
 الذخرية كاممة التؾعيف لجى االقميات التي تعخضت لعشف الجساعات االرىابية في العخاق

 حيجر عبج الكاعؼ سعجون 
 اشخاف: أ م د سالم ىاشؼ حافظ

 السقدمة:
تعدد الغبةدة  دث اتةدلت الدد ات اق تحقتدال اة دلقخلية الذخردية قاة لسددلد  مدج الدشحي قمؽا  دة الحيددلة 

 ده ملصلدمه  دث الذخردية الددؽتةك  لمدغ الذخردية تشذدد الؽلدؽل الدج السح دؽم بكل تقه قاقلدار ملهث اة حل
اإليجلبث لم ات قاة لزاز قالثقة بللشحيك ل لغ ةبدد مدؼ ازاحدة ادل السعؽقدلت اللدث مدؼ ندصق ل ان تقد   لر دل 

 (.٣١: 7002املم الحغد مؼ تحقتال قظلئ  الذخرية الدؽتة السلكلممة )الجسل ثك 
قالستدل الكدلمؼك قان لدػ يكدؼ قا دحلمك لمسزدث قددملم قحدؽ الشزد   دث مشدلخ قحددث  كل  غد لديده القددرة 

مشل بك ليحغر ه ا اةتجله قترةح قاقعيلم قليي محلسخم. قهؽ متل طبيعث يلزح  ث ا لدة تشعديػ نخردتله 
مديخم  ق خقله بللحيلة بطغق تعلبغ أكثغ قزجلم. بعد السغقر بلمغ الرعلب قاةزملتك  دؽا  أكدلن الحدغد يددسيه

ل قحؽ تحقتال الد اتك أم اتجلهدلم ملحغادلم لممدلمك   دؽ مرددر الحيدلة الدغئييك مدؼ أ دل ان يردل  لمشسؽك أم دا عم
 ,Rogersالحددغد الددج اةملددداد قاة ددلقخلية قاللطددؽر قالشزدد  قا ددلخدام قظددلئ  الذخرددية برددؽرة ملكلممددة )

1961: 35.) 
ة قل دل مغققل دل  دث ايجدلد مددلرات ملشؽ دة لمةقدل  قالذخرية السلكلممة قظيفيلم هث بلحثدة  دؼ الديسؽمد

قه ا يلصتج مؼ اؽق ل مشبثقدة مدؼ ربةدة  سيقدة بلقدديغ الد اتك اق حل دة ا ل دية تلسثدل بردؽره ايجلبيدة قمح دؽم 
ملستز لم ات يذكل القل دة الديكؽلؽ ية لمحعل الديكؽ ؽ تؽلؽ ثك قتسده بعشللغ الحغاة قتجعل مشده اتشؽقدة 

ع الؽاقدددع السؽ دددؽ ث بجؽاقةددده السلشؽ دددة الديل دددية قالحزدددلرتة قالللرتخيدددة قاة لسل يدددةك ملصلدددمة قملحل مدددة مددد
قمشحلحدددة  مددددج الزددددغقرات الداعميددددة لمسجلسعددددلت قالسددددفتغات الخلر يدددةك قمسلدددددة  ددددث الةعددددد الزمشددددث )السل ددددث 

 (.٠0: 700٢قالحل غ قالسدلقبل( )هشلشغلؽنك 
 

 مذكمة البحث :
ردية  دؽتة اق لدحية قان تمدغ الذخردية ة يسكدؼ ان تكدؽن اة اذا القد  يدعج الحغد دقملم ةن يكؽن ذا نخ

محققدة لدد ات لك  حل ددة الحددغد للحقتددال الدد ات هددث ربةددة اةقدددلن  ددث مطلبقددة الدد اتا أ  متمدده الددج ان يرددةح مددل 
لديدده مددؼ امكلقيددلت محققددة قمددؼ تددػ لددتغقرة طلقلتدده الداعميددة الكلمشددة الددج حكيقددة قاقعيددةا لدد لغ  ددلن الذددخ  

  Fully Functioning Personalityال ل اتددددده يعدددددد بذدددددكل مدددددل )نخردددددية الممدددددة اللؽظيددددد ( السحقددددد
لددلحب مح ددؽم الذخرددية الممددة اللؽظيدد  ان هشددلك  Rogers(. اذ ا لددغر رق ددغز23: 7002)الجسددل ثك

بؽلدددح ل مجسدددل العسميدددلت اللدددث  Self-actualizationمددديخم اقددددلقيلم قؽ يدددلم يلسثدددل بددددد تحعتدددل)تحقتال( الددد ات 



ل الحدددغد  مددج املدددداد حيلتدده للحؽتدددل امكلقيلتدده الدددج مشجددزات قاقعيدددة ق ليرددةح نخردددلم مفديددلم لؽظلئحددده يخؽ دد 
 ,Rogersالشحدية السخلمحة  مج اكسل ق ه مسكؼ. قال دف مؼ تحعتدل الد ات هدؽ ان تسثدل الذدخ  حكيقدة )

1961: 166.) 
غز يسلدلزقن بدصق ػ يعسمدؽن ان أ دغاد الذخردية اللدث قلدح ل رق د (Seeman, 1984قاتبلد  درا دة  ديسلن )

بكلمددل الطلقددةك ق لدددي ػ القمتددل مددؼ الددد ل   ددؼ مذددل غهػ قتقبمددؽن اددل مددؼ القددؽة قالزددع   ددث أقحددد ػك   ددػ 
يبمغدددؽن  دددؼ مذدددل غ  سيقدددة بل مدددلنك قلددددي ػ تقدددديغ ابتدددغ لمددد ات يقبمدددؽن أقحدددد ػ بللردددؽرة اللدددث هدددث  ميددده. 

 (.Seeman, 1984: 151قتدلسلعؽن بللعيش هشل قاآلن )
( ان الخبغات قالسؽاق  الذخرية ل دل الددقر الؽا دح Zech, et al, 2018سل أتبل  درا لت زت  قزمخئِه )ك

 دددث تطدددؽر الحدددغد ق الددد   يعسدددل بذدددكل المدددل مدددؼ مشعدددؽر يغادددز  مدددج الددد ات. قالقددد  هشللدددغ  دددغقق لردددللح 
بدددر لت ا  ددغاد مجسؽ ددلت طددخب السل دددلتغ قالسلدددراتؼ بللجلمعددة الدد يؼ حرددمؽا  مددج در ددلت أ مددج مقلرقددةم 

 (.Zech, et al, 2018: 19ال يؼ يعلقؽن مؼ مذلكل الرحة العقمية قا طغابلت القمال قإدملن الكحؽل )
قتعد الستل للحقتال ال ات ميخم  طغتلم لدى الكلئؼ الةذغ  للشسية ادل طلقلتده بدللطغق اللدث تددل د  مدج الححدل  

لدددؽ ث البش دددل  يعدددد  مرددددرام مغازتدددلم لمطلقدددة  دددث الكدددلئؼ  مدددج الكدددلئؼ الةذدددغ  ق اتدددغا  حيلتددده.   ددد ا الستدددل البتؽ 
 (.Rogers, 1980: 123اةقدلقثك قتعسل  مج اتلرة ال لؽر الدا عية لديه )

أن ال دف ال   يغغب الحغد  ث تحكيقهك قالش لية اللث يدعج قرا هل  ؼ قرد قدقن قردك هؽ أن يرةح هؽ 
 (.Rogers, 1961: 108قحده قمل هؽ  ميه  عخم )

تبدق ان الذخرية  ث تحكيق ل لكلمل قظلئح ل اق  ذدم ل  دث ذلدغ يلدصتغ اق يكدؽن ذا  خقده بسلغتدغات مخلمحدة ق 
قددد يكددؽن مددؼ بتش ددل مدددى ر ددؽخ ال ؽتددة بؽلددح ل ملغتددغم م سددلم مددؼ ملغتددغات الذخرددية ذات اللددصتتغ الكبتددغ  ددث 

لحغد داعل الجسل دة العزدؽتة اق مؽ ؽ لت اللؽا ال مع ال ات قاآلعغ قالرحة الشحدية ق ث طبيعة تحل خت ا
 مع ا غاد الجسل لت ا عغى.

قمثدددل هددد ا اةمدددغ قدددد حردددل  دددث السجلسدددع العغاقدددث اتشدددل  ا ليدددلح تشعددديػ دا دددش اةرهدددلبث لدددةع  السحل عدددلت 
قمل تعغ   له  سل لت ا قميلت القؽمية قالديشية  مج يد اللشعديػك اةمدغ الد   د دع  70٣٠العغاقية  ث  لم 
 حرؽل حللة مؼ الخمل قراسل اللحكغ  ث قظلئ  الذخرية لدى ا غاد تمغ الجسل لت. الةلحث ة لغار

ق مج الغغػ مؼ اؽن اغمب ا قميلت العغاقية مدؼ ا قميدلت الللرتخيدة السف ددة لمشددي  العغاقدث السلشدؽ  اة اق دل 
ةقل ددددلك تعغ ددد  قاسغاحدددل ملعلقةدددة مدددؼ تدددلرتل العدددغاق الدددج  سميدددلت الشدددزقح قالل جتدددغ قلدددؽر اعدددغى مدددؼ ا

قاللزتتال  ؽا  اكلق  برؽره مةلنغه أم غتغ مةلنغهك  جسيع ل الن ل ل اةتدغ  دث رتتدل ػ للردؽرات ػ لخقلسدل  
قالجسل ددلت اةعددغىك  زددخم  ددؼ رتتددل ػ  قحددد ػ قايفيددة ا ليددلز تمددغ اةقلكل ددلت قاكلدددلب القددؽة قالرددخبة 

 (.٣2: 7070قالسشل ة الشحدية قلؽةم الج نخرية ملكلممة ) بؽتك 



قتلعددغر هدد ا اللشددؽ  الثقددل ث الغشددث )العغقددث قالددديشث قالمغددؽ ( الددج الل ديددد قالدد قالن  ددث  سل ددلت ا غمبيددة اق 
يلدغك مطحؽقددلم بددخ حدؽل قة قددؽةك ق ددد تغادة معقدددة مددؼ اللخ دب الددديسؽغغا ث بددتؼ القدؽى اللددث تطلل ددلك حلممددة 

ف مددؼ اةحددداث اللددث  غ ددل ل الددج عطددغ نخرددية مل غئددة قهؽتددة هزتمددة بذددلج انددكلل ل  ددغا  الدددتل الجددلر 
اةققددغار قاللحددؽل الددج  ددز  مددؼ ذاكددغة ة  دديسل ان تمددغ اةحددداث ة تدددل دف حغتل ددل اق حقؽق ددل  حدددبا بددل 

: 70٣١تطددلل ق ؽدهددل قا ددلسغارهل  مددج ارر  لندد   مت ددل  ذددغات القددغقن قتجدد رت  ددث ق ؽدهددل ) ددمؽمك 
٣٣.) 

 شد دعؽل  70٣٠هؽ مل مغت به تمغ ا قميلت  ث مجلسعشل بعد  لم  دتشلرتؽ الل جتغ قاةقلخ  قاةبلدة ه ا 
  سل لت دا ش اإلرهلبية مشلطال نسلل العغاق قتحديدام محل عة قتشؽى.

قتعد هد ه السكؽقدلت بدصمي الحل ده الدج الدد ػ  سؽمدلمك قالشحددث  مدج ق ده الخردؽفك اذ تدفد   لدغة قدزقح ػ 
مسددل يشددل   ددؼ ذلددغ معلقددلة ق ددغؽطلت قحدددية تؽا دده قاقع ددػ  ا ددل ة لسددل مددغقا بدده الددج تحددلقػ ق ددع ػ اةقدددلقث

ال   يعيذؽقهك ق مج الغغػ مسل تحدته الحغب مؼ اتلر  مبية قمل تشلجه مؼ  غؽطلت قحدية اة ان مل ن ده 
الشددلزحؽن )قاددل ع  ا قميددلت الديشيددة قالعغقيددة( مددؼ مؽاقدد  الرتيددة قبددل قاعددد الشددزقح مددؼ ا ددط لد قتغهتددب 

مددل ألددلب ا   نددة مددؼ  نددلت الذددعب العغاقددث  ددغغػ ان الكددل يسددغ بزددغؽطلت مددؼ عددخل  ق ددؽ  عدددملت يحددؽق 
الحيددلة التؽميددة قهددث حل ددغة معشددل بل ددلسغارك قمددؼ عددخل اةحددداث العلمددة اللددث تؽا  شددلك  دد ن   ددغاد ا قميددلت 

قالخمدل  دث  الديشية قالعغقية الحرة اةكبغ مؼ الزغؽطك تدقث اةمؼ الشحدثك قم ددات اةقلسدل  اة لسدل ثك
قظدددلئ  الذخرددديةك قتردددد  لدددؽر ال ؽتدددةك قالعدددغقف الردددعةة اللدددث مدددغ ب دددل هدددفة  قددددغام قمدددل ندددكمله مدددؼ 
 غؽطلت قحديه نديدةك قد تلغتب  ميه اعخل  ث تغاتةة اللؽازن الشحدث قاة لسل ثك بسدل تدفد  الدج عددلرة 

 (.٣٠: 70٣٢)الشؽر ك قدرة الحغد الجددية قالشحدية  مج اللحسلك قا لشزاف طلقله قتدمتغهل 
 

 :اىسية البحث 
يلدددصل  السجلسدددع العغاقدددث مدددؼ ا دددغاد ق سل دددلت يشلسدددؽن الدددج اديدددلن قمددد اهب ق غقيدددلت  ديددددةك يلقدددلراؽن تدددلرة 
قتلشددل غقن اعددغى ق قددلم للةددليش ػ بللددديؼ قالسدد هب قالعددغقك غتددغ ان تقددلرا ػ قتشددل غهػ لددػ يرددل الددج حددد اةلغددل  

دددغتة اذ حددل ج الجسيددع  مددج ق ددؽدهػ بقدددر مددل يدددسح بدده اللجددلقر  مددج بقعددة  ددؽا ام اددلن بللزددػ اق ال جددغة الق
(. ة ندغ  دث ان العدغاق مدؼ البمددان العغتقدة بلعدددهل الدديشث قالسد هبثك مدع ٢ غغافيدة قاحددة )الختدؽنك د ت: 

اق اعلخف الشدب مؼ  رغ الج اعغ. قتكلد ه ا اللشؽ  الدكلقث بللشدةة ل كد ا بمددك يحدلكث تشؽ ده الجغغا دث 
 (.٣0: 7003البتنث  سثمسل قجد ار ه  ةلةم قهزلبلم ق  ؽة قجد تشؽ ل قتعددام  غقيل قديشيلم )الختؽنك 

ان  سمية العيش هد ه  دث الحيدلة الجتددة تشطدؽ   مدج قطدلق أق دعك قتدغا  أكبدغك مدؼ الحيدلة الزديقة اللدث يجدد 
قالعغقف القل يةك   ن يكؽقؽا  ز ام مؼ مععػ ا غاد ه ه الجسل لت اقحد ػ  ت ل حللسل يلعغ ؽن الج الرعلب 

ه ه العسمية يعشث أن الحغد يذلرك  ث تجغاة مخيحة بذكل ملكدغر قمرغ دية بذدكل ملكدغر ايزدلم ق لحيدلة أكثدغ 



حدل ية بعد ال تمغ الرعلب. قالدبب  ث قدرت ػ قامكلقلت ػ  مج العيش بذكل المدل  دث قطدلق أق دعا هدؽ 
حدد ػ ادصدقات  دديغة بللثقدة لسؽا  دة الحيدلة قمردل ب ل قالعدغقف اللدث تحديد أن لدي ػ ه ه الثقة الكلمشة  ث أق

 (.Rogers, 1961: 197ب ػ )
ك   ن اللحؽل الج نخرية الممة اللؽظي  يلطمب اللسدد قالشسؽ قحؽ تحقتال Rogers سؼ ق  ة قعغ رق غز

 سمية قحؽ   ػ أ سال قاذكل امكلقلت الحغد.  للحيلة الجتدة ليد  حللة مؼ الغ ل أق الدعلدة  حدبك قلكش ل 
 (.Straume & Vitterso, 2017: 2ملزايد لجؽاقب الحيلة السخلمحة )

أن الذددخ  الدد   يلسلددع بللحغتددة الشحدددية يلحددغك  ددث اتجددله أن يرددةح نخرددلم يعسددل بكلمددل قظلئحدده. قتكددؽن 
مؽارده العزدؽتة أكثغ قدرة  مج العيش بذكل المل قمع ال مذل غه قردقده. قان يدلخدم بذكل ملزايد  سيع 

ة لذددعلر الؽ ددع الؽ ددؽد   ددث الددداعل قالخددلرجك بددصكبغ قدددر مسكددؼ مددؼ الدقددة. قاقدده اكثددغ ق ددث قحكسددة قذق 
حغتة قاقحللح بكل اللعقتدات اللث تحكس ل الحيلة  ميده  دث اةعليدلر مدؼ بدتؼ العديدد مدؼ اةحلسدلةت قالسؽاقد  

(Maslow, 1954: 191.) 
ة ا نددخلف الدد يؼ يعسمددؽن بكلمددل قظددلئح ػ أدت الددج تحعتددل السح ددؽم بطددغق ان اللطددؽرات الشسؽذ يددة  ددث درا دد

,( لمغ لليدددة الشحدددية   مدددج  دددبتل السثدددلل Ryff ٣434أكثددغ مخ مدددة لمةحدددؽث اللجغتبيدددة.  كددلن قسدددؽذج رايددد  )
( Straume & Vitterso, 2017: 4يلزسؼ مكيلس تقغتغ ذاتيلم لكيلس السحلليػ الس سدة لعديش حيدلة  تددة )

 ل قبدؽل الد اتك قالعخقدلت اإليجلبيدة مدع اآلعدغتؼك قاة دلقخليةك قاإلتقدلن البتندثك قال ددف  دث الحيدلةك قمؼ بتش
( البعددلد ملعددددة الجؽاقددب لمرددحة Ryff, 1995قالشسددؽ الذخرددثك قهددث محددلليػ قمكؽقددلت ا لغ دد ل رايدد  )

ة الددج رتتددة رق ددغز لعسميددة العقميددة اإليجلبيددةك ق اددلن بعددد الشسددؽ الذخرددث هددؽ اةقددغب مددؼ الشلحيددة السحلليسيدد
(   دؽ يحددد ان الذدخ  يلسلدع بدر دة  لليدة مدؼ الشسدؽ Ryff & Singer, 1998: 7الشسدؽ قتحقتدال الد ات )

بؽلحه نخردلم لديده ندعؽر بدلللطؽر السددلسغك قلديده ندعؽر بد دراك امكلقلتدهك قمشحدلح  مدج اللجدلرب الجديددة. 
 (.Ryff & Singer, 2000: 39قالحعللية  ث معغ ة ال ات )
( تمستددد  رايددد   دددسؼ هددد ه ا طدددغ  دددث  سمددده  مدددج الردددحة العقميدددة Keyes, 2002قمدددؼ تدددػ قالدددل اتدددز )

قاةزدهددلر قلددسػ مكيددلس تقغتددغ ذاتددث  ددؼ الغ لليددة اة لسل يددة اذ تؽلددل الددج ان ا  ددغاد لكددث يعسمددؽا بذددكل 
 ,Straume & Vittersoيجب أن يخلبغقا الغ لليدة العلطفيدة قالشحددية قاة لسل يدة ) -أ  اةزدهلر -كلمل

2017: 5.) 
( قعلمددلم للرددشي  ققددلط القددؽة قالحزددلئل Peterson & Seligman, 2004قطددؽر بتلغ ددؽن ق ددتمجسلن )

 كلق   كغة اللسثتل السلطلبال مع الكيػ اةعخقية الغا خة هدث  دث لدسيػ ذلدغ الشعدلم.  لؽلدخ الدج ان تددلشد 
ن قديػ العسددل  شدد الحددغد الددج تقمتدد  مدددحث طؽتددل لمحزدلئ ل قا عددخقك قاد لغ مددع قددؽة الذخردية بؽلددح ل السكددؽ 

الشحدث ال   يحدد الحزلئل.  تلػ تقديغ ه ه الحزدلئل قالقدؽة  للسيدلم بؽلدح ل مددلهسلت م سدة  دث  ديش حيدلة 
كغتسة قحددشة. ة يذدتغ الؽ دل  الدج تمدغ الكديػ اةعخقيدة ب د ا السعشدج الدج السلعدة المحعيدة أق الددعلدة  دث حدد 



يعكدي الج ددد قالددعث بسدغقر الؽقدد  الدج ان تكدؽن لمحددغد  دعلدة قملعدة تحيطددلن بده طدؽال الؽقدد   ذات دلك قلكشده
(Peterson & Seligman, 2004: 87.) 

(  دث مكيدلس Verheul. et al, 2008ققيد  مفنغات ندة مذلكل الذخرية  ث درا دة  غت دؽال قزمخئده )
قةدلم مدؼ  ؽاقدب الذخرديةك دمجد   دث عسددة  ل ٣1 قدغة  تكديي  ٣٣3تقغتغ ذاتث طؽر مؼ قبم ػ يلصل  مؼ 

مجددددلةت  لليددددة السدددددلؽى قهددددث:  ددددةد الددددشحيك تكلمددددل ال ؽتددددةك القدددددرات العخئكيددددةك اللؽا ددددال اة لسددددل ثك ق 
السدنؽلية. قانلرت الشللئ  الج ان الدر لت العلليدة  دث هد ه اةداة تددل  مدج أدا  تكيحدث أ زدلك يرشبد  بلكلمدل 

 (.Morey, 2017: ١)الذخرية قادائ ل 
قتسثل اةقحللح  مج الخبغة  لمخم م سلم  ث الذخرية الممة اللؽظي  اذ ق دغ الددلتل اللجغتبدث د سدلم لمحغ دية 
القلئمدة بدصن ا نددخلف الد يؼ يعسمددؽن بذدكل المددل يلحغادؽن  دث اتجددله زتدلدة اةقحلددلح  مدج الخبددغة. قالد   يعددد 

لشل ػ  ؼ العخج الشحدث بللطغتقة اللث ق ع ل. ( قليجة أ ل ية لملغتتغ اRogers, 1961بللشدةة لغق غز )
( أن اةقحلدلح  مدج الخبدغة يدغتةد بذدكل ايجدلبث Knee & Zuckerman, 1996اذ ق دد ادتؼ ق زقاتغمدلن )

الد    ديرع غ فيده ا  دغاد السددلقمؽن اقحللحدلم  د سلم لمسشعدؽر الغق دغز  مع اة لقخل. حتث ق غت ه ه الشللئ  
 (.Patterson & Joseph, 2007: 121د ل ية )غ قاقعية قأقل كثأكبغ لمخبغة قترؽرام أ

فيسددل تقدددم درا ددة الحكسددة   سددلم لعددغ قددلئػ  مددج الحزددتمة لسح ددؽم الذخرددية الممددة اللؽظيدد .  حددث  سددل ةق ق 
(ك تعلبدغ الحكسدة هدث ققطدة الش ليدة لملشسيدة الةذدغتةك قهدث أهدػ Law & Staudinger, 2016 دلؽديشجغ )

مثل.  لستز الشعغتة بتؼ قؽ تؼ مؼ الؽظلئ ك يذلر الت سل بلللكي  قالشسؽ. ا قل يد ل مفنغ  مج ا دا  ا 
اللكيدددد  اة لسدددددل ث قالكحدددددل ةك  دددددث حدددددتؼ يدددددغتةد الثددددلقث بدددددللشسؽ الدددددؽظيحث قاللقددددددم قحدددددؽ الحكسدددددة الذخردددددية  

(Straume & Vitterso, 2017: 4) . 
عدددددلط  قالغحسدددددة قالغلةدددددة بؽلدددددح ل ( اللHaidt,2012( قهليددددددت )Tomasello,2016قق دددددح تؽمل دددددتمؽ )

ددحل الددغقابد بددتؼ هدد ه السذددل غ   شللددغ م سددة  ددث الدددمؽك اة لسددل ث اإليجددلبث قا عددخق اإلقدددلقية. اذ ق  
ا عخقية بسزتد مؼ اللحرتل قأنلرا الدج أن مح دؽم الذدخ  الد   يعسدل بذدكل المدل قظيفيدلم ة يسكدؼ تحددتغه 

ل تعدددلققث أ ل دددلمك قاردددحله قؽ دددلم ا لسل يدددلم قتقلفيدددل  لئقدددلمك  ددد ن مدددل لدددػ يدددلػ ادراك أن اللحكتدددغ الةذدددغ  هدددؽ  سددد
الذخ  ال   يعسل بكلمل قظلئحه  قد هؽ الد   يكلمدل مردللحه الخللدة مدع مردللح اآلعدغتؼ قلديي بعتددام 

ك  ددد ن العسددل بذددكل  تدددد يلطمددب أيزددلم احدل دددلم بددلةللزام بللكيددلم بددد لغ Tomasello ددش ػ. قق قددلم للؽمل ددتمؽ 
(Tomasello, 2016: 67) (Haidt, 2012: 53.) 

كسددل ان الذخرددية اللددث تعسددل بكلمددل طلقل ددل تددغتةد أيزددلم بسدددلؽتلت مغتحعددة مددؼ قددؽة الذخردديةك   ق ددل ايزددلم 
( الددج أن الغ لليددة al.,2004 et Seligmanتكددؽن مغتةطددة بللغ لليددة.  لذددتغ ابحددلث  ددتمجسلن قزمخئدده )

الحسلس قا مل قاةملشلن قالحب قالحزدؽل. ق تكدؽن هد ه  مدج مغتةطة بشقلط القؽة  ث الذخرية بسل  ث ذلغ 
ق دده الخرددؽف مؽ ددؽدة  ددث مدددلؽتلت مغتحعددة  ددث الذددخ  الدد   يعسددل بذددكل المددل قظيفيددلم مددع اآلعددغتؼك 



بذدددكل أكثدددغ تحديددددام  دددث الشلدددلئ  السغ دددؽة مدددؼ تمدددغ السددددلؽتلت السغتحعدددة مدددؼ الؽظدددلئ  الكلممدددة قالعخقدددلت مدددع 
لذخردددية أكثدددغ  ل ميدددة  ددث اإلبددددا  قالحكسدددة ق دددةد الدددشحي قالددد ال  اة لسدددل ث ق اةعددغتؼك اذ تردددةح تمدددغ ا

 (.Proctor, 2015: 5اةقحللح )
قهشل يصتث دقر  مػ الشحي  ث بشل  قتغميػ ال ات برؽره ملكلممة بغية الدعث لمش ؽر  ث مجلسع هؽ  ث اند 

املم تقلطغ السحؼ قالرعلب اث يكؽن ل  ا الحل ه الج تحقتال الشسؽ قاللكلمل للغتتغ قاقعه قمقلقمة اةقكدلر 
العمددػ برددسة حكيكيددة  دد قرهل  ددث السجلسددع العمسددث قتسلرهددل  ددث السجلسددع بحنلتدده السخلمحددةك قا دد ا السشطمددال قمددؼ 
مكلقددة الؽظيحددة اللددث يسلر دد ل الةلحددث قاللددث تكددؽن  مددج تسددلس ب دد ه الذددغائح احددي بصهسيددة تمددغ الذددغتحة مددؼ 

لعشدد  الجسل ددلت اإلرهلبيددة  ددث العددغاق( قمددل  لقلدده مددؼ الددؽتختك ق ددغقرة  السجلسددع )ا قميددلت اللددث تعغ دد 
 ق ه قللعة لم ؽتة لدى ه ه الحنة.تشلقل ل لمؽلؽل الج تحقتال قظلئ  الممة لمذخرية قازقغ ا

 
  بحثاىجاف ال
 .تعغف الذخرية الممة اللؽظي  لدى ا قميلت اللث تعغ   لعش  الجسل لت اةرهلبية  ث العغاق 
 لددة الحددغقق  ددث الذخرددية الممددة اللؽظيدد  لدددى ا قميددلت اللددث تعغ دد  لعشدد  الجسل ددلت تعددغف دة

 اةرهلبية  ث العغاق  مج ق ال ملغتغ  الجشيك ا قمية.
 

 :حجود البحث
ددددا الةحددث الحددللث بدرا ددة ا  ددغاد مددؼ ا قميددلت )ا يزتديددةك قالسددديحيةك قالذددةغ(  ددلم  اللددث  707٣حر

 م  ث مديشة السؽلل قمؼ الجشدتؼ. 70٣2_ 70٣٠ية  ث العغاق  تعغ   لعش  الجسل لت اإلرهلب
 

 تحجيج السرظمحات:
 ( دغقم Fromm, 1941 قهدؽ اتجدله الرددمة بللعدللػ قاد ات الحدغدك الدد   يذدسل ادل مجدلةت الخبددغة :)

اةقدددددلقيةك اللحكتددددغ قالحددددب قالعسددددلك قان اهددددػ اقلددددلج ل دددد ا الج ددددد السبدددد قل هددددؽ الذخرددددية الشل ددددجة 
 (.١٠0: 70٣0لتؼكقالسلكلممة )أ

 رق دددددغز(Rogers,1951 الذخردددددية القدددددلدرة  مدددددج العددددديش  دددددث قمدددددع ادددددل مذدددددل غهل قردقدهدددددلك :)
بل ددلخدام ل  سيددع معددددات ل العزددؽتة قغتددغ العزدددؽتة ق سيددع البيلقددلت اللدددث يؽ غهددل الشعددلم العردددبث 
بصق ددل  للددلسكؼ مددؼ اةحدددلس بقدددر ابتددغ مددؼ اللغاتددز قالسعشددج الؽ ددؽد  الددداعمث قالخددلر ثك قادراك ددل

اكثغ حكسةا   ث ب لغ تكدؽن قدلدرة  مدج العسدل مدع ادل تمدغ اللعقتددات  مدج اةعليدلر الجتدد مدؼ بدتؼ 
 (.Rogers, 1961: 186اةحلسلةت قالخبغات الحيلتية قال ذلغ يكؽن مرغ يلم بذكل  لم )



 ( مل مؽMaslow,1954اة لخدام الكلمل لقدرات قامكلقيلت قمؽاهب الحغدك قا ل اقرج  مدل :)  دث 
 :Maslow, 1959ق عه للطؽتغ قحده الج ا زل مكلقة يسكؼ ان يرل الت ل ليرةح مل هؽ  ميه )

121.) 
 (  يدددؽقJung, 1959 هدددث اةقددددملج السلسدددليز اةكثدددغ اكلسددددلةم قامدددلخ  قتشل دددقلم لكل دددة  ؽاقددددب :)

 (.3٣: ٣432الذخرية اةقدلقية ققظلئح ل الكلممة ) بد الحستدك 
 الةلحددددث تعغتدددد  رق ددددغز  اللعغتدددد  الشعددددغ : تبشددددج(Rogers,1951  لمذخرددددية الممددددة اللؽظيدددد )

 بؽلحه اللعغت  الشعغ  السعلسد  ث الةحث الحللث.
  اللعغتددد  اة غائدددث: الدر دددة الكميدددة اللدددث يحردددل  مت دددل السددددلجتب مدددؼ عدددخل ا لبلددده  مدددج مكيدددلس

 الذخرية الممة اللؽظي  السعلسد  ث الةحث الحللث.
 

 االطار الشغخي:
قتدددال الددد ات هدددؽ ذات الحكدددغة اة ل دددية لمذخرددية اللدددث تقدددؽم بكلمدددل قظلئح دددلا  دددلن اللحديدددد بسددل ان تح

الددديكؽلؽ ث لسح ددؽم تحقتددال الدد ات يلددصطغ قعغتددلم قاذددكل ا ل ددث داعددل اتجددله ا ل ددث  ددث  مددػ الددشحيك قهددؽ 
 Ericقارتددغ  ددغقم   Abraham Maslowاةتجددله اةقدددلقث الدد   يسثمدده ا ل ددلم اددل مددؼ ابغاهددلم مل ددمؽ 

Fromm  قادلرل رق دغزCarl Rogers قاذا ادلن ذلدغ السح دؽم لددى هدفة  يكلددث بعددام  ديكؽلؽ يلم  سيقدلم .
بؽلددددحه دا عددددلم لجددددز  ابتددددغ مددددؼ الشذددددلط اةقدددددلقثك  ددددلن الجدددد قر تسلددددد الددددج الحمدددددحة الؽ ؽديددددة ق ددددث السددددش   

ققتلذددددده  Schopenhauerقندددددؽاش لقر  Kierkegaardالحتشؽمتشؽلدددددؽ ثك قتحديددددددا   دددددث ا كدددددلر اتغايجدددددلرد 
Nietzsche  قهليددد غHeidegger ق ددلرتغSartr ك قهددث قبددل ذلددغ تسلددد الددج ترددؽرات  ددقغاطSocrates 

الددد يؼ اكددددقا  مدددج تدددؽق اةقددددلن السددددلسغ قحدددؽ اللطدددؽر قاةملدددداد اةلدددتل  Augustineقالقدددديي اقغددددطتؼ 
 (.Proctor, 2015: 3قتحقال المل امكلقيلته )
اللددث تسثدل اة ددلس الحمدددحث لعمدػ الددشحي اإليجدلبث أن الؽظيحددة ا  ل ددية  Aristotleقا لغ د  قعغتددة أر دطؽ 

لمةذددغ هددث مسلر ددة الذخرددية الجتدددة مددؼ عددخل اةعليددلر الددؽا ث لمعسددل ق الدددعث قرا  ازدهددلر اإلقدددلن أق 
)الحيدددلة الجتددددة(ك  سدددع العدددغقف البتنيدددة السشل دددةةك يسكدددؼ لكدددل  دددغد أن يدددلعمػ ايددد  يددددرك امكلقلتددده ق زدددلئمه 

جلبية. قهك اك   ن ه ا الشسدؽذج يصعد   دث اة لةدلر الجلقدب الغدلئث بسعشدج ان يعديش الحدغد حيدلة تدفتغ  ت دل اإلي
ا  كدددلر حدددؽل ا هدددداف اإليجلبيدددة السددددلقبمية قان اقلدددغاح رق دددغز بدددصن الةذدددغ لددددي ػ متدددل ملصلدددل قحدددؽ الشسدددؽ 

 Straumeمدؼ الدل ذلدغ الشسدؽذج ) قاللطؽرك ال   أنلر اليه  مج أقه الستل الحعمث للحقتال ذات الحغد قدلبع
& Vitterso, 2017: 1.) 

قهدد ا هددؽ اةتجددله السلصلددل لمكددلئؼ الحددث للطددؽتغ اددل قدراتدده بطددغق تعسددل  مددج الححددل   مددج الكددلئؼ الحددث أق 
تعزتزه. ة يقلرغ ا مغ  مج الستل الج تمبية مل يدسيه مل مؽ )الحل لت الحغملقية( لم ؽا  قالغ ا  قالسل  قمل 



كؼ أيزلم ا قذطة ا كثغ  سؽميدة اللدث تكدؽن مد ؽ دة بللحل دلت الشسلئيدة قاللدث تددل د  مدج اللسدليز نلبهك قل
بتؼ ا  زل  قالؽظلئ ك قاللؽ ع مؼ حتث الشسؽك قتؽ يع الحعللية مؼ عخل ا لخدام ا دقاتك قاللعزتدز مدؼ 

 (.Proctor, 2015: 3عخل اللكلتغ. اقه تطؽر قحؽ اة لقخلية )
مؼ  مسل  الشحي ا دؽا مةلدئ تعبغ  ؼ الكيفية اللث مدؼ عخل دل يدلسكؼ الحدغد مدؼ تحقتدال  قان العديد

ذلددغ ال دددف اة ددسجك ا  ان تلحقددال قتشدددم   ؽاقددب الذخرددية ال ددة ققظلئح ددل.  ددللسعشج الحكيقددث لدد لغ هددؽ 
ةقددددلن السح دددؽم السغادددز   دددث اةتجدددله اةقددددلقث قالسشعدددؽر الددددا عث لمؽ دددؽد بذدددكل المدددل يكسدددؼ  دددث محلقلدددة ا

اكلذلف ذاته الحكيكيةك قاللعبتغ  ش ل قتطؽتغهلك  لل ات بل لةلرهل الجز  الشلمث قاةكثغ تطدؽرام قق دؽدام حكيكيدلم 
هث اةقدملج السلسدليز اةكثدغ اكلسدلةم قامدلخ   Jungققظيفيلم مؼ اةقل الؽا ية لمذخرية.  لل ات  شد يؽقگ 

ظلئح دل الكلممدة. هد ه السغحمدة يحدلقل اةقددلن الؽلدؽل الت دل مدؼ قتشل قلم لكل دة  ؽاقدب الذخردية اةقددلقية قق 
ك قمل مؽ بل ػ )تحقتال ال ات(ك قمدل ا دسله  دغقم )اللؽ ده السشدل (ك قمدل Goldsteinعخل مل  سله  ؽلدنلتؼ 
  Horney)ا دلسغار قتعزتدز الد ات العلهغتدة(ك قمدل ا دسله هدؽرقث  Combs & Singhا دسله  دتش  قادؽمبز 

)الذددددخ  السدددددلقل(ك قمددددل د ددددله رقلددددؽ  Raismanيددددة قادراك ددددل(ك قمددددل اطمددددال  ميدددده رايدددددسلن )الدددد ات الحكيك
)الردتغقرة اةبدا يدة لمحدغد(ك قهدؽ مدل  Allport)الكدلئؼ الؽ دؽد (ك قهدؽ ايزدلم  شدد البدؽرت  Rollo Mayمدل 

خبغات الكلئؼ كلن يعشيه رق غز  شدمل يلحدث  ؼ الذخرية الممة اللؽظي  بددد)اللحقتال قاةحلحل  قاللعزتز ل
 (.37-30: ٣432الؽ ؽد ( ) بد الحستدك 

 
 (Carl Rogersالشغخية السفدخة لمذخرية كاممة التؾعيف )كارل روجخز 

ر دد  اددلرل رق ددغز اللؽ  ددلت الحلسيددة لكددل مددؼ اللحمتددل الشحدددث قالدددمؽاية  ددث مشعؽرهسددل لمطبيعددة 
 ل مؽقحشلك ق )بسل أقه ة يسكؼ    نخ  الةذغتةك قأكد أقشل قلرغف اسل قحعل بدبب الطغتقة اللث قلرؽر ب

لعدغ أن يعدغف ايد  قلردؽرك  دشحؼ أ زدل الخبدغا   دث أقحددشل(ك قا لقدد رق دغز أن لددى الةذدغ دا عدلم أ ل دديلم 
قاحدددام هددؽ الستددل الددج تحقتددال الدد اتك أ  للحقتددال امكلقددلت الحددغد قتحقتددال أ مددج مدددلؽى مددؼ )اإلقدددلقية(. مثددل 

كلقلت دل اذا القد  العدغقف مشل دةةك قلكش دل مقتددة ببتنل دلك لد لغ  دؽف يزدهدغ الزهغة اللث  لشسؽ الج أقردج ام
الشددلس قترددمؽن الددج امكلقددلت ػ اذا القدد  بتنددل ػ  تدددة بسددل فيدده الكحليددة. قمددع ذلددغك  دد ن امكلقددلت الحددغد الةذددغ  

طبيعدل ػ  غتدة مؼ قؽ  لك ققحؼ ق دف الج اللطؽر بطغق مخلمحة ق قدلم لذخرديلتشل. يعلقدد رق دغز أن الشدلس ب
 تدقن قمبد ؽن ق ترةح تمغ الطبيعة مدمغة  قد  شدمل يطغج مح ؽم ال ات الدت  أق القتؽد الخلر يدة  مدج 
 سمية تقتيػ الحغد ل اته. اسل يعلقد أقه لكث يحقال الذخ  ذاتهك يجب أن يكدؽن  دث حللدة تطدلبالك قهد ا يعشدث 

يددؽد أن يكددؽن( مددع  ددمؽاه الحعمددث )الرددؽرة  أن تحقتددال الدد ات يحدددث  شدددمل تلؽا ددال )الدد ات السثلليددة( )أ  مددل
 :McLeod, 2014ال اتية(. قتر  رق غز ذلغ بدللحغد الد   يلجددد بؽلدحه نخردلم يعسدل بكلمدل طلقلده )

2.) 



ارتكزت قعغتة رق غز  ث الذخرية  مج ا لغا دلت ملشؽ دة تلعمدال بلطدؽر نخردية الحدغد قلدؽةم الدج اةدا  
 الكلملك قهث:

 ػ ملغتغ بل لسغار مؼ الخبغات يكؽن هؽ مغازه.أن ال  غد مؽ ؽد  ث  لل 
 .)الكلئؼ الحث يلحل ل مع السجلل اسل يلػ تجغاله قإدراكه بللشدةة ل لغ الحغدك ه ا السجلل هؽ )الؽاقع 
 .الكلئؼ الحث يعسل اكل مشعػ ل  ا السجلل العلهغ 
 زهل .الكلئؼ الحث لديه اتجله أ لس قاحد ق عث للحقتال ذاته ق الححل   مت ل  قتعزت 
قتسثددل هدد ه اة لغا ددلت  ددؽهغ قعغتددة رق ددغز  ددؼ الشز ددة الحعميددة قالذددخ  الدد   يعسددل بكلمددل طلقلدده  

Gustafson, N Y: 155.)) 
قمددؼ ق  ددة قعددغ رق ددغزك  دد ن اللحددؽل الددج نددخ  يعسددل بكلمددل طلقلدده يلطمددب اللسدددد قالشسددؽ قحددؽ 

الغ دل أق الددعلدة  حددبك بدل اق دل  سميدة تحقتال امكلقلت الحغد برؽرة الممة.  للحيلة الجتدة ليد  حللة مدؼ 
 (. Rogers, 1963: 18قحؽ   ػ أ سال قاذكل ملزايد قمدلسغ ل ل )

قاكد الرل رق غز  مج الدقر الكبتغ لدا ع تحقتال الد اتك قالحدغد يربدد  إلر دل  ذاتدهك قمدؼ تدػ  ميدد  
اةعخقيدة قاة لسل يدةا  ن هشلك  غقرة لملددلتل  دؼ مددى ادؽن ذلدغ اللحقتدال  تددام اق  دتنلم مدؼ الشدلحتلتؼ 

ار ل  ال ات ة يكؽن ذق  ؽاقب  تنة ابدام. قاد لغ يذدتغ رق دغز الدج ان مدل يعشيده بدا عيدة اللؽظيد  الكلمدل 
لمذخرية اةقدلقية هؽ )ذلغ الليلر السؽ ه ال   يكؽن قا حلم  ث ال حيلتشل العزدؽتة قاةقددلقيةك قاقده تدؽق 

طددؽر قالشزددؽجك قهددؽ الستددل الددج تشذدديد قدددرات الحددغد  مددج السدددى الدد   يكددؽن الحددغد الددج اةقلذددلر قاةملددداد قالل
 شده ه ا الشذلط معززام لؽ ؽده(. قاكد  مج  غقرة قاهسية اةقحللح  مج الخبغة. قانلر رق دغز ايزدلم الدج ان 
مردددر الحكددػ  ددث الحددغد هددؽ امددغ داعمددث عددلف بدده  رددتغقرة الحددغد بذخرددية الممددة مشلجدده محققددة لمدد ات ة 

: ٣432عث مؼ اقلقلد اآلعغتؼ لهك بل مؼ رأيه  ث هد ا اةقلدلج قاللؽظيد  للمدغ اةمكلقيدلت ) بدد الحستددك تشة
37.) 

قتغى رق غز اقه لػ يعد هشلك مجلل لمذغ  ث امكلقية نحل  اةنخلف ال يؼ قد تعغ ؽا الج عبدغات 
ل يدة مدؼ عدخل اندلغاك ػ  دث قل ية قمفلسة قادت ب ػ الج ا طغابلت قحدية مخلمحةك ققق  العخقدلت اة لس

 سل لت السؽا  ةك قاردحة عللدة مدؼ عدخل الخبدغات اللدث يحردل  مت دل هدفة  اة دغاد قليجدة اندلغاك ػ  دث 
 (.7١١: 70٣٣ه ه السجسؽ لت )العل سثك 

قمؼ عخل  سل رق غز  ث العدخج قتغاتدزه  مدج الد ات  دث  دخج اة دغاد الد يؼ تعغ دؽا لمزدغؽط قاةزمدلت 
 ك ا لشل  ان هشلك مغتكزات ا ل ية  ث ان ترةح تمغ الذخرية الممة اللؽظي  مش ل:قاةقلكل لت

  الحيدلة الؽ ؽديددةExistential Living هدؽ الستددل اق القدددرة  مدج العدديش بل ددلسلل  ملكلمدل  ددث اددل :
لحعة مؼ حيلة الحغدك  كل لحعة تسغ تكؽن  ت ل الخبغة اللث تجمب ل الحيلة مسلعةك اق  مدج اةقدل ل دل 

 (.72١: ٣43١ةمكلقية ان تكؽن   بة ق ديدة )نملزكا



  اةقحللح  مج الخبغةOpenness of  Experience هؽ الؽ ث بكل الخبدغات  دخ تددلةعد عبدغة اق :
تذؽ ه بص  نكل مؼ اةنكللك  ميي هشلك د ل ية قليي هشلك ت ديد لسح ؽم الد اتك قا د ا يكدؽن الحدغد 

 (.72١: ٣43١حغام قمشحلحلم  مج ال نث  )نملزك
  اللكي  الشحدثPsychological Adjustment هؽ العيش بطغتقة بشل ة ق ل مة  دث البتندةك تلسلدع :

بللسغققدة قالعحؽتددة مسددل تلدديح لمحددغد اللكيدد  برددؽرة لددحيحة مددع السلغتددغات  ددث محيطدده قتجعمدده يدددعج 
 (.٢٢٣الج اكلدلب عبغات قتحديلت  ديدة )اقجمغك د ت: 

  حب ال اتSelf-Loverقديغ الحغد ل اته قالذعؽر ب ل  مدج قحدؽ ايجدلبث للردةح اكثدغ  ل ميدة : هؽ ت
 دا  العسميددددلت اللددددث يخؽ دددد ل  مددددج املددددداد حيلتدددده للحعتددددل  سيددددع امكلقلتدددده ليرددددةح نخرددددلم المددددل 

 (.١11: 70٣0اللؽظي  )ألتؼك 
  قبدؽل اةعدغتؼAcceptance of Others هدؽ الستدل قحدؽ رتتدة تجدلرب اآلعدغتؼ قمعغ ل دل قتقبم دل :

زتدددلدة اةرتةدددلط ب دددػ بعخقدددلت ملةلدلدددة حكيقدددة قايجلبيدددة تشسدددث اةحددددلس قالذدددعؽر بللددد ات اةيجدددلبث ق 
(Proctor et al, 2015: 6.) 

  مؽ ع اللقتيػ الدداعمثInternal Locus of Evaluation قالد   يعشدث بدلن ة يددسح الحدغد لشحدده :
شةغددث ان يكددؽن قاتقددلم بشحدددهك يعسددل مددل بددلن يكددؽن مؽ  ددلم بعسمدده قا كددلره قاعليلراتدده مددؼ اآلعددغتؼ. ا  ي

 (.7٢٣: 70٣٣يذعغ بلقه لؽاب )هغتد ك
قتعلقد رق غز اقه ة يؽ د طغتال قاحد مفادد لبمدؽغ الؽاقدع الحكيقدث الد   بسقلزدله قعديش قحدؼك  لةقحلدلح 
شسدؽ قاة لجلبة لكل مل يسكؼ تجسيعه مؼ لؽر السعغ ة لسل يحيد بشل  ؽف يححج لمحغد اتجلهه الددميػ قحدؽ ال

قتحقتال ال اتك ا  الحيلة  ث الؽاقع الحعمثك فيجب  مج الحغد ان يشحلح قتلجلقب مع عبغاته قمدرالته الشل سة 
 ؼ تجلرب داعميدةك مثدل اةحل دييك قالسذدل غك قاة كدلرك.. الدلك بدشحي مددلؽى تجلقاده مدع البتندة الخلر يدة 

ػ هدث امكلقيدلت ػ الممدة ةق دػ   دث حللدة لدتغقرة السلدية.  دل  غاد ق قدلم لغق دغز ة يددراؽن  مدج ق ده الدقدة اد
 (.٣47: 700٣ققزق  قحؽ اكلسلل الؽ ؽد قتؽظي  القدرات الذخرية قاللحل مية مع اةعغتؼ )قل ك 

قمل ان تحقدال الذخردية ذات دل مدؼ عدخل قظلئح دل الكلممدة الدج اقردج مدل تددلطيعك حلدج يكدؽن  مت دل ان 
قله.  حث ذلدغ السددلؽى مدؼ اةبقدل   مدج الد ات يح دػ الحدغد ذاتده الدج تدلسغ  ث اةبقل   مج ذات ل ق مج مل حق

اقرددج حددد مسكددؼك قالدد   بدددقره يددفد  الددج تددغا  ققزدد  الذخرددية ام ددل. ق ددز  مددؼ  سميددة اةبقددل  تمددغ  ددلن 
الذخرية يجب ان يكؽن ل ل اقحللح  مج الخبغةك  لإلقدلن بلغحتةه لمكيلم بص علل  ديدة يسكشه ان يخمدال تغ يدة 

بش ل ة لم ات. امل اذا اغحم  الذخرية تغا   سمية الخبغة قاةقحلدلح  مت دلا  سدؼ السحلسدل ان يخمدال الحدغد  را عة
 (.214لشحده اطلرام مغ عيلم علطنلم الج حد بعتد )غشيػك د ت: 

يددغى رق ددغز ان اة ددغاد  سيعددلم نددصق ػ  ددث ذلددغ نددصن الكلئشددلت الحيددة العزددؽتةك لدددي ػ حل ددة  طغتددة لمةقددل  
قللقؽتددة الددشحي. قان  سيددع الدددقا ع البتؽلؽ يددة تشدددرج تحدد  الشز ددة الددج تحقتددال الدد اتك  قدده ةبددد مدددؼ قلمشسددؽ 



انددةل  ل لكددث يدددلسغ الكددلئؼ الحددث  ددث قسددؽه اةيجددلبث. قهدد ه تدددلسغ رغددػ العكةددلتك  عمددج  ددبتل السثددلل قددغى 
دقن الددج السزددث قدددملم  ددث اةطحددلل يبدددأقن  ددث تعمددػ السذددث قتحددلقلؽن رغددػ تعثددغهػ قاقلكل ددلت ػ اتشددل هك قتعسدد

اللعمػ حلج يرمؽا الج مدلؽى رفيع مدؼ اللدرزر قالس دلرة  دث حغادلت السذدث. قتسدة امثمدة اثتدغة   دغاد يعيذدؽن 
 ددث ظددل ظددغقف حيلتيددة قل ددية قلكددش ػ ة يكددل حؽن مددؼ ا ددل الةقددل   حدددبك بددل يعسمددؽن  مددج تحدددتؼ حيددلت ػ 

 (.٢٠٣: ٣440قظغق  ػ ) لبغك 
 

 :اجخاءات البحث
ا لسددلد السددش   الؽلددحث )اةرتةددلطث(  ددث الةحددث الحددللثا للعددغف العخقددة بددتؼ ملغتددغ  الذخرددية تددػ 

كلممة اللؽظيد  قا ق ده السلعدددة لم ؽتدة لددى ا قميدلت اللدث تعغ د  لعشد  الجسل دلت اةرهلبيدة  دث العدغاق. 
د تذخيرد ل قالةحث الؽلحثك هدؽ ادل ا لقردل  يشردب  مدج ظدلهغة معتشدةك قلئسدة  دث الؽقد  الحل دغ بقرد

قاذدد   ؽاقب ددل قتحديددد العخقددلت بددتؼ  شللددغهل اق بتش ددل قاددتؼ ظددؽاهغ اعددغىك قان هدد ا الةحددث ة يقدد   شددد 
حدددقد قلدد  العددلهغة مؽ ددؽ  الةحددثك بددل يدد هب الددج ابعددد مددؼ ذلددغا فيحمددل قتحدددغ قتقددلرن قتكددي ػا لمددخم  ددث 

 (.٢١: ٣43٣الزقاعث قلعغقنك اللؽلل للعسيسلت ذات معشج يزتد ب ل رلتد معلر شل  ؼ تمغ العلهغة )
بددل  غاد مددؼ ا قميددلت )ا يزتديددةك قالسددديحيةك قالذددةغ( اللددث تعغ دد  تسثددل مجلسددع الةحددث الحددللث ق 

ل حتدث ( م  دث مديشدة السؽلدل قالسشدلطال السحيطدة ب د70٣2_ 70٣٠لعش  الجسل لت اةرهلبية  دث العدغاق )
( الددد   دددغدام قامددد  ا دددداد ٢10000تعددديش تمدددغ ا قميدددلتك قمدددؼ الجشددددتؼ. اذ بمغددد  ا دددداد اةيزتدددديتؼ حدددؽالث )

(  ددددغدام ٣٢000الددددج  ٣0000( الدددد   ددددغدام بتشسددددل بمدددد  ا ددددداد الذددددةغ )١00000الددددج  7٢0000السددددديحتتؼ )
ا مؼ الج دلت السعشدث السجلسع السعشث(. قلػ يلؽلل الةلحث الج احرلئيلت دقيقة  ؼ 3٢: 7070) بؽتك 

كددؽن السجلسددع تعددغر لمل جتددغ قالقلددل قالدددبث قالخطدد ك ا ددل ةم الددج مج ؽليددة مرددتغ الكثتددغ مددؼ أ ددغاد ذلددغ 
 السجلسع. قمل يزال يعلقث مؼ ذلغ الج يؽمشل ه ا. 

ك بؽاقدع )٠00ا لخدم الةحث الحللث الطغتقة العذؽائيةا  ث  حب  تشلهك قامد  حجس دل ) ( 7١٠(  دغد،
 (٣ث يشلسث الت ل اسل  ث الجدقل )( مؼ اإلقلث مقدسة اٌل حدب ا قمية الل٣11)مؼ ال اؽر ق

 (1ججول )
 عيشة البحث مؾزعة وفق متغيخ األقمية والجشذ )الحكؾر، االناث(

 ا قمية ت
 الجشي

 السجسؽ 
 اقلث ذاؽر
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 ٣71 ٢7 2٠ الذةغ ١
 ٠00 ٣11 7١٠ ثالسجسؽ  الكم

 :بشاء السكياس 

كدددؽن السلغتدددغ لدددػ يددددرس  دددث البتندددة العغايدددة –بعدددد اطدددخ  الةلحدددث  مدددج ا دبيدددلت ا  شبيدددة الددددلبقة 
يشل ددب البتنددة العغاقيددةك  لددػ يجددد مكيل ددلم يكدديي الذخرددية الممددة اللؽظيدد  -بقدددر اطخ دده -  قدده   -قالعغاقيددة

مددلم  ميده بشددل  مكيدلس لمذخرددية الممدة اللؽظيدد  لددى مجلسددع . لدد ا ادلن لزاقطبيعدة السجلسدع قالعتشددة السدرق دة
 الةحث السلسثل بل قميلت اللث تعغ   لعش  الجسل لت اةرهلبية  ث العغاق .

قلمبدد  ببشددل  مكيددلس الذخرددية الممددة اللؽظيدد    قدده مددؼ الزددغقر ك تحديددد بعدد  ا  ددي   الشعغتددة 
 مدج  دغقرة تحديدد السحدلليػ  Cronbachكدد اغققةدلخ اللث  لكؽن الدلتل لمدتغ بخطؽات بشل  السكيلس. اذ ا

قتشدرج ( Cronbach, 1970: 469السقلييي الشحدية )ث اة غا ات لبشل  البشلئية اللث يشطمال مش ل الةلحث  
  ث  ؽ  الخطؽات اآلتية:تمغ اة ي  ث مجسؽ ة مؼ اة غا ات 

قلم الةلحث ببشل   قغات  قذات العخقةكغ الشعغتة الدلبقة بعد اةطخ   مج اةدبيلت قالدرا لت قا ط
السكيلس ا لسلدام  مج اللعغت  الدلبال قالشعغتة اللث  دت الذخرية الممة اللؽظي  بصق ل  دسةك ملكؽقدة مدؼ 
السجددلةت الدددلة )الحيددلة الؽ ؽديددةك قاةقحلددلح  مددج الخبددغةك قاللكيدد  الشحدددثك قحددب الدد اتك ققبددؽل اآلعددغتؼك 

 ةلرة  ؼ قحدة ملكلممة. قاق ل مح دؽم اسدث يخزدع لمكيدلسك حتدث الحدغقق الحغديدة قمؽ ع اللقتيػ الداعمث(ك ق 
(. قلددديغ   قدددغات مكيدددلس الذخردددية الممدددة ١٠0 :٣43١ ت دددل  دددغقق  دددث الدر دددة قلددديي  دددث الشدددؽ  )ندددملزك

ددة مكؽقدلت السلغتدغ  مدج ندكل  قدغاتك قهد ا مدل مكدؼ الةلحدث مدؼ Likertاللؽظي  ق قلم لطغتقة ليكغت  . مجد 
(  قددغة تؽز دد  بلللدددلق   مددج مجددلةت السكيددلس الدددلة )الحيددلة الؽ ؽديددةك قاةقحلددلح  مددج الخبددغةك ٠3لدديلغة )

 تسلن  قغات لكل مش ل.قاللكي  الشحدثك قحب ال اتك ققبؽل اةعغتؼك قمؽ ع اللقتيػ الداعمث( قاؽاقع 
 مددج  لغددغر اللحقددال مددؼ لددخحية  قددغات مكيددلس الذخرددية الممددة اللؽظيدد ا قددلم الةلحددث بعغ ددهق 

لغددغر ابدددا  لرائ ددػ  ددث: مدددى لددخحية الحقددغات لكيددلس مددل ق ددع    مددهك قمدددى  مخلرددتؼ  ددث  مددػ الددشحي
مخئسة بددائل اة لبدة لمحقدغات قلمسددلجتب. قا دغا  مدل يغققده مشل دةلم مدؼ تعدديخت )ا دلدة لديلغةك اق حد ف( 

%(  ددصكثغا 30لك قا لسددلد قدددةة ) مددج الحقددغات قالبدددائل. قالة لسددلد  مددج لرا  قمخحعددلت السحكسددتؼ قتحمتم دد
للدث (ك مع اةع  بةع   اللعدديخت ا٠3لغغر قبؽل الحقغة اق ر ز لك  قد تػ اةبقل   مج  سيع الحقغات الدد )

 اة لبة.  مج الحقغات قادائل اقلغحؽهل
 

 



 :اجخاءات تحميل الفقخات 
 السجسؾعتان الظخفيتان:اواًل.   

حددددى الذدددغقط الزدددغقرتة لهبقدددل   مت دددل  دددث السكيدددلسك قتقردددد بدددللقؽة تعدددد القدددؽة اللستتزتدددة لمحقدددغات ا
اللستتزتة مددى قددرة الحقدغة  مدج اللستتدز بدتؼ ذق  السددلؽتلت العميدل قذق  السددلؽتلت الددقيل مدؼ ا  دغاد بللشددةة 

(. اسدل اق دل تفندغ قددرة  قدغات السكيدلس  مدج الكذد   دؼ Shaw, 1967:  450لمددسة اللدث تكيدد ل الحقدغة )
 مدج  دغقرة  Chiselli, et .al(. قتفادد  تزلدث قلعدغقن Ebel , 1972: 399حغقق بللدسة بتؼ ا  دغاد )ال

السستدددزة أق تعدددديم ل أق لمسكيدددلس قا دددلةعلد الحقدددغات غتغ ابقدددل  الحقدددغات ذات القدددؽة اللستتزتدددة  دددث الردددؽرة الش لئيدددة 
لتؼ الطغتقة السشل ةة تلسجسؽ لتؼ الطغ (. قتعد أ مؽب اGhiselli , et.al, 1981: 434تجغال ل مؼ  ديد )

 قددغة مددؼ  قددغات مكيددلس الذخرددية الممددة  ؽة اللستتزتددة لكددلب القددلحدددللمكذدد   ددؼ القددؽة اللستتزتددة لمحقددغاتك ق 
(  دددغدامك طربدددال  مت دددل السكيدددلس برددديغله اةقليدددة ٠00اللؽظيددد ا قدددلم الةلحدددث بددددحب  تشدددة  ذدددؽائية قامغددد  )

جلبلت السححؽلدتؼ قحددلب الدر دة الكميدة لكدل ا دلسلرة  مدج مكيدلس الذخردية (ك قاعد ترحيح ا ل٢)ممحال
ابلدددا م مددؼ أ مددج در ددة قاقل ددل  بددصدقج در ددةك قتددػ اعليددلر قدددةة  ة ددلسلرات تشلزليددلم كلممددة اللؽظيدد ك تددػ تغتتددب ا

( ٣03ل بؽاقدع )بللسجسؽ دة العميد الحللمة  مج أ مج الدر لت  مج السكيلس ق ست  %( مؼ اة لسلرات72)
%( مددددددؼ اة ددددددلسلرات               72( در ددددددةك قاعليددددددلر قدددددددةة )٣٣3( الددددددج )٣١٢قتغاقحدددددد  در لت ددددددل بددددددتؼ ) لرةا ددددددلس

( ا ددددددددلسلرة             ٣03الحللددددددددمة  مددددددددج أدقددددددددج الدددددددددر لت  مددددددددج السكيددددددددلس ق ددددددددست  بللسجسؽ ددددددددة الدددددددددقيل بؽاقددددددددع )
 ( در ة.22لج )( ا٣0٠قتغاقح  در لت ل بتؼ )
أعد هل  دث تحمتدل الحقدغاتك  يسكدؼ قددةة % العميل قالدقيل مؼ الدر لت تسثل أ زل72قهك ا   ن قدةة 

حتشسل يكؽن تؽزتدع الددر لت  مدج السكيدلس  ؼ حجػ قتسليزكمل يسكؼ مقذلغ  ق ل تقدم لشل مجسؽ لتؼ بصقرج 
 (.2٠: ٣43٣دالث )الزقاعث قلعغقنك  مج لؽرة مشحشج اللؽزتع اة ل

قالدددقيل لكددل  قددغة مددؼ ميددل  سددل العقاعددد ا ددلخغاج الؽ ددد الحدددلبث قاةقحددغاف السعيددلر  لمسجسددؽ لتؼ امت
ملتؼ لعتشلدتؼ مددلق (t- test)اةعلةدلر اللدلئث ةلحدث بلطبتدال  قدغات مكيدلس الذخردية الممدة اللؽظيد ك قدلم ال

ةعلةلر دةلة الحغقق بدتؼ أق دلط السجسدؽ لتؼا قذلدغ  ن الكيسدة الللئيدة السحددؽاة تسثدل القدؽة اللستتزتدة لمحقدغة 
ددد ت(١٢ :٣440بددتؼ السجسددؽ لتؼ )مددليغزك  الكيسددة الللئيددة السحدددؽاة مفنددغام للستتددز اددل  قددغة مددؼ عددخل  . ق ر

حرلئث ( قاظ غ اللحمتل اة7٣٠( قدر ة حغتة )0,0٢لة )مدلؽى دة(  شد ٣,41بللكيسة الجدقلية )مقلرقل ل 
ك 2الكيسدة الللئيدة السحددؽاة لجسيدع الحقدغات القد  دالدة احردلئيلم بل دلثشل  الحقدغتتؼ ) ق ال الخطؽات الددلبقة ان

 ( يؽ ح ذلغ.7(ك قالجدقل )72
 
 



 (2ججول )
 لسجسؾعتيؽ الظخفيتيؽالقؾة التسييدية لفقخات مكياس الذخرية كاممة التؾعيف بظخيقة ا

الت
سجا

ال
 

 رقؼ
 الفقخة

الكيسةةةةةةةةةةة  السجسؾعة الجنيا السجسؾعة العميا
التائيةةةةةةةةةةةة 
 السحدؾبة

 
الؾسةةةةةةةةةةةة   الشتيجة

 الحدابي
االنحةةةةةةةةةخاف 

 السعياري 
الؾسةةةةةةةةةةةةة  

 الحدابي
االنحةةةةةةةةةةخاف 

 السعياري 

دية
ةةةةؾ
ؾج
ة ال

ةةةيا
لحةة
ا

 

 دالة 6.912 0.714 1.777 0.577 2.388 1
 دالة 3.209 0.636 2.074 0.546 2.333 2
 دالة 5.508 0.640 2.018 0.618 2.490 3
 دالة 8.309 0.722 1.898 0.542 2.620 4
 دالة 4.640 0.735 1.898 0.701 2.351 5
 دالة 6.622 0.765 2.222 0.417 2.777 6
 غتغ دالة 0.823 0.719 1.925 0.767 2.009 7
 ةدال 7.815 0.716 1.833 0.710 2.592 8

خبخة
ى ال

 عم
تاح

النف
ا

 

 دالة 5.370 0.763 2.157 0.678 2.685 9
 دالة 7.558 0.646 2.046 0.667 2.722 10
 دالة 3.741 0.742 1.972 0.712 2.342 11
 دالة 6.943 0.662 1.861 0.569 2.444 12
 دالة 10.365 0.830 1.963 0.347 2.861 13
 دالة 10.032 0.729 1.990 0.404 2.796 14
 دالة 3.068 0.726 2.064 0.645 2.351 15
 دالة 5.058 0.664 2.314 0.597 2.750 16

دي
الشف
ف 

تكي
ال

 

 دالة 11.208 0.742 1.990 0.337 2.870 17
 دالة 10.639 0.808 2.000 0.315 2.888 18
 دالة 6.767 0.734 2.277 0.406 2.824 19
 دالة 4.892 0.735 1.963 0.766 2.463 20
 دالة 5.910 0.710 1.981 0.571 2.500 21
 دالة 6.531 0.688 1.777 0.600 2.351 22
 دالة 7.707 0.693 2.120 0.445 2.731 23



 دالة 9.333 0.750 2.157 0.315 2.888 24

ات
ةةةةةح
ةةةةةةةة
 الةة
ةةب
حةةةةة

 

 دالة 8.696 0.765 2.222 0.291 2.907 25
 دالة 6.896 0.830 1.963 0.681 2.675 26
 دالةغتغ  1.548- 0.613 2.185 0.702 2.046 27
 دالة 6.892 0.646 2.222 0.440 2.740 28
 دالة 8.582 0.754 2.138 0.442 2.861 29
 دالة 6.125 0.703 2.166 0.473 2.666 30
 دالة 10.900 0.608 2.277 0.211 2.953 31
 دالة 5.179 0.698 2.250 0.612 2.713 32

خيؽ
ةةةةةةةة
خةةةةة

 اآل
ؾل
ةةةةةةةة
قبةةةة

 

 دالة 10.644 0.704 1.907 0.507 2.796 33
 دالة 8.861 0.760 1.981 0.522 2.768 34
 دالة 2.100 0.703 1.805 0.785 2.018 35
 دالة 6.294 0.606 2.074 0.582 2.583 36
 دالة 9.725 0.729 2.009 0.456 2.814 37
 دالة 7.423 0.681 1.944 0.517 2.555 38
 دالة 5.961 0.719 1.925 0.648 2.481 39
 دالة 9.542 0.671 2.129 0.390 2.842 40

خمي
الجا
يؼ 
تقي
ع ال

ؾض
م

 

 دالة 8.387 0.724 2.213 0.347 2.861 41
 دالة 5.904 0.665 2.120 0.575 2.620 42
 دالة 7.042 0.647 2.027 0.545 2.601 43
 دالة 9.244 0.662 1.990 0.504 2.731 44
 دالة 2.945 0.531 1.916 0.531 2.129 45
 دالة 6.485 0.668 1.963 0.587 2.518 46
 دالة 6.182 0.729 1.833 0.700 2.435 47
 دالة 2.812 0.734 2.240 0.501 2.481 48

 
 
 



 تداق الجاخمي(:ثانيًا. عالقة درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسكياس )اال  
يددة لقيددةك قإن ارتةددلط در ددة الحقددغة بللدر ددة الكميددة لمسكيددلس  تسثددل الدر ددة الكميددة لمسكيددلس قيل ددلت محك 
يعشث ان الحقغة تكيي السح ؽم قحده ال   تكيده الدر ة الكمية ق ث  ؽ  ه ا السفنغ يلػ اإلبقدل   مدج الحقدغات 

(. Anastasi, 1976: 154) ة لمسكيدلس دالدة احرددلئيلم اللدث تكدؽن معدلمخت ارتةدلط در لت دل بللدر دة الكميد
قالسكيلس ال   تشلخب  قغاته  مج ق ال ه ا السفنغ يسلمغ لدقلم بشلئيلم قمؼ مستزات ه ا ا  مؽب أقه يقدم لشل 

(. قا ددلرعسل معلمددل ارتةددلط بتغ ددؽن ة ددلخغاج العخقددة Smith, 1966: 70مكيل ددلم ملجلقدددلم  ددث  قغاتدده )
( ا دلسلرة قاتزدح ان قديػ معدلمخت ٠00ةلطية بتؼ در ة ال  قغة مؼ  قدغات السكيدلس قالدر دة الكميدة لدددد )اةرت

بللكيسدددة  شدددد مقلرقل دددل ق دددل غتدددغ دالدددة  (  ١٢ك 72ك 2اةرتةدددلط لجسيدددع الحقدددغات دالدددة احردددلئيلمك  ددددا الحقدددغات )
( ١ك ق دددقل )(١43قدر ددة حغتددة )(ك 0,0٢مدددلؽى دةلددة ) (ك ق0,043الحغ ددة لسعلمددل اةرتةددلطك الةللغددة )

  يؽ ح ذلغ.
 (3ججول )

 معامالت االرتباط بيؽ درجة الفقخة والجرجة الكمية لسكياس الذخرية كاممة التؾعيف

 قبؾل اآلخخيؽ التكيف الشفدي الحياة الؾجؾدية
 معامل االرتباط الفقخة معامل االرتباط الفقخة معامل االرتباط الفقخة

1 0.353 17 0.493 33 0.475 
2 0.202 18 0.456 34 0.375 
3 0.255 19 0.325 35 0.058 
4 0.397 20 0.132 36 0.237 
5 0.225 21 0.322 37 0.463 
6 0.392 22 0.263 38 0.343 
7 -0.011 23 0.446 39 0.244 
8 0.475 24 0.436 40 0.373 

 مؾضع التقييؼ الجاخمي حب الحات االنفتاح عمى الخبخة
 معامل االرتباط الفقخة معامل االرتباط الفقخة معامل االرتباط الفقخة

9 0.303 25 0.457 41 0.392 
10 0.407 26 0.381 42 0.332 
11 0.197 27 -0.093 43 0.285 
12 0.301 28 0.393 44 0.367 



13 0.447 29 0.357 45 0.115 
14 0.452 30 0.321 46 0.373 
15 0.175 31 0.474 47 0.290 
16 0.299 32 0.284 48 0.209 

 
 )الخرائص الكياسية )الديكؾمتخية: 

يغى السخلرؽن بللكيدلس الشحددث  دغقرة اللحقدال مدؼ بعد  الخردلئ  الكيل دية  دث أ دداد السكيدلس 
(ك اذ ان 704: ٣431ال   يلػ بشلته اق تبشيه م سل الن الغغر مؼ ا لخدامهك مثل الردق قالثةلت ) دخمك 

تددؽ غ هدد ه الخرددلئ  يرعددد مددؼ نددغقط الدقددة قالرددخحية لسددل ي ددلػ السكيددلس بسعغ لدده ققيل دده ) بددد الددغحسؼك 
(ك  للسكيدددلس الردددلدق هدددؽ السكيدددلس الددد   يكددديي مدددل أ دددد لكيل ددده أق يحقدددال الغدددغر الددد   أ دددد ٣٢4: ٣43١

 (.١١٢: 7007ؼ الدقة ) ؽدةك   مهك قأن السكيلس الثلب  هؽ السكيلس ال   يكيي بدر ة مقبؽلة م
 :Validityاواًل. الرجق   

الددددج أن الردددددق يدددددل  مددددج قيددددلس الحقددددغات لسددددل يحلددددغر ان تكيددددده  Oppenheimيذددددتغ أقاش ددددليػ 
(Oppenheim, 1973: 69-70 ك قالسددلؽى أق الدر دة اللدث يكدؽن  ت دل قدلدرام  مدج تحقتدال أهدداف معتشدة)
(Stanley & Hopkins, 1972: 101)ددة أ دللتب للقدديغ لددق ا داة اذ يسكدؼ الحردؽل  مدج  قهشدلك ك 

(ك قا د ا الردددد ١10: ٣430تقدديغ اسدث ق ددث حدلةت أعدغى يددلػ الحردؽل  مدج تقددديغ ايحدث لمكيدلس ) ددغجك 
 ا لعسل الةلحث  دة مفنغات لمردق قهث:

 :Face Validity( الرجق الغاىخي 1   
لةلحث   قغات السكيلس قبل تطبيقه  مج ان أ زل طغتقة لحدلب الردق العلهغ ك هث ان يعغر ا

مجسؽ ة مؼ السحكستؼ ال يؼ يلرحؽن بللخبغة اللث تسكش ػ مؼ الحكػ  مج لخحية  قغات السكيلس  ث قيلس 
الخللية السغاد قيل  لك بحتث تجعل الةلحث مطسنشلم الج لرائ ػ قتصع  بل حكلم اللث يلحدال  مت دل مععس دػ أق 

(. ققد تحقال ه ا الشؽ  مؼ الردق  ث السكيدلس الحدللثا قذلدغ 71٢: 70٣0ك%(  صكثغ )الكبيدث30بشدةة )
 شدمل  غر السكيدلسك ق قغاتدهك قاددائل اة لبدةك قاللعميسدلت  مدج مجسؽ دة مدؼ السحكسدتؼ السلخرردتؼ  دث 

 تدان  مػ الشحي. اسل ذاغ  لبقلم.م
 :Constract Validityصجق البشاء ( 2   

ردددق قبددؽةمك اذ يددغى  دددد ابتددغ مددؼ السخلرددتؼ اقدده يلحددال مددع  ددؽهغ يرعددد لدددق البشددل  أكثددغ أقددؽا  ال
(ك قتلحقددال هدد ا ٣١٣ :٣440مح ددؽم أيبددل لمردددق مددؼ حتددث تذددةع السكيددلس بددللسعشج العددلم )ا مددلم قلعددغقنك 

الشؽ  مؼ الردقك حتشسل يكؽن لديشل معيلر ققغر  مج أ ل ه ان السكيلس يكيي بشل م قعغتدلم محدددام. ققدد تدؽ غ 



للؽظي  مؼ عخل ا مؽب السجسدؽ لتؼ الطدغ تلتؼ ق خقدة مؼ الردق  ث مكيلس الذخرية الممة ا ه ا الشؽ 
   در ة الحقغة بللسجسؽ  الكمث لمسكيلس.

  :Reliabilityثانيًا. الثبات   
 : Test- Retest)( طخيقة االتداق الخارجي )إعادة االختبار 1   

سثمددة مددؼ ا ددغاد السجلسددع السددغاد درا ددلهك تددػ ا ددلدة تلزددسؼ هدد ه الطغتقددة تطبتددال السكيددلس  مددج  تشددة م
تطبتال السكيلس  مت ل مغة أعدغى بعدد مدغقر مددة مشل دةة مدؼ الدزمؼك قلقدد قدلم الةلحدث ب  دلدة تطبتدال السكيدلس 

(  ددغدام مددؼ العتشددة ذات ددلك بعددد مددغقر ا ددبؽ تؼ مددؼ ٢0ذاتدده مددغة أعددغىا ة ددلخغاج الثةددلت ب دد ه الطغتقددة  مددج )
د ا لعسلل معلمل ارتةلط بتغ ؽن لملعغف  مج طبيعدة العخقدة بدتؼ در دلت اللطبتدال ا قل اللطبتال ا قلك قاع

 الحيددلة الؽ ؽديددةك قالقدد  در ددلت الثةددلت اددلآلتث: قالثددلقثك ظ ددغ أن قيسددة معلمددل الثةددلت لمسكيددلس قمجلةتدده
 0.2١7 قبددؽل اةعددغتؼ 0.3١1 حددب الدد ات 0.2٠7 اللكيدد  الشحدددث 0.21٣اةقحلددلح  مددج الخبددغة  0.372

 0.3١١ الكمية بتشسل الق  در ة الثةلت 0.3٠٣ مؽ ع اللقتيػ الداعمث
 ( االتداق الجاخمي )معامل الفاكخونباخ(: 2   

يذددتغ معلمددل الثةددلت السدددلخغج ب دد ه الطغتقددة الددج اةرتةددلط الددداعمث بددتؼ  قددغات السكيددلس ) تغادددؽنك 
: ٣434ؼ  قغة الج أعغى )تؽرقدايغ قليجؼك (ك اذ يعلسد ه ا ا  مؽب  مج اتدلق أدا  الحغد م٢١0: ٣44٣
 (. قلحدددلب الثةددلت ب دد ه الطغتقددة تددػ ا ددلعسلل معلدلددة الحلكغققةددلخ لمسكيددلس اكددل قلمسجددلةت السكؽقددة لددهك24

حدب  0.20٣اللكيد  الشحددث 0.227 اةقحللح  مج الخبغة 0.13٢ الحيلة الؽ ؽديةقالق  الدر لت الآلتث 
قتعددددددد  0.270 الدر ددددددة الكميددددددة 0.140 مؽ ددددددع اللقتدددددديػ الددددددداعمث 0.20٠ قبؽل اةعغتؼ 0.113 ال ات

  تدة قمقبؽلة ق ال معيلر  ليكغت  قالحلكغققةلخ  ث الثةلت. در لت الثةلت ه ه
 

 :وصف السكياس وترحيحو وحداب الجرجة الكمية 
اقع مجلةت بؽ   لة(  قغة مؽز ة  مج ٠٢الةح السكيلس بعد ا لكسلل اة غا ات الدلبقة مكؽقلم مؼ )

(  قددغات  ددث مجددلل 3(  قددغات  ددث مجددلل اةقحلددلح  مددج الخبددغةك ق)3(  قددغات  ددث مجددلل الحيددلة الؽ ؽديددة ق)2)
(  قدغات  دث 3(  قدغات  دث مجدلل قبدؽل اةعدغتؼك ق)2(  قغات  دث مجدلل حدب الد اتك ق)2اللكي  الشحدثك ق)

كددل الؽقد  اق مععسددهك لبدة )مجدلل مؽ دع اللقتدديػ الدداعمث. يدددلجتب  دث  دؽئ ل الحددغد  مدج تددخث بددائل له 
( تددخث در ددلت  ددث حددتؼ يعطددج لمبددديل كددل الؽقدد  اق مععسدده(ك قتددلػ ا طددل  البددديل )قاعدد  اةحيددلنك قابدددام 

)ابدام( در ة قاحدةك امل  ث حللة الحقغات العكدية  تلػ ا طل  در لت تمدغ البددائل بدللعكيك قاد لغ  د ن السددى 
( قاسلؽ ددد  غ ددث ٠٢در ددة هددث ) ( قادقددج٣١٢غد هددث )الشعددغ    مددج در ددة يسكددؼ ان يحرددل  مت ددل الحدد

 (.٣يشعغ ممحال ) ك(40)
 



 نتائج البحث: 
 . تعخف الذخةةةةةرية كامةةةةةةةةمة التؾعيف لةةةجى األقميات1
 التي تعخضت لعشف الجسةةةةةةةاعات االرىابية في العخاق:   

لس الذخردية اظ غ اللحمتل اةحرلئث لبيلقلت الةحث ان السلؽ د الحدلبث   دغاد العتشدة  مدج مكيد
( 40(ك فيسدل ادلن السلؽ دد الحغ دث )٣٣,02١7( قالقحغاف معيلر  قدره )٣0٢,١30كلممة اللؽظي  الن )

ق شددد مقلرقددة السلؽ ددد الحدددلبث لعتشددة الةحددث بللسلؽ ددد الحغ ددث لمسكيددلس قال ددلعسلل اةعلةددلر اللددلئث لعتشددة 
 شددد مدددلؽى  (٣,41لكيسددة الجدقليددة )مددؼ ا أكبددغ( قهددث 72,224قاحدددةا قجددد ان الكيسددة الللئيددة السحدددؽاة )

 ( يؽ ح ذلغ.٠(ك ق دقل )١44( ق بدر ة حغتة )0,0٢دةلة )

 (4ججول )
 الذخرية كاممة التؾعيفالفخق بيؽ الستؾس  الحدابي والستؾس  الفخضي لجرجات افخاد العيشة عمى مكياس 

 الستؾس  العيشة
 الحدابي

االنحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخاف 
 السعياري 

الؾسةةةةةةةةةةة  
 الفخضي

درجةةةةةةة  يةالكيسة التائ
 الحخية

مدةةةةتؾى 
داللةةةةةةةةةةةة  

 الججولية السحدؾبة 5...

 دالة 399 1.96 27.779 90 11.073 105.380 400

يحددغ ذلدغ للذخردية الممدة اللؽظيد ك اذ ا دغاد تمدغ ا قميدلت يلددسؽن ب( يلزدح بدصن ٠قمؼ الجددقل )
تعلبغ أكثدغ قزدجلم. بعدد السدغقر بلمدغ الستل الطبيعث لدي ػ  ث ا لدة تشعيػ الذخرية ق خقل ل بللحيلة بطغق 

الردددعلب قاةزمدددلت. حتدددث ان تغتتدددغ الذخردددية  سميدددة مددددلسغة  تفاددددهل الشز دددة الحعميدددة قاة دددلةلقية للطدددؽتغ 
الددد ات. قان  سميدددة تشسيدددة الذخرددديةك تحددددث ا دددلسغارتة ابتدددغة داعدددل ا دددغاد تمدددغ ا قميدددلتك ق دددث الؽقددد  قحددددهك 

لحيدلة. قحددب الشعغتدة  د ن ذلدغ الستدل  طدغ  لددى الكدلئؼ الةذدغ  تغتتغات قتعدديخت  دث طدغق ق دؽدهػ  دث ا
 للشسية ال طلقلته بللطغق اللث تدل د  مج الححل   مج الكلئؼ الةذغ  ق اتغا  حيلته. 

قان ا دغاد تمدغ ا قميدلت اتج دؽا قحدؽ أن يردةحؽا أنخللدلم يعسمدؽن بكلمدل قظدلئح ػ بعدد اةزمدلت اللدث 
كثغ اقحللحلم  مج السعمؽمدلت قالخبدغات الجديددةك قأكثدغ مديخم لمدلعمػ مدؼ الذددائد تعغ ؽا ل ل قذلغ متزهػ بصق ػ أ

اللددث مددغت ب ددػ قاللعلمددل مع ددلك قمددؼ السشل ددة الكميددة الحزددلرتة اللددث اكلدددبل ل نخردديلت ػ  بددغ اللددلرتل  ددد 
لسل يدلم.  ؽامل اللعغتة قاللحكغ. قاذكل  لمك يرةحؽن أكثغ قدرة  مدج اةقخدغاط  دث  دمؽك حكديػ قإيجدلبث ا 

قالدبب  ث قدرت ػ قامكلقلت ػ  مج العيش بذدكل المدل  دث قطدلق أق دعا هدؽ أن لددي ػ هد ه الثقدة الكلمشدة  دث 
 (.Proctor, 2015: 5)أقحد ػ اصدقات  ديغة بللثقة لسؽا  ة الحيلة قمرل ب ل قالعغقف اللث تحيد ب ػ 



 Verheul, etؽال قزمخئه )( قدرا ة  غت Seeman, 1984قتلحال ه ه الشليجة مع درا ة  يسلن )
al, 2008( قدرا ة اتؼ ق زقاتغملن )Knee & Zuckerman, 1996( قدرا ة تؽمل تمؽ )Tomasello, 

ق دغز   دث الذخردية الممدة (. حتث ق دغت هد ه الشلدلئ  د سدلم لمسشعدؽر الغ Haidt, 2012( قهليدت )2016
 اللؽظي .

 ةةةةةمة التؾعيف لةةةةجى األقميات التةةةةي تعةةةةةةخف داللة الفخوق في الذةةةةةةخرية كام. 2
 :تعخضت لعشف الجساعات االرىابية في العخاق عمى وفق متغيخي الجشذ واألقمية   

لغدددغر تعددددغف دةلددددة الحددددغقق بددددتؼ ملؽ ددددطلت در دددلت ا ددددغاد العتشددددة  مددددج مكيددددلس الذخرددددية الممددددة 
ك قالسدديحيةك قالذدةغ( ا دلعسل الةلحدث تحمتدل ك قإقلتدلم( قا قميدة )ا يزتديدةام )ذادؽر  اللؽظي  ق ال ملغتدغ الجدشي

 (٢(ك قالق  الحغقق اسل مؽ حة  ث الجدقل )0.0٢اللةليؼ الثشلئث  ق ال مدلؽى الدةلة )
 (5ججول )

 تحميل التبايؽ الثشائي لمفخوق في الجشذ واألقمية في مكياس الذخرية كاممة التؾعيف

 مرجر التبايؽ
 

 مجسؾعة السخبعات
S-S 

درجةةةةةةةة 
 الحخية
D-F 

متؾسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 السخبعات

M-S 

الكيسةةةةةةةةةةةةةةةة 
 الفائية

F 

الكيسةةةةةةةةة 
 الججولية

مدةةةتؾى 
 الجاللة
S-g 

   26.459 2306.167 1 2306.167 الجشذ

 

0.05 

  38.917 3392.057 2 6784.113 األقمية
 التفاعل

 x)الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةشذ 
 األقمية(

7195.833 2 3597.916 41.279 
3.84 

 87.161 394 34341.606 الخظأ
 400 4490902.000 الكمي
 :يلزح( ٢الجدقل )مؼ ق 

مكيدددلس يلزدددح مدددؼ الجددددقل الددددلبال أن الحدددغق بدددتؼ الددد اؽر قاإلقدددلث  مدددج  أ. الفةةةخق وفةةةق متغيةةةخ الجةةةشذ: 
مع الكيسة ( 71,٠٢4ان الحغق دال احرلئيلم  شدمل ققلرن الكيسة الحلئية السحدؽاة ) الذخرية الممة اللؽظي 

(ك اذ بمددد  السلؽ دددد الحددددلبث لمددد اؽر 0,0٢الدةلدددة اإلحردددلئية  شدددد ) (  شدددد مددددلؽى ١,3٠الجدقليدددة الةللغدددة )
( الددددد   يخلمددددد  اثتدددددغا  دددددؼ السلؽ دددددد الحددددددلبث لهقدددددلث الةدددددلل  ٣0,07٣( بدددددلقحغاف معيدددددلر  )714,٣0١)
  .(٣٣,304( بلقحغاف معيلر  )١٢٢,٣03)



مج ق ال ملغتغ ا قمية دال ( أن الحغق بتؼ ا غاد العتشة  ٢يلزح مؼ الجدقل ) ب. الفخق وفق متغيخ األقمية:
(  شدد مدددلؽى ١,3٠مدع الكيسددة الجدقليدة الةللغددة )( ١3,4٣2احردلئيلم  شددمل ققددلرن الكيسدة الحلئيددة السحددؽاة )

(ك  عشدددمل ققددلرن السلؽ ددطلت الحدددلبية ق ددال قددؽ  ا قميددة قجدددهل مخلمحددة فيسددل بتش ددلك 0,0٢الدةلددة اإلحرددلئية )
 (.1قاسل  ث الجدقل )

 (6ججول )
 تؾسظات الحدابية  واالنحخافات السعيارية في الذخرية كاممة التؾعيف وفق متغيخ األقميةالس

 االنحخاف السعياري  الؾس  الحدابي األقمية
 8.701 103.363 األيديجية
 10.932 102.532 السديحية

 12.251 110.484 الذبػ
مدددج مكيدددلس الذخردددية الممدددة   ا قميدددلت الدددثخثقددددلشل  مسدددل  دددبال أن هشدددلك  غققدددلم بدددتؼ مجسؽ دددلت 

اللؽظيددد  قهددد ا يعشدددث أن هشدددلك  دددث ا قدددل ملؽ دددطلم قاحددددام يخلمددد   دددؼ ملؽ دددد لعدددغ أق  دددؼ مجسؽ دددة مدددؼ 
السلؽ طلت بحغقق ذات دةلة احردلئيةك قلسدل ادلن تحمتدل اللةدليؼ ة يعطتشدل  دؽى قيسدة قاحددةك  قدد ا دلعسم  

لعلةددلر الحددغقق الدالددة برددؽرة أمتشددة(. ققددد أظ ددغت مسقلرقددلت السلعددددة اللددث ترددد ج )بل Scheffe طغتقددة ندديفيه
(ك اسدل  دث الجددقل 0,0٢الشللئ   شد مقلرقة السلؽ طلت الثختة ان بعز ل دال احردلئيلم  شدد مددلؽى دةلدة )

(2). 

 (7ججول )
 مقارنة الستؾسظات الحدابية وفق متغيخ األقمية بظخيقة شيفيو

 السجسؾعات
 الستؾسظات 

 ةالسجسؾعات بالسقارن
 الذبػ السديحية األيديجية

 *7.1205 0.8315 - 103.3636 األيديجية
 *7.9520 - - 102.5321 السديحية

 - - - 110.4841 الذبػ
* تذدددتغ الدددج ق دددؽد  دددغق بدددتؼ السلؽ دددطتؼ  مدددج مكيدددلس الذخردددية الممدددة اللؽظيددد ك حتدددث تؽ دددح 

لممددة اللؽظيدد  مددؼ ا يزتددديتؼ قالسددديحتتؼ ( بدد ن الذددةغ أكثددغ اتدددلملم بللذخرددية ا77السقلرقددلت  ددث الجدددقل )
بددددتؼ ا يزتددددديتؼ (ك قلددددػ يع ددددغ  ددددغق 0,0٢اللددددث هددددث أقددددل مددددؼ مدددددلؽى دةلددددة ) (0,000 شددددد قيسددددة  دددديجسل )

 .(0,0٢( اللث هث اكبغ مؼ مدلؽى دةلة )0,22٣قالسديحتتؼ  شد قيسة  يجسل )



ا قميددلت الثختددة مدؼ الدد اؽر قاإلقددلث  ( أن الحددغقق بدتؼ٢يلزددح مدؼ الجدددقل ) تفاعةةل الجةةشذ واألقميةةة: ددد.   
( مددع الكيسددة الجدقليددة ٠٣,724تغقددج الددج مدددلؽى الدةلددة اةحرددلئية  شدددمل ققددلرن الكيسددة الحلئيددة السحدددؽاة )

(ك قه ا يدلل  مج تحل ل الجشي مع ا قمية  ث اللدصتتغ  مدج  در دة 0,0٢(  شد مدلؽى دةلة )١,3٠الةللغة )
 خرية الممة اللؽظي  . ا غاد العتشة  مج مكيلس الذ

قلسدددل ادددلن تحمتدددل اللةدددليؼ يعطدددث در دددة قاحددددة تددددل  مدددج ق دددؽد اإلتدددغ مدددؼ  دمدددهك قة يبدددتؼ أ  مدددؼ 
الجشدددتؼ )ذاددؽرك اقددلث( قا قميددلت )ا يزتديددةك قالسددديحيةك قالذددةغ( ا مددج  ددث الذخرددية الممددة اللؽظيدد   ددث 

طلت هد ه السجسؽ دلتك قالد   يعشدث ان هشدلك اللحل ل الثشلئثا  خ بد مؼ تعغف ق ؽد اتدغ لملحل دل بدتؼ ملؽ د
 ( ملؽ طلت السجسؽ لت الدلة.3 مج اةقل ملؽ طلم قاحدام يخلم   ؼ السلؽ طلت اةعغىك قتع غ  دقل )

 (8ججول، )
 متؾسظات افخاد السجسؾعات وفق متغيخ الجشذ

 الجشذ               
 االناث الحكؾر األقمية

 104.920 102.402 األيديجية
 99.723 104.661 السديحية
 120.442 103.486 الذبػ

 
قلغغر تعغف الحغقق الدالة بدتؼ ملؽ دطلت تمدغ السجسؽ دلتا قدلم الةلحدث بل دلعسلل اعلةدلر نديفيهك 

 (.4قاسل مؽ ؽح  ث الجدقل )

 (9ججول )
 نتائج اختبار شيفيو في تفاعل الجشذ واألقمية عمى مكياس الذخرية كاممة التؾعيف

 الستؾسظات التفاعالت العجد
 يسة شيفيوق

)الفخق بيؽ 
 الستؾسظات(

قيسة 
 سيجسا

 مدتؾى الجاللة
0,05 

 اقلث ايزتديلت -ذاؽر ايزتديتؼ  ٣
102.402 

 غق غتغ دال  0.726 2.518
 104.920 احرلئيل

 ذاؽر مديح -ذاؽر ايزتديتؼ  7
102.402 

2.259 0.813 
 غق غتغ دال 
 104.661 احرلئيل

 غق غتغ دال  0.755 2.678 102.402 مديحاقلث  -ذاؽر ايزتديتؼ  ١



 احرلئيل 99.723

 ذاؽر نةغ -ذاؽر ايزتديتؼ  ٠
102.402 

 غق غتغ دال  0.989 1.084
 103.486 احرلئيل

 اقلث نةغ -ذاؽر ايزتديتؼ  ٢
102.402 

  غق دال احرلئيل 0.000 *18.040
120.442 

 ذاؽر مديح -اقلث ايزتديلت  1
104.920 

0.259 1.000 
 غق غتغ دال 
 104.661 احرلئيل

 اقلث مديح -اقلث ايزتديلت  2
104.920 

5.197 0.142 
 غق غتغ دال 
 99.723 احرلئيل

 ذاؽر نةغ -اقلث ايزتديلت  3
104.920 

 غق غتغ دال  0.977 1.434
 103.486 احرلئيل

 اقلث نةغ -اقلث ايزتديلت  4
104.920 

  غق دال احرلئيل 0.000 *15.521
120.442 

 اقلث مديح -ذاؽر مديح ٣0
104.661 

4.937 0.191 
 غق غتغ دال 
 99.723 احرلئيل

 ذاؽر نةغ -ذاؽر مديح  ٣٣
104.661 

 غق غتغ دال  0.991 1.174
 103.486 احرلئيل

 اقلث نةغ -ذاؽر مديح  ٣7
104.661 

  غق دال احرلئيل 0.000 *15.781
120.442 

 ذاؽر نةغ -اقلث مديح  ٣١
99.723 

3.763 0.460 
 غق غتغ دال 
 103.486 احرلئيل

 اقلث نةغ -اقلث مديح  ٣٠
99.723 

  غق دال احرلئيل 0.000 *20.718
120.442 

 اقلث نةغ -ذاؽر نةغ  ٣٢
103.486 

  غق دال احرلئيل 0.000 *16.955
120.442 

 



أن الحددغق دال احردلئيل لردللح أ مددج ق دد حددلبثك لكددؽن قيسدة  ديجسل أقددل مدؼ مددلؽى الدةلددة * تذدتغ الدج 
 . (0.05اةحرلئية )

ق قددلم لشعغتددة ذلددغ ميددة الذددةغك ققددد يعدؽد قمدؼ مخحعددة الحددغقق الدالددة قجددهل  سيعددلم  شددد اةقددلث مدؼ اق
الدمبية لمخبغات اللث تعغ دؽا  ج تدارك اةتلررق غز بصن ا غاد اقمية الذةغ قعللة اةقلث مش ػ اكثغ قدرة  م

الدلئدة بتؼ ا غاد مجسؽ ة الذةغ اجسل ة مؽا  دة  العخقلت ىا بحعل طبيعةل ل مقلرقةم بص غاد الجسل لت اةعغ 
ة مدع الحيدل الدج العديش بل دلسلل  ملكلمدل  دث ادل لحعدة مدؼ لحعدلتسدةك يعززهدل مدتم ػ لسفللمخبغات القل ية قا

غقددة ازا  ا ددلةعلد اق تذددؽته لةعزدد لك  زددخم  ددؼ العدديش بطغتقددة بشددل ة ق ل مددة قم ق ددث المددل بددللخبغات دقن 
اللددددث تعغ ددددؽا ل ددددلك مددددع اتدددددلم ػ بلقددددديغ  ددددللث لمدددد ات قالذددددعؽر ب ددددل  مددددج قحددددؽ ايجددددلبث قالستددددل                السلغتددددغات

مددع قددز ل ػ لخ ددلقخلية  يددةيددة قايجلبقزتددلدة اةرتةددلط ب ددػ  بددغ  خقددلت حكيكالددج رتتددة قتقبددل عبددغات اةعددغتؼ 
 اللث تعكي تقة  للية بللشحي قلعسل مل يذعغقن اقه الرؽاب.

قتغى الةلحث ان  سل ة الذةغ مقلرقة بل قميلت اةعغى تعغ ؽا لسدلؽى  ش  اقل مؼ اةعغتؼ ه ا 
 ج مكيلس الذخرية الممة اللؽظي .قد يحدغ ارتحل  در ل ػ  م

 
 :التؾصيات 

 مؼ عخل الشللئ  اللث تؽلل الت ل الةلحثك يؽلث بسل يصتث:

  تؽ يدده السف دددلت ذات العخقددة السةلنددغة قالسشعسددلت الس لسددة بدد لغ بللعسددل  مددج تطددؽتغ بددغام  ا ددلدة
 رددح  ب ددػ لددػ تكددؼ اللصهتددل قالددد ػ الشحدددث قاة لسددل ث   ددغاد تمددغ ا قميددلتا اددؽن اةزمددلت اللددث 

 ا ليلدية قلػ تغحػ القؽى الشحدية لدي ػ.
  د ؽة السف دلت الديشيدة قاة خميدة قاللغاؽتدة قمشعسدلت السجلسدع السددقث ذات العخقدة للكثيد  العسدل

قاقلغاح البغام  الدا سة ةحلغام اللشؽ  اة لسل ث قاللةليؼ الثقل ث قانل ة قديػ اللددلمح ققبد  اللعردب 
 لسخلم .ققبؽل اةعغ ا

 .اةرتقل  ببغام  ا لدة تصهتل الشدل  ا يزتديلت الشل يلت مؼ  ش  الجسل لت اةرهلبية 
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 ك ر للة مل دلتغ غتغ مشذؽرةك  لمعة اةزهغك  مدطتؼ.طمبة الرف الحادي عذخ بسحافغة غدة
 ( ٣43٣الزقاعدددثك  بدددد الجمتددددل قلعدددغقن :)دار الكلدددب لمطةل ددددة قالشذدددغك  لمعددددة  كختبةةةةارات والسقةةةاييذ الشفدةةةةيةاال

 .السؽللك العغاق
 ( 7070 بؽتك لةة مجتد :)ك دار اقراق لمشذدغك ٣ك طآالم اليؾية  األقميات فةي العةخاق و مخاضةات اليؾيةة الؾطشيةة

 بغداد.
  (: ا قميدلت  ددث العدغاقك الدد اكغةك ال ؽتدةك اللحددديلتك مف ددة مدددلرات لملشسيدة الثقلفيددة قاة خميددةك 70٣١ ددعد ) دمؽمك

 بغداد.
 ( ٣43١نملزك دارقن :)غ سة د حسد قلث الكغاؽلث ق  مث  بد الغحسؼ الكيدثك مطةعة  لمعدة ت كنغخيات الذخرية

 بغداد. العغاق.
 ( 70٣٣العل ددسثك رتددلر :) فاعميةةة بخنةةامج ارشةةادي قةةائؼ عمةةى االرشةةاد الستسخكةةد عمةةى العسيةةل والتغحيةةة الخاجعةةة
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 المالحق:

 (1ممحق )

 مكياس الذخرية كاممة التؾعيف برؾرتو الشيائية

 

 

 عديدي السدتجيب .. عديدتي السدتجيبة

 تحية طيبة..

قمؽ دددؽ ية قاة لبدددة  مت دددل بدقدددة بدددتؼ يدددديغ مجسؽ دددة مدددؼ الحقدددغات يغ دددج تحزدددمغ بقغا ت دددل بعشليدددة 
( تح  البديل ال   يشطبال  ميغ قتعبغ  ؼ رأيغ ق لحعج ا لبلغ بلقدديغ قلغاحة قذلغ بؽ ع  خمة )

الةلحث قلؼ يطمع  مت ل احد  ؽاهك  مسلم اقه ة تؽ د ا لبة لحيحة قاعغى علطنة بسقدار مل تعبغ  ؼ ق  ة 
الةلحث فيكػ مؼ لدغاحة قلددقا   دؽ لمدٌل فديكػ عتدغام  دث اللعدلقن قعغك تجله تمغ السؽاق ك ققعغام لسل يجده 

 معه  ث اة لبة  مج  سيع الحقغات عدمة لمعمػ قالسعغ ة.

 قلغ  لئال الذكغ قاللقديغ

 ومؽ السثال اآلتي تتزح كيفية االجابة: 

 الفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخات ت
 بجائل االجابة

 كل الؾقت او معغسو بعض االحيان ابجاً 
    لد  القدرة  مج اللخم  مؼ السؽاق  الحغ ة  1
 

 الجشي:             ذاغ )     (     اقثج)     (       
 
 
 السذخف 

 أ م د سالم ىاشؼ حافظ

  لمعة القلد ية
 / قدػ  مػ الشحي اآلدابكمية 

 الدرا لت العميل

 طالب الساجدتيخ
 حيجر عبج الكاعؼ سعجون 



كل الؾقت او  بعض االحيان ابجاً  الفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخات ت
 معغسو

    اشعش بأٍ اعُش دُاحٍ وّا اسغب فعلا  1
حعشف شخصُخٍ بّا احفشد به عٓ اِخشَٓ وٌُش بّا اشخشن  2

 به ِعهُ
   

ِٓ اٌّهُ ٌٍ اْ اعُش بطشَمت حعىش اصٍىبٍ اٌّخفشد فٍ  3

 اٌذُاة
   

    اعُش وً ٌذظت جذَذة بشىً واًِ وبّا حضخذمه 4
    حعاٍٍِ ِع اِخشَٓال اوشف عٓ شخصُخٍ باٌىاًِ عٕذ  5
    اعُش بطشَمت حخفك ِع لٕاعاحٍ اٌشخصُت 6
    اشعش اْ ال ِعًٕ ٌذُاحٍ 7
    أا عًٍ وعٍ واًِ بّشاعشٌ 8
    أا عًٍ دساَت بذوافعٍ وسغباحٍ اٌخاصت 9
    َصفٍٕ االخشوْ بأٍ حٍمائٍ وٌضج ِخىٍفا 10
    اشعش باٌخىف ِٓ اظهاس عىاطفٍ اٌذمُمُت 11
    أا ِٕفخخ وال اخشٍ اٌخغُُش فٍ دُاحٍ 12
    افىش فٍ طشق جذَذة ٌعًّ االشُاء 13
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    أا لادس عًٍ حضىَت ِشىلحٍ بٕفضٍ 17
    دُاحٍ ِٓ وجزء البً اٌّاضٍ  18
    اآلخرين في مشاكلي على اللوم إلقاء إلى أميل 19
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