ذالعالقتتات االدتهاعٕتتٙ ْالعهتتل. )الع تتذ الكطٕتت   ال شيتتٖ   

2078.) 

الترتتتٕري الظتتتتهش   نٓاذ تتتٙ عكتتتٚ الًتهتتتات تنتتتٌ ْدُتتتٙ يتتتتش إصلابٕتتتٙ ظدتتترب   ْ
صت   نتٌ الٓا ت  ظيتِ     ْظ  إعاد٘ التفكري ل الضٔتذ ْالضٔتذ نتٌ استٕاداخُتا    ْْالتظاسع 

ٕ  ٓففنيإرا ذايتتت الًتهتتات خشٔتتذ نتت     فُتتٖ نطال تتٙ بتتتٓفري فتتشْ     ا ظصتتشاٜ يفظتت
ٖ   إىل ْظداٜ الٓففني ذفاٜ٘ نٌ سفع العهل ال  خظُل ًَتا  ستع   ْ  نظتتٓٛ عتال

: الكفتتتاٜ٘ الزاخٕتتتٙ  ْا نتتتل  َْتتتٖ ٝص ظطاطتتتٕٙ لتتتاداس٘ اإلصلابٕتتتٙ لكهتتتٓففني صتتتا
 (.(Villavicencio; Jurado; Valencia, 2014االطترشا .  ْصهٓدْالتفاؤم  ْال

تكٕتتت  بظتتتشعٙ نتتتع التٓقعتتتات  تتتري     ْميكتتتٌ الصتتتهٓد الًفظتتتٖ التتتٓففني نتتتٌ ال    
ال  ٔٓدُٓيُتا  ْميكتًُو    الًتتهٙ  ْا داٜ الفعام ستٚ ل الٓاق  الؼاقٙ ْالشَ ٙ

ٔتُتتتتشٍْ الج تتتتٙ ل قتتتتذساخُو نتتتتا ٔتتتت دٗ ل الًُأتتتتٙ إىل  ظتتتتني نظتتتتتٓٔات     بتتتت ٍ 
ٖ  اال ٛ   . لتزلع ميكتٌ اعت تاس    طتترشا  التٓفٕف الٓفت  ذهتتٓسد   الصتهٓد الًفظتٖ لتذ

 ,Malik; Garg) .االطتتترشا  التتٓفٕفٖاطتتتاخٕذٖ  تتشْسٗ لكهًتهتتات ل خعضٔتتض 

2020 ) 

 ا ذؼتت ص ن َتتل ادتهاعٕتت  بالصتتهٓد الًفظتتٖالٓفتت  التتزٗ ٔتهتتتع  ٔتصتتش  ْ
     ٙ ٔتعانتل نتع   ْ  عكٚ الًشٓ ا نجل احلادتٙ إىل التٓد٘ ْاالستتاى ْاحلٕتا٘ االدتهاعٕت

الظتتكطٙ بؼتتكل ظفضتتل  ْضل تت  ا َتتذا   ْٔت تتز قتتشاسات ظفضتتل ْميكًتتِ بظتتتُٓلٙ          
 ,Villavicencio; Jurado; Valencia. احلصٓم عكٚ سٕا٘ طعٕذ٘ ْنًتذٙ ْصشٕٙ

2014)) 

العكهٕتتتٙ لك تتتٓ٘ ال ؼتتتشٔٙ  اتالذساطتتتًْٜ عكتتتٚ فُتتتٓس عكتتتو التتتًفع اإلصلتتتابٖ  بًتتتاْ
ذٓاسذ٘ نٌ احلاالت اإلصلابٕٙ   فُٓس االطترشا  الٓفٕفٖمت ف ذ   ْا داٜ ا نجل

نتتا   ال تتا  ظتتترشقنيظٍ التتٓففني ال اتعتتترب ي تتٕ  اإلسَتتا . ْْدتتذت الذساطتتْٔالتت  
 ذفتاٜ٘  ظت   ْساٜ ذتٓيُو ظذجتش   نؼاعش إصلابٕٙ  ْقذ ٔكٍٓ َزا َتٓ ال  ٔكٍٓ لذُٔو

 (;Nasurdin, 2011 Othmanل عهكُو. ) إيتادْٕٙ
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ْقذ ظْ شت العذٔذ نتٌ الذساطتات ظٍ االطتترشا  التٓفٕفٖ ٔعتترب نتٌ العٓانتل        
الُهتتتتٙ ل زلتتتتات الًتهتتتتات ْنٓاذ تُتتتتا لكهظتتتتتذذات ْٔظتتتتُو ل   ٕتتتت  الٕتتتتض٘      

إلصلابٖ التزٗ ٔت ني بٓ تٓت    التًتٕهٖ ا لألداٜ قٓٔا  التًافظٕٙ  ذها ايِ ٔعذ نتً   
 (2071العالقٙ باجتاَني بني الٓف  ْالظ ْم. )الضبٕذٗ  

ٙ   ضل تت  االطتتترشا  التتٓفٕفٖ لكفتتشد  تعتتِ       االلتتتضاى بذسدتتٙ عالٕتتٙ نتتٌ الطاقتت
  لتتزلع فتت ٍ عًتتذ نٓادُتتٙ العهتتل الصتتع  عكتتٚ الجتتابش٘ ب  القٕتتات العهتتل ْال تتذس٘

 ,Ghazali; Ahmad) ْالف ش بعهكُواحلهاغ ْالتشفٕض  لذُٔو الظترشقٍٓا فشاد 

2013 Othman; ميكٌ ظٍ نٌ سٕا٘ الفشد  بالتالٖ  ذ ريا  دضٜا (. ْ ٍ العهل ٔؼكل
عكتتٚ ْدتتِ ْ  عًتتذ خ ٕتتٕو التتٓففني حلٕتتاخُو  نُهتتا  دْسا  االطتتترشا  التتٓفٕفٖ ٔ  تتز

بالش تتا التتٓفٕفٖ  إصلابٕتتا  ٔتتشخ   اسخ اذتتا  االطتتترشا ْدتتذ ال تتاسجٍٓ ظٍ  التشذٔتتذ
 ( Wang; Li; Li, 2017. )ْالت ثري اإلصلابٖ

عكتٚ طت ٕل   ف ًتهتٙ  ل زلتات ال  س ٕ ٕتا   ذخ فشقا ضلميكٌ ظٍ لزا ف ٍ االطترشا  
ٌ   برت  الًتتش ع   التٓففني  ظٍ بع  ا فتشاد  :الجام نتطك تات العهتل    هتا ٔٓادُتٍٓ نت

ف ذ ث ت ظٍ صٔاد٘    العالٕٙ ْطاعات العهل الطٓٔكٙ  ال ختُش عكُٕو ظعشاض اإلسَا
ِ    ٕالٓففني ل العهل ط اطترشا     كل نٌ اإلدُاد الُ  ْاإلسَتا  التزٗ ٔعتايٍٓ نًت

 ٍ نًتتتٓس عكتتو  ْنتتٌ   نتعتتٙ ل العهتتل ْالتعانتتل نتتع نتطك تتات العهتتل     ْأضتتا  صلتتذْ
 ل عهكتتتُو. نٓففتتتٍٓ نظتتتترشقٍٓبتتت يُو  فتتتشادٓصتتت  َتتت الٜ ا ٔالتتتًفع اإلصلتتتابٖ 

(Herbert, 2011)  

ا حبتتتاخ الظتتتاب ٙ إىل ظٍ العتتتانكني رْٗ الًؼتتتا  العتتتالٖ التتتزٌٔ   ْقتتتذ ظْ تتتشت
التعانتتل نتتع  ل ٔتهتعتتٍٓ بالًؼتتا  ْالتفتتايٖ ْاالطتتتٕعان ٔتهتعتتٍٓ ب تتذس٘ ظفضتتل      

  ِ ٓففني نفٕتتتذ لكتتتل نتتتٌ التتت   إىل ظٍ االطتتتترشا   يتتتتشا   صتتتعٓبات العهتتتل ْنتطك اختتت
 (Wang; Li; Li, 2017. )ْالًتهات

ًَتا  اقتًتاع بضتشْس٘ االَتهتاى     داٜت فكش٘ الذساطتٙ ْظصت      ْل  ٜٓ نا خ ذى  
بذساطتتتٙ الصتتتهٓد الًفظتتتٖ ْعالقتتتتِ باالطتتتترشا  التتتٓفٕفٖ ْالتعتتتش  عكتتتٚ اثتتتاسّ         

 يفظٕا ْنًُٕا.ْاطُاى ذال نًُها ل اطت شاسّ اإلصلابٕٙ لذٛ الٓف  

  مشهلة الذراسة 
ىل إٗ ىل إٍ التعتتتشض لكه تتتاذش ْالؼتتتذاٝذ قتتتذ ال ٔتتت د   إ( 2073ْٔؼتتتري ذلهتتتذ ) 

يتتتتاٝر طتتتٕٞٙ إرا نتتتا مت ختتتٓفري التتتٓاسد اإلصلابٕتتتٙ الًاطتتت ٙ  ْس تتتو التعتتتشض لكهشتتتٌ     
فتتتشاد عذٔتتتذٍْ ًُٔضتتتٍٓ نتتتٌ َتتتزّ ا تتتٌ ب تتتٓ٘   ظٍ ًَتتتا  ظْا صنتتتات ْالضتتترٓ  اال 

 ْعضميٙ ْصهٓد. 

عتتتتضص الصتتتتشٙ  ٔ لصتتتتهٓدظٍ ا( إىل 2020) ;Raziq Shahzad; Malikْقتتتتذ رذتتتتش  
ٔظته  احلتذ نتٌ الضتشس       ْهأتٙ ْالتعضٔتض  الًفظٕٙ نٌ  تالم احلتذ نتٌ الضتشس ْاحل    

خظاعذ آلٕٙ احلهأٙ الفشد ل احلفاف ْ  لكفشد بالتعال بظشعٙ ْفعالٕٙ نٌ اإلدُاد
ظته  لكفتشد   ٔ عضٔتض عكٚ قذس نعتني نتٌ الصتشٙ ل نٓادُتٙ الؼتذاٝذ  ل ستني ظٍ الت      

بتطتتتٓٔش نتتتٓاسد إ تتتافٕٙ ميكتتتٌ اطتتتت ذانُا نتتتٌ  تتتالم آلٕتتتات احلتتتذ نتتتٌ الضتتتشس           
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ٓفش احلهأتٙ نتٌ آثتاس ا ستذاخ     ٔ الصهٓد إىل ظٍ الذساطات ْظيِ قذ ظػاست  ْاحلهأٙ
الظ  ٙ لكضر  الظكيب ل احلٕتا٘ الٕٓنٕتٙ ْ ظتٌ قتذس٘ ا فتشاد عكتٚ التعانتل نتع         

 .التُذٔذات ا تهكٙ

ْل ال ابل ًٔطٓٗ االطترشا  الٓفٕفٖ عكٚ عٓاٝتذ إصلابٕتٙ ل بٕٞتٙ العهتل ْلتِ      
ٓ  ْااللتتتتضاى الُتتت  التتتزٗ ٔ تتتٓد بتتتذْس٘ خلكتتت  بٕٞتتتٙ  خ ثرياختتتِ الٓا تتتشٙ عكتتتٚ الظتتتك

خًهٓٔٙ إصلابٕٙ نًظذهٙ ْيادشٙ نًُٕا خعهل عكٚ  ظني ظداٜ الٓف  ْخضٔتذ نتٌ   
(. ْظيتتِ قتتذ اذتتذت  2078ايتادٕتتتِ ْدافعٕتتتِ سلتتٓ العهتتل )الع تتذ الكطٕتت   ال شيتتٖ     

عكتٚ  ٍ الصهٓد بصفِ عانٙ ٔت ثش بؼتكل إصلتابٖ    ظ( عكٚ 2079دساطٙ )صَشاٍ  صَشاٍ  
 االطترشا  الٓفٕفٖ. 

 نتٌ  تالم  ًتهات التذٕتض عكتٚ خعضٔتض التكٕت      عكٚ ال الُوظص   نٌ ْلزلع 
ظنتش  تشْسٗ لكرأتٙ لكتكٕت  ْاالطتتذابٙ      َْتٓ  بني الٓففني  صهٓد الًفظٖخعضٔض ال

بؼتتكل فعتتام لكتتترريات ال ٕٕٞتتٙ. ْقتتذ ختتشدد صتتذٛ َتتزا اخلتت  الفكتتشٗ ل ا حبتتاخ         
نكتتتاٍ  ِ لالٓفتتت  ل صٔتتتاد٘ يتاٝذتتت  صتتتهٓدٕتتتٓٗ لاحلذٔجتتتٙ التتت  خٓ تتت  التتتذْس احل 

 ( ;Garg, 2020 Malik. )العهل

 خعتتتذ نتتتٌاإلدُتتتاد الُتتت  ْاإلسَتتتا   ( قتتتذ ظْ تتت  ظٍ 2011) Herbert اصتتتٙ ْظٍ 
ٕذتتت  عكتتتٚ الًتهتتتات خعضٔتتتض الصتتتشٙ    فطتتتري٘ ل ال طظتتتات احلالٕتتتٙاخل كالتؼتتتال

اإلنكايتتات الكانكتتٙ   ْصٔتتاد٘ الًفظتتٕٙ اإلصلابٕتتٙ ْالشفإَتتٙ الًُٕتتٙ نتتٌ ظدتتل خظتت ري    
 .ا داٜ التًتٕهٖلضٔاد٘ لك ٓٛ العانكٙ 

ْنتتٌ  تتالم نتتتا مت نالستتتتِ نتتٌ ال اسجتتتٙ اثًتتاٜ عهكتتُا  تتتهٌ ْستتذ٘ االسػتتتاد        
التتٓفٕفٖ  انعتتٙ الكتتع ع تتذ العضٔتتض  تتذ٘  ْدساطتتٙ الؼتتكالت التت  خٓادتتِ بعتت       

ذكتت    لختتش  العهتت   ال طاعتتات ْنٓففُٕتتا نجتتل نؼتتكالت )عتتذى اطتتت شاس العالقتتات   
اشلفتتاض الذافعٕتتٙ ....إو(  ْايطالقتتا  نتتٌ  تتشْس٘ االَتهتتاى      عتتذى االلتتتضاى   الً تتل

بالٓف  ْفشص قذسختِ عكتٚ الصتهٓد ْالتعتش  عكتٚ نظتتٓٛ االطتترشا  التٓفٕفٖ         
لذِٔ دعت احلادٙ  ل َزّ الذساطٙ اىل التعش  عكٚ العالقٙ بني  الصتهٓد الًفظتٖ   

الظتتتٓٛ التعكٕهتتٖ   احلالتتٙ االدتهاعٕتتٙ      خ عتتا ال تتتال  ) ْاالطتتترشا   التتٓفٕفٖ  
  ار ايِ قذ ٔكٍٓ لعشفتٙ العالقتٙ بًُٕهتا دْسا إصلابٕتا ْنُهتا      طًٓات اخلرب٘ ْالعهش ( 

 ل خًهٕٙ ػ صٕٙ الٓف  نًُٕا ْايعكاطِ عكٚ دٓد٘ العهل ْاطت شاسّ الُ . 

 ْعكِٕ ميكٌ  ذٔذ نؼككٙ الذساطٙ بالتظاؤالت التالٕٙ:

 الًفظٖ لذٛ عًٕتٙ نتٌ نٓففتات دانعتٙ الكتع ع تذ العضٔتض         نا نظتٓٛ الصهٓد
  ذ٘؟ 

         نتتا نظتتتٓٛ االطتتترشا  التتٓفٕفٖ لتتذٛ عًٕتتٙ نتتٌ نٓففتتات دانعتتٙ الكتتع ع تتذ
 العضٔض  ذ٘؟

           َتتل خٓدتتذ عالقتتٙ بتتني الصتتهٓد الًفظتتٖ ْاالطتتترشا  التتٓفٕفٖ لتتذٛ نٓففتتات
 دانعٙ الكع ع ذ العضٔض  ذ٘؟ 
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 ٓططات دسدات الصهٓد الًفظتٖ لتذٛ عًٕتٙ    َل خٓدذ فشْ  دالٙ إسصإٝٙ ل نت
 ٖ -نتتٌ نٓففتتات دانعتتٙ الكتتع ع تتذ العضٔتتض خعتتضٛ لتتترريات )الظتتتٓٛ التعكٕهتت

 العهش(؟  -طًٓات اخلرب٘-احلالٙ االدتهاعٕٙ
           َٛل خٓدتذ فتشْ  دالتٙ إسصتإٝٙ ل نتٓطتطات دسدتات االطتترشا  التٓفٕفٖ لتذ

)الظتتتتتٓٛ  عًٕتتتتٙ نتتتتٌ نٓففتتتتات دانعتتتتٙ الكتتتتع ع تتتتذ العضٔتتتتض خعتتتتضٛ لتتتتترريات      
 العهش(؟  -طًٓات اخلرب٘-احلالٙ االدتهاعٕٙ-التعكٕهٖ

    أٍذاف الذراسة 
 خُذ  الذساطٙ احلالٕٙ لككؼ  عٌ: 

        نظتتتٓٛ الصتتهٓد الًفظتتٖ لتتذٛ عًٕتتٙ نتتٌ نٓففتتات دانعتتٙ الكتتع ع تتذ العضٔتتض
  ذ٘.

         نظتتتٓٛ االطتتترشا  التتٓفٕفٖ لتتذٛ عًٕتتٙ نٓففتتات دانعتتٙ الكتتع ع تتذ العضٔتتض
  ذ٘.

 الصهٓد الًفظٖ ْاالطترشا  التٓفٕفٖ لتذٛ عًٕتٙ نٓففتات دانعتٙ       العالقٙ بني
 الكع ع ذ العضٔض  ذ٘.

  الفشْ  ل نظتٓٛ الصهٓد الًفظٖ  لذٛ عًٕٙ نٓففات اعانعٙ خعضٛ لترريات
 العهش(. -طًٓات اخلرب٘-احلالٙ االدتهاعٕٙ-)الظتٓٛ التعكٕهٖ

    اعانعتتتٙ خعتتتضٛ الفتتشْ  ل نظتتتتٓٛ االطتتتترشا  التتتٓفٕفٖ لتتذٛ عًٕتتتٙ نٓففتتتات
 . (العهش-طًٓات اخلرب٘-احلالٙ االدتهاعٕٙ-لترريات )الظتٓٛ التعكٕهٖ

   أٍنية الذراسة 
  األٍنية اليظرية 

   نٓاذ ٙ االجتاَات احلذٔجٙ ل عكو الًفع ْ اصٙ عكو الًفع اإلصلابٖ سٕتح
ذٓيُتتتتا ختتتتشب  الصتتتتهٓد الًفظتتتتٖ ْاالطتتتتترشا   الذساطتتتتٙ ل خً تتتتع ظَهٕتتتتٙ َتتتتزّ 

 ٔعذاٍ نٌ ظسذخ الفإَو ل عكو الًفع اإلصلابٖ.الٓفٕفٖ ْالزٗ 
          ختهجتتل ظَهٕتتٙ الذساطتتٙ ل ذٓيُتتا نتتٌ الذساطتتات العشبٕتتٙ الًتتادس٘ التت  خًاْلتتت

نفُتٓنٖ الصتهٓد الًفظتٖ ْاالطتترشا  التتٓفٕفٖ ل ستذْد اذتالع ال اسجتٙ عكتتٚ        
 قٓاعذ ال ٕايات.

  ح خعتترب خكتع   خكهٌ ظَهٕٙ الذساطٙ ل ظَهٕٙ العًٕٙ الظت ذنٙ )الٓففات( سٕت
العًٕتتتٙ سذٕتتتض٘ ظطاطتتتٕٙ ل خ تتتذٔو اخلتتتذنات عهٕتتتع نًظتتتٓبٖ اعانعتتتٙ طتتتٓاٜ   
ال ٕتتتادات اإلداسٔتتتٙ ظْ الذساطتتتٕٙ ظْ الطتتتالن ذهتتتا ظٍ ًَتتتا  يتتتذس٘ ل الذساطتتتات        

 العشبٕٙ ال  خًاْلت خكع الؼشضلٙ.
         نتتا طتظتتفش عًتتِ الذساطتتٙ احلالٕتتٙ نتتٌ يتتتاٝر عهكٕتتٙ لعشفتتٙ نظتتتٓٔات الصتتهٓد

 رشا  الٓفٕفٖ نٌ  الم ال ٕاغ.الًفظٖ ْاالطت
        إدسا  ظَهٕتٙ خًهٕتٙ الصتتهٓد الًفظتٖ ْاالطتترشا  التتٓفٕفٖ لتذٛ الٓففتات بعتتذ

التعتتش  عكتتٚ اثاسَهتتا اإلصلابٕتتٙ ل التصتتذٗ لكهؼتتكالت التت  خٓادتتِ التتٓففني      
 ْنًتهات العهل. 
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       ٚفت  ا ام ظناى ال اسجني إلدشاٜ دساطات ختًتاْم نتترريات الذساطتٙ يفظتُا عكت
نتتتتٌ  تتتتالم الًتتتتتاٝر ْالتٓصتتتتٕات ْال تستتتتات     ظ تتتتشٛالعًٕتتتتٙ ظْ عًٕتتتتات   يفتتتتع

 .الطشْسٙ

    األٍنية التطبيكية 
      ٙقتتذ خظتتُو يتتتاٝر الذساطتتٙ ل خصتتهٕو بتتشانر اسػتتادٔٙ ْخٓعٓٔتتٙ خظتتاعذ ل خًهٕتت

 الصهٓد الًفظٖ ْاالطترشا  الٓفٕفٖ لذٛ الٓففات.
   كتتتو التتتًفع طتتتٓ  خظتتتُو يتتتتاٝر الذساطتتتٙ ل نظتتتاعذ٘ الت صصتتتني ل دلتتتام ع

ْاإلسػتتتاد الُتتت  ل خصتتتهٕو بتتتشانر ْقإٝتتتٙ ْخًهٓٔتتتٙ ْعالدٕتتتٙ ل ستتتل نؼتتتكالت  
 الٓففني اْ خ َٕكُو نًُٕا. 

   طتتتٓ  خفٕتتتذ يتتتتاٝر الذساطتتتٙ الُتتتتهني بتطتتتٓٔش نًؼتتت خُو الٓفٕفٕتتتٙ اىل ختتتذعٕو
 الصهٓد الًفظٖ ْاالطترشا  الٓفٕفٖ لذٛ نٓففُٕو.

   متغريات الذراسة 
  الصنود اليفشيPsychological Resilience   

( الصتهٓد ب يتتِ ال تذس٘ عكتٚ التتشد ْا داٜ اإلصلتابٖ جتتتاّ     2010) Machucaعتش   
الصاٝ  ْاالزلاص  عكٚ الش و نٌ ْدٓد عجشات  ْجتاْص التٓقعتات بؼتكل نكشتٓف ل    

 فل التشْ  الظك ٕٙ. 

( الصهٓد الًفظٖ ب يِ ال ذس٘ عكتٚ التعانتل نتع  ترٓ      2073ْعشفت طشنٕ  )
ْنؼتتاقُا ْنصتاٝ ُا نتتٌ  تالم االعتهتتاد عكتٚ الصتتادس الذا كٕتٙ ْاخلاسدٕتتٙ     احلٕتا٘  

 لكفشد حبٕح ضلافظ عكٚ نظتٓٛ دٕذ نٌ التٓاف  ْالتكٕ  ْالصشٙ الًفظٕٙ.

ْخعش  ال اسجٙ الصهٓد الًفظٖ ب يتِ عهكٕتٙ ْقإٝتٙ خعهتل عكتٚ نظتاعذ٘ الفتشد        
   ٌ نٓادُتتتٙ  ل الٓصتتتٓم اىل نظتتتتٓٛ عتتتام نتتتٌ االطتتتت شاس الًفظتتتٖ التتتزٗ ميكًتتتِ نتتت

الؼتتتتتتذاٝذ ْالصتتتتتتاع  التتتتتت  خٓادُتتتتتتِ ل ذافتتتتتتٙ دلتتتتتتاالت احلٕتتتتتتا٘ )الؼ صتتتتتتٕٙ   
ْٔ تتاغ الصتتهٓد الًفظتتٖ ب يتتِ الذسدتتٙ الككٕتتٙ     االدتهاعٕتتٙ  ْالعكهٕتتٙ ْالعهكٕتتٙ(.  

ال  ضلصل عكِٕ الفشتٓ  عكتٚ ن ٕتاغ الصتهٓد الًفظتٖ ْالظتت ذى ل الذساطتٙ        
 احلالٕٙ. 

  االستغرام الوظيفي  work Engagement   
( ب يِ االيذناز الذا كٖ لكفشد ل العهل اْ التطاب  ْالتذتاْن  2071عشفِ عكٖ )

 الًفظٖ نع العهل عا ًٔعكع ل صٓس٘   ٕ  لزاخٕٙ الفشد اْ التضانِ سلٓ عهكِ. 

( ب يتتتِ الٓقتتت  اإلصلتتتابٖ لكهٓفتتت  اجتتتتاّ   2018) Ahmadm  Islam ;عشفتتتِ 
 نًتهتُو ْاجتاّ ظَذافُا ْقٕهُا 

( بايتِ َتٓ ظدسا  الٓفت  لكهظت ْلٕٙ ْالتذْس التزٗ ٔ تٓى بتِ         2071ْعشفِ العًضٗ )
لكهظاعذ٘ ل   ٕ  ا َذا  التًتٕهٕتٙ  ْاالطتترشا  ال ٔ تصتش ف ت  عكتٚ  ٕتض       
الٓفتت  بتت داٜ دْسّ التتٓفٕفٖ بتتل ٔتعتتذٛ رلتتع اىل الشابطتتٙ العاذفٕتتٙ بتتني الٓفتت     

 ْْفٕفتِ. 
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     ً فظتٖ اإلصلتابٖ بتني الفتشد     ْخعش  ال اسجتٙ االطتترشا  التٓفٕفٖ ب يتِ التت ثري ال
ْْفٕفتِ باعت اس ظيُا خؼكل دضٜ نُو نٌ سٕاخِ ْالؼعٓس بالظتعاد٘ ْالشاستٙ ْصٔتاد٘    

ْٔ اغ االطترشا  الٓفٕفٖ ب يِ الذسدٙ الككٕتٙ الت     خ ذٔش الزات عًذ ظداٜ العهل.
ضلصتتل عكٕتتِ الفشتتٓ  عكتتٚ ن ٕتتاغ االطتتترشا  التتٓفٕفٖ ْالظتتت ذى ل الذساطتتٙ   

 احلالٕٙ. 

  الذراسةحذود 
        ِاحلتتذْد الٓ تتٓعٕٙ: طتتٓ  ختًتتاْم الذساطتتٙ احلالٕتتٙ الصتتهٓد الًفظتتٖ ْعالقتتت

 باالطترشا  الٓفٕفٖ لذٛ عًٕٙ نٌ نٓففات دانعٙ الكع ع ذ العضٔض  ذ٘. 
       ٖاحلذْد الكايٕٙ: خعترب دانعٙ الكع ع ذ العضٔض عذًٔتٙ دتذ٘ َتٖ احلتذ الكتاي

 لكذساطٙ احلالٕٙ. 
 ى. 2027-َت 2..7الذساطٖ ا ْم لعاى  احلذْد الضنايٕٙ: الفصل 
 ٘احلذْد ال ؼشٔٙ: عًٕٙ عؼٓإٝٙ نٌ نٓففات دانعٙ الكع ع ذ العضٔض  ذ 

 الذراسات الشابكة 
ختًاْم الذساطتٙ احلالٕتٙ ل نتررياخُتا ذتال  نتٌ: الصتهٓد الًفظتٖ  ْاالطتترشا          

َتزّ   الٓفٕفٖ. ْطتشاْم ال اسجٙ ل َزا الفصل نشادعٙ الذساطتات الظتاب ٙ ستٓم   
 الترريات.

 دراسات تياولت الصنود اليفشي 

التعش  عكٚ العالقٙ بني   Bingol et al (  2019دساطٙ بًٕذٓم ْا شٍْ )َذفت 
الكفاٜ٘ الزاخٕٙ ْالصهٓد الًفظٖ   ْاالصلابٕٙ ذها اَتهتت بالكؼت  عتٌ  الصتهٓد     

(  ..8ْ خكٓيتت عًٕتٙ الذساطتٙ نتٌ )      الًفظٖ ْاالصلابٕتٙ ذهً تٞني لككفتاٜ٘ الزاخٕتٙ     
ذالً ا ٔذسطٍٓ ل ظسبع دانعات رلتكفٙ ل خشذٕا   ْمت اطتت ذاى ن ٕتاغ الكفتاٜ٘    

  Jerusalem &chwarzer( 1995الزاخٕٙ العانتٙ نتٌ اعتذاد ػتٓاسصس ْ دٕتٓس طتكٕو )       
ْن ٕاغ  Smith et al (2008ن ٕاغ الصهٓد الًفظٖ نٌ اعذاد مسٕح ْا شٍْ ) ْ

ْنٌ اَو الًتاٝر الت     Caprara et al( 2015نٌ اعذاد ذابشاس ْا شٍْ )اإلصلابٕٙ 
خٓصتتكت الٕتتِ الذساطتتٙ ْالشخ طتتٙ بالذساطتتٙ احلالٕتتٙ َتتٖ ْدتتٓد عالقتتٙ إصلابٕتتٙ بتتني      
الصهٓد الًفظٖ ْالكفاٜ٘ الزاخٕٙ ْاإلصلابٕٙ   ذها اٍ الصهٓد الًفظٖ ْاإلصلابٕٙ 

 زاخٕٙ .ٔعذاٍ ن ػشاٍ اصلابٕاٍ نً ٞاٍ عٌ الكفاٜ٘ ال

إىل   Yıldırım Tosunoglu &( 2019) ٔكتذسٔو  ْ َذفت دساطٙ خٓطٓيٓ كٓذها 
دساطتتٙ ا بعتتاد الفشعٕتتٙ لكصتتهٓد الًفظتتٖ نتتٌ سٕتتح الظتتهات الؼ صتتٕٙ لتتٓففٖ          
ال ًتتتع  ل َتتتزا الصتتتذد مت إدتتتشاٜ اطتتتت ٕاٍ لكعتتتانكني ل ال طتتتاع الصتتتشل التتتزٌٔ    

ْ  ْمت ٔعهكٍٓ ل ذلافتٙ دٓنٓػتاٍ    االلتتضاى التزاخٖ ْالظتٕطش٘     كٕتل التشتذٔات 
َْتتٖ ا بعتتاد الفشعٕتتٙ الجالثتتٙ لكصتتهٓد الًفظتتٖ ْف تتا لك صتتاٝص الذميٓ شافٕتتٙ        

ٍ ا بعتاد الفشعٕتٙ لكصتهٓد الًفظتٖ     ظْظبشص نتا ظفُشختِ الًتتاٝر َتٓ      .لٓففٖ ال ًع
لتتتٓففٖ ال ًتتتع ال اتكتتت  بتتتا تال  اعتتتًع ْاحلالتتتٙ االدتهتتتاعٖ  ْنتتتع رلتتتع      

 .اخٖ ْف  ا لترري العهشطلتك  التشذٗ ْااللتضاى الز
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ععشفتتٙ إرا  Yuksel Goksel &( 2019) دٓذظتتل ْ ٔٓذظتتٕل اَتهتتت دساطتتْٙ
ذايتتت نظتتتٓٔات الصتتهٓد الًفظتتٖ لتتذٛ ذتتالن اعانعتتات نتٓقعتتٙ نتتٌ  تتالم ظدْاس  
اعًظتتني ْاحلظاطتتتٕٙ بتتتني الج افتتات ْعٓانتتتل اخلطتتتش ْاعتتًع  ذهتتتا خُتتتذ  إىل    

لصتهٓد الًفظتٖ لكطتالن اعتانعٕني     نعشفٙ نا إرا ذاٍ ًَا  فتش  بتني نظتتٓٔات ا   
التتزٌٔ ٔذسطتتٍٓ ل ذكٕتتات رلتكفتتٙ َْتتٖ )التعكتتٕو  ا ًذطتتٙ  الفتتٌ  التصتتهٕو(.         

( رذتتٓس. .20( ايتتاخ ْ)979( ذالتت  دتتانعٖ نتتًُو )373ْخكٓيتتت عًٕتتٙ الذساطتتٙ نتتٌ ) 
ْاطت ذى ل الذساطٙ عذ٘ ن إٔع َْٖ )ن ٕاغ الصهٓد الًفظٖ ْن ٕتاغ طتكٓ    

حلظاطتتتٕٙ بتتتني الج افتتتات( ْأضتتتا  مت اطتتتت ذاى قاٝهتتتٙ       ظدْاس اعًظتتتني ْن ٕتتتاغ ا  
لتشذٔتذ عٓانتتل اخلطتتش ْاتتٓرز العكٓنتتات الؼ صتٕٙ لكشصتتٓم عكتتٚ بٕايتتات عًٕتتٙ   
الذساطتتتٙ. ظَتتتو نتتتا ذؼتتتفت عًتتتِ الًتتتتاٝر َتتتٓ ظٍ ظدْاس اعًظتتتني ْاحلظاطتتتٕٙ بتتتني      
الج افات ْْدٓد عٓانل اخلطش َٖ ن ػشات نُهٙ لظتتٓٔات الصتهٓد الًفظتٖ لتذٛ     

 انعٙ.ذالن اع

إىل نعشفتٙ ظثتش     al et Tabakakis  (2019)ْا شٍْ  خاباذاذٕع َذفت دساطْٙ
عٓانل نكاٍ العهل عكتٚ الصتهٓد الًفظتٖ لتذٛ الهش تات. ْ تزا الصتذد مت إدتشاٜ         

‐Connor)( نش تتٙ نظتتذكٙ ل يٕٓصٔكًتتذا  ْمت اطتتت ذاى ن ٕتتاغ     80.نظتت  لتتت ) 
Davidson Resilience 10) ظتتٖ  ْاطتتت ذاى اطتتت ٕاٍ ل ٕتتاغ دسدتتٙ الصتتهٓد الًف

‐ NAQ) ا فعام الظتك ٕٙ التً      R)        ٕٙ لت ٕتٕو التعتشض الكشتٓف لألفعتام الظتك
 ل نكاٍ العهل   ْذزلع اطتت ذاى ن ٕتاغ بٕٞتٙ الهاسطتٙ ل ػتش عهتل التهتشٔ        

(PESNWI)   لت ٕتتٕو بٕٞتتٙ الهاسطتتٙ. ْخٓصتتكت الذساطتتٙ إىل عتتذد نتتٌ الًتتتاٝر ظَهُتتا
 نكاٍ العهل ْالصهٓد الًفظٖ لذٛ الهش ات. َٓ ْدٓد اسخ ا  بني عٓانل

ٙ  نعشفٙ ( إىل2073اَتهت دساطٙ ػشٔ  ) الًفظتٖ ْالتٓدتِ    بتظل الصتهٓد   العالقت
سلتتٓ احلٕتتا٘ لتتذٛ الطك تتٙ ال تت كني عكتتٚ الت تتشز نتتٌ قظتتو عكتتو التتًفع العٕتتتادٗ            

نادظتري(  ْالكؼ  عٌ الفشْ  ل الصتهٓد الًفظتٖ ْالتٓدتِ سلتٓ     -)بكالٓسٔٓغ 
نادظتتتري(  ْذتتزلع -لطك تتٙ سظت  التتترري الذساطتتٖ )بكتالٓسٔٓغ   احلٕتا٘ لتتذٛ ا 

( 30ذؼتت  الفتتشْ  خ عتتا  لتتترري )اعتتًع ْالظتتتٓٛ الذساطتتٖ(. ْختتت ل  العًٕتتٙ نتتٌ ) 
ذال  ْذال ٙ  سٕح ذ  تت عكتُٕو ذتال  نتٌ: ن ٕتاغ الصتهٓد الًفظتٖ نتٌ إعتذاد          

نتتٌ (  ْن ٕتتاغ التٓدتتِ سلتتٓ احلٕتتا٘    2071ال استتح باطتتل ذلهتتذ ع تتذا) عاػتتٓس )    
(. ْظَو نا خٓصكت إلٕتٙ الذساطتٙ َتٓ ْدتٓد     2008إعذاد ال اسح يٓسغ ػاذش َادٗ )

عالقٙ اسخ اذٕٙ بني نتٓططات دسدات الصهٓد الًفظٖ ْنتٓططات دسدات التٓدتِ  
سلٓ احلٕا٘ لذٛ الطك تٙ ال ت كني عكتٚ الت تشز ل قظتو عكتو التًفع. ْخٓدتذ فتشْ           

 ٙ ال تتت كني عكتتتٚ الت تتتشز ل  بتتتني نتٓطتتتطات دسدتتتات الصتتتهٓد الًفظتتتٖ لتتتذٛ الطك تتت
اصتتص عكتتو التتًفع خ عتتا  لتتترري اعتتًع لصتتاو التتزذٓس. ْال خٓدتتذ فتتشْ  بتتني        
نتٓططات الصهٓد الًفظٖ لذٛ الطك ٙ ال  كني عكٚ الت شز ل قظو عكتو التًفع   

 خ عا  لترري الظتٓٛ الذساطٖ.

( إىل التعتتش  عكتتٚ نظتتتٓٛ الصتتهٓد الًفظتتٖ لتتذٛ      2073َتتذفت دساطتتٙ  كٕتتل )  
نذسطتات الشسكتٙ اإلعذادٔتٙ ل نشذتض ذلافتتتٙ يًٕتٓٛ  ذهتا خُتذ  لكتعتش  عكتتٚ         
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ايظتتايٖ(  ْخكٓيتتت  -الفتتشْ  ل الصتتهٓد الًفظتتٖ ْف تتا  لتتترري الت صتتص )عكهتتٖ     
( ل 200( فتتتشد  )00.عًٕتتتٙ الذساطتتتٙ نتتتٌ نذسطتتتات الشسكتتتٙ اإلعذادٔتتتٙ ْختكتتتٍٓ نتتتٌ ) 

ت ذنت ال اسجتتتتٙ ( ل الت صصتتتتات اإليظتتتايٕٙ  ْاطتتتت 200الت صصتتتات العكهٕتتتتٙ ْ ) 
ن ٕتتاغ الصتتهٓد الًفظتتٖ  ْخٓصتتكت إىل دلهٓعتتٙ نتتٌ الًتتتاٝر ظَهُتتا اٍ نذسطتتات     
الشسكٙ اإلعذادٔٙ ٔتهتعٌ عظتٓٛ نٌ الصهٓد الًفظٖ  ْأضا  ال ٔٓدذ فتشْ  بتني   
نذسطتتات الت صتتص العكهتتٖ ْنذسطتتات الت صتتص اإليظتتايٖ ل نظتتتٓٛ الصتتهٓد      

 الًفظٖ.

   دارسات تياولت االستغرام الوظيفي 
دساطتتٙ َتتذفت اىل   Al-dalahmeh  et al(  2018ادتتشٛ الذال تتٙ ْا تتشٍْ )  

نعشفتتٙ ظثتتش االطتتترشا  التتٓفٕفٖ عكتتٚ ا داٜ التًتٕهتتٖ لتتذٛ  نتتٓففٖ خكًٓلٓدٕتتا      
العكٓنتات نتٌ  تالم التذْس الٓطتٕ   لكش تا التٓفٕفٖ ل ال طتاع الصتشل ا سديتتٖ.          

التًتٕهتتٖ ْنعشفتتٙ اثتتش ذهتتا َتتذفت اىل نعشفتتٙ ظثتتش الًؼتتا  ْالتفتتايٖ عكتتٚ االداٜ  
( نٓفتتت .  23.الش تتتا التتتٓفٕفٖ عكتتتٚ ا داٜ التًتٕهتتتٖ ْخكٓيتتتت عًٕتتتٙ الذساطتتتٙ )      

ْظفُتتشت الًتتتاٝر ظٍ االطتتترشا  التتٓفٕفٖ ظثتتش بؼتتكل ذتت ري عكتتٚ ا داٜ التًتٕهتتٖ     
 الٓفٕفٖ  ْظٍ الش ا الٓفٕفٖ ظثش بؼكل إصلابٖ عكٚ ا داٜ التًتٕهٖ.  ْالش ا

بالكؼت    ;Jurado   Ruiz;    Fuentes (2018) ا شٍْْاَتهت دساطٙ فًٓٔتع ْ 
عٌ العالقٙ بني االطترشا  التٓفٕفٖ ْالتزذاٜ العتاذفٖ لتذٛ عًٕتٙ نتٌ الهش تات        

( نش تتٙ    ْمت اطتتت ذاى ن ٕتتاغ االطتتترشا     2723.ْخكٓيتتت عًٕتتٙ الذساطتتٙ نتتٌ )    
(     ْخٓصتتتكت 2078التتتٓفٕفٖ  ْن ٕتتتاغ التتتزذاٜ العتتتاذفٖ نتتتٌ اعتتتذاد ال تتتاسجني )  

ذساطتتتتٙ اىل ْدتتتتٓد عالقتتتتٙ ذشدٔتتتتٙ بتتتتني  التتتتزذاٜ العتتتتاذفٖ ْ االطتتتتترشا   يتتتتتاٝر ال
 الٓفٕفٖ . 

( اىل التعتش  عكتٚ العالقتٙ بتني الصتشٙ التًتٕهٕتٙ       2078َذفت دساطٙ العكٕاٍ )
ْاالطتتترشا  التتٓفٕفٖ  ذهتتا َتتذفت الذساطتتٙ اىل التعتتش  عكتتٚ نظتتتٓٛ الفتتشْ  ل   

ا  التٓفٕفٖ خعتضٛ لتترريات    اطتذابات افشاد العًٕٙ ل الصشٙ التًتٕهٕٙ ْاالطترش
( نعكهتا  70.خكٓيت عًٕٙ الذساطتٙ نتٌ )   ْطًٓات اخلرب٘ (  ال َل العكهٖ   ) اعًع

ْاعذ   ( نعكه273ٙ( نعكو ْ ) 737ْنعكهٙ ل الذاسغ الجايٓٔٙ بذْلٙ الكٓٔت  نًُو )
ال اسح اطت ايٙ ل ٕاغ نظتٓٛ الصشٙ التًتٕهٕٙ ْاالطترشا  الٓفٕفٖ ْخٓصكت 

ىل ايِ خٓدذ عالقٙ اسخ اذٕٙ بني الصشٙ التًتٕهٕٙ ْاالطترشا  الٓفٕفٖ الًتاٝر ا
ْْدتتٓد نظتتتٓٛ نتٓطتت  نتتٌ الصتتشٙ التًتٕهٕتتٙ ْاالطتتترشا  التتٓفٕفٖ   ذهتتا           

عذى ْدٓد فشْ  رات داللتٙ إسصتإٝٙ ل نظتتٓٛ االطتترشا  التٓفٕفٖ لتذٛ        ظفُشت
ات اعتتًع ْال َتتل  العكهتتني ل التتذاسغ الجايٓٔتتٙ بذْلتتٙ الكٓٔتتت خعتتضٛ  ثتتش نتتترري    

 .  العكهٖ ْطًٓات اخلرب٘

( الكؼتت   عتتٌ نظتتتٓٛ التتذعو   2078ْخًاْلتتت دساطتتٙ الع تتذ الكطٕتت  ْ ال شيتتٖ )   
باإل افٙ اىل  الكؼ  عٌ الفشْ    التًتٕهٖ الذس  ْعالقتِ باالطترشا  الٓفٕفٖ

ل بتتتني نظتتتتٓٛ التتتذعو التًتٕهتتتٖ ْاالطتتتترشا  التتتٓفٕفٖ ْالتتت  خعتتتضٛ ال تتتتال     
لتتتذٛ عًٕتتتٙ نتتتٌ نعكهتتتٖ التتتذاسغ الجايٓٔتتتٙ     ) ال َتتتل العكهتتتٖ ْاعتتتًع (  التتتترريات
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ْ التعتتش  عكتتٚ نظتتتٓٛ التتذعو    ( نعكهتتا ْنعكهتتٙ 00.عذًٔتتٙ بشٔتتذ٘ ْال تتال  عتتذد)  
التًتٕهٖ الذس  ْاالطترشا  الٓفٕفٖ  ْاطت ذى ال اسح اطت ايٙ  ن ٕاغ التذعو  

ن ٕتتاغ االطتتترشا  ذهتتا اطتتت ذى ال استتح  ( .207التًتٕهتتٖ  نتتٌ اعتتذاد نا تتٖ ) 
خشمجتتٙ   Schaufeli & Bakee( 2003التتٓفٕفٖ نتتٌ اعتتذاد طتتكاْفٕكٖ ْبٕكتتش )    

ْقتتتذ اطتتتفشت الًتتتتاٝر عتتتٌ ْْدتتتٓد عالقتتتٙ اسخ اذٕتتتٙ بتتتني التتتذعو        ( .207ال شيتتتٖ  )
ْْدتتتٓد نظتتتتٓٛ نتٓطتتت  نتتتٌ  التتتذعو    التًتٕهتتتٖ التتتذس  ْاالطتتتترشا  التتتٓفٕفٖ  

ْعذى ْدٓد فشْ  لظتٓٛ  ٓفٕفٖ لالتًتٕهٖ الذس  ْنظتٓٛ عام نٌ  االطترشا  ا
باإل تافٙ اىل    ال َتل العكهتٖ (    الذعو التًتٕهٖ الذس  خعتضٛ لتترريات ) اعتًع    

        ٖ   عتذى ْدتٓد  فتشْ   ستتٓم نظتتٓٛ االطتترشا  التٓفٕفٖ خعتتضٛ لتترري ال َتل العكهتت
بعتتذٗ  احلهتتاغ ْااليرهتتاغ   بًٕهتتا  ل اعتتًع ذتتزلع عتتذى ْدتتٓد فتتشْ  لتتترري  ْ

 اإل ال  ْالتفايٖ لصاو العكهات .  خٓدذ ل بعذٗ

( اىل التعش  عكٚ العالقٙ بتني التتهكني الًفظتٖ     2078َْذفت دساطٙ ظبٓ طٕ   )
ذهتتا َتتذفت الذساطتتٙ اىل  ذٔتتذ ا َهٕتتٙ الًظتت ٕٙ  بعتتاد    ْاالطتتترشا  التتٓفٕفٖ 

التتتتتتهكني الًفظتتتتتٖ ل خفظتتتتتري االطتتتتتترشا  التتتتتٓفٕفٖ  نعًتتتتتٚ العهتتتتتل   اعتتتتتذاس٘       
( عتتتانال ل اعُتتتاص  913لتتتذٛ عًٕتتتٙ خكٓيتتتت نتتتٌ )     االطتتتت اللٕٙ الزاخٕتتتٙ ْ التتتت ثري 
ٙ ( نعكهتتٙ  ْاطتتت ذنت ال اسجتت 273( نعكتتو ْ ) 737اإلداسٗ  انعتتٙ ظطتتٕٓ  نتتًُو ) 

  ذها اطتت ذنت ن ٕتاغ     Sperizer( 1995ن ٕاغ التهكني الًفظٖ لت طربأضس ) 
  Bakker; Salanova ; Schaufeli ( 2006االطترشا  الٓفٕفٖ لتت ػتاْفكٖ ْا تشٍْ )   

ْخٓصتتكت الًتتتاٝر اىل ايتتِ خٓدتتذ عالقتتٙ نٓد تتٙ  بتتني التتتهكني الًفظتتٖ  ْاالطتتترشا   
ذاس٘ نتتٌ اذجتتش االبعتتاد  اثتتشا عكتتٚ ذهتتا اطتتفشت الًتتتاٝر عتتٌ اٍ بعتتذ اعتت   التتٓفٕفٖ

االطتتتترشا    ْافُتتتشت عتتتذى  ْدتتتٓد  عالقتتتٙ بتتتني االطتتتت اللٕٙ الزاخٕتتتٙ ْاالطتتتترشا     
 الٓفٕفٖ . 

( ععشفتتتٙ دسدتتتٙ دتتتٓد٘ سٕتتتا٘ العهتتتل ْعالقتُتتتا 2073اَتهتتتت دساطتتتٙ ظبتتتٓ اخلتتتري )
  ٘ ْذايتتتت  .باالطتتتترشا  التتتٓفٕفٖ لتتتذٛ نتتتذٔشٗ التتتذاسغ الجايٓٔتتتٙ عشافتتتتات  تتتض

( نتتتتذٔشا  ْنتتتتذٔش٘  هٕتتتتع 7.9 ظدشٔتتتتت عكُٕتتتتا الذساطتتتتٙ ختكتتتتٍٓ نتتتتٌ )العًٕتتتتٙ التتتت 
ذلافتتتتتات  تتتتض٘  ْاطتتتتت ذى اطتتتتت ايٙ عتتتتٓد٘ سٕتتتتا٘ العهتتتتل ْاطتتتتت ايٙ لالطتتتتترشا  
الٓفٕفٖ. ظَو نا خٓصكت إلٕٙ الذساطٙ ظيتِ ال خٓدتذ فتشْ  رات داللتٙ إسصتإٝٙ بتني       

ٔشٗ نتٓطتتطات خ تتذٔشات دلتهتتع الذساطتتٙ لذسدتتٙ االطتتترشا  التتٓفٕفٖ لتتذٛ نتتذ       
الذاسغ الجايٓٔٙ عشافتات  ض٘ خعضٛ لترريات الذساطتٙ: )اعتًع  ال َتل العكهتٖ      
طتتًٓات اخلذنتتٙ  اصتتص الذسطتتٙ  الذٔشٔتتٙ(. ْخٓدتتذ عالقتتٙ اسخ اذٕتتٙ نٓد تتٙ رات    
داللٙ إسصإٝٙ بتني نتٓطت  خ تذٔشات نتذٔشٗ التذاسغ الجايٓٔتٙ ل ذلافتتات  تض٘         

 ذٔشاخُو لالطترشا  الٓفٕفٖ.  بعاد دٓد٘ سٕا٘ العهل ْبني نتٓط  خ 

( إىل التعتش  عكتٚ نظتتٓٛ الصتشٙ التًتٕهٕتٙ ل      2073َذفت دساطٙ الرانذٗ )
التتتذاسغ الجايٓٔتتتٙ احلكٓنٕتتتٙ حبفتتتش ال تتتاذٌ  ْالتعتتتش  عكتتتٚ نظتتتتٓٛ االطتتتترشا         
الٓفٕفٖ لذٛ نعكهٖ ْنعكهتات التذاسغ الجايٓٔتٙ ْالكؼت  عتٌ العالقتٙ االسخ اذٕتٙ        

  ٓ فٕفٖ ْالصتشٙ التًتٕهٕتٙ. ْخكٓيتت عًٕتٙ الذساطتٙ نتٌ       بني نظتٓٛ االطتترشا  الت
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لكتعتش    Hoy and Feldman (1987)نعكو ْنعكهتٙ. قتذ ذ ت  عكتُٕو ن ٕتاغ       7..
 Schaufeli and Bakkeer (2004)عكتتٚ نظتتتٓٛ الصتتشٙ التًتٕهٕتتٙ  ْن ٕتتاغ    

لكتعش  عكٚ نظتتٓٛ االطتترشا  التٓفٕفٖ. ْخٓصتكت يتتاٝر ال شتح إىل ظٍ نظتتٓٛ        
ٕتتتٙ ْاالطتتتترشا  التتتٓفٕفٖ ل التتتذاسغ الجايٓٔتتتٙ احلكٓنٕتتتٙ حبفتتتش  الصتتتشٙ التًتٕه

ال اذٌ ذايت بذسدتٙ عالٕتٙ  ْظػتاست الًتتاٝر اىل ْدتٓد فتشْ  رات داللتٙ إسصتإٝٙ         
بني نتٓططات اطتذابات نعكهٖ ْنعكهات الذاسغ الجايٓٔٙ سٓم خ ذٔشَو لظتتٓٛ  

رهاغ( خعضٛ اىل االطترشا  الٓفٕفٖ ل ذل نٌ االبعاد )احلهاغ  اإل ال   االي
 ال َل العكهٖ  ْبًٕها ال خٓدذ فشْ  خعضٛ اىل اعًع ْطًٓات اخلرب٘.

( إىل العتتش  عكتتٚ نظتتتٓٛ التتتُكو التًتٕهتتٖ  2020َتتذفت دساطتتٙ صتتاو ) ذهتتا 
ْاالطتتترشا  التتٓفٕفٖ لكهعكهتتني ْالعتتانكني ل التتذاسغ احلكٓنٕتتٙ ل قضتتاٜ التتضبري   

( فتشد   ..كتٚ عًٕتٙ نكٓيتٙ نتٌ )    عشافتٙ ال صش٘. ْلتش ٕ  رلتع ظدتشٗ ال شتح ع   
نتٌ ظدتل   ( ;Kaifi, 2013  Nafei ) &( ,Dean et al 1998) ْاطتت ذنت ن ٕتاغ  

( ل ٕتتاغ االطتتترشا   Drake  2012قٕتتاغ التتتُكو التًتٕهتتٖ  ْذتتزلع ن ٕتتاغ )    
التتتٓفٕفٖ. ْظفُتتتشت الًتتتتاٝر ْدتتتٓد ظثتتتش رٗ داللتتتٙ إسصتتتإٝٙ نعًٓٔتتتٙ بتتتني التتتتُكو    

 الٓفٕفٖ ْاالطترشا  الٓفٕفٖ.

  الوظيفي.  مباالستغرا وعالقتُ اسات تياولت الصنود اليفشي در 
ٍ دساطتٙ عجهتاٍ ْ   َذفت  إىل التش ت      Othman & Nasurdin(   (2011 يصتشدا

نٌ العالقٙ بني ا نل ْالصهٓد ْاالطترشا  التٓفٕفٖ  ْقتذ ػتاس  ل َتزّ الذساطتٙ      
 ٕتتاغ نش تتٙ نتتٌ ثتتالخ نظتؼتتفٕات عانتتٙ ل نالٕضٔتتا. اطتتت ذى ال تتاسجني ن     22.

(UWES-9    ل ٕاغ االطترشا  الٓفٕفٖ  ْمت قٕاغ ا نل باطتت ذاى طتت عًاصتش )
 1996 ْقٕتتتاغ الصتتتهٓد باطتتتت ذاى ن ٕتتتاغ )  (et al, 1996)  Snyder ذٓسَتتتا

Klonhlen, )& (1996 Kremen, Block;   ْظَو الًتاٝر اإلسصإٝٙ الت  خٓصتكت .)
إصلتتتابٖ باالطتتتترشا   إلُٕتتتا الذساطتتتٙ ظٍ ا نتتتل ْالصتتتهٓد ذايتتتا نتتتشخ طني بؼتتتكل       

 الٓفٕفٖ.

بفشتتص نتتا إرا ذايتتت    et al Nishi 2016) يٕؼتتٖ ْا تتشٍْ ) اَتهتتت دساطتتْٙ
الضاٝ ٙ الشخ طٙ بالكٓاسخ ْالصهٓد ْالًهٓ الالس  لكصذنٙ خ ثش عكتٚ االطتترشا    
التتتتٓفٕفٖ بتتتتني الت صصتتتتني ل الشعأتتتتٙ الصتتتتشٕٙ التتتتزٌٔ مت يؼتتتتشَو ل الًتتتتاذ   

فتتتشد نتتتٌ فشٔتتت  239بتتتاٍ  خ لفتتتت عًٕتتتٙ الذساطتتتٙ نتتتٌ  التضتتتشس٘ نتتتٌ صلتتتضام ػتتتش  الٕا 
الظتتاعذ٘ الط ٕتتٙ ل ستتاالت الكتتٓاسخ التتزٌٔ ػتتاسذٓا ل ظيؼتتطٙ إي تتار بعتتذ الضلتتضام   

(  ْن ٕتاغ الًهتٓ بعتذ    PDI( ْن ٕتاغ ) RS-14ف ذ مت اطت ذاى ن ٕتاغ الصتهٓد )  
( لالطتتتتتترشا  التتتتتٓفٕفٖ. ْظَتتتتتو نتتتتتا UWES-9(  ْن ٕتتتتتاغ )SF-PTGIالصتتتتذنٙ ) 

لذساطتتٙ ظٍ الصتتهٓد ْالًهتٓ بعتتذ صتتذنٙ ظيؼتتطٙ اإلي تار قتتذ ٔضٔتتذ نتتٌ   خٓصتكت إلٕتتٙ ا 
 االطترشا  الٓفٕفٖ بني الت صصني ل الشعأٙ الصشٕٙ بعذ الكٓاسخ.

إىل اطتكؼتا  العالقتات رات الصتكٙ بتني      Herbert 2011) َشبشت ) َذفت دساطٙ
ام التذٕ تتتات ا سبعتتتٙ لاسَتتتا   ْاطتتتترشا  التتتٓففني  ْالضتتتر  الُتتت  ْسظغ التتت      

)ا نتتل  ْالتفتتاؤم  ْالكفتتاٜ٘ الزاخٕتتٙ  ْالصتتهٓد( دا تتل صتتًاعٙ ال ًتتاٜ ل         الًفظتتٖ
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ٖ    الذساطٙ دًٓن إفشٔ ٕا  ْاَتهت ٔكعت  دًْسا   بتشذٔذ نا إرا ذتاٍ سظغ التام الًفظت
نتتٌ التتٓففني   203نعتتتذل ا ل اإلدُتتاد الُتت  ْاإلسَتتا . خكٓيتتت عًٕتتٙ الذساطتتٙ نتتٌ     

ْٔظتتتٍ ذٕتت   ًتتٓن إفشٔ ٕتتا. ْاطتتت ذى  لؼتتشذٙ إيؼتتاٜات نتٓطتتطٙ احلذتتو ل  
  ْن ٕتاغ  CBI)ال اسح دلهٓعٙ نٌ ال إٔع َْٖ رلضٍْ ذٓبًُتا ٌ لاسَتا  )  

(UWES-9   (  لالطترشا  الٓفٕفٖ  ْن ٕتاغ اإلدُتاد التذس )(PSS  ْن ٕتاغ سظغ  
(. ْظَو نا ذؼفت الًتاٝر عًِ ظٍ اسخفاع سظغ الام الًفظٖ PCQ-24الام الًفظٖ )

عظتتتٓٔات اطتتترشا  ظعكتتٚ ْظٍ التفتتاؤم ْالكفتتاٜ٘ الزاخٕتتٙ  ذ بعتتاد       ذتتاٍ نشخ ط تتا  
فشعٕٙ لت سظغ الام الًفظتٖ بتشصا ذت قٓٛ نتً تٞني الطتترشا  التٓففني  ْخؼتري َتزّ         
الًتتتاٝر إىل ظٍ خطتتٓٔش سظغ التتام الًفظتتٖ قتتذ ٔكتتٍٓ لتتِ فٓاٝتتذ نتعتتذد٘ )عكتتٚ طتت ٕل      

 الجام صٔاد٘ االطترشا  ْخ كٕل اإلدُاد ْاإلسَا (.

إىل خًتتتٕو التتتعكو   Malik & Garg (2020) دتتاسز ْنالتتع  فت دساطتتٙ َتتذ
ْاالطتتتترشا  التتتٓفٕفٖ ْدْس الصتتتهٓد الًفظتتتٖ ل ػتتتشذات خكًٓلٓدٕتتتا العكٓنتتتات       
ا ًذٔتتتتٙ  ْاَتهتتتتت بت تتتتذى سؤٛ نكهٓطتتتتٙ لتتتتذٔشٗ التتتتٓاسد ال ؼتتتتشٔٙ لتعضٔتتتتض صتتتتهٓد  

نكتتتٙ عالٕتتتٙ  التتتٓففني ْالتتت  بتتتذْسَا ميكتتتٌ ظٍ خكعتتت  دًْسا سٕٝظتتتٕا  ل بًتتتاٜ قتتتٓ٘ عا       
االطتتتتتترشا   باالعتهتتتتتاد عكتتتتتٚ ن تتتتتادن يتشٔتتتتتٙ التٓطتتتتتٕع ْال ًتتتتتاٜ التتتتت  ْ تتتتتعُا       
فشٔذسٔكظتتتتٍٓ ْيتشٔتتتتٙ احلفتتتتاف عكتتتتٚ التتتتٓاسد. اطتتتتت ذنت الذساطتتتتٙ اطتتتتتطالعات    

نت صتص ل خكًٓلٓدٕتا العكٓنتات ل ا ًتذ. اطتت ذى ال تاسجني        900ن طعٕٙ نٌ 
(  مت قٕتتتاغ  DLOQتعكو )ا دْات ْال تتتإٔع التالٕتتتٙ: اطتتتت ٕاٍ ظبعتتتاد نًتهتتتٙ التتت     

صتتتهٓد الٓفتتتت  باطتتتتت ذاى ن ٕتتتتاغ قالصتتتتهٓد عكتتتٚ يطتتتتا  العهتتتتلق التتتتزٗ ذتتتتٓسّ   
((Winwood et al, 2013     ْمت قٕتتاغ االطتتترشا  باطتتت ذاى ن ٕتتاغ ظْخش تتت  
(UWES-9    ْظَتتو نتتا ذؼتتفت عًتتِ يتتتاٝر الذساطتتٙ ظٍ خًتتتٕو التتتعكو ٔتت ثش بؼتتكل .)

ْظٍ صتتتهٓد الٓفتتت  ختٓطتتت  إصلتتتابٖ عكتتتٚ صتتتهٓد الٓفتتت  ْاالطتتتترشا  التتتٓفٕفٖ  
 دضٕٝا  ل خ ثري نًتهٙ التعكو عكٚ االطترشا  الٓفٕفٖ. 

ْ ٙ خت ثري الصتهٓد ْال ٕتاد٘     ;Li   Li; Wang ( (2017ْايت  ْا تشٍْ     خًاْلت دساطت
التشٓٔكٕٙ عكٚ االطترشا  ل العهل  ْخ شح ل الت ثري الٓطٕ  لكت ثري اإلصلتابٖ.  

ل ػتتشذٙ خكًٓلٓدٕتتا العكٓنتتات. اطتتت ذى   نٓففتتا   22.خكٓيتتت عًٕتتٙ الذساطتتٙ نتتٌ   
 Siu et 2009ال تاسجني ال تإٔع التالٕتٙ: ن ٕتاغ الصتهٓد الًفظتٖ التزٗ ذتٓس٘ )        

al,  ( ْن ٕتتاغ ال ٕتتاد٘ التشٓٔكٕتتٙ نتتٌ إعتتذاد  )1990  Podsakoff et al, ْقٕتتاغ  )
( التتزٗ PANASالتتت ثري اإلصلتتابٖ باطتتت ذاى دتتذْم التتت ثري اإلصلتتابٖ ْالظتتكيب )     

(  مت قٕتتاغ الؼتتاسذٙ ل العهتتل باطتتت ذاى ن ٕتتاغ Watson et al, 1988ذتتٓسّ )
(. ْظَو نا اػاست الٕتٙ الًتتاٝر ظٍ الصتهٓد ْال ٕتاد٘ التشٓٔكٕتٙ      UWES-9ظْخش ت )

ٔشخ طاٍ بؼكل إصلابٖ باالطترشا  ل العهل  ْظٍ التت ثري اإلصلتابٖ ٔتٓطت  دضٕٝتا      
 شا  ل العهل. ل العالقات بني الصهٓد ْال ٕاد٘ التشٓٔكٕٙ ْاالطتر

  ;Whittaker  Balanos & Black 2017) بتتال  ْا تتشٍْ )   فشصتت دساطتتٙ  ْ
العالقتتتٙ بتتتني الصتتتهٓد الًفظتتتٖ ْالعٓانتتتل التعك تتتٙ بالعهتتتل )االطتتتترشا  ل العهتتتل   
ْاحلا ش(  ْاَتهت بذساطٙ االطتذابٙ الفظٕٓلٓدٕٙ لادُتاد الًفظتٖ احلتاد لتذٛ     
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ًًا ل اله    ٌ    العهتتام الٕتتذْٔني ا ذتترب طتت  200ككتتٙ التشتتذ٘. خكٓيتتت عًٕتتٙ الذساطتتٙ نتت
عانل نٌ ٔعهكٍٓ ل االعهام الٕذْٔٙ. مت قٕاغ ال تذس٘ عكتٚ التعتال نتٌ اإلدُتاد      

  ّ ْمت اطتتت ذاى  (  ,Smith  et al (2008 باطتتت ذاى ن ٕتتاغ الصتتهٓد التتزٗ ذتتٓس
  ْمت اطتتت ذاى (Lerner et al, 2001)التتزٗ ذتتٓسّ  (WLQ)ن ٕتتاغ قٕتتٓد العهتتل 

( لالطتتتترشا  ل العهتتتل. ْخؼتتتري ظَتتتو الًتتتتاٝر التتتت       UWES-9ظْخش تتتت ) ن ٕتتتاغ  
خٓصكت إلُٕا الذساطٙ ظيِ قذ خكٍٓ ًَا  عالقٙ بني االطتترشا  ل العهتل ْاحلا تش    

 ْخفاعل الٓاسد ال ؼشٔٙ لذٛ ذ اس الظٌ نٌ العهام الٕذْٔني. 

ت العالقتا  ;Raziq &Shahzad   Malik (2020)نالع ْا تشٍْ   خًاْلت دساطْٙ 
  ْاالطتترشا  ل العهتل. باإل تافٙ    الشَتان  التصٓس  ْاخلتٓ  نتٌ    الشَان بني  طش 

إىل رلع  خُذ  الذساطٙ إىل التش   نا إرا ذاٍ الصهٓد طلفت  اثثتاس الظتك ٕٙ    
اخلتٓ  عكتٚ االطتترشا  ل العهتل. خ لفتت عًٕتٙ        ْنؼاعش الشَانلتصٓسات رلاذش 

خلطٓ  ا نانٕٙ ل ادس٘ ال ضتاٜ عكتٚ   نٌ العانكني الصشٕني ل ا 9.7الذساطٙ نٌ 
ػكل ا ذفام ل ثتالخ نتذٍ سٕٝظتٕٙ ل باذظتتاٍ. قانتت الذساطتٙ بت ٕتٕو ال تاذش         

(  ْمت قٕتتتتاغ الصتتتتهٓد  ,Nellis (2009ع ٕتتتتاغ ن تتتتت ع نتتتتٌ   لكشَتتتتان التصتتتتٓس٘ 
(  ْمت قٕتتتتتتاغ ;Davidson, Connor 2003التتتتتتزٗ ذتتتتتتٓسّ ) CD-RISC)ع ٕتتتتتتاغ )

(. ْإٍ ظَتو نتا خٓصتكت     UWES-9اى ن ٕاغ ظْخش ت )االطترشا  ل العهل باطت ذ
 الشَتتانَتتان ٔتً ت  بؼتكل إصلتابٖ بتاخلٓ  نتٌ      شإلٕتِ يتتاٝر الذساطتٙ َتٓ ظٍ  طتش ال     

ْالزٗ بذْسّ ٔ ثش بؼكل طتكيب عكتٚ اطتترشا  ل العهتل. ْعتالْ٘ عكتٚ رلتع   فت          
عكتٚ االطتترشا  ل    الشَتان ْاخلتٓ  نتٌ   الشَتان  الصهٓد نٌ اثثاس الظك ٕٙ خلطتش  

  لعهل. ا

إىل ْصتت  نظتتتٓٔات   Cao & Chen  (2019)خؼتتٌ ْ خؼتتاْ    َتتذفت دساطتتٙ  ْ 
االطترشا  ل العهل  ْ كٕل العالقات الت ادلتٙ بتني التذعو االدتهتاعٖ ْالتعتاذ       
ْالصهٓد ْاالطترشا  ل العهل بني نش ات  ظٕل الككتٚ ل الصتني. خكٓيتت عًٕتٙ     

نظتؼتفٚ ل نذًٔتٙ خؼتًرذْ     71ل نشً ا لرظٕل الككتٚ ٔعهكتٍٓ    9.3الذساطٙ نٌ 
( لتصتتٓس PSSSبالصتتني. اطتتت ذنت الذساطتتٙ ن ٕتتاغ التتذعو االدتهتتاعٖ التصتتٓس ) 

ا فتتتشاد لكتتتذعو نتتتٌ اث تتتشٌٔ نجتتتل الؼتتتشفني ْصنتتتالٜ العهتتتل ْا صتتتذقاٜ ْالعاٝكتتتٙ    
( ل ٕاغ الصفات التعاذفٕٙ ل سعأٙ الش تٚ   JSEْن ٕاغ دٕفشطٍٓ لكتعاذ  )

‐ RISCْن ٕاغ الصتهٓد )  ( لت ٕتٕو قتذس٘ ا فتشاد عكتٚ التعانتل نتع الؼتذاٝذ         10 
( ل ٕتتاغ االطتتترشا  ل العهتتل. ْظَتتو نتتا ظػتتاست إلٕتتِ  UWES-9ْن ٕتتاغ ظْخش تتت )

الًتاٝر ظٍ الصهٓد ظقٓٛ نظتاَو ْلتِ دْس إصلتابٖ نُتو ل االطتترشا  ل العهتل  ْظٍ       
رشا  ل الهش ات الكتٓاخٖ لتذٌُٔ نتذ٘ نًُٕتٙ ظذتٓم خشخفتع لتذٌُٔ نظتتٓٔات االطتت         

 العهل  ْاٍ الهش ني الزذٓس لذُٔو اطترشا  اعكٚ نٌ الهش ات. 

  ;Ghazali & Ahmad  Othman    (2013)عجهتتاٍ ْا تتشٍْ  خًاْلتتت دساطتتْٙ
العالقتتٙ بتتني الصتتهٓد ْاالطتتترشا  ل العهتتل عتتٓد٘ سعأتتٙ التهتتشٔ . خكٓيتتت عًٕتتٙ   

 ِ دضٔش٘ نالٕضٔا. نش ٙ عانكٙ خعهل ل نظتؼفٕني عانني ل ػ 903الذساطٙ نٌ 
( ل ٕتتاغ االطتتترشا  ل العهتتل   UWES-9ْاطتتت ذنت الذساطتتٙ ن ٕتتاغ ظْخش تتت )  
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 ,Klonhlen) &( ;Kremen, Block 1996ْمت اطت ذاى ن ٕاغ الصهٓد لكل نٌ )

(. ْظَتتو نتتا ظػتتاست إلٕتتِ الًتتتاٝر اإلسصتتإٝٙ ظٍ الصتتهٓد ذتتاٍ نشخ طتتٙ بؼتتكل  1996
 إصلابٖ باالطترشا  ل العهل.

 ; Jurado & Valencia (2014)ْا تتتشٍْ  فٕالفٕظًٕظتتتٕٓ دساطتتتَٙتتتذفت ْ 
Villavicencio       إىل خ ٕٕو نظتتٓٔات االطتترشا  ل العهتل ل الًتهتات الٓدتٓد٘ ل

نكظتتٕكٓ طتتٕ  باطتتت ذاى اال ت تتاسات الٓستتذ٘  ْ ذٔتتذ عالقتُتتا حبتتذْخ اإلسَتتا    
لًفظتٖ  ْاَتهتت   (  ْالصتهٓد ا OS(  ْالتًؼٞٙ االدتهاعٕتٙ التًتٕهٕتٙ )  OBالُ  )

( ْالصتتتهٓد OSالذساطتتتٙ ععشفتتتٙ نتتتا إرا ذتتتاٍ التًؼتتتٞٙ االدتهاعٕتتتٙ التًتٕهٕتتتٙ )    
الًفظتتٖ ٔتت ثشاٍ عكتتٚ نظتتتٓٔات االطتتترشا  ل العهتتل. ْخ لفتتت عًٕتتٙ الذساطتتٙ نتتٌ       

( ل ٕتتاغ UWES-9نٓففتتا  ل نكظتتٕكٓ طتتٕ . مت خط ٕتت  ن ٕتتاغ ظْخش تتت )   7770
لتًؼتتٞٙ االدتهاعٕتتٙ التًتٕهٕتتٙ ل ( ل ٕتتاغ اOSIاالطتتترشا  ل العهتتل  ْن ٕتتاغ )
    ّ ْن ٕتاغ اإلسَتا     (Villavicencio et al, 2014) يظت تِ الكظتٕكٕٙ بالتزٗ ذتٓس

(. ظفُتتتشت الًتتتتاٝر ظٍ التًؼتتتٞٙ االدتهاعٕتتتٙ  RESI-Mالُتتت    ْن ٕتتتاغ الصتتتهٓد ) 
( ْالصهٓد الًفظٖ ظثشت بؼكل إصلتابٖ عكتٚ االطتترشا  ل العهتل      OSالتًتٕهٕٙ )

 العهتتل ٔ كتتل بؼتتكل عش تتٖ نتتٌ استهتتام خطتتٓٔش اإلسَتتا  الُتت        ْظٍ االطتتترشا  ل
(OB  .) 

إىل  Van Wingerden & Poell  (2019)َتذفت دساطتٙ فتاٍ ًْٔذتشدٌٔ ْبٓٔتل     ْ
نعشفتتٙ العالقتتٙ بتتني العهتتل ا تتاد  ْالصتتهٓد بتتني العكهتتني  ْاَتهتتت ععشفتتٙ نتتا إرا  

العهتتل ْطتتكٓ   ذايتتت َتتزّ العالقتتٙ ال تستتٙ ختٓطتت  فُٕتتا اطتتترشا  العكهتتني ل      
صتتٕا ٙ الٓفٕفتتٙ. فتكٓيتتت عًٕتتٙ الذساطتتٙ نتتٌ دلهٓعتتٙ نتتٌ العكهتتني ا ٓلًتتذٔني       

نعكتتو. ْاطتتت ذنت الذساطتتٙ   .71العتتانكني ل نذسطتتٙ لكتعكتتٕو االبتتتذاٖٝ ْعتتذدَو    
( ل ٕتتتاغ العهتتتل ا تتتاد  بتتتالعًٚ   WAMIال ٕتتتاغ الفشعتتتٖ ل ٕتتتاغ دتتتشد العًتتتٚ )  

( بالًظتت ٙ UWES-9ٕتتاغ ظْخش تتت )اإلصلتتابٖ  مت قٕتتاغ االطتتترشا  ل العهتتل ع 
ل ٕاغ الزٗ ذتٓسّ لٓثتايع ْظفٓلٕتٓ ْآل    اا ٓلًذٔٙ  ْمت قٕاغ الصهٓد باطت ذاى 

(. ْظَتو نتا خٓصتكت إلٕتِ يتتاٝر      Luthans, Avolio, Avey and Normanْيٓسنتاٍ ) 
الذساطتتتٙ ظٍ االطتتتترشا  ل العهتتتل ْصتتتٕا ٙ الٓفتتتاٝ  خٓطتتتطت بؼتتتكل ذانتتتل ل        

 اد  ْصهٓد العكو.العالقٙ بني العهل ا 

ععشفتتٙ العالقتتات بتتني   cooke et al( 2019)  ذتتٓ  ا تتشٍْ اَتهتتت دساطتتٙ ْ
( ْصهٓد الٓففني ْاالطترشا   ْنذٛ نظاَهٙ HPWSظيتهٙ العهل عالٕٙ ا داٜ )

( ل خعضٔتتتتض صتتتتهٓد الٓفتتتت  باإل تتتتافٙ إىل    HPWSظيتهتتتتٙ العهتتتتل عالٕتتتتٙ ا داٜ )  
نٓفف ا ل الصًاعٙ الصتشفٕٙ   20.0طٙ نٌ نظتٓٔات االطترشا . ْخ لفت عًٕٙ الذسا

باطت ذاى ن ٕاغ نتعذد ا بعاد ن ت ع نٌ ن إٔع  HPWSالصًٕٕٙ. مت قٕاغ 
 et al, 2012) &( et al, 2007 Takeuchiمت التش   نٌ صشتُا نظ  ا  بٓاططٙ )

Bae   ّريَتتو  ْمت قٕتتاغ صتتهٓد الٓفتت  باطتتت ذاى ن ٕتتاغ نتعتتذد ا بعتتاد ذتتٓس ْ )
 ٍ  et(  ْمت قٕتاغ اطتترشا  التٓففني نتٌ  تالم ن ٕتاغ ذتٓسّ )       .207   )ْاير ْآ تشْ

al, 2002 Schaufeli    ْٙظَو نا ظػاست إلِٕ يتاٝر الذساطٙ ظيِ خٓدتذ عالقتٙ إصلابٕت .)
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بتتني صتتتهٓد الٓفتت  ْاالطتتتترشا   ْختتتذعو َتتزّ الًتٕذتتتٙ سذتتٙ )بتتتاذش ْدميريْختتتٖ     
ميكتٌ لكهتٓففني   ( ال اٝكٙ ب يِ نتٌ  تالم الصتفات الؼ صتٕٙ نجتل الصتهٓد       2008 

ظٍ ٔص شٓا ظذجش خفاعال  سٕتح قتذ ٔكتٍٓ لتذُٔو قتذس٘ ظذترب عكتٚ التتشكو ل بٕٞتٙ          
 عهكُو.

ْ  ٙ إىل نعشفتٙ االسخ اذتات    Cao & Chen ( 2020) خؼتاْ ْخؼتني      َتذفت دساطت
الت ادلٙ بني التعاذ  ْالصهٓد ْاالطترشا  ل العهل  ْاَتهت باطتكؼتا  التت ثري   

التعاذ  ْاالطترشا  ل العهتل بتني نش تات  ظتٕل     الٓطٕ  لكصهٓد عكٚ عالقٙ 
نش تتتٙ  ظتتتٕل الككتتتٚ ل خؼتتتًرذْ    382الككتتتٚ ل الصتتتني. خكٓيتتتت عًٕتتتٙ الذساطتتتٙ    

بالصتتتني. ْاطتتتت ذنت الذساطتتتٙ ن ٕتتتاغ دٕفشطتتتٍٓ لكتعتتتاذ  لت ٕتتتٕو الصتتتفات        
دٔفٕذطتٍٓ لت ٕتٕو قتذسات ا فتشاد     -التعاذفٕٙ ل سعأٙ الش ٚ  ْن ٕاغ ذٓيتٓس 

( ل ٕتاغ  UWES-9الؼتذاٝذ. ْن ٕتاغ ضلتتٓٗ ن ٕتاغ ظْخش تت )     عكٚ التعانل نع 
االطترشا  ل العهل. ْظَو نتا خٓصتكت إلٕتِ الذساطتٙ ظٍ التعتاذ  ْالصتهٓد عٓانتل        
خً  ٔٙ ن اػش٘ ْإصلابٕتٙ َْانتٙ لالطتترشا  ل العهتل ْذتاٍ لكتعتاذ  ظٔضتا  خت ثري         

اػتش ْبؼتكل   خً  ٗ ن اػش ْإصلابٖ َْاى عكٚ الصهٓد  ْظثش التعاذ  بؼكل  تري ن  
ذ ري عكٚ االطترشا  ل العهل نٌ  الم خ ثري الٓطٕ  اعضٖٝ لكصهٓد. ف يِ قذ 
ختت دٗ صٔتتاد٘ ال تتذس٘ عكتتٚ التعتتاذ  إىل اطتتترشا  ظذتترب ل العهتتل نتتٌ  تتالم خعضٔتتض   

 الصهٓد.

 عاو على الذراسات الشابكة تعليل   
رريات  ت االطتفاد٘ نٌ الذساطات الظاب ٙ ل التعش  عكٚ نا مت حبجتِ نتٌ نتت   

ْالعالقات بًُٕا لتذًت  التكتشاس  اػتٕا نتع ظَهٕتٙ خشاذهٕتٙ ال شتح العكهتٖ  ْقتذ          
الستتت ال اسجتتٙ اخفتتا   ال ٕتتٙ الذساطتتات عكتٚ ْدتتٓد عالقتتٙ إصلابٕتتٙ بتتني نتتترريات   

 ٙ ذهتتا اػتتاست بعتتت  الذساطتتات اىل ظثتتش خعضٔتتتض     ْنتتترريات ظ تتتشٛ.  احلالٕتتٙ   الذساطتت
طتتترشا  التتٓفٕفٖ لتتذٛ التتٓففني    الصتتهٓد الًفظتتٖ ْعٓانكتتِ ل سفتتع نظتتتٓٔات اال   

الذساطتتتتٙ احلالٕتتتتٙ نتتتتٌ سٕتتتتح الًتتتتتاٝر   وْعٓانتتتتل ْفٕفٕتتتتٙ ظ تتتتشٛ َْتتتتزا نتتتتا ٔتتتتذع 
 ْالتٓصٕات الطشْسٙ. 

ْظنتتا نتتٌ سٕتتح ظدْات ال شتتح ف تتذ الستتتت ال اسجتتٙ خ تتأٌ نعتتتو ال تتاسجني ل    
ظدْات الذساطتتٙ فهتتًُو نتتٌ قتتاى ب عتتذاد ظدْات لذساطتتتِ ْنتتًُو نتتٌ اعتهتتذ ن تتإٔع     

ْقتذ اطتتفادت ال اسجتٙ نتٌ الذساطتات الظتاب ٙ ل       دساطتِ  داَض٘ نتعك ٙ عترريات 
لتظتاؤالت ْالفتشْض  ْنعشفتٙ    ا تٕاس ا دْات الًاط ٙ  ْذٕفٕٙ صتٕا ٙ ا َتذا  ْا  

 ا طالٕ  اإلسصإٝٙ الًاط ٙ ا افٙ اىل  ذٔذ الًُر الالٝو لكذساطٙ. 

ْ ٕضت الذساطٙ احلالٕٙ با تال  خًاْ تا لكهتترريات الظتاب ٙ سٕتح خُتذ  اىل      
نعشفٙ العالقٙ بني الصهٓد الًفظٖ ْاالطتترشا  التٓفٕفٖ سٕتح ايتِ ْبعتذ االذتالع       

يتذس٘ ل الذساطتات العشبٕتٙ الت  خًاْلتت العالقتٙ       ذ اٍ ًَتا   عكٚ ا ذش الًتشٔٙ ْد
ٔتذعو ظٔضتا   لتذٛ عًٕتٙ ال شتح ل ستذْد عكتو ال اسجتٙ َْتزا نتا          خكع التررياتبني 

 .  الذساطٙ احلالٕٙ
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ْختفتتت  الذساطتتتٙ احلالٕتتتٙ نتتتع الذساطتتتات الظتتتاب ٙ ل خًاْ تتتا لكعًٕتتتٙ بال شتتتح        
الذساطتٙ ل بعت  التترريات الت       تْالذساطٙ ذها ختف  نعُا ل نعشفٙ اثش نتترريا 

 َتتتتل العكهتتتتٖ ( لتتتتذٛ عًٕتتتتٙ خعتتتضٛ اىل )طتتتتًٓات اخلتتتترب٘   الظتتتتتٓٛ التعكٕهتتتتٖ اْ ال 
 الذساطٙ.

  فروض الذراسة 
ل  تتتٜٓ  ذٔتتتذ نؼتتتككٙ الذساطتتتٙ ْظَتتتذافُا ْاإلذتتتاس الًتتتتشٗ ختشتتتذد فتتتشْض    

 الذساطٙ فٕها ٔكٖ:

       ٙالكتع ع تذ   ٔٓدذ نظتٓٛ نٌ الصهٓد الًفظٖ لتذٛ عًٕتٙ نتٌ نٓففتات دانعت
 العضٔض  ذ٘. 

            ٔٓدذ نظتتٓٛ نتٌ االطتترشا  التٓفٕفٖ لتذٛ عًٕتٙ نتٌ نٓففتات دانعتٙ الكتع
 .ع ذ العضٔض  ذ٘

       ٖخٓدتتذ عالقتتٙ رات داللتتٙ إسصتتإٝٙ بتتني الصتتهٓد الًفظتتٖ ْاالطتتترشا  التتٓفٕف
 لذٛ عًٕٙ نٌ دانعٙ الكع ع ذ العضٔض  ذ٘. 

  ت الصتتهٓد الًفظتتٖ لتتذٛ خٓدتتذ فتتشْ  رات داللتتٙ إسصتتإٝٙ بتتني نتٓطتتطات دسدتتا
عًٕتتتٙ نتتتٌ نٓففتتتات دانعتتتٙ الكتتتع ع تتتذ العضٔتتتض  تتتذ٘ خعتتتضٛ لتتتترري )الظتتتتٓٛ    

 .دلام العهل(-العهش-طًٓات اخلرب٘-احلالٙ االدتهاعٕٙ-التعكٕهٖ
  ٛخٓدذ فشْ  رات داللٙ إسصإٝٙ بني نتٓططات دسدات االطترشا  الٓفٕفٖ لذ

ضٛ لتتتترري )الظتتتتٓٛ عًٕتتتٙ نتتتٌ نٓففتتتات دانعتتتٙ الكتتتع ع تتتذ العضٔتتتض  تتتذ٘ خعتتت  
 .دلام العهل(-العهش-طًٓات اخلرب٘-احلالٙ االدتهاعٕٙ-التعكٕهٖ

  امليَج واالجراءات 
  املشتلذو  امليَج 

طٓ  خعتهذ ال اسجٙ ل َزّ الذساطٙ الًُر الٓصتفٖ االسخ تاذٖ ال تاسٍ لذساطتٙ     
الصتتتهٓد الًفظتتتٖ ْاالطتتتترشا  التتتٓفٕفٖ لتتتذٛ عًٕتتتٙ نتتتٌ       نتتتترريٗ العالقتتتٙ بتتتني  

ِ نٓففات دانعٙ الكع ع ذ العضٔض  تذ٘    نتٌ ظذجتش الًتاَر نالٝهتٙ لكذساطتٙ        يت
الًُر ٔظتت ذى لٓصت  فتاَش٘ نعًٕتٙ ْخفظتري العالقتات بتني         ظٍ َزااحلالٕٙ  سٕح 

دُتِ ْ ْظْ سذهِ ظيِ ٔٓ   قٓ٘ االسخ ا  ظْ ظذجش ذها ظنترري نعني ْنترري ا ش 
 (2007)ال شػٖ   .اْ طال ا  طٓاٜ ذاٍ نٓد ا 

 ذراسةعيية ال  

عكتتتٚ الطشٔ تتتٙ العؼتتتٓإٝٙ  ذساطتتتٙاعتهتتتذت ال اسجتتتٙ ل سصتتتٓ ا عكتتتٚ عًٕتتتٙ ال 
نٓففتتات دانعتتٙ  ( نتتٌ  230عكتتٚ عًٕتتٙ إمجالٕتتٙ قتتذسَا )    ذساطتتْٙاػتتتهكت عًٕتتٙ ال 

( عًٕتتتتتٙ 90( عًٕتتتتٙ ظطاطتتتتتٕٙ  ) 220نتتتتتًٌُ ) عشافتتتتتٙ دتتتتتذ٘ الكتتتتع ع تتتتتذ العضٔتتتتتض  
  .1.3.7ْاسلشا  نعٕاسٗ  99.33  عتٓط  عهشٗ   طتطالعٕٙا
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  أدوات الذراسة 

نتٌ  تالم اذتالع ال اسجتتٙ عكتٚ ا ذتش الًتشٔتٙ ْادبٕتتات ال شتح طتٓ  خظتتت ذى         
 فشْض ال شح  ْخؼهل: لكتش   نٌ صشٙ ا دْات التالٕٙ

 ( 5112مكياض الصنود اليفشي مً إعذاد امياٌ مصطفى سرميين .) 

    وصف املكياض 

ْٔتكتتٍٓ (. 2073نتتٌ إعتتذاد اميتتاٍ نصتتطفٚ طتتشنٕ  ) ن ٕتتاغ الصتتهٓد الًفظتتٖ 
( ظبعتتتاد َتتتٖ: )الكفتتتاٜ٘ الؼ صتتتٕٙ  ستتتل الؼتتتكالت   1( ع تتتاس٘  ن ظتتتهٙ إىل )13نتتتٌ )

الشْيتتٙ  إداس٘ العٓاذتت   خفتتاؤم  عالقتتات ادتهاعٕتتٙ  االميتتاٍ(  ْٔتتتو االطتتتذابٙ لكتتل  
ال -خًط تت  اسٕايتتا  -)خًط تت ع تتاس٘ نتتٌ ع تتاسات ال ٕتتاغ ب ستتذ ال تتذاٝل التالٕتتٙ:    

خًط  ( ْقتذ ظعطٕتت االطتتذابات عكتٚ ع تاسات ال ٕتاغ قٕهتا  سقهٕتٙ  فت ٍ الع تاسات           
رات الصٕرٙ اإلصلابٕٙ ف يُا  صل خًط   عكٚ ثالخ دسدتات ْخًط ت  ظسٕايتا عكتٚ     
دسدتتتني ْال خًط تت  عكتتٚ دسدتتٙ ْاستتذ٘  ظنتتا الع تتاسات رات الصتتٕرٙ الظتتك ٕٙ ف يُتتا          

دٙ ْاسذ٘ ْخًط   ظسٕايا عكٚ دسدتني ْال خًط   عكٚ ثالخ  صل خًط   عكٚ دس
دسدتتتات. ْخعتتترب الذسدتتتٙ الشخفعتتتٙ عتتتٌ اسخفتتتاع دسدتتتٙ الصتتتهٓد الًفظتتتٖ ْالتتتذسدات       

 (2073الً فضٙ عٌ اشلفاض دسدٙ الصهٓد الًفظٖ. )طشنٕ   

ْقتتتذ مت سظتتتان الصتتتذ  لكه ٕتتتاغ اعتهتتتادا عكتتتٚ عتتتذ٘ ذتتتش  نتهجكتتتٙ ل صتتتذ   
ا كهتتتني ْصتتتذ  ا تتتتٓٛ ْسظتتتان ال تتتذس٘ التهٕٕضٔتتتٙ لكه ٕتتتاغ بتتتني التتتذسدات         
الً فضٙ ْالشخفعٙ عكٚ ال ٕاغ باعتهاد الٓطٕ   ْقذ ظفُشت نعانالت االسخ تا   

عًتتذ نظتتتٓٛ   اٍ قٕهتتٙ ) ت( لكذسدتتٙ الككٕتتٙ لكه ٕتتاغ ذايتتت رات دالتتٙ إسصتتإٝٙ       
 ( نا ٔؼري اىل اٍ ال ٕاغ ٔتهتع بذسدٙ صذ  عالٕٙ  0   07الذاللٙ ) 

ذهتتا ايتتِ مت سظتتان الج تتات لكه ٕتتاغ باطتتت ذاى عتتذ٘ ذتتش  نتهجكتتٙ ل نعانتتل   
ْالتذضٝٙ الًصفٕٙ ْاالخظا  الذا كٖ  ْقذ ظفُش نعانتل الفتا ذتشْ     خالفا ذشْ ي ا

ْ  خي تتا ْ (    ذهتتا اٍ نعانتتل  ال 0   323) ٗنتتا ٔظتتا (  0  839) ٗتذضٝتتٙ الًصتتفٕٙ ٔظتتا
بالًظ ٙ لكذسدٙ الككٕتٙ لكه ٕتاغ ْذكتاَهتا خعترباٍ عتٌ قتٕو ث تات نشخفعتٙ   ْقتذ          
ظفُش ظٔضا  االخظا  التذا كٖ ظٍ  نعانتل االسخ تا  بتني ع تاسات ال ٕتاغ ذتاٍ عًتذ         

 (  َْٖ بذْسَا خ ذذ اسخفاع نعانل الج ات  زا ال ٕاغ 0,7دالٙ ) 

 يف البحح احلالي  الصنود اليفشيملكياض  اخلصائ: الشيهومرتية 
ٖ  قانتت ال اسجتٙ بتت دشاٜات خ تًني ن ٕتتاغ       سٕتتح  تتع ال ٕتتاغ  الصتهٓد الًفظت

 باخلصاٝص الظٕكٓنتٔٙ التالٕٙ:

 أوال  صذم املكياض 
 أ. صذم االتشام الذاخلي  

قانتتت ال اسجتتٙ حبظتتان نعانتتل االسخ تتا  لكتتل ع تتاسات ال ٕتتاغ نتتع ا بعتتاد التت    
 بطشٔ ٙ نعانل اسخ ا  بريطٍٓ  ْذايت الًتاٝر ذها ٔكٖ: خًتهٖ  ا 
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 بعارٖأًع اهصٌ٘ر اهِفصٛ ( ًعاًالت ارتباط عبارات ًكٚاط  1 دزٗي )

 

 
 0.05* راهٞ عِز          0.01** راهٞ عِز  

ٔتضتت  ظٍ مجٕتتع ع تتاسات ال ٕتتاغ ذايتتت دالتتٙ عًتتذ   الظتتاب  نتتٌ  تتالم اعتتذْم  
( نتتا ٔتتذم عكتتٚ   0.1.0-0.979ْخشاْستتت نعتتانالت االسخ تتا  لكع تتاسات بتتني )    0.07

 دٕذّ بني الع اسات ْالذسدٙ الككٕٙ لكل بعذ.اسخ اذات 

 ب. الصذم البيائي  

قانت ال اسجٙ حبظان نعانتل اسخ تا  ظبعتاد ال ٕتاغ بالذسدتٙ الككٕتٙ لكه ٕتاغ        
 باطت ذاى نعانل اسخ ا  بريطٍٓ  ْذايت يتٕذٙ نعانالت االسخ ا  ذالتالٖ:

 املرُٗٞبعز  حى املعلالتبعز  لفا١ٝ اهعدصٚٞبعز اه

 عبارٝ ًعاًى االرتباط عبارٝ ًعاًى االرتباط عبارٝ

ًعاًى 

 االرتباط

1 0.519** 2 0.441** 3 0.653** 

8 0.711** 9 0.451** 17 0.677** 

15 0.610** 23 0.626** 24 0.313** 

22 0.458** 30 0.661** 31 0.568** 

29 0.587** 37 0.633** 38 0.527** 

43 0.401** 51 0.527** 45 0.730** 

50 0.696** 58 0.730** 52 0.549** 

57 0.527** 64 0.549** 59 0.401** 

69 136, **    74 0.696** 

77 543**،    78 0.519** 

    79 0.711** 

 بعز االمياْ بعز اهعالقات االدتٌاعٚٞ هتفاؤيبعز ا ارارٝ اهع٘اطف

 عبارٝ ًعاًى االرتباط عبارٝ ًعاًى االرتباط عبارٝ

ًعاًى 

 االرتباط

ًعاًى  عبارٝ

 االرتباط

4 0.419** 12 0.741** 6 0.353** 7 0.741** 

11 0.611** 26 0.651** 13 0.577** 14 0.651** 

39 0.310** 40 0.626** 20 0.413** 21 0.626** 

53 0.558** 47 0.561** 27 0.568** 28 0.549** 

66 0.487** 54 0.433** 34 0.527** 35 0.401** 

    41 0.730** 42 0.696** 

    48 0.549** 56 0.519** 

    55 0.561** 62 0.711** 

    61 0.626** 68 0.519** 

    67 0.561** 72 0.711** 

      76 0.610** 
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 ًع اهزردٞ اهلوٚٞ هوٌكٚاط اهصٌ٘ر اهِفصٛ ( ًعاًالت ارتباط ابعار ًكٚاط 2دزٗي )

 ًعاًى االرتباط اهبعز

 **0.684 اهلفا١ٝ اهعدصٚٞ

 **0.810 حى املعلالت

 **0.577 املرُٗٞ

 **0.584 ارارٝ اهع٘اطف

 **0.410 اهتفاؤي

 **0.477 اهعالقات االدتٌاعٚٞ

 **0.910 االمياْ

          0.01** راهٞ عِز 

الصتتهٓد ظٍ نعتتانالت االسخ تتا  بتتني ابعتتاد ن ٕتتاغ    الظتتاب ٔتضتت  نتتٌ اعتتذْم  
 ٖ   سٕتتح 0.07ْالذسدتٙ الككٕتٙ لتتِ  ذايتت مجٕعُتا رات داللتتٙ إسصتإٝٙ عًتذ        الًفظت

 َْٖ قٕو نشخفعٙ. ( 0.370-11..0خشاْست نعانالت االسخ ا  بني )

   ثبات املكياضثاىيا 
 أ. معامل ثبات الفا نروىباخ

الصهٓد خ لكل بعذ نٌ ظبعاد ن ٕاغ قانت ال اسجٙ حبظان نعانل الفا ذشْي ا
   ْذايت نعانالت الفا ذشْي اخ ذاالخٖ:ْالذسدٙ الككٕٙ  الًفظٖ

 ٗأبعارٖاهصٌ٘ر اهِفصٛ ًعاًالت ثبات أهفا كرُٗباذ ملكٚاط  ( 3دزٗي )

 ًعاًى اهفا كرُٗباذ اهبعز َ

 0.753 اهلفا١ٝ اهعدصٚٞ 1

 0.644 حى املعلالت 2

 0.854 املرُٗٞ 3
 0.553 اهع٘اطفارارٝ  4

 0.603 اهتفاؤي 5

 0.866 اهعالقات االدتٌاعٚٞ 6

 0.591 االمياْ 7

 0.812 اهزردٞ اهلوٚٞ ملكٚاط اهصٌ٘ر اهِفصٛ  8

ٍ قتتٕو نعانتتل ث تتات الفتتا ذشْي تتاخ لألبعتتاد  الظتتاب  ٔتضتت  ظنتتٌ  تتالم اعتتذْم 
ذايتتت قتتٕو نشخفعتتٙ  سٕتتح خشاْستتت قتتٕو نعانتتل ث تتات الفتتا ذشْي تتاخ لألبعتتاد بتتني    

(  ل ستتتني ذتتتاٍ نعانتتتل ث تتتات الفتتتا ذشْي تتتاخ الككتتتٖ لكه ٕتتتاغ     ..0.8 -0.339)
 ( َْٖ قٕهٙ عالٕٙ خذم عكٚ  تع ال ٕاغ بذسدٙ عالٕٙ نٌ الج ات.0.872)

 ليصفية  معامل التجزئة ا. ب

 لكتش تت  نتتٌ ث تتات التذضٝتتٙ الًصتتفٕٙ قانتتت ال اسجتتٙ بت ظتتٕو ع تتاسات ن ٕتتاغ    
إىل ع اسات فشدٔٙ ْع اسات صْدٕٙ  ْنٌ ثو سظان نعانل االسخ ا   الصهٓد الًفظٖ

بشاٍْ ْنعادلٙ دتهاٍ  ْذايت -بني الًصفني  ْرلع باطت ذاى نعادلٙ ط ريناٍ
 الًتاٝر ذها ٔكٖ: 

 اهصٌ٘ر اهِفصٛهتذس٢ٞ اهِصفٚٞ ملكٚاط ( ًعاًى ثبات ا  4 دزٗي )

 ًعاًى دتٌاْ براْٗ-ًعاًى االرتباط شبريًاْ ًعاًى االرتباط اهِصفٛ

0.621 0.718 0.758 
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ٔتضتتتتت  ظٍ نعانتتتتتل االسخ تتتتتا  بتتتتتني الًصتتتتتفني    الظتتتتتاب  نتتتتتٌ  تتتتتالم اعتتتتتذْم   
ٍ    27..0.0)س  ْقٕهتٙ نعانتل    0.178بتشاٍْ  -(  ل سني ذايتت قٕهتٙ نعانتل طت رينا

بذسدتتٙ  الصتتهٓد الًفظتتَْٖتتٖ قتتٕو نشخفعتتٙ ختتذم عكتتٚ  تتتع ن ٕتتاغ  0.138دتهتتاٍ 
 . عالٕٙ نٌ الج ات

  االستغرام الوظيفيمكياض  ثاىيا  
  وصف املكياض 

عتتتذاد ذلهتتذ صَتتتشاٍ ْطتتتًاٜ ذلهتتتذ صَتتتشاٍ  إن ٕتتاغ االطتتتترشا  التتتٓفٕفٖ نتتتٌ  
( ع تتاس٘  ْٔتتتو االطتتتذابٙ لكتتل ع تتاس٘ نتتٌ ع تتاسات ال ٕتتاغ       90ٔتكتتٍٓ نتتٌ ) (. 2079)

ال خًط تتتت ( ْقتتتتذ ظعطٕتتتتت -خًط تتتت  اسٕايتتتتا -ال تتتتذاٝل التالٕتتتتٙ: )خًط تتتت ب ستتتتذ 
االطتتتذابات عكتتٚ ع تتاسات ال ٕتتاغ قٕهتتا  سقهٕتتٙ  َْتتٖ خًط تت  ٔ ابكتتُا ثتتالخ دسدتتات  
ْخًط   ظسٕايا خ ابكُا دسدتني ْال خًط   دسدٙ ْاسذ٘  ناعتذا الع تاس٘ الت   هتل     

ٙ الشخفعتٙ عتٌ االطتترشا     خ  ز دسدات ل االجتاّ العكظٖ. ْخعتترب الذسدت   28الشقو 
الٓفٕفٖ الشخفع بًٕها خعرب الذسدٙ الً فضٙ عٌ االطترشا  الٓفٕفٖ التً ف .  

مت سظتتتان الصتتتذ  لكه ٕتتتاغ عتتتٌ ذشٔتتت  سظتتتان صتتتذ       . (2079)صَتتتشاٍ  صَتتتشاٍ   
ظٍ نعتتانالت االسخ تتا  بتتني ا كهتتني ْسظتتان صتتذ  االخظتتا  التتذا كٖ ْقتتذ ذايتتت  

الككٕتتٙ لتتِ  ذايتتت مجٕعُتتا رات داللتتٙ  ْالذسدتتٙاالطتتترشا  التتٓفٕفٖ ابعتتاد ن ٕتتاغ 
 ( 0.18-0.91سٕتتح خشاْستتت نعتتانالت االسخ تتا  بتتني )    0,03ْ 0.07إسصتتإٝٙ عًتتذ  

َْٖ قٕو صذ  نشخفعٙ. ذها ايِ مت سظان ث ات ال ٕاغ عٌ ذشٔ  نعانل الج ات 
( 0 ,07( بذاللتٙ )  399,0  ْقتذ ذتاٍ نعانتل الفتا ذشْي تاخ ٔظتاْٗ )       خالفا ذتشْ ي تا  

 َْٖ قٕو ث ات نشخفعٙ 

 الوظيفي يف البحح احلالي ستغرام اخلصائ: الشيهومرتية ملكياض اال 
الطتتتترشا   ٕتتتاغ االتش تتت  نتتتٌ الصتتتذ  ْالج تتتات ل    قانتتتت ال اسجتتتٙ بتتت دشاٜات  

 الٓفٕفٖ ذالتالٖ
 أوال  صذم املكياض 
  صذم االتشام الذاخلي 

ْالذسدتتٙ الككٕتتٙ بتتني دسدتٙ ذتتل ع تاس٘   قانتت ال اسجتتٙ حبظتان نعانتتل االسخ تا     
 بطشٔ ٙ نعانل اسخ ا  بريطٍٓ  ْذايت الًتاٝر ذها ٔكٖ:

 باهزردٞ اهلوٚٞاه٘ظٚفٛ  الشتػراق( ارتباط عبارات ًكٚاط ا 5) دزٗي 

 ًعاًى االرتباط عبارٝ ًعاًى االرتباط عبارٝ ًعاًى االرتباط عبارٝ

1 0.719** 11 0.720** 21 0.680** 

2 0.874** 12 0.663** 22 0.722** 

3 0.600** 13 0.764** 23 0.743** 

4 0.645** 14 0.780** 24 0.769** 

5 0.765** 15 0.854** 25 0.890** 

6 0.679** 16 0.820** 26 0.780** 

7 0.900** 17 0.863** 27 0.777** 

8 0.716** 18 0.865** 28 0.810** 

9 0.877** 19 0.889** 29 0.718** 

10 0.878** 20 0.831** 30 0.801** 

 0.01** راهٞ عِز 
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ٔتضتت  اٍ مجٕتتع ع تتاسات ال ٕتتاغ ذايتتت دالتتٙ عًتتذ   الظتتاب  نتتٌ  تتالم اعتتذْم  
( نتا ٔتتذم  0.300-.3..0  ْسٕتح خشاْستت نعتتانالت االسخ تا  لكع تاسات بتتني )    0.07

 عكٚ اسخ اذات دٕذّ بني الع اسات ْالذسدٙ الككٕٙ.

 ثاىيا  ثبات املكياض 
 نروىباخمعامل ثبات الفا أ. 

 الفتتا ذشْي تتاخ ل ْذتتاٍ نعانتت  قانتتت ال اسجتتٙ حبظتتان نعانتتل الفتتا ذشْي تتاخ     
 ( ) ياقص اعذْم ( ْالتفظري 0 ,007( بذاللٙ ) 130,0)

 معامل التجزئة اليصفية  ب. 

لكتش تت  نتتٌ ث تتات التذضٝتتٙ الًصتتفٕٙ قانتتت ال اسجتتٙ بت ظتتٕو ع تتاسات ن ٕتتاغ     
ٖ اال ْدٕتتٙ  ْنتتٌ ثتتو سظتتان نعانتتل     إىل ع تتاسات فشدٔتتٙ ْع تتاسات ص   طتتترشا  التتٓفٕف

   ٍ بتتتشاٍْ ْنعادلتتتٙ  -االسخ تتتا  بتتتني الًصتتتفني  ْرلتتتع باطتتتت ذاى نعادلتتتٙ طتتت رينا
 دتهاٍ  ْذايت الًتاٝر ذها ٔكٖ: 

 اه٘ظٚفٛشتػراق ( ًعاًى ثبات اهتذس٢ٞ اهِصفٚٞ ملكٚاط اال6دزٗي )

 ًعاًى دتٌاْ براْٗ-ًعاًى االرتباط شبريًاْ ًعاًى االرتباط اهِصفٛ

0.719 0.843 0.811 

(  0.173ٔتضت  ظٍ نعانتل االسخ تا  بتني الًصتفني )س       الظاب نٌ  الم اعذْم 
  ٍ  0.877ْقٕهتٙ نعانتل دتهتاٍ     0.8.9بتشاٍْ  -ل سني ذايت قٕهٙ نعانتل طت رينا

 .َْٖ قٕو نشخفعٙ

  عرض ىتائج الذراسة ومياقشتَا 
  عرض ىتيجة الفرض االول ومياقشتَا 

 ُاليفشيي ليذى عييية ميً موظفيات جامعية       للصنود  يوجذ مشتوى  يي: الفرض األول على أى
 .امللو عبذ العزيز ظذة

الصتتهٓد  ْلكتش تت  نتتٌ صتتشٙ الفتتشض قانتتت ال اسجتتٙ حبظتتان نتٓطتت  دسدتتات 
لكعًٕٙ ْاالسلتشا  العٕتاسٗ ْنتٓطت  التذسدات عكتٚ ال ٕتاغ الظتت ذى ل         الًفظٖ

 ال شح  ْاعذْم التالٖ ٔٓ   الًتاٝر ال  مت التٓصل إلُٕا. 
 ات داًعٞ املوم عبز اهعسٙسهز٠ عِٚٞ ًّ ً٘ظفاهصٌ٘ر اهِفصٛ ( ًصت٠٘ 7) دزٗي

 اهصٌ٘ر اهِفصًٛكٚاط 

ت٘ش  امل

 صابٛاحل

االحنراف 

 املعٚارٜ

ًز٠ ًت٘ش  

 رردات اهعِٚٞ

اهصٌ٘ر ًصت٠٘ 

 اهِفصٛ

ر
ا
ع
ب
أل
ا

 

 اقى ًّ املت٘ش  2.6-1.8 2.9919 11.991 اهلفا١ٝ اهعدصٚٞ

 ًت٘ش  3.4-2.6 4.270 29.695 حى املعلالت

 ًت٘ش  3.1-2.4 4.006 28.124 املرُٗٞ

 ًت٘ش  3.2-2.8 2.578 15.423 ارارٝ اهع٘اطف

 ًت٘ش   3.8-2.7 3.921 18.171 اهتفاؤي

 ًت٘ش  3.9-2.6 3.522 22.628 اهعالقات االدتٌاعٚٞ

 2.288 13.530 االمياْ
 ًت٘ش  2.6-3.4

 ًت٘ش  4.4-3.6 8.205 54.213 اهصٌ٘ر اهِفصٛاهزردٞ اهلوٚٞ ملكٚاط 
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ٖ  ٔتضت  ظٍ نتٓطت  دسدتات ن ٕتاغ      الظتاب  نٌ  الم اعتذْم    الصتهٓد الًفظت
(  سٕح ٔ تتتتع َتزا  279..3  ذاٍ )ات دانعٙ الكع ع ذ العضٔضلذٛ عًٕٙ نٌ نٓفف

( دسدتتٙ  نتتا ٔؼتتري إىل  1.-.3( ْالتتزٗ ٔ ابتتتل )...-..9التٓطتت  ل التتتذٛ بتتني )
  ذها  تعت عًٕٙ ال شح عظتٓٛ نتٓطت   الًفظٖالصهٓد نظتٓٛ نتٓط  نٌ 

ظبعتتتاد الصتتتهٓد الًفظتتتٖ )ستتتل الؼتتتكالت  الشْيتتتٙ  إداس٘ العٓاذتتت   التفتتتاؤم         عكتتتٚ 
عكتٚ بعتذ   فُتش نظتتٓٛ ظقتل نتٌ التٓطت       ل ستني  العالقات االدتهاعٕتٙ  االميتاٍ(    

   (.كفاٜ٘ الؼ صٕٙ)ال

الًفظٖ لذٛ  ظفُشت يتٕذٙ الفشض الظاب  ْدٓد نظتٓٛ نتٓط  نٌ الصهٓد
ْدساطتتتٙ (  2078ػتتتشان )عًٕتتتٙ الذساطتتتٙ َْتتتزّ الًتٕذتتتٙ ختفتتت  نتتتع دساطتتتٙ ذتتتال نتتتٌ 

ل خفظتري يتتاٝذُو    (;Woodbury, Alvarado; Spatariu  2017الفتشادْ ْا تشٍْ )  
ْالتت  خٓصتتكت اىل ْدتتٓد نظتتتٓٛ نتٓطتت  نتتٌ الصتتهٓد لتتذٛ افتتشاد  العًٕتتٙ  ْنتتا       
ٔ ذذ صتشٙ َتزّ الفش تٕٙ نتا ْسد ل االذتاس الًتتشٗ لكذساطتٙ ل خفظتري الصتهٓد          
ْنظتتتتٓاّ عًتتتذ الفتتتشد سٕتتتح اعتتتترب عجابتتتٙ قتتتٓ٘ خٓدتتتذ دا تتتل ذتتتل فتتتشد خذفعتتتِ اىل  

  ٙ ْال ٕٞتتٙ ْبالتتالٖ  اىل التتتٓاصٍ بتتني   التذٕتض عكتتٚ العٓانتتل ْاخلصتاٝص الؼ صتتٕ
خكع العٓانل لتش ٕ  التكٕ  ْن اْنٙ االيكظاس اثًاٜ التعشض لكؼذاٝذ  . ْميكٌ 
خفظتتري يتٕذتتٙ الفش تتٕٙ الظتتاب ٙ ظٔضتتا  ل  تتٜٓ يتشٔتتٙ )سْثتتش( ْالتت  خٓ تت  ظٍ          
الصهٓد الًفظٖ َٓ اسذ عٓانل احلهأٙ لذٛ الفشد ْال  خعهتل ل الٓقتت الًاطت     

جل ل قٓ٘ الؼ صٕٙ ْالتهاطع ا طشٗ ْالذعو االدتهاعٖ  ْختضهٌ ل َْٖ خته
ذلتٓاَا االطت اللٕٙ ْالكفاٜ٘ الزاخٕٙ ْالج ٙ بالًفع ْالعالقات االدتهاعٕٙ ال  

 .  (2071)عاػٓس   فشْ  احلٕا٘نٓادُٙ  خظاعذ عكٚ

 ْنٌ  الم اذالع ال اسجٙ عكٚ االدبٕات الًتشٔٙ لكذساطتٙ ختشٛ ال اسجتٙ ف يتِ ل    
 ٜٓ العٓانل الٓقإٝتٙ  الذا كٕتٙ ْاخلاسدٕتٙ الت  ميتككُتا الفتشاد ْعٓانتل اخلطتش         
ف ٍ  نٓففات اعانعٙ نٌ ظذجش الفٞات قذس٘ عكٚ خٓفٕت  خكتع الصتادس الٓقإٝتٙ     
بتفاعكُا نع عٓانتل اخلطتش ْالت  خظتُو ل الت فٕت  نتٌ االثتاس الظتك ٕٙ الًاجتتٙ          

بًتتاٜ عكتتٚ يتتتاٝر الفش تتٕٙ احلالٕتتٙ  نتتٌ التعتتشض لكتتتشْ  الصتتع ٙ ل بٕٞتتٙ العهتتل  
 ْبعذ ال شتح ل قٓاعتذ ال ٕايتات  ْقتذ ْدتذت ال اسجتٙ ظٍ  ًَتا  يتذس٘ ل الذساطتات          

 ال  خُذ  اىل التعش  عكٚ نظتٓٔات الصهٓد الًفظٖ عكٚ سذ عكو ال اسجٙ . 

ذها ظفُشت يتٕذٙ الفشض اٍ الٓففات سصكٌ عكٚ نظتٓٛ اقل نٌ التٓطت   
 لؼ صٕٙ ( ْخعضْ ال اسجٙ ا ط ان اىل التالٖ : ل بعذ ) الكفاٜ٘ ا

الج ٙ بالًفع ...( َْتٓ نتا    –ي ص بع  الُاسات الؼ صٕٙ نجل )خ ذٔش الزات 
بعتتذ الكفتتاٜ٘ الؼ صتتٕٙ ْالتت  قتتذ خشدتتع  طتت ان ادتهاعٕتتٙ اْ يفظتتٕٙ .        ِختضتتهً

إ تتتافٙ اىل ي تتتص الذافعٕتتتٙ لتتت ع  الٓففتتتات ل خطتتتٓٔش الُتتتاسات الٓفٕفٕتتتٙ نجتتتل    
ايُاٜ الُاى ب زلاص ....( إ افٙ اىل الذْس اإلصلتابٖ التزٗ خ زلتِ     –اع ل العهل )االبذ

اعانعٙ ل الت فٕ  نٌ نعايا٘ الٓففٙ ل الؼكالت ال  خٓادُُا ل العهتل َْتزا   
 نا دعل ذفاٜخُا الؼ صٕٙ ل بعذ الصهٓد الًفظٖ ختُش اقل نٌ التٓط  . 
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  شييتوى يوجييذ م  الفييرض الجيياىي علييى أىييُ يييي: عييرض ىتيجيية الفييرض الجيياىي ومياقشييتَا
 .الستغرام الوظيفي لذى عيية مً موظفات جامعة امللو عبذ العزيز ظذةل

التٓطتتتت  احلظتتتتابٖ   لكتش تتتت  نتتتتٌ صتتتتشٙ الفتتتتشض قانتتتتت ال اسجتتتتٙ حبظتتتتان     
ْاالسلشا  العٕاسٗ لذسدات ال ٕاغ الظتت ذى ل ال شتح  ْاعتذْم التتالٖ ٔٓ ت       

 . الًتاٝر ال  مت التٓصل إلُٕا
 صت٠٘ االشتػراق اه٘ظٚفٛ هز٠ عِٚٞ ًّ ً٘ظفات داًعٞ املوم عبز اهعسٙسً (8دزٗي )

 ًكٚاط االشتػراق اه٘ظٚفٛ

ًت٘ش  

 اهعِٚٞ

االحنراف 

 املعٚارٜ

ًز٠ ًت٘ش  

 رردات اهعِٚٞ

ًصت٠٘ االشتػراق 

 اه٘ظٚفٛ

 اهزردٞ اهلوٚٞ ملكٚاط

 االشتػراق اه٘ظٚفٛ
34.33 13.831 

 ًت٘ش  3.6-4.5

ٖ  ٔتض  ظٍ نتٓط  دسدتات ن ٕتاغ   ( .7نٌ  الم اعذْم )  االطتترشا  التٓفٕف
(  سٕتح ٔ تتتتتع َتزا    99..9) لذٛ عًٕٙ نٌ نٓففات دانعٙ الكع ع ذ العضٔض   ذاٍ

دسدتٙ  نتا    (1..3-9.3.( ْالتزٗ ٔ ابتتتتتتتتتتل )  3..-..9التٓط  ل التتتتتتتتتتتتتتتذٛ بتني )  
 ترشا  الٓفٕفٖ لذٛ عًٕٙ ال شح.  اىل ْدٓد ايتؼاس نتٓط  لالطٔؼري 

ظختتتت الًتتتتاٝر ن ذتتتذ٘ لصتتتشٙ الفش تتتٕٙ الجايٕتتتٙ ف تتتذ اػتتتاست الًتتتتاٝر اىل اٍ         
نٓففات اعانعٙ ٔتهتعٌ عظتٓٛ نتٓط  نٌ نٌ االطتترشا   التٓفٕفٖ ْاخف تت    

( ْالت  خٓصتكت ل   2073( ْدساطٙ العً تشٗ ) 2078خكع الًتٕذٙ نع دساطٙ العكٕاٍ )
تٓٛ نتٓط  نٌ االطترشا  الٓفٕفٖ لتذٛ عًٕتٙ الذساطتٙ      يتاٝذُها اىل ْدٓد نظ

 (Integrated Theory)ْميكتتتتتٌ خفظتتتتتري الًتٕذتتتتتتٙ  ل  تتتتتٜٓ يتشٔتتتتتتٙ التكانتتتتتل    
rabinowitz and hall   نتٌ اٍ االطتترشا  ٔعتتترب نٕتض٘ ػ صتٕٙ ختضتت      ى 7311عتاى

       ْ ٚ  الفتشد  ٔعتهتذ نٓقت   ْختُتش اثًتاٜ خفاعتل الفتشد نتع بٕٞتٙ العهتل   االجتاَتات  عكت

 ٙ ٓ  الؼ صتٕ ٘  بتًه   ْٔتت ثش  الٓفٕفٕتٙ   اخلصتاٝص  سلت  العهتل  ْفتش   ال ٕتاد

ٚ  ا نتٓس  خكتع  ْخ ثش الًتهٙ  ْقٕو ااار ال شاسات ل ْالؼاسذٙ  الفتشد  نٓقت   عكت

 .الٓفٕفٖ االطترشا  نظتٓٛ عكٚ ْبالتالٖ

ْخفظش ال اسجٙ خكع الًتٕذٙ ل  ٜٓ الفإَو التعذد٘ لالطتترشا  عتا دتاٜ ل    
اٍ نظتتٓٛ االطتترشا  لتذٛ نٓففتات اعانعتٙ دتاٜ  نعتربا عتٌ         ادبٕات الذساطٙ نٌ 

ستت  الٓففتتٙ ْاسخ اذُتتا بتتِ يفظتتٕا سٕتتح ايُتتا  جتتل بعتتذا ذلٓسٔتتا َانتتا ل سٕاخُتتا      
    نٌ  ال ا راخُا   لزلع ذكها  ذاٍ ًَا  ختطتاب  ْايظتذاى بتني الٓففتٙ     

ٓ     ْعهكُا َْٓا نتا ٔعتش  باالسخ تا  الًفظتٖ      طتطٙ  ذكهتا ذتاٍ ًَتا  نظتتٓٔات نت
ْعالٕتتٙ نتتٌ االطتتترشا  ْرلتتع ٔعتتترب ن ػتتشا الطتتتعذاد الٓففتتات الطتتتجهاس ْبتتزم      
الضٔذ نٌ اعُذ ْاحلهاغ لكًُٓض بشقٖ ْآ خكع الًتهٙ ال  خعهل بُا .ذها 
اٍ خكع الظتتٓٔات خؼتري اىل دسدتٙ  ظتع الٓففتٙ بعهكتُا ْاَتهانُتا بتِ ْخ تذٔو          

 ٕ ال عكتتتٚ العانتتتل الًفظتتتٖ نصتتتكشٙ العهتتتل عكتتتٚ نصتتتكشتُا الؼ صتتتٕٙ ْرلتتتع دلتتت
 الصشٖ الزٗ ختهتع بِ الٓففٙ ْالزٗ ٔظاَو ل   ٕ  الصكشٙ لكطشفني . 
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  عرض ىتيجة الفرض الجالح ومياقشتَا   ُ ارتباطيية   توجيذ عالقية    يي: الفرض الجالح عليى أىي
موظفيات جامعية   عيية مً بني الصنود اليفشي واالستغرام الوظيفي لذى  رات داللة احصائية 

 .عبذ العزيز ظذةامللو 
ْلكتش تتت  نتتتٌ صتتتشٙ َتتتزا الفتتتشض قانتتتت ال اسجتتتٙ باطتتتت ذاى نعانتتتل اسخ تتتا   

ٖ    بريطٍٓ إلصلاد العالقٙ بني ذتال نتٌ    لتذٛ   الصتهٓد الًفظتٖ ْاالطتترشا  التٓفٕف
 عًٕٙ ال شح  ْذايت يتاٝر التش   ذها ٔكٖ:

 اق اه٘ظٚفٛ اهصٌ٘ر اهِفصٛ ٗأبعارٖ  ٗاالشتػر( ًعاًالت االرتباط بني كال ًّ 9 دزٗي )

 شتػراق اه٘ظٚفٛاهزردٞ اهلوٚٞ ملكٚاط اال اط اهصٌ٘ر اهِفصًٛكٚ

 
  
 
  
 
  
  
 
 

ر
ا
ع
ب
أل
ا

 

 0.788 اهلفا١ٝ اهعدصٚٞ

 0.894 حى املعلالت

 0.881 املرُٗٞ

 0.640 ارارٝ اهع٘اطف

 0.732 اهتفاؤي

 0.584 اهعالقات االدتٌاعٚٞ

 0.634 االمياْ

 0.863 اهصٌ٘ر اهِفصٛاهزردٞ اهلوٚٞ ملكٚاط 

 0.01** راهٞ عِز 

( ْدتتٓد عالقتتٙ اسخ اذٕتتٙ إصلابٕتتٙ دالتتٙ إسصتتإٝا عًتتذ     73يالستتظ نتتٌ اعتتذْم ) 
  سٕتح ذتاٍ   الصتهٓد الًفظتٖ ْاالطتترشا  التٓفٕفٖ     ( بتني ذتل نتٌ    0.07نظتٓٛ )

(  ل سني خشاْستت نعتانالت اسخ تا  ابعتاد     0.8.9نعانل االسخ ا  بني التررئٌ )س  
بتتتني  الطتتتترشا  التتتٓفٕفٖنتتتع الذسدتتتٙ الككٕتتتٙ ل ٕتتتاغ ا الصتتتهٓد الًفظتتتٖ ن ٕتتتاغ 

   (  َْٖ قٕو نعانالت اسخ ا  نشخفعٙ. .0.83 -.0.38)

ختفتتت  يتتتتاٝر َتتتزا الفتتتشض نتتتع عتتتذد نتتتٌ الذساطتتتات التتت  مت االطتتتتعايٙ بُتتتا ل    
ٍ الذساطتٙ احلالٕتٙ ْنًُتا نتع دساطتٙ عجهتاٍ ْ         & Othman   (   (2011 يصتشدا

Nasurdin    ظٍ ا نتل ْالصتهٓد ذايتا نتشخ طني بؼتكل إصلتابٖ         خٓصتكت اىل  ْالت
ٙ   ذهتا اخف تت نتع    باالطترشا  الٓفٕفٖ   & Li (    (2017ْايت   ْ لتٖ ْ لتٖ      دساطت

Li& Wang  ظٍ الصتتتهٓد ْال ٕتتتاد٘ التشٓٔكٕتتتٙ ٔشخ طتتتاٍ بؼتتتكل  ْالتتت  خٓصتتتكت اىل
ٙ   ذزلع اخف ت نتع   إصلابٖ باالطترشا  ل العهل التٖ   ظ تذ   عجهتاٍ   الرض  دساطت

(2013)     Othman & Ghazali & Ahmad    ٍظَتو نتا ظػتاست إلٕتِ الًتتاٝر      ْذتا
ْاخف تت   بؼكل إصلابٖ باالطترشا  ل العهتل.  نشخ   اإلسصإٝٙ ظٍ الصهٓد ذاٍ 

 & cooke & Cooper ( 2019)  يتٕذتٙ َتتزّ الذساطتتٙ  ظٔضتتا نتتع دساطتتٙ ذتتٓ   

Bartram et al      ظيِ خٓدتذ عالقتٙ إصلابٕتٙ    إٝٙ اىل سٕح خٓصكت يتاٝذُا اإلسص
 .  بني صهٓد الٓف  ْاالطترشا 

 ِ نتتتٌ العهكٕتتتات  ْْف تتتا لالذتتتاس الًتتتتشٗ لكصتتتهٓد الًفظتتتٖ فايتتتِ ًٔتتتتش الٕتتتِ ظيتتت
الٓقإٝتتتٙ التتت   تتتذد نتتتذٛ قتتتذس٘ الفتتتشد عكتتتٚ التكٕتتت  نتتتع الصتتتعٓبات ْالٓاقتتت            

ني نتتٌ سٕتتح ميكتتٌ التتٓفف (  2078الضتتا طٙ التت  خٓادتتِ الفتتشد ل سٕاختتِ )ػتتشان     
تكٕ  بظشعٙ نع التٓقعات  ري الًتتهٙ  ْا داٜ الفعتام ستتٚ ل الٓاقت  الؼتاقٙ     ال

ٔتُتتشٍْ الج تتٙ ل قتتذساخُو نتتا ٔتت دٗ ل     التت  ٔٓدُٓيُتتا  ْميكتتًُو بتت ٍ     ْالشَ تتٙ
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الصتتهٓد . لتتزلع ميكتتٌ اعت تتاس طتتترشا  التتٓفٕفٖالًُأتتٙ إىل  ظتتني نظتتتٓٔات اال
ٖ  الًفظٖ لذٛ االطتترشا    تشْسٗ لكهًتهتات ل خعضٔتض     الٓف  ذهٓسد اطتتاخٕذ

 ( . ;Garg, 2020 Malik ) .الٓفٕفٖ

ْخفظتش ال اسجتتٙ العالقتتٙ اإلصلابٕتتٙ بتني الصتتهٓد الًفظتتٖ ْاالطتتترشا  التتٓفٕفٖ   
ب ٍ ا ػ ا  الزٌٔ ٔتظهٍٓ بالصهٓد الًفظٖ ٔص   لذُٔو ال ذس٘ عكٚ التكٕت   

 ٔ ُو ْاداُٝتتو ْٔظتته   تتو نتتع الٓاقتت  الصتتع ٙ ْبالتتتالٖ التتت ثري عكتتٚ نظتتتٓٛ خفكتتش
ظٔضتتا التعتتأؽ نتتع اخلتتربات ْٔتتًعكع بتتزلع عكتتٚ ادْاسَتتو ل الٓاقتت  ال تكفتتٙ         

 ;Woodbury, 2017 Alvarado ) ْنًُتتا بٕٞتتٙ العهتتل  َْتتزا نتتا ظػتتاس الٕتتِ ظٔضتتا  

Spatariu;      ظٍ ا فتتشاد الصتتانذٍْ َتتو التتزٌٔ لتتذُٔو اطتتتعذاد ظفضتتل لكتعانتتل نتتع )
ذخ فُٕا الترٕري باطتهشاس  ذها ايُو قتادسٍْ عكتٚ   الضرٓذات ل ال ٕٞات ْال  ضل

 . التعانل نع جتاسبُو اعذٔذ٘ ْاستٕاداخُو الترري٘

لتتزا الٓففتتات االختتٖ ٔتعهتتتعٌ بالصتتهٓد الًفظتتٖ  ْدتتذ ايتتِ ذتتاٍ عتتانال فعتتاال     
ْنظتتاعذا ل اٍ ٔكتتٌ  ظذجتتشا  هتتال ْق تتٓال ْ تترب٘  ذتتزلع طتتاعذٌَ  ل التركتت   

لتًٓعتٙ لتش ٕت  اذترب قتذسا نتٌ االيتذناز الًفظتٖ        عكٚ نؼتاذل العهتل ْفشْفتِ ا   
 سالٕا باالطترشا  الٓفٕفٖ .   ْالٓفٕفٖ َْٓا نا ٔعش

 ومياقشتَا  رابععرض ىتيجة الفرض ال 
 يف متوسطات درجيات الصينود اليفشيي     اتوجذ فروم دالة إحصائي  على أىُ لرابعيي: الفرض ا

احلاليية -العنييرتعييزى ملييتغريات ) ظييذة لييذى عيييية مييً موظفييات جامعيية امللييو عبييذ العزيييز  
   .(املشتوى التعليني -سيوات اخلربة -االجتناعية

  ْطتًاقؽ ال اسجٙ يتٕذٙ َزا الفشض ذها ٔكٖ:

  وفكا للعنر   الصنود اليفشي الفروم يف درجات 

-Oneْلكتش   نٌ يتاٝر الفشض اطت ذنت ال اسجٙ  كٕتل الت تأٌ ا ستادٗ    

Way ANOVA ت ْالكؼ  عٌ الفشْ  ل لكه اسيٙ بني التٓططا  ٖ  الصتهٓد الًفظت
 :لذٛ عًٕٙ ال شح ْف ا لكعهش  ْذايت الًتاٝر ذها ٔكٖ

 ٗفكا هوعٌراهصٌ٘ر اهِفصٛ ( حتوٚى اهتباّٙ األحارٜ هولعف عّ اهفرٗق يف 10 دزٗي )

 دلٌ٘ع املربعات اهصٌ٘ر اهِفصٛ 
رردات 

 احلرٙٞ
 ًصت٠٘ اهزالهٞ )ف( اختبار املربعات ًت٘ش 

 32.395 29 1057.171 اجملٌ٘عات بني

 54.571 197 1127.960 راخى اجملٌ٘عات 0.940 0.607

  226 12245.130 اجملٌ٘ع

(   نتتا ٔتتذم 01..0( ٔتضتت  اٍ قٕهتتٙ ا ت تتاس ) ( بكرتتت ) .7نتتٌ  تتالم اعتتذْم )
ات ْف تتا لكعهتتش لتتذٛ عًٕتتٙ نتتٌ نٓففتت   الصتتهٓد الًفظتتٖ  عكتتٚ عتتذى ْدتتٓد فتتشْ  ل   

 دانعٙ الكع ع ذ العضٔض  ذ٘.   

فتتشْ  ل الصتتهٓد الًفتتٖ ْف تتا لكعهتتش لتتذٛ عًٕتتٙ     ذظفُتتشت الًتٕذتتٙ ايتتِ ال خٓدتت 
الذساطٙ نا ٔع  سف  الفشض الزٗ ذاٍ ًٔص عكٚ ايِ ٔٓدذ فتشْ  ْف تا لتترري    
العهتش ميكتتٌ خفظتري الًتٕذتتٙ ل  تتٜٓ  االذتاس الًتتتشٗ لكذساطتتٙ  بت ٍ استتذ نفتتإَو     
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يفظتتٕٙ ادتهاعٕتتٙ دًٔانٕكٕتتٙ نتتٌ  اللتتِ   ٔتتًص عكتتٚ ايتتِ  عهكٕتتٙ   الصتتهٓد الًفظتتٖ
ضلتتذخ التكٕتت  الًفظتتٖ لألفتتشاد التتزٌٔ ٔعتتايٍٓ نتتٌ ػتتذاٝذ نظتتتهش٘ ْاستتذاخ ن لتتٙ  

  ْذتزلع فُتٓ ٔعتهتذ عكتٚ دلهٓعتٙ       ( Fletcher; Sarkar, 2013عتشْس الٓقتت. )  
بتالفشد     نٌ العٓانل الت  خذعهتِ اْ خعٕت  اطتتهشاسٔتِ نتٌ خكتع العٓانتل نتا ٔتعكت         

  صكٙ رلشز ظْ نًتريفظِ اْ االطش٘ اْ ا تهع ْختفاعل  ْبزلع ٔكٍٓ الصهٓد 

  ٙ ٙ  لكفتشد  اعٓايت  اإلصلابٕت ٙ  ْال ٕٞت ٛ  الصتهٓد  ْٔ تاغ  ا ٕطت    ٕت  الفتشد   عتذ

ٙ  لًتٓاخر  ٙ  إصلابٕت ِ  ظْ نصتاس  ٌ  لكتعتشض  الس ت . ) تٓلٖ    الصتعٓبات  ظْ لكهشت
. لتتزلع خفظتتش ال اسجتتٙ الًتٕذتتٙ بتت ٍ العهتتش و ٔتت ثش ل نظتتتٓٛ        (2073العكٕكتتٖ  

الصتتهٓد باعت تتاس اٍ  الصتتهٓد الًفظتتٖ ب يتتِ عهكٕتتٙ نالصنتتٙ لكفتتشد   تتالم نشاسكتتٙ         
العهشٔتتٙ خًهتتٓ بًهتتّٓ العتتشل  ْالظتتكٓذٖ ْالٓدتتذايٖ َْتتٓ ٔعتتترب بتتزلع  نصتتذس         

العشفٕتٙ   أٙ عًذ التعشض لكتُذٔذات الظت  كٕٙ  فضتال عتٌ رلتع يضتر ال ٕٞتٙ      
ال  ٔكٓيُا الفشد عتٌ يفظتِ ْالت  ختؼتكل  عكتٚ َٕٞتٙ  تربات  ختدتو  عترب ظفعتام           
سني التعشض لكهٓاق  اْ الصعٓبات لزلع داٜت الًتٕذٙ لتٓ   ايِ نتٌ الهكتٌ   
اٍ ٔكٍٓ لذٛ عًٕتٙ الٓففتات خكتع الصتادس نتٌ احلهأتٙ الت  مت اذتظتابُا  تالم          

خعش ٌُ لكصعٓبات ل بٕٞتٙ العهتل ذتزلع    نشاسكٌُ العهشٔٙ ْالتعانل بُا اثًاٜ 
قتتذسخٌُ ل خكتتٌٓٔ عالقتتٙ صتتشٕٙ نتتع  ذافتتٙ االفتتشاد ل العهتتل بتتا تال   ظعهتتاسَو  
بًتتاٜ عكتتٚ يضتتذٌُ العتتاذفٖ ْالعتتشل   ْقتتذ ٔكتتٍٓ ظٔضتتا ل ٕٞتتٙ العهتتل دْسا ل عتتذى    
ْدتتٓد خكتتع الفتتشْ  نتتٌ سٕتتح خ تتذٔو نظتتتٓٛ الشعأتتٙ لكهٓففتتات عكتتٚ ستتذ طتتٓاٜ   

ات الٓففتتتات بتتتا تال  نشاسكتتتٌُ العهشٔتتتٙ ف صتتت شت عهكٕتتتٙ   ْخفُهُتتتو الستٕادتتت
العالقتتٙ خ ادلٕتتٙ نتتا ظستتذثت اثتتشا ل عتتذى ْدتتٓد الفتتشْ  بتتني الٓففتتات خ عتتا لكعهتتش  

 بؼكل ن ثش عكٚ الصهٓد الًفظٖ .  

ْو ٔتٓفش لك اسجٙ دساطات طاب ٙ خًاْلت َزا الترري ل خ ثريّ عكٚ الصهٓد لزا 
اطتات لعشفتٙ نتذٛ خت ثري العهتش عكتٚ نظتتٓٛ الصتهٓد         يٓصٖ ب دشاٜ الضٔذ نتٌ الذس 

 الًفظٖ. 

  االجتناعية وفكا للحالة الصنود اليفشي الفروم يف درجات   

-Oneْلكتش   نٌ يتاٝر الفشض اطت ذنت ال اسجٙ  كٕتل الت تأٌ ا ستادٗ    

Way ANOVA  لكه اسيٙ بني التٓططات ْالكؼ  عٌ الفشْ  ل  ٖ  الصتهٓد الًفظت
 ْف ا لكشالٙ االدتهاعٕٙ  ْذايت الًتاٝر ذها ٔكٖ: لذٛ عًٕٙ ال شح 

 ٗفكا هوخاهٞ االدتٌاعٚٞ اهصٌ٘ر اهِفصٛ( حتوٚى اهتباّٙ األحارٜ هولعف عّ اهفرٗق يف 11  دزٗي )

 دلٌ٘ع املربعات اهصٌ٘ر اهِفصٛ
رردات 

 احلرٙٞ
 ًت٘ش  املربعات

 اختبار

 )ف(

ًصت٠٘ 

 اهزالهٞ

 2820.935 2 5642.321 بني اجملٌ٘عات

 28.208 225 6633.546 راخى اجملٌ٘عات 0.000 94.643

  231 12271.941 اجملٌ٘ع

( عًتتتتذ 9....3( ٔتضتتتت  اٍ قٕهتتتتٙ ا ت تتتتاس ) ( بكرتتتتت )71نتتتتٌ  تتتتالم اعتتتتذْم )
ْف تتتتا لكشالتتتتٙ  الصتتتتهٓد الًفظتتتتٖ  نتتتتا ٔتتتتذم عكتتتتٚ ْدتتتتٓد فتتتتشْ  ل  0.07نظتتتتتٓٛ 

  ذ٘.نٓففات دانعٙ الكع ع ذ العضٔض االدتهاعٕٙ لذٛ عًٕٙ نٌ 
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لك ٕاطات  Scheffeا ت اس  باطت ذاىْلككؼ  عٌ اجتاّ الفشْ   قانت ال اسجٙ 
 ال عذٔٙ  ْذايت الًتاٝر ذها ٔكٖ: 

 هوخاهٞ االدتٌاعٚٞ ٗفكا اهصٌ٘ر اهِفصٛ( اجتاٖ اهفرٗق يف 12دزٗي )

 ًٞطوك ًٞتسٗد غري ًتسٗدٞ 

 31.244 16.804 - غري ًتسٗدٞ

 14.066 - 16.804- ًتسٗج

 - 14.066- 31.244- ًٞطوك

ْف تتا لكشالتتتٙ  الصتتتهٓد الًفظتتٖ  ( اٍ الفتتشْ  ل  78ٔتضتت  نتتٌ  تتتالم اعتتذْم )   
   .( ري نتضْدٙاالدتهاعٕٙ ذايت لصاو احلالٙ االدتهاعٕٙ )

بٓدٓد الفشْ  خ عا لترري احلالٙ االدتهاعٕٙ ٔع  ق ٓم  الفشض  تزّ الذساطتٙ   
ْع اسيتتٙ يتٕذتتتٙ َتتتزّ الذساطتتتٙ نتتتع الذساطتتتات الظتتتاب ٙ ف يُتتتا ال ختفتتت  نتتتع دساطتتتٙ   

ْالت  خٓصتكت   Yıldırım Tosunoglu; (2019 ) &( ْ دساطتٙ  2078بٓبعأتٙ ْبتابؽ )  
سصتتتتإٝا خ عتتتتا لتتتتترري ) احلالتتتتٙ    فتتتتشْ  دالتتتتٙ ا  ذيتتتتتاٝر دساطتتتتتُها اىل ظيتتتتِ ال خٓدتتتت  

االدتهاعٕتتٙ (   ْختتشٛ ال اسجتتٙ اٍ  الًتٕذتتٙ الظتتاب ٙ قتتذ ٔكتتٍٓ  تتا عالقتتٙ  اصتتٕٙ     
الصهٓد الًفظٖ َْٖ ايِ نتعذد االبعاد ْطلتك  با تال  الظٕا  الج تال ْالتضنٌ   
ْالعهتتش ْالًتتٓع ْطلتكتت  دا تتتل  الفتتشد الٓاستتذ بتتا تال  استتتذاخ احلٕتتا٘ نتتٌ َتتتزا         

ال اسجتتٙ  الًتٕذتتٙ بتت ٍ خعانتتل االفتتشاد نتتع الٓاقتت  ْالصتتعٓبات التت    الًطكتت  خفظتتش 
ختتتتٓادُُو  ٔكتتتتٍٓ نشخ طتتتتا باطتتتتتعذاداخُو ْػ صتتتتٕاخُو ْادْاسَتتتتو ْنظتتتت ْلٕاخُو    
ْنتتتٓسثُو الج تتتال ْاالدتهتتتاعٖ ْالتتتزٗ ٔتعتتترب رلتتتضٍْ  ٔظتتتاعذ ل نٓادُتتتٙ خكتتتع   

ُٔا ظدْاس الصتتعٓبات اْ الؼتتتذاٝذ  لتتتزلع زلتتتذ اٍ الٓففتتٙ  التضْدتتتٙ اْ الطك تتتٙ لتتتذ  
ْنظ ْلٕات نتعذد٘ ارا نامت ن اسيتُا ب دْاس ْنظ ْلٕات الٓففٙ  ري التضْدتٙ نتا   
ٔتتت ثش عكتتتٚ نظتتتتٓٛ الصتتتهٓد الًفظتتتٖ   ذتتتزلع قتتتذ ٔكتتتٍٓ لعانتتتل اعتهتتتاد التتتشظ٘       
التضْدتٙ عكتتٚ التتضْز ل  هتتل بعتت  الصتتعٓبات ْبالتتتالٖ  التتت ثري عكتتٚ اذتظتتابُا  

ٙ اثتشا ل نظتتٓٛ الصتهٓد لتذُٔا ْقتذ   ميتتذ       لك رب٘ ل التعانل نع الٓاق  الصتع  
اثتتشّ بؼتتكل طتتكيب  عكتتٚ بتتاقٖ ا تتاالت ل احلٕتتا٘ ْنًُتتا بٕٞتتٙ العهتتل . ذتتزلع قتتذ  
ٔكتتٍٓ لظتتك ٕٙ الؼتتاعش ْالعٓاذتت  التت  ختعتتشض  تتا الٓففتتٙ التضْدتتٙ اْ الطك تتٙ ل  

اْ  فشْفُا احلٕاخٕٙ  ْي تص التٓاسد اإلصلابٕتٙ  طت  ا ل ي تص ال تذس٘ عكتٚ التشهتل        
طتت  ا ل االطتظتتالى لكهٓاقتت  احلشدتتٙ ْعتتذى التفاعتتل نعُتتا ظثتتشا ل   قتتذسخُا عكتتٚ     
الصتتتهٓد ل بعتتت   دٓايتتت  احلٕتتتا٘ فككهتتتا صْدت  خكتتتع الٓففتتتٙ بتتتالٓاسد اإلصلابٕتتتٙ  
ْنًُا العٓانل العاذفٕٙ ْاالدتهاعٕٙ  ْاختضاٍ العالقتات ذكهتا ذتاٍ لتذُٔا  نتٓسدا       

 تٌ ْالصتعٓبات ْنًُتا بٕٞتٙ العهتل   َْتزا       نعضصا ًٔهٖ قذسخُا عكٚ الصهٓد انتاى ا 
ىل إىل إٍ التعتتشض لكه تتاذش ْالؼتتتذاٝذ قتتذ ال ٔتتت دٗ    إ( 2073ذلهتتتذ ) ّنتتا ٔ ذتتذ  

   ٙ لتزلع . ْقتذ ْدتذت ال اسجتٙ      يتاٝر طٕٞٙ إرا نا مت خٓفري التٓاسد اإلصلابٕتٙ الًاطت 
قكتتٙ ل الذساطتتات العشبٕتتٙ  التت  حبجتتت ل  اث تتات ْدتتٓد فتتشْ  ل نظتتتٓٛ الصتتهٓد      

  ري نتضْدٙ(  .  –لًفظٖ خ عا لكشالٙ االدتهاعٕٙ ) نتضْدٙ ا
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  لشيوات اخلربةوفكا الصنود اليفشي الفروم يف درجات   

-Oneْلكتش   نٌ يتاٝر الفشض اطت ذنت ال اسجٙ  كٕتل الت تأٌ ا ستادٗ    

Way ANOVA  لكه اسيٙ بني التٓططات ْالكؼ  عٌ الفشْ  ل  ٖ  الصتهٓد الًفظت
   ْذايت الًتاٝر ذها ٔكٖ: لظًٓات اخلرب٘لذٛ عًٕٙ ال شح ْف ا 

 هصِ٘ات اخلربٝٗفكا  يف اهصٌ٘ر اهِفصٛ( حتوٚى اهتباّٙ األحارٜ هولعف عّ اهفرٗق 13  دزٗي )

 دلٌ٘ع املربعات اهصٌ٘ر اهِفصٛ
رردات 

 احلرٙٞ
 ًت٘ش  املربعات

 اختبار

 )ف(

ًصت٠٘ 

 اهزالهٞ

 3296.254 3 9892.655 بني اجملٌ٘عات

 9.541 226 2372.487 راخى اجملٌ٘عات 0.000 311.945

  229 12267.143 اجملٌ٘ع

( عًتتذ نظتتتٓٛ 977.3.3نتتٌ  تتالم اعتتذْم ٔتضتت  اٍ قٕهتتٙ ا ت تتاس ) ( بكرتتت )  
لذٛ عًٕٙ  لظًٓات اخلربْ٘ف ا الصهٓد الًفظٖ   نا ٔذم عكٚ ْدٓد فشْ  ل 0.07

  ذ٘. ات دانعٙ الكع ع ذ العضٔضنٌ نٓفف

لك ٕاطات  Scheffeا ت اس  باطت ذاىْلككؼ  عٌ اجتاّ الفشْ   قانت ال اسجٙ 
 ال عذٔٙ  ْذايت الًتاٝر ذها ٔكٖ: 

 هصِ٘ات اخلربٝ ٗفكا اهصٌ٘ر اهِفصٛ( اجتاٖ اهفرٗق يف 14 ) دزٗي 

 شِٞ 15ًّ  أكجر شِٞ 15-11 شِ٘ات 10-6 شِ٘ات 1-5 

 19.121- 10.852- 7.165- - شِ٘ات 1-5

 12.401- 5.752- - 7.165 شِ٘ات 6-10

 9.753- - 5.752 10.852 شِٞ 11-15

 - 9.753 12.401 19.121 شِٞ 15ًّ  أكجر

ٖ  ٍ الفتشْ  ل  ظ ذْمٔتض  نٌ  تالم اعت    لظتًٓات اخلترب٘  ْف تا   الصتهٓد الًفظت
    طًٙ(. 73نٌ  ظذجش) ذايت لصاو

ْدتتذت ال اسجتتٙ يتتذس٘ ل الذساطتتات التت  خًاْلتتت ال شتتح ل الفتتشْ  التت  خعتتضْ         
 لظًٓات اخلرب٘ . 

الذساطات ال  خًاْلت الصهٓد  ْخفظش ال اسجٙ خكع الًتٕذٙ بعذ االذالع عكٚ 
ْ دتتتذ اٍ الصتتتهٓد     الًفظتتتٖ ْعالقتتتتِ بتتت ع  التتتترريات فٕهتتتا طلتتتص ا تتتام الُتتت  

ٙ    الًفظٖ ذلشذا لكظكٓ  ْٔظاعذ عكٚ ا . لتعأؽ نتع اخلتربات الؼ صتٕٙ ْالًُٕت
سٕا٘ الفشد ْفشْ  عهكِ قذ خترري بطتش  ال   ْل  ٜٓ االذاس الًتشٗ لكذساطٙ ف ٍ 

ميكٌ التً   بُا  ْظيُا طتتعتهذ عكتٚ جتتاسن ا فتشاد  ْالكفتاٜات التصتٓس٘  ْْدُتات        
ظْ  تري قتتادسٌٔ عكتتٚ   صتتهٓدطتٓاٜ ذتتايٓا طتٕتُشٍْ ال  لؼتتاسذٙ الًتتش ستتٓم نعًتٚ ا  

ال تذس٘ عكتٚ إصلتاد نعًتٚ إصلتابٖ ل الٓاقت  العاذظتٙ        ْظٍ  تكٕ  نتع الترتٕريات.  ال
ٖ   ْخًتتٕو الؼتاعش الظتك ٕٙ خظتاَو ل     صتهٓد ب يتتِ  تهٕتض ال ٔ. لتزلع  الصتهٓد الًفظت

 et al, 2019)ٌ. ا ت التكٕت  اإلصلتابٖ ْالتكٕت  ل نٓادُتٙ رلتاذش ظْ      ميكتٌ نتٌ   
Cooke  رب٘ الطٓٔكتتٙ ل العهتتل نتتٌ  (.  ْعكٕتتِ دتتاٜت الًتٕذتتٙ لت ذتتذ اٍ رْٗ اخلتت

ال تتذس٘ عكتتٚ التكٕتت  لٓادُتتٙ  الضتترٓ  اْ فتتشْ    التتذُٔو جتتتاسن طتتاب ٙ اذتظتت ٓ
بٕٞتتٙ العهتتل ْبالتتتالٖ اصتت    لتتذُٔو مستتات  ػ صتتٕٙ ختهتتتع بالكفتتاٜ٘ الؼ صتتٕٙ     
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ْالضٔتتتذ نتتتٌ التشهتتتل ْالظتتت ْلٕٙ ْخكتتتع نتتتٌ اَتتتو ابعتتتاد الصتتتهٓد الًفظتتتٖ . ْختتتشٛ   
نعتتٙ رْات  اخلتترب٘ الطٓٔكتتٙ ل دلتتام العهتتل اصتت         ال اسجتتٙ اٍ الٓففتتات ل اعا 

لتتذٌُٔ ال تتذس٘ عكتتٚ التتت قكو ْالتصتتش  ْفتت  اتت  نتتتضٍ ميكتتًٌُ نتتٌ االطتتتذابٙ         
الًاط ٙ ل التتشْ  لٓادُتٙ صتعٓبات العهتل بًتاٜ عكتٚ  جتتاسبٌُ ذتزلع  ذجتش٘          
خعشض الٓففٙ لكهٓاق  الصتع ٙ صلعكتُا ل سالتٙ ختٕ ظ ْْعتٖ ْاطتتعذاد لٓادُتٙ        

الؼتتابُٙ نظتتت  ال ْبتتزلع ٔكتتٍٓ لتتذُٔا احلكهتتٙ ْالتصتتش  عظتتتٓٛ اعكتتٚ  الٓاقتت 
نتٌ الٓففتات ا قتل  ترب٘ ْخعتضْ ال اسجتٙ خكتع الًتٕذتٙ ظٔضتا اىل دْس اعانعتٙ ل           
خًفٕتتتز اخلطتتت  ْالتتتربانر التطٓٔشٔتتتٙ لتًهٕتتتٙ نُتتتاسات الٓففتتتات ل التعانتتتل نتتتع    

 صتتتٕٙ ْاذتظتتتان  الؼتتتكالت ْالصتتتعٓبات ل بٕٞتتتٙ العهتتتل لكشفتتتع نتتتٌ الكفتتتاٜ٘ الؼ   
 اخلربات  بؼكل نظتهش . 

  التعلينينشتوى للوفكا الصنود اليفشي الفروم يف درجات    

-Oneْلكتش   نٌ يتاٝر الفشض اطت ذنت ال اسجٙ  كٕتل الت تأٌ ا ستادٗ    

Way ANOVA  لكه اسيٙ بني التٓططات ْالكؼ  عٌ الفشْ  ل  ٖ  الصتهٓد الًفظت
   ْذايت الًتاٝر ذها ٔكٖ: هٖتعكٕلذٛ عًٕٙ ال شح ْف ا لكهظتٓٛ ال

 تعوٌٚٛٗفكا هوٌصت٠٘ اه اهصٌ٘ر اهِفصٛ ( حتوٚى اهتباّٙ األحارٜ هولعف عّ اهفرٗق يف 15دزٗي )

 دلٌ٘ع املربعات اهصٌ٘ر اهِفصٛ
رردات 

 احلرٙٞ
 ًت٘ش  املربعات

 اختبار

 )ف(

ًصت٠٘ 

 اهزالهٞ

 2825.776 2 5653.342 بني اجملٌ٘عات

 28.131 227 6611.539 اجملٌ٘عاتراخى  0.000 96.043

  229 12267.150 اجملٌ٘ع

( عًتتذ  0.9..3ٔتضتت  اٍ قٕهتتٙ ا ت تتاس ) ( بكرتتت )    الظتتاب نتتٌ  تتالم اعتتذْم   
ْف تتتا لكهظتتتتٓٛ  الصتتتهٓد الًفظتتتٖ    نتتتا ٔتتتذم عكتتتٚ ْدتتتٓد فتتتشْ  ل   0.07نظتتتتٓٛ 

 نٓففات دانعٙ الكع ع ذ العضٔض.لذٛ عًٕٙ نٌ  تعكٕهٖال

لك ٕاطات  Scheffeا ت اس  باطت ذاىْلككؼ  عٌ اجتاّ الفشْ   قانت ال اسجٙ 
 ال عذٔٙ  ْذايت الًتاٝر ذها ٔكٖ: 

 اهتعوٌٚٛٗفكا هوٌصت٠٘  اهصٌ٘ر اهِفصٛ ( اجتاٖ اهفرٗق يف  16دزٗي )

 ركت٘راٖ ًادصتري بلاه٘رٙ٘ط أقى ًّ اهبلاه٘رٙ٘ط 

 34.261- 15.307 11.353- - أقى ًّ اهبلاه٘رٙ٘ط

 22.908- 18.256 - 11.353 بلاه٘رٙ٘ط

 25.104 - 18.256 15.307 ًادصتري

 - 25.104 22.908 34.261 ركت٘راٖ

ْف تتا لكهظتتتٓٛ الصتتهٓد الًفظتتٖ اٍ الفتتشْ  ل ( .7)ٔتضتت  نتتٌ  تتالم اعتتذْم 
    .(دذتٓساّ) تعكٕهٖ ذايت لصاو الظتٓٛ ال تعكٕهٖال

داٜت الًتٕذٙ ن ذذ٘ لفشض الذساطٙ احلالٕٙ ْال  خؼري اىل ْدٓد فشْ  رات 
لذٛ عًٕٙ الٓففات ل نظتٓٛ الصهٓد الًفظتٖ    0.07عًذ نظتٓٛ داللٙ إسصإٝٙ 

        خ عتتا لتتترري الظتتتٓٛ التعكٕهتتٖ لصتتاو ) دذتتتٓساّ ( َْتتزا ٔتفتت  نتتع دساطتتٙ عاػتتٓس      
 خؼري يتاٝذُها اىل ْدتٓد فتشْ  ل نظتتٓٛ    (  ْال  2073( ْدساطٙ الع ٕل ) 2071) 
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الصهٓد الًفظٖ خ عا لترري ) الظتٓٛ التعكٕهٖ اْ ال َل العكهتٖ (  بًٕهتا ا تكفتت    
( ْال  خٓصل فُٕا اىل عذى ْدٓد فشْ  رات داللتٙ   2073الًتٕذٙ نع دساطٙ ػشٔ  )

 إسصإٝٙ خعضٛ لترري ) الظتٓٛ التعكٕهٖ ( لذٛ افشاد العًٕٙ . 

ل يتشٔتٙ ) التشكٕتل الًفظتٖ ( ْالت       ٜش ال اسجٙ الًتٕذٙ ل  تٜٓ نتا دتا   ْخفظ
خًتش اىل الصهٓد الًفظٖ نٌ  الم  استذٛ نكٓيتات الؼ صتٕٙ َْتٖ )ا يتا(  فُتٖ       
صٓس٘ التشهل الًفظتٖ َْتٖ اعُتاص اإلداسٗ التًتو لكؼ صتٕٙ فككهتا ذايتت االيتا         

نتع استذاخ ال ٕٞتٙ    رات قٓ٘ ذكها ذاٍ الؼ ص اذجش يضذا ْقذس٘ عكتٚ التفاعتل   
عكتتٚ رْٗ ا َتتذا    ْالظتعٖ اىل اث تتات الٓدتٓد ْالعًتتٚ نتٌ احلٕتتا٘ َْتزا نتتا ًٔط ت     

ْنظتٓٛ الطهٓت العام فُو ٔظعٍٓ ب ٓ٘ إلث ات ايفظتُو بتانتال  الطاقتٙ الالصنتٙ     
          ٓ  ٍال   كتًُو نتٌ نٓادُتٙ الع  تات ْالصتعٓبات ذتزلع زلتذَو داٝهتا نتا ٔظتع

اْص خكتتع الع  تتات بًتتاٜ عكتتٚ نتتذاسذُو العشفٕتتٙ     اىل ا ت تتاس ال تتذاٝل الهكًتتٙ لتذتت   
ًٔط تت  عكتتٚ الٓففتتات رْات  ذْ كفٕتتاخُو الج افٕتتٙ التت  مت اذتظتتابُا َْتتزا نتتا قتت 

ال َل العكهٖ ) الذذتٓساّ ( . ذزلع خفظش ال اسجٙ بًاٜ عكٚ  ربخُا الٓفٕفٕتٙ  
ل التعانتتل نتتع فٞتتٙ خكتتع الٓففتتات نتتٌ سٕتتح نالستتتٙ ال تتذسات ْاإلنكايتتات التت    

تهتتتع بُتتا خكتتع الفٞتتٙ ْالتت  جتعكتتٌُ  داٝهتتا فشصتتٙ لكتػتتٕ   ل خ كتتذ الًاصتت        خ
العكٕا ل اعانعٙ ف تذ ٔٓذتل الُٕتا نُتاى نتعتذد٘ إ تافٙ اىل نُانُتا االذادميٕتٙ         
نجل قٕاد٘ بعت  ال طاعتات سٕتح ٔ تع  عكتٌُٕ نٓادُتٙ ذتل الع  تات الت  خٓادتِ           

جتٙ الُتاس٘ الت  ختشكتٚ     رلع ال طاع ْالظعٖ اىل خطتٓٔش٘   ذتزلع الستتت ال اس   
بُتتتا خكتتتع الٓففتتتات  ْنًُتتتا نُتتتاس٘  اطتتتت ذاى ستتتل الؼتتتكالت ْنٓادُتتتٙ االصنتتتات         
ْالتشتتذٔات نتتٌ نًتتتٓس ث تتال عتتام رات نشدتتع عكهتتٖ ْعهكتتٖ خط ٕ تتٖ نتتا صلعتتل    
خكع الٓففٙ اذجش صهٓدا ْ هال َْزا نا قذ ٔ ذذ اٍ ا ػ ا  رْٗ الصتهٓد  

 ٓٛ عام نٌ العشفٙ ْالتعكٕو .الًفظٖ العالٖ البذ اٍ ٔكٍٓ عكٚ نظت

  ييي: الفيرض اخليامص عليى أىيُ  توجيذ فيروم دالية           اخلامص ومياقشتَاعرض ىتيجة الفرض
إحصائيا يف متوسطات درجات االستغرام الوظيفي لذى عيية ميً موظفيات جامعية املليو عبيذ      

 التعليني( املشتوى -سيوات اخلربة -احلالة االجتناعية -تعزى ملتغريات )العنر ظذة العزيز
 ْطتًاقؽ ال اسجٙ يتٕذٙ َزا الفشض ذها ٔكٖ:

  وفكا للعنر    االستغرام الوظيفيالفروم يف درجات 

-Oneْلكتش   نٌ يتاٝر الفشض اطت ذنت ال اسجٙ  كٕتل الت تأٌ ا ستادٗ    

Way ANOVA   الطتتتترشا  لكه اسيتتتٙ بتتتني التٓطتتتطات ْالكؼتتت  عتتتٌ الفتتتشْ  ل ا
 كعهش  ْذايت الًتاٝر ذها ٔكٖ: الٓفٕفٖ لذٛ عًٕٙ ال شح ْف ا ل

 اه٘ظٚفٛ ٗفكا هوعٌر شتػراق( حتوٚى اهتباّٙ األحارٜ هولعف عّ اهفرٗق يف اال17دزٗي )

 دلٌ٘ع املربعات اه٘ظٚفٛ شتػراقاال

رردات 

احلرٙ

ٝ 

 ًت٘ش  املربعات
 اختبار

 )ف(

ًصت٠٘ 

 اهزالهٞ

 161.053 31 5025.621 بني اجملٌ٘عات

 232.491 198 45822.222 اجملٌ٘عاتراخى  0.781 0.600

  229 50847.943 اجملٌ٘ع
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( عًتذ نظتتٓٛ   00..0( ٔتض  اٍ قٕهٙ ا ت اس ) ( بكرتت ) 71نٌ  الم اعذْم )
التٓفٕفٖ ْف تا    طتترشا    نا ٔذم عكٚ عذى ْدٓد فتشْ  ل اال 0.03نٌ  ظذربداللٙ 

 ات دانعٙ الكع ع ذ العضٔض.  لكعهش لذٛ عًٕٙ نٌ نٓفف

 التتٓفٕفٖ ْف تتا  طتتترشا عتتذى ْدتتٓد فتتشْ  ل االظفُتتشت يتٕذتتٙ الفتتشض الظتتاب  
ات دانعٙ الكع ع ذ العضٔض  ذ٘. َْزا طلتك  نع دساطٙ نٓفف لعهش لذٛترري ال

( سٕتتح خٓصتتكت إىل ْدتتٓد فتتشْ  بتتني نًتظتتيب نعُتتذ التبٕتتٙ       2073)عضٔتتض   تتاٝع   
 ٙ العكٕا.الشٔا ٕٙ ظسبٕل ْف  العهش  ْذاٍ لصاو الفٞات العهشٔ

نٌ  الم االذالع عكٚ ادبٕتات الذساطتٙ قتذ مت ا تٕتاس فتشض الذساطتٙ بًتاٜ عكتٚ         
االطترشا  الٓفٕفٖ نٌ  صاٝص عانٙ  خؼتهل عكٚ ) العهش   اعًع   ِنا ٔتضهً

الظتٓٛ التعكٕهٖ ...( ْ ريَا نٌ اخلصاٝص ال  خعترب ن ثش٘ ل  ذٔتذ نظتتٓٛ    
يتٕذتتٙ الفتتشض الظتتاب  عتتذى ْدتتٓد فتتشْ  ل     ظفُتتشت االطتتترشا  التتٓفٕفٖ اال ايتتِ   

االطتتترشا  التتٓفٕفٖ ْف تتا  لتتترري العهتتش لتتذٛ نٓففتتات دانعتتٙ الكتتع ع تتذ العضٔتتض   
( سٕتح خٓصتكت إىل ْدتٓد فتشْ      2073 ذ٘. َْزا طلتك  نع دساطٙ )عضٔتض   تاٝع    

بتتني نًتظتتيب نعُتتذ التبٕتتٙ الشٔا تتٕٙ ظسبٕتتل ْفتت  العهتتش  ْذتتاٍ لصتتاو الفٞتتات           
 ٕا.العهشٔٙ العك

( 2072( ْ)الع تتادٗ  اعتتا    2079اخفتت  دلهٓعتتٙ نتتٌ ال تتاسجني نتتًُو )يصتتاس      
ْنًُا  عكٚ ْدٓد دلهٓعٙ نٌ االطتاخٕذٕات ال  خ ثش عكٚ االطترشا  الٓفٕفٖ 

فش  الًهٓ الؼ صٖ التهجكٙ ل إعطاٜ الفشصٙ لكتطتٓس ْالًهتٓ ْ كت  بٕٞتٙ خعكتو      
ٙ العهل الٓفت  ) الصترري   فعالٙ لكذهٕع ذزلع فش  الظاَهٙ سٕح خؼذع بٕٞ

ْالكت ري ( عكتٚ قتٓم ذكهتتِ  ْاال تتز بشظٔتِ ْاالطتتذابٙ لظتاَهتِ  االنتش التتزٗ ظدٛ         
 اىل يفٖ  الفشْ  ال  خعضٛ لترري العهش . 

ْخفظش ال اسجٙ الًتٕذٙ نٌ  الم االدبٕتات الظتاب ٙ لكًتشٔتات ْ اصتٙ يتشٔتٙ      
ٕح خٓصال فُٕتا ال اسجتاٍ اىل   س 7311عاى  rabinowitz and hallالتكانل لتكال نٌ  

اتتٓرز ٔٓ تت  االطتتترشا  التتٓفٕفٖ ْالتتزٗ ٔعتهتتذ فٕتتِ عكتتٚ الصتتفات الؼ صتتٕٙ        
لكفتتشد ْالتت  ٔتُتتش  اثشَتتا  ل بعتت  اخلصتتاٝص نًُتتا العهتتش ْاحلالتتٙ االدتهاعٕتتٙ   
ْنشذض الشقابٙ الذا كٖ ْنٕٓم الفشد   ْاذذا  ب ٍ  التفاعل بني خكع اخلصاٝص 

عًِ دسدٙ عالٕٙ نٌ االطتترشا  التٓفٕفٖ ْقتذ ٔكتٍٓ َتزا      نع اجتاَات العهل  ًٔتر 
ط  ا ل عذى ق ٓم  فشض الذساطٙ بٓدٓد الفتشْ  خ عتا لتترري العهتل َْتزا نتا ٔؼتري        

 تاىل اٍ بعضتتتا نتتتٌ الٓففتتتات دتتتاٜت صتتتفاخٌُ الؼ صتتتٕٙ نتفاعكتتتٙ نتتتع اجتاَتتتا      
ْ صتتاٝص العهتتل برتت  الًتتتش عتتٌ العهتتش نًظتتذهٙ نتتع نٓاقتت  العهتتل باإلدابتتٙ     

 ات ال ٕاغ   .  عكٚ ف ش

ْخعتتتضْ ال اسجتتتٙ الًتٕذتتتٙ  نتتتٌ  تتتالم  ربخُتتتا الٓفٕفٕتتتٙ اىل اٍ بٕٞتتتٙ العهتتتل ل 
بالش تا التذا كٖ لكهٓفت  بتا تال  الظتتٓٔات       ٚاعانعٙ خظاَو ل  ك  نا ٔظته 

ْاالعهتاس ْالتزٗ ٔتتًعكع اثتشّ  عكتتٚ الش تا التٓفٕفٖ ْالتتزٗ ٔضٔتذ نتتٌ فتش  الًهتتٓ        
نتتتع نُتتتاى العهتتتل ْالتتتت قكو نتتتع  تتترٓذِ   الُتتت  التتتزٗ ٔضٔتتتذ نتتتٌ فتتتش  االيظتتتذاى  
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لتش ٕ  الٓاصيٙ بني االستٕادات  نا ٔظاَو ل سفع نظتٓٛ االطترشا    ْميكٌ اٍ 
خعتتضٛ الًتٕذتتٙ ظٔضتتا نتتٌ ْدُتتٙ يتتتش ال اسجتتٙ اىل اٍ الٓففتتات بتتا تال  اعهتتاسٌَ   
لذٌُٔ اَذا  نٓسذ٘ ْعانٙ لاللتشا  بالعهتل برت  الًتتش عتٌ العهتش نتهجكتٙ ل       

ظت  ل باحلصٓم عكٚ االذتفاٜ الادٗ ْ  ٕ  الزات ْاعتهادَا عكٚ راخُتا  بًاٜ ال
 نٌ  الم احلصٓم عكٚ الٓفٕفٙ . 

 االجتناعية الوظيفي وفكا للحالة ستغرام الفروم يف درجات اال   

-Oneْلكتش   نٌ يتاٝر الفشض اطت ذنت ال اسجٙ  كٕتل الت تأٌ ا ستادٗ    

Way ANOVA  طتتتترشا لكؼتتت  عتتتٌ الفتتتشْ  ل اال لكه اسيتتتٙ بتتتني التٓطتتتطات ْا 
 الٓفٕفٖ لذٛ عًٕٙ ال شح ْف ا لكشالٙ االدتهاعٕٙ  ْذايت الًتاٝر ذها ٔكٖ: 

 اه٘ظٚفٛ ٗفكا هوخاهٞ االدتٌاعٚٞشتػراق ( حتوٚى اهتباّٙ األحارٜ هولعف عّ اهفرٗق يف اال18دزٗي )

 دلٌ٘ع املربعات اه٘ظٚفٛ االشتػراق 
رردات 

 احلرٙٞ
 ًت٘ش  املربعات

 اختبار

 )ف(

ًصت٠٘ 

 اهزالهٞ

 9737.698 2 17475.393 بني اجملٌ٘عات

 138.214 227 33375.580 راخى اجملٌ٘عات 0.000 69.453

  229 50849.983 اجملٌ٘ع

( عًتتتتذ 39..3.( ٔتضتتتت  اٍ قٕهتتتتٙ ا ت تتتتاس ) ( بكرتتتتت )78نتتتتٌ  تتتتالم اعتتتتذْم )
التتتٓفٕفٖ ْف تتتا لكشالتتتٙ  طتتتترشا   نتتتا ٔتتتذم عكتتتٚ ْدتتتٓد فتتتشْ  ل اال0.07نظتتتتٓٛ 

 ات دانعٙ الكع ع ذ العضٔض.االدتهاعٕٙ لذٛ عًٕٙ نٌ نٓفف

لك ٕاطات  Scheffeا ت اس  باطت ذاىْلككؼ  عٌ اجتاّ الفشْ   قانت ال اسجٙ 
 ال عذٔٙ  ْذايت الًتاٝر ذها ٔكٖ: 

 ( اجتاٖ اهفرٗق يف االشتػراق اه٘ظٚفٛ ٗفكا هوخاهٞ االدتٌاع19ٞٚدزٗي )

 ًٞطوك ًٞتسٗد غري ًتسٗدٞ 

 48.233 30.342 - غري ًتسٗدٞ

 15.741 - 30.342- ًٞتسٗد

 - 15.741- 48.233- ًٞطوك

التٓفٕفٖ ْف تا لكشالتٙ     طتترشا  ( اٍ الفتشْ  ل اال 73ٔتض  نٌ  الم اعتذْم ) 
 ) ري نتضْدٙ(.   لصاو احلالٙ االدتهاعٕٙ  االدتهاعٕٙ ذايت

اػتتتتاست إىل ْدتتتتٓد فتتتتشْ  ل  دتتتتاٜت الًتتتتتاٝر ن ذتتتتذ٘ لصتتتتشٙ الفش تتتتٕٙ ف تتتتذ   
 ٙ لتذٛ   لصتاو )  تري التضْدتٙ (     االطترشا  الٓفٕفٖ ْف ا  لترري احلالٙ االدتهاعٕت

ْدتتتذت ال اسجتتٙ ًَتتتا  يتتتذس٘ ل  ْقتتتذ نٓففتتات دانعتتتٙ الكتتع ع تتتذ العضٔتتتض  تتذ٘     
الذساطتتتتات التتتت  ختًتتتتاْم الفتتتتشْ  ل االطتتتتترشا  التتتتٓفٕفٖ ْف تتتتا  لتتتتترري احلالتتتتٙ         

  االدتهاعٕٙ.

ا الفتتشض نتتع الفتتشض الظتتاب  ل الذساطتتٙ احلالٕتتٙ ْاخلتتا  عتتترري    ْاخفتت  َتتز
الصتتهٓد ْالتتزٗ ٔتتًص عكتتٚ ْدتتٓد فتتشْ  ل نظتتتٓٛ الصتتهٓد الًفظتتٖ ْالتتزٗ ٔعتتضٛ  
لصتتاو احلالتتٙ االدتهاعٕتتٙ )  تتري التضْدتتٙ(   ذتتزلع اث تتت َتتزا الفتتشض صتتشٙ      
الفتتشض التتزٗ ٔتتًص عكتتٚ ْدتتٓد فتتشْ  رات داللتتٙ إسصتتإٝٙ ل نظتتتٓٛ االطتتترشا      
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 ذٓفٕفٖ ٔعضٛ لصاو صاو احلالٙ االدتهاعٕٙ )  ري التضْدتٙ(  َْتزا نتا ٔ ذت    ال
 عكٚ قٓ٘ العالقٙ بني التررئٌ نٌ سٕح الًتاٝر . 

ْخعتتضْ ال اسجتتٙ ظطتت ان خكتتع الًتٕذتتٙ اىل ختت  ش طتتٌ التتضْاز ل اثْيتتٙ ا  تتري٘        
ْاصتتت   خشذٕتتتض ْاَتهتتتاى التتتشظ٘ عكتتتٚ خكتتتٌٓٔ نظتتتت  كُا الُتتت  ْبالتتتتالٖ ايصتتت            

ذٕضَتتا ْاَتهانُتتا عكتتٚ نُتتاى العهتتل ْازلاصاختتِ  إ تتافٙ اىل عالقتتٙ رلتتع ب كتتٙ        خش
 ا دْاس االدتهاعٕٙ ال   اسطُا الرري نتضْدٙ عٌ التضْدٙ  . 

ذتتتزلع خعتتتضْ ال اسجتتتٙ الظتتت   اىل اعايتتت    الؼتتتعٓسٗ العتتتاذفٖ  )الؼتتتاعش         
فتتات  ْالعٓاذتت ( ْاثتتشّ ل خكتتٌٓٔ العالقتتٙ اجتتتاّ العهتتل  سٕتتح اٍ بعتت  نتتٌ الٓف        

  ٕ الٓاصيتٙ بتني    عالتضْدات  اْ الطك ات  خ خٖ عكٌُٕ  بع  ا سٕاٍ  فتتات ال خظتتط
استٕادات العهل ْاستٕاداخُا  االطشٔٙ فت ع عش ٙ  لعتذى التكٕت  اْ الصتشاع بتني     
االطتهشاس ل العهل اْ االي طاع ْٔتُش عكُٕا عكٚ ػكل نٌ اػكام عذى التكٕت  ل  

اْ الت صري ل الُاى اْ ي ص ال ذس٘ عكٚ االخضاٍ ل  بٕٞٙ العهل نجل  ذجش٘ الترٕ 
العالقات اْ االي طتاع ْ ريَتا نتا ٔت ثش  عكتٚ عالقتُتا بالعهتل   لتزلع االختضاٍ ل          
الؼتتاعش ْالعٓاذتت  الزاخٕتتٙ لتتذٛ الٓفتت  نتتٌ عٓانتتل خكتتٌٓٔ االيظتتذاى نتتع العهتتل       

اعايتت   ٕتتٙ نتتٌ اٍ ظَه  (2072)العابتتذٗ  ) ّْدسدتتٙ االطتتترشا  فٕتتِ َْتتزا نتتا ٔ ذتتذ
نتتا ٔؼتتعش بتتِ ا فتتشاد العتتانكني جتتتاّ العٓانتتل التًتٕهٕتتٙ ْنتتا         خكهتتٌ ل الؼتتعٓسٗ 

ٔكًتتتٍٓ نتتتٌ نٓاقتتت  إصلابٕتتتٙ ظْ طتتتك ٕٙ جتتتتاّ الًتهتتتٙ ْقتتتادخُو. إر ظٍ االطتتتترشا          
الؼعٓسٗ لكعانكني ٔتٓق  ْبؼكل ذ ري عكٚ يٓعٕٙ العالقٙ نا بني عٓاذت  ْظفكتاس   

ُتتا نُهتتا ذايتتت قٓٔتتٙ ف يُتتا ختت دٗ بتتذْسَا إىل    ْنؼتتاعش الفتتشد ْبتتني الٓفٕفتتٙ  إر ظي  
ذتتزلع نتتا ظذتتذّ   خكتتٌٓٔ الؼتتاعش ْاحلهتتاغ ْالف تتش لكعتتانكني جتتتاّ ْفتتاٝفُو.      

Riipinen         ٓظٍ االطترشا  التٓفٕفٖ نتشخ   بتالًٓاسٖ الع كٕتٙ ْالعاذفٕتٙ نعتا   فُت
خشذٕ ٙ نٌ الكٓيات الظكٓذٕٙ ْالؼعٓسٔٙ ْاإلدساذٕٙ لألفشاد العانكني )احلظ   

2079.) 

 لشيوات اخلربة الوظيفي وفكا  ستغرامالفروم يف درجات اال   

-Oneْلكتش   نٌ يتاٝر الفشض اطت ذنت ال اسجٙ  كٕتل الت تأٌ ا ستادٗ    

Way ANOVA   طتتتترشا  لكه اسيتتتٙ بتتتني التٓطتتتطات ْالكؼتتت  عتتتٌ الفتتتشْ  ل اال
   ْذايت الًتاٝر ذها ٔكٖ: لظًٓات اخلرب٘الٓفٕفٖ لذٛ عًٕٙ ال شح ْف ا 

 هصِ٘ات اخلربٝاه٘ظٚفٛ ٗفكا شتػراق ( حتوٚى اهتباّٙ األحارٜ هولعف عّ اهفرٗق يف اال20 دزٗي )

 دلٌ٘ع املربعات اه٘ظٚفٛشتػراق اال
رردات 

 احلرٙٞ
 ًت٘ش  املربعات

 اختبار

 )ف(

ًصت٠٘ 

 اهزالهٞ

 13573.730 2 43723.840 بني اجملٌ٘عات

 31.541 227 7126.143 راخى اجملٌ٘عات 0.000 459.061

  229 50849.983 اجملٌ٘ع

( عًتتتذ 33.0.7.( ٔتضتتت  اٍ قٕهتتتٙ ا ت تتتاس ) ( بكرتتتت )  20نتتتٌ  تتتالم اعتتتذْم ) 
التتٓفٕفٖ ْف تتا لك تترب٘     طتتترشا    نتتا ٔتتذم عكتتٚ ْدتتٓد فتتشْ  ل اال     0.07نظتتتٓٛ  

 ات دانعٙ الكع ع ذ العضٔض.الًُٕٙ لذٛ عًٕٙ نٌ نٓفف
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لك ٕاطات  Scheffeا ت اس  باطت ذاىْلككؼ  عٌ اجتاّ الفشْ   قانت ال اسجٙ 
 ال عذٔٙ  ْذايت الًتاٝر ذها ٔكٖ: 

 ( اجتاٖ اهفرٗق يف االشتػراق اه٘ظٚفٛ ٗفكا هصِ٘ات اخلرب21ٝدزٗي ) 

 شِٞ 15ًّ  أكجر شِٞ 15-11 شِ٘ات 10-6 شِ٘ات 1-5 

 38.456- 17.879- 8.230- - شِ٘ات 1-5

 32.081- 10.654- - 8.230 شِ٘ات 6-10

 22.270- - 10.654 17.879 شِٞ 11-15

 - 22.270 32.081 38.456 شِٞ 15ًّ  أكجر

لظتًٓات  الٓفٕفٖ ْف تا   طترشا ( اٍ الفشْ  ل اال 27ٔتض  نٌ  الم اعذْم )
     طًٙ(. 73نٌ  ظذجشذايت لصاو ) اخلرب٘

ْدتتتتٓد فتتتتشْ  ل  دتتتتاٜت الًتتتتتاٝر ن ذتتتتذ٘ لصتتتتشٙ الفش تتتتٕٙ ف تتتتذ اػتتتتاست إىل  
ات دانعتٙ الكتع ع تذ    لتذٛ نٓففت   لترري طتًٓات اخلترب٘    الٓفٕفٖ ْف ا  طترشا اال

ذايتتت لصتتاو   لظتتًٓات اخلتترب٘ التتٓفٕفٖ ْف تتا   طتتترشا ٍ الفتتشْ  ل االالعضٔتتض  ْإ
( سٕتح خٓصتكت   2071َْزّ الًتٕذٙ ختف  نتع دساطتٙ )ال شيتٖ      طًٙ(. 73نٌ  ظذجش)

إىل ْدتتتٓد فتتتشْ  بتتتني نتٓطتتتطات اطتتتتذابات نعكهتتتٖ التتتذاسغ الجايٓٔتتتٙ احلكٓنٕتتتٙ    
عشافتٙ دذ٘ سٓم خ ذٔشَو لظتٓٛ االطتترشا  التٓفٕفٖ لتذُٔو سظت  ا تتال       

طتتًِ  20طتتًٓات اخلتترب٘ ْذايتتت لصتتاو ظصتتشان طتتًٓات اخلتترب٘ ا عكتتٚ َْتتو نتتٌ     
( سٕتح خٓصتكت إىل ْدتٓد فتشْ  بتني      2073. ْختف  نع دساطتٙ )عضٔتض   تاٝع     ف ذجش

نًتظتتتيب نعُتتتذ التبٕتتتٙ الشٔا تتتٕٙ ظسبٕتتتل ل االطتتتترشا  التتتٓفٕفٖ خ عتتتا  لظتتتًٓات        
خؼتتٌ ْ خؼتتاْ دساطتتٙ اخلتترب٘  ْذايتتت لصتتاو ا ذجتتش  ذنتتٙ. ْختفتت  ذتتزلع نتتع   

(2019)  Cao & Chen    الت  خٓصتكت إىل   ٌ نتذ٘ نًُٕتٙ    ظٍ الهش تات الكتٓاخٖ لتذُٔ
 .ظذٓم خشخفع لذٌُٔ نظتٓٔات االطترشا  ل العهل

( الت  خٓصتكت إىل عتذى ْدتٓد فتشْ  لظتتٓٛ       2078ْاتك  نتع دساطتٙ )العكٕتاٍ     
االطترشا  الٓفٕفٖ لذٛ العكهني ل الذاسغ الجايٓٔٙ بذْلتٙ الكٓٔتت ْف تا  لظتًٓات     

ٓد فتشْ  رات داللتٙ   ( الت  خٓصتكت إىل عتذى ْدت    2073اخلرب٘. ْنع دساطٙ )الرانذٗ  
إسصتتتإٝٙ بتتتني نتٓطتتتطات اطتتتتذابات نعكهتتتٖ ْنعكهتتتات التتتذاسغ الجايٓٔتتتٙ ستتتٓم        
خ تتذٔشَو لظتتتٓٛ االطتتترشا  التتٓفٕفٖ ل ذتتل نتتٌ االبعتتاد )احلهتتاغ  اإل تتال      

( التتت  خٓصتتتكت  2073االيرهتتتاغ( خعتتتضٛ إىل طتتتًٓات اخلتتترب٘. ْدساطتتتٙ )ظبتتتٓ اخلتتتري      
سصإٝٙ بني نتٓط  خ ذٔشات االطتترشا   يتٕذتُا إىل عذى ْدٓد فشْ  رات داللٙ إ

 الٓفٕفٖ لترري طًٓات اخلرب٘.

ل االذتتاس الًتتتشٗ لكذساطتتٙ نتتٌ اٍ    ْٜميكتتٌ خفظتتري الًتٕذتتٙ نتتٌ  تتالم نتتا دتتا   
ًَتتتا  دٓايتتت  خظتتتاعذ ل صٔتتتاد٘ نظتتتتٓٛ االطتتتترشا  التتتٓفٕفٖ ْستتتذد نًُتتتا  تتترب٘    

ٚ اىل  خعضٔتض  . ذها اٍ ل ٕٞٙ العهل ال  خظتع  (2072)العابذٗ الٓففني الؼ صٕٙ 
االطترشا  التٓفٕفٖ دْسا ل   ٕت  ايتهتاٜ الفتشد لٓفٕفتتِ ْالتزٗ ٔعترب عتٌ نتذٛ          
اسخ اذتتِ بتتاخلرب٘ التت  اذتظتت ُا ل طتت ٕل   ٕتت  اَتتذا  خكتتع الًتهتتٙ َْتتزا نتتا   

سظتتتتٙ ظبعتتتتاد  اٍ ًَتتتتا   ( إىل .207) ْرذتتتتش ا تتتتذ ْ ( .200) الرشبتتتتٖظػتتتتاس الٕتتتتِ  
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افتتت  فتشْ  بٕٞتٙ العهتل  مجاعتات العهتل        لالطترشا  الٓفٕفٖ َْتٖ: ا دتٓس ْالك  
ذتل رلتتع نت ثشات خظتتاَو      الؼتاسذٙ ل صتًع ال تتشاس  ظطتكٓن التتشٕٝع ل االػتشا     

نتتتع ال تتتٕو  ل صٔتتتاد٘ نظتتتتٓٛ االطتتتترشا  لتتتذٛ الٓفتتت  ْخعتتتضص ايتهاٝتتتِ بالتعتتتاذ    
ا طاطٕٙ لكهًتهٙ  ْفُو ذٕفٕٙ دعو ْفتاٝفُو الفشدٔتٙ الُهتٙ ْالؼتانكٙ  ْإصلتاد      

ْختتشٛ ال اسجتتٙ نتتٌ  تتالم  ربخُتتا  ذنر الُهتتٙ ْال تتٕو ل ث افتتٙ نًتهتتتُوْطتتاٝل لتت
الٓفٕفٕتتٙ اٍ رلتتع ٔتتتو اذتظتتابِ نتتٌ  تتالم  اخلتترب٘  الطٓٔكتتٙ ل دلتتام العهتتل        
سٕتتح ٔصتت   لتتذٛ الٓففتتٙ ل اعانعتتٙ سؤٔتتٙ ب َهٕتتٙ الشخ تتاٜ بالعهتتل نتتٌ  تتتالم           

لتتذٛ  الظتتكٓذٕٙ ل دلتتام العهتتل ذتتزلع ٔصتت        تإ تتافٙ الكتتجري نتتٌ اإلبتتذاعا   
الٓففٙ نٕض٘ االيتذناز ل العهتل ْٔصت   ْالَٜتا اعكتٚ   خ تذس فتشْ  بٕٞتٙ العهتل            
إ تتافٙ اىل التتذْس اإلصلتتابٖ لكذانعتتٙ ل خ تتذٔو التتذعو العًتتٓٗ اْ التتادٗ نتتٌ  تتالم    
الكافتت ْاعٓاٝض خ ذٔشا لزْٗ اخلرب٘ ضل   ْٔعتضص نتٌ اسخفتاع نظتتٓٛ االطتترشا       

 الٓفٕفٖ لتكع الفٞٙ .   

 تعلينيلنشتوى اللالوظيفي وفكا ستغرام يف درجات اال الفروم    

-Oneْلكتش   نٌ يتاٝر الفشض اطت ذنت ال اسجٙ  كٕتل الت تأٌ ا ستادٗ    

Way ANOVA    االطتتتترشا لكه اسيتتتٙ بتتتني التٓطتتتطات ْالكؼتتت  عتتتٌ الفتتتشْ  ل 
 ٖ  ْذايت الًتاٝر ذها ٔكٖ: تعكٕهالٓفٕفٖ لذٛ عًٕٙ ال شح ْف ا لكهظتٓٛ ال

 تعوٌٚٛاه٘ظٚفٛ ٗفكا هوٌصت٠٘ اه شتػراقحتوٚى اهتباّٙ األحارٜ هولعف عّ اهفرٗق يف اال (22 دزٗي )

 دلٌ٘ع املربعات  االشتػراق اه٘ظٚفٛ
رردات 

 احلرٙٞ
 ًت٘ش  املربعات

 اختبار

 )ف(
ًصت٠٘ 

 اهزالهٞ
 523.746 30 16757.677 بني اجملٌ٘عات

 822.744 199 162082.499 راخى اجملٌ٘عات 0.425 0.637
  229 178840.387 اجملٌ٘ع

  نتا ٔتذم    ( 91..0( ٔتضت  اٍ قٕهتٙ ا ت تاس ) ( بكرتت )     22نٌ  الم اعتذْم ) 
ٖ التٓفٕفٖ ْف تا لكهظتتٓٛ ال   طترشا  ْدٓد فشْ  ل االعذى عكٚ  لتذٛ عًٕتٙ    تعكٕهت

 ات دانعٙ الكع ع ذ العضٔض.  نٌ نٓفف

دلتتت الًتتتاٝر عكتتٚ عتتذى ْدتتٓد فتتشْ  رات داللتتٙ إسصتتإٝٙ ْف تتا  لتتترري الظتتتٓٛ         
الع تذ  ات دانعتٙ الكتع ع تذ العضٔتض  َْتزا ٔتفت  نتع دساطتٙ )        لتذٛ نٓففت  التعكٕهٖ 

( التت  خٓصتتكت إىل عتتذى ْدتتٓد   2073ْدساطتتٙ )ظبتتٓ اخلتتري    ( 2078  ال شيتتٖ  الكطٕتت 
رشا  التتتٓفٕفٖ لتتتترري   فتتتشْ  رات داللتتتٙ إسصتتتإٝٙ بتتتني نتٓطتتت  خ تتتذٔشات االطتتتت      

( التت  خٓصتتكت إىل ظيتتِ ال  2071الظتتتٓٛ التعكٕهتتٖ. ْذتتزلع نتتع دساطتتٙ )ال شيتتٖ     
خٓدتتتتذ فتتتتشْ  بتتتتني نتٓطتتتتطات اطتتتتتذابات نعكهتتتتٖ التتتتذاسغ الجايٓٔتتتتٙ احلكٓنٕتتتتٙ       
عشافتٙ دذ٘ سٓم خ ذٔشَو لظتٓٛ االطتترشا  التٓفٕفٖ لتذُٔو سظت  ا تتال       

الت  خٓصتكت إىل عتذى ْدتٓد فتشْ  لظتتٓٛ        (2078ال َل العكهٖ. ْدساطتٙ )العكٕتاٍ    
االطتتترشا  التتٓفٕفٖ لتتذٛ العكهتتني ل التتذاسغ الجايٓٔتتٙ بذْلتتٙ الكٓٔتتت ْف تتا  لتتترري  

 الظتٓٛ التعكٕهٖ.

( الت  خٓصتكت إىل ْدتٓد فتشْ  لصتاو      2073ْاتك  نتع دساطتٙ )عضٔتض   تاٝع      
( الت   2073نٌ لذُٔو ن َل عكهٖ عالٖ  ْذتزلع اتكت  نتع دساطتٙ )الرانتذٗ       
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خٓصتتكت إىل ْدتتتٓد فتتتشْ  رات داللتتتٙ إسصتتإٝٙ بتتتني نتٓطتتتطات اطتتتتذابات نعكهتتتٖ   
ْنعكهات الذاسغ الجايٓٔٙ سٓم خ ذٔشَو لظتٓٛ االطتترشا  التٓفٕفٖ ل ذتل نتٌ     
االبعتتتتتاد )احلهتتتتتاغ  اإل تتتتتال   االيرهتتتتتاغ( خعتتتتتضٛ إىل ال َتتتتتل العكهتتتتتٖ لصتتتتتاو  

 احلاصكني عكٚ دسدٙ ال كالٓسٔٓغ.

اىل ايتتتِ مت ا تٕتتتاس الفتتتشض نتتتٌ  تتتالم االذتتتالع عكتتتٚ ادبٕتتتات     خ ذتتتذ ال اسجتتتٙ  
 ً االطتتترشا  التتٓفٕفٖ نتتٌ  صتتاٝص عانتتٙ    ِالذساطتتٙ الذساطتتٙ بًتتاٜ عكتتٚ نتتا ٔتضتته

ظفُتتتشت يتٕذتتتٙ  خؼتتتتهل عكتتتٚ ) العهتتتش   اعتتتًع   الظتتتتٓٛ التعكٕهتتتٖ ...( اال ايتتتِ      
ٛ الظتتتتٓالفتتتشض الظتتتاب  عتتتذى ْدتتتٓد فتتتشْ  ل االطتتتترشا  التتتٓفٕفٖ ْف تتتا  لتتتترري   

 ظٗ سف  فش ٕٙ الذساطٙ  لذٛ نٓففات دانعٙ الكع ع ذ العضٔض  ذ٘ التعكٕهٖ 

ْميكتٌ خفظتري خكتتع الًتٕذتٙ نتٌ  تتالم سبت  َتزّ الًتٕذتتٙ نتع يتٕذتٙ فش تتٕٙ          
الذساطتتٙ احلالٕتتٙ ْ التتزٗ ٔتتًص عكتتٚ ايتتِ ٔٓدتتذ نظتتتٓٛ  نتتٌ االطتتترشا  التتٓفٕفٖ    

التٓففني  قتذ ًٔفتٖ    لذٛ التٓففني ف ٓدتٓد نظتتٓٛ نتٌ االطتترشا  التٓفٕفٖ لتذٛ        
اثتتش  ظٗ نتتترريات  ظ تتشٛ  تتذخ فشْقتتا ل نظتتتٓٛ رلتتع االطتتترشا  لتتذٛ التتٓففني  

ل .733عتتاى  Brown (Causality Theoryالًتشٔتتٙ الظتت  ٕٙ )ْرلتتع اطتتتًاد عكتتٚ  
ادبٕات الذساطٙ سٕح اػاست الًتشٔٙ اىل اٍ اسذ نكٓياخُا الظ  ٕٙ  َٖ اخلصاٝص 

ٗ  الؼت ص  ٔتهٕضَْٖ ايِ   الؼ صٕٙ  ِ  التز ٖ  اطتترشا   لذٔت ِ  ظٍ ْفٕفت ٍ  لذٔت  إميتا

ٖ  العهتل  ْستافض   ب  القٕتات  ػذٔذ  ظٍ إال التزات  بتاستاى  عتام  ْػتعٓس  نشخفتع  دا كت

 .الظترشقني ْفٕفٕا  ا ػ ا  بني التهٕٕض ميكًُا ال الذميٓ شافٕٙ اخلصاٝص

      ٙ  ْخعضْ ال اسجٙ الًتٕذٙ اىل اٍ اعانعتٙ خ تٓى بتط ٕت  مجٕتع الكتٓاٝ  ْا يتهت
عكٚ الٓففني بؼكل طٓاٜ بر  الًتش عتٌ نظتتٓٔاخُو التعكٕهٕتٙ ذتزلع خظتعٚ      

 ٜاىل خٓفري الذعو ْالظايذ٘ ْفش  التذسٔ  ْالت َٕل عهٕع نٓففُٕا دٍْ اطتتجًا 
  ْقذ ٔكٍٓ لكايٙ اعانعٙ نٌ بني ال طظات ا  شٛ دْسا ل   ٕت  نؼتاعش الف تش    

ا لكعهتل ل َتزا الصتشت التعكٕهتٖ     ْالش ا لذٛ الٓففٙ نٌ سٕح اخاستٙ الفشصتٙ  ت   
رْ الكايتتتٙ ا انتتتٙ ل ا تهتتتع   ذتتتزلع ْدتتتٓد الفشصتتتٙ لتتتذٛ الٓففتتتٙ ل اذهتتتام  
خعكٕهُتتتا اْ احلصتتتٓم عكتتتٚ فتتتش  ْفٕفٕتتتٙ نتًٓعتتتٙ باحلصتتتٓم عكتتتٚ التقٕتتتات ل     
الًاص  اْ احلصٓم عكتٚ الكافتا٘ اثتشا ل ػتعٓسَا با نتاٍ التٓفٕفٖ ْالتزٗ ٔظتاَو         

طتترشا  دٍْ ػتش  الظتتٓٛ التعكٕهتٖ  ْخعتضْ ال اسجتٙ الًتٕذتٙ        ل صٔاد٘ نظتتٓٛ اال 
اىل العهكٕتتٙ التؼتتتاسذٕٙ ْالتكانكٕتتتٙ بتتتني الٓففتتتات ل ظداٜ الُتتتاى ْإزلتتتاص االعهتتتام  
باعتهتتتاد ذتتتال نًُهتتتا عكتتتٚ اال تتتش فًُتتتا  عهكٕتتتٙ خ ادلٕتتتٙ بتتتني الٓفتتت  اإلداسٗ           

 ْاالذادميٖ ْ ريَا نٌ العهكٕات ل قطاع اعانعٙ .

  التوصيات 
ل  تٜٓ الًتتتاٝر الت  خٓصتتكت إلُٕتا الذساطتتٙ احلالٕتٙ فتت ٍ ال اسجتٙ خ تتذى بعتت       

 التٓصٕات  َْٖ ذها ٔكٖ:
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  تتتشْس٘ ال شتتتح ل االطتتتتاخٕذٕات ْالًتشٔتتتات التتت  خظتتتاعذ ل خًهٕتتتٙ الصتتتهٓد 
الًفظتتتتٖ ْنٓادُتتتتٙ الضتتتترٓ   ْاالَتهتتتتاى بالٓطتتتتاٝل التتتت  خشفتتتتع نتتتتٌ نظتتتتتٓٛ  

 االطترشا  الٓفٕفٖ.
  نر اإلسػتتادٔٙ لتتٓففني اعانعتتات نتتٌ ظدتتل سفتتع نظتتتٓٛ    خصتتهٕو ْخ تتذٔو التتربا

الٓعٖ لذُٔو ْخعشٔفُو ب َهٕٙ خ ثري الصهٓد الًفظٖ عكتٚ سٕتاخُو الؼ صتٕٙ    
 بؼكل عاى ْعكٚ االطترشا  الٓفٕفٖ بؼكل  ا .

           ٖاالَتهاى بعهل بتشانر خذسٔ ٕتٙ ْخًهٓٔتٙ نتٌ ظدتل سفتع نظتتٓٛ الصتهٓد الًفظت
 نٓادُٙ الضرٓ  الًفظٕٙ.لذٛ نٓففني اعانعات ْصٔاد٘  هل ْ

        ٚخٓدٕتتتتِ يتتتتتش اإلداسات العكٕتتتتا ب َهٕتتتتٙ الصتتتتهٓد الًفظتتتتٖ ْنتتتتذٛ ختتتت ثريّ عكتتتت
 االطترشا  الٓفٕفٖ.

        ٖال شتتتتح عتتتتٌ ا طتتتت ان التتتت  ختتتت دٗ إىل اشلفتتتتاض نظتتتتتٓٛ الصتتتتهٓد الًفظتتتت
 ْاالطترشا  الٓفٕفٖ لذٛ الٓففني ْنعاعتُا.

      ٙنظتتتٓٛ الصتتهٓد الًفظتتٖ  إدتتشاٜ الضٔتتذ نتتٌ الذساطتتات التت  خُتتتو بشفتتع ْخًهٕتت
 ْاالطترشا  الٓفٕفٖ.

      خذعٕو دْس اال صاٖٝ الًفظٖ ل الًتهات حلل الؼتكالت الت  خٓادتِ التٓففني
 ْ ذ نٌ نظتٓٛ الصهٓد الًفظٖ ظْ نظتٓٛ االطترشا  الٓفٕفٖ.

          االطتهشاس ل عهل ْسذ٘ االسػتاد التٓفٕفٖ ْالت  طتاَهت ل الكؼت  عتٌ بعت
ني نًُتتا الٓففتتات ْْ تتع احلكتتٓم  تتا نتتا ظدٛ اىل      الؼتتكالت االختتٖ ذتتاٍ ٔعتتاي   

 ال شح ل َزا الٓ ٓع ْالزٗ ميجل نؼككٙ الذساطٙ.  

  املكرتحات البحجية 
ل  تتٜٓ نتتا ظطتتفشت عًتتِ الًتتتاٝر  خ تتتت ال اسجتتٙ إنكايٕتتٙ ال ٕتتاى بالضٔتتذ نتتٌ           
الذساطتتتات ْال شتتتٓخ ل َتتتزا ا تتتام  ْالتتت  ال صالتتتت ل سادتتتٙ لضٔتتتذ نتتتٌ ال شتتتح         

 اطٙ  ْنٌ ال شٓخ ال تسٙ نا ٔكٖ:ْالذس

     ٙإدتتتشاٜ الضٔتتتذ نتتتٌ الذساطتتتات الظتتتت  كٕٙ التتت  ختًتتتاْم يفتتتع نتتتترريات الذساطتتت
احلالٕٙ عكٚ عًٕات رلتكفٙ فال خضام ًَا  يذس٘ ل الذساطات الت  خًاْلتت َتزّ    

 الترريات.
   ٌخط ٕتتت  دساطتتتات ختًتتتاْم العالقتتتٙ بتتتني  نفُتتتٓى االطتتتترشا  التتتٓفٕفٖ ْ تتتريّ نتتت

اإلداس٘ التًتٕهٕتتتٙ سظتتت ها ختطك تتتِ سادتتتٙ اعانعتتتٙ ْسبطُتتتا بظتتتهات     نفتتتإَو
 الؼ صٕٙ  .

     دساطٙ فعالٕٙ ال ٕاى بربانر خذسٔ ٕٙ لشفع نظتٓٛ الصهٓد الًفظتٖ ْاالطتترشا
 الٓفٕفٖ لذٛ الٓففني.

  قائنة املراجع 
   قائنة املراجع العربية أوال 
باالشدتػراق اهد٘ظٚفٛ هدز٠ ًدزٙرٜ املدزارط      (. دد٘رٝ حٚداٝ اهعٌدى ٗعالقتٔدا     2019أب٘ اخلري، شداًٛ. )  -

 .176: 1اهجاُ٘ٙٞ مبخافعات غسٝ، كوٚٞ اهرتبٚٞ، داًعٞ األقصٟ، فوصطني، 
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(. رأط املدداي اهِفصددٛ ٗأثددرٖ يف االشددتػراق اهدد٘ظٚفٛ، اجملوددٞ   2013احلصدد ، كٌدداي كدداظٍ طددآر. )  -

 .24: 1(، 6) 3املجِٟ هوعوَ٘ اإلرارٙٞ، 

(. اهع٘اًددى اخلٌصدٞ اهلددرب٠ هوعدصددٚٞ ٗعالقتٔددا  2013حاًددز. )زٓدراْ، ذلٌددز حاًددز; زٓدراْ، شددِا١    -

اهددد٘ظٚفٛ هدددز٠ طدددالب اهزراشدددات اهعوٚدددا اهعددداًوني       ٗاالشدددتػراق بلدددى ًدددّ اهصدددٌ٘ر األكدددارميٛ    

 .420: 333( ، 36ًركس االرظار اهِفصٛ، داًعٞ عني مشض ، ) ،دلوٞ اإلرظار اهِفصٛ، باهتزرٙض
 .ًلتبٞ االجنو٘ املصرٙٞ. اهكآرٝ : اهصٌ٘ر اهِفصٛ( . ًكٚاط 2015اهصرًٚ ، امياْ ًصطفٟ .) -
(. اهصددٌ٘ر اهِفصددٛ ٗعالقتددٕ بلددػ٘ط اهعٌددى ًددّ ٗدٔددٞ ُعددر ًعوٌددٛ   2018ظددراب، عبددز اد عدداري. ) -

اهرتبٚٞ اخلاصٞ يف ذلافعات غسٝ، دلوٞ داًعٞ اهكزط املفت٘حدٞ هحباداخ ٗاهزراشدات اهرتب٘ٙدٞ     

 . 115-102( ، 21)7ٗاهِفصٚٞ، داًعٞ فوصطني، 

(.اهصدٌ٘ر اهِفصدٛ ٗ عالقتدٕ بدداالتساْ االُفعداهٛ هدز٠  رضددٛ      2017اظد٘ر، باشدى ذلٌدز عبددز اد.)   ع -

اهعِاٙددٞ اهفا٢كددٞ يف املصتعددفٚات احللً٘ٚددٞ يف قطدداع غددسٝ. )رشدداهٞ ًادصددتري غددري ًِعدد٘رٝ( ،كوٚددٞ  

 اهرتبٚٞ، اجلاًعٞ اإلشالًٚٞ، غسٝ.   

( . ًصدت٠٘ اهدزعٍ املدزرن باملدزارط     2018) اهعبز اهوطٚف، ثاًر بدّ عبدزاد ; اهكرُدٛ، صدا  بدّ عودٛ.       -

دلودٞ هلوٚدٞ اهرتبٚدٞ،     ،اهجاُ٘ٙٞ مبزِٙٞ برٙزٝ ٗعالقتٕ بصو٘ن االشتػراق اه٘ظٚفٛ هدز٠ املعوٌدني  

 .  371: 334( ، 4) 34داًعٞ أشٚ٘ط ، 
(. االشدددتػراق اهددد٘ظٚفٛ ملِتصدددرت ًعٔدددز اهرتبٚدددٞ   2019عسٙدددس، خاهدددز ذلٌددد٘ر; ضدددا٢ع، ٗهٚدددز عددداًر. )    -

(، 2) 5يف ض١٘ بعض املتػريات اهعدصٚٞ، دلوٞ اااخ كوٚدٞ اهرتبٚدٞ األشاشدٚٞ،     اهرٙاضٚٞ اربٚى

1163 :1188   . 

(. االشدددتػراق اهددد٘ظٚفٛ ملِتصدددرت ًعٔدددز اهرتبٚدددٞ   2019عسٙدددس، خاهدددز ذلٌددد٘ر; ضدددا٢ع، ٗهٚدددز عددداًر. )    -

(، 2) 5اهرٙاضٚٞ اربٚى يف ض١٘ بعض املتػريات اهعدصٚٞ، دلوٞ اااخ كوٚدٞ اهرتبٚدٞ األشاشدٚٞ،    

6311 :1188   . 

(. اهصدٌ٘ر اهِفصدٛ ٗعالقتدٕ باهكٌٚدٞ اهعاطفٚدٞ هدز٠       2019عو٘اْ، شاهٛ طاهب ;عبز، مجٚوٞ رحٍٚ. ) -

 . 72: 46(، 79)15، دلوٞ اهفتح ،طوبٞ اجلاًعٞ
(.أمندداط اهكٚددارٝ اإلرارٙددٞ ٗعالقتٔددا باالشددتػراق اهدد٘ظٚفٛ هدددز٠       2017عوددٛ، ذلٌددز دددار اهلددرٍٙ .)     -

 .131: 1، داًعٞ أشٚ٘ط، كوٚٞ اهرتبٚٞ اهرٙاضٚٞ، اًعٞ أشٚ٘طرارات رعاٙٞ اهعباب جبإاملعوٌني ب
( . اهصدددخٞ اهتِعٌٚٚدددٞ يف املدددزارط اهجاُ٘ٙدددٞ ٗعالقتٔدددا باالشدددتػراق      2018اهعوٚددداْ، زٙدددز عبدددزاد .)   -

، كوٚددٞ إرارٝ االعٌدداي اهدد٘ظٚفٛ هددز٠ املعوٌددني يف رٗهددٞ اهل٘ٙددت . )رشدداهٞ ًادصددتري غددري ًِعدد٘رٝ(   

 ررْ.  األ، داًعٞ اي اهبٚت ٗاملاي، 
(. اهصخٞ اهتِعٌٚٚٞ يف املزارط اهجاُ٘ٙٞ مبخافعٞ حفر 2019ٓاُٛ بّ ذلٌز بّ أمحز. )، اهػاًزٜ -

، اجملوددٞ اهعوٌٚددٞ، كوٚددٞ اهعوددَ٘   اهبدداطّ ٗعالقتٔددا باالشددتػراق اهدد٘ظٚفٛ هددز٠ املعوٌددني ٗاملعوٌددات   

 .  144: 119،  20اإلُصاُٚٞ ٗاإلرارٙٞ، داًعٞ املوم فٚصى، 
 : اهل٘ٙت. رار اهكوٍ  ( . تصٌٍٚ اهبخ٘خ يف اهعوَ٘ اهصو٘كٚٞ.2001إبرآٍٚ .) اهكرظٛ، عبز اهفتاح  -

ٞ حني، . اهصٌ٘ر اهِفصٛ هز٠ طوبٞ اجلاًعٞ اهِدازحني ٗغدري اهِداز   ( 2015) ذلٌز ، أشٚى صبار. -  دلود

 .626: 603،  114 ،داًعٞ بػزار  ،اآلراب كوٚٞ
تٌِٚددٞ االشددتػراق اهدد٘ظٚفٛ: رراشددٞ   (. ددد٘رٝ حٚدداٝ اهعٌددى ٗأثرٓددا عوددٟ    2013ُصددار، اميدداْ حصددّ. )   -

ًكارُٞ بدني را٢درٝ اهرتبٚدٞ ٗاهتعودٍٚ يف ٗكاهدٞ اهػد٘خ ٗٗزارٝ اهرتبٚدٞ ٗاهتعودٍٚ احللدً٘ٛ. )رشداهٞ           

 .190: 1ًادصتري غري ًِع٘رٝ(، اجلاًعٞ اإلشالًٚٞ، غسٝ،
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