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الخالصة

حاول تتذه تتراهةلا ةلع تتعهةلال تتل ه ت ت هةللالق تتعه تتاثهاح تتاةاهةلحا تتا هةل تتا

عههوه القاه تتاه اةةلا تتعه

ةالنجتتاوهوةا اتتعهةلتترةذهلتتا هةلا ت ال هةللاا تتعهةتتبه لتتاهاوةلتتلهةلاولتتعهةتتبهال تتوهاحاةلتتعهةل قتتل هوهقتتاها ت ه
ةخاااله انعهةلالةععه لاقعه شوةلاعهوا ونتذهاتثه ه021ه)هاات ال ه اا تعهةتبهاوةلتلهةلاولتعهل لتا ه ه2117ه
-ه2118ه)ه.هه ه

ههههههةعتتاخااذهةتتبه تتراهةلا ةلعتتعهياليتتعهااوةذه تتبهاهاقاتتاةه حتتاةاهةلحاتتا هةل تتا

عه–هواقاتتاةه

اةةلاعهةالنجاوه-ههوهاقااةهةا اعهةلرةذه.هوهاعاخااذه ا هوعالله حقالاعهانهتاهاهةلوعت هةلحعتا بهوه
ةلتتووثهةلنع ت بهوهةالنح ت ةل هةلالاتتالرهوالااتتلهةلا تتا ه العتتوثهوهةلنع ت عهةلالواتتعهوهة خا تتالهةلاتتالبهللانتتعه

وةحا هلالالجعه ااناذهةلالةععه .ه

هههههوقاهاوق ذهةلالةععه ل هةلناالجهةآلااعها -ه

 -0اللاهةلا ال هةللاا عه ل هاحاةاهةلحاا هةل ا

يلهشاو اه .ه
ه
عهو انذهةل غو هةالجااا اعهة

 -2ثهاع تتاو هةا ات تتعهةل تترةذهل ا ت ت ال ه تتاثه ه17هو66ه%ه)ه انات تتاه تتتهاع تتاو هاةةت ت هةالنجت تتاوه ه3ه
و%60ه)ه.ه

 -3وجواه القعه عاعهعال عه اثهاقااةهاحاةاهةلحاا هةل ا
ةلرةذه.ه ه
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المقدمة :

ا ا تتلهةلت لاهاننتتاهنلتتاصهةتتبه قتتلهااعت ه ال تتغو هوة واتتاذهةلنفعتتاعهة ت هالتتاه قتلناهةلحا تتله قتتله

ةلحاتتا هةلعتته عهوةلااعتتول ه.ه تتلهالتتااذهلتتلو هةلحاتتا هو تتااذهالهتتلهاناتتا هاتتثهةلع ت و هةلع ت به.ه.هحاتتاه
اوةجتتاهةلفتتلاهةتتبهحاااتتاهةللااتتاهاتتثهةلاوةق ت هةل تتا

عهةلاتتبهاا تتاثهخ تلةذه اتتلهال تتو هةاهتتاهواحتتاةاه

ان تتوره ت هاقتتاالهةلق تتطهو وةاتتلهةلخ تتلهوةلاهااتتاهةتتبهاجتتاالذهةلحاتتا ه اةتتعهوقتتاهةنل عتتذه يتتالها ت ه
ةلاوةق هةل ا

عه

هالل هجوةن هشخقاعهةلفلاهلجاله اثهاوهاا ةل ه.هههههه ه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هةلاالحه هذهص2ه)ههههههههههههههههههه

ةال تتغو ه تتلهانوة هتتاه تتبهناتتاتهةلاقتتا هةلح تتالرهةلااعتتاليهةلتتررهاتتااره لت ه ةتلةوهةنح ةلةتتاذهاشت له لتتاه
هقال هواقاواعهةلناةهةبهةلاحاتلهااتاهاتااره لت هةعتاهاة هةلتنفةهةإلنعتاناعهوةعتان ةو ه اقااهتاهواتاااله

ةلرةذه.ه.هههههه ه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هةإلاال ه2110هص0ه) ه

وةلات ت ال ه ت ت ها تتلهةللق تتولهوخاق تتعهة تتبهةللق تتلهةلح تتاااها تتاارهاو ةلهة تتا الهواعاع تتااهة تتبه ا ا تتعهةلاناا تتعه
ةلاجاالاتتعهو تتبهةللنقتتلهةلهتتا هوةلا اشتتلهةتتبهةلاجاا ت ه نهتتاهاشت لهنق ت هةلاجاا ت ه.ه.هوةللاتتلهةلختتالجبه
اجللهةلا ال هاشلله الل اهوةلنجاحهواا هقاااهاهويقاهاه نفعهاهوا وثها يلهقو هوا يلهقااعهةتبهةلاجاات ه.ه

.هةهبهاوةقلهةلل اءهوةل ناءهواحالهةلاعاولااذهل هةلالوقاذهةلابهالالاهع ا هاه.هههه ه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هةلغقوثه2114هص2ه) ه
ه
واخولهةلا ال هةلللةقاعهاااةثهةللالهوا ا تاها ةل توهاهاتعهةتبهةلاجاات هايقتله ا هتاه تال يالهاتثهةلاعتاولااذه
ه

ةلابهجل اهاهةلاععهل

غو هةلنفعتاعه لتاهاثهالتااذهااوةل تاهةاقت ه اهتاه ت ءهةلحاتا هاتثهختاللهالااشتاهاه

ات هاعتلاهاه.ه.هةثه انتتذه اتتلهااووجتتعهةوااووجتتعهو تتبهااحاتتلها يتتله اشتتال عهةلتتووته اوحااتتاه.ه.هة تتاله
ثههةل تغو هةلنااجتعه تثهةلوةج تاذهةلانولاتعهوال اتعهة والاهواتوةالهةل ةلحتعهل لال تعهاوهةتبهحتاالذهة واتاذه

وخاقعهنحثهنلاصهةبهاجاا ه قفذه اهة وااذهحااه انذهةلا ال ه يا ةله قتالهالانتا هةللجتلهاتثهحاتاه
تتا هةالع تتاقلةلهوةلاهجا تتلهو تتا هةلش تتلوله ا ا تتاثهوةل ح تتاهةل تتاةل ه تتثهةلاع تتاق لهة ا تتاثه.ه.هةالنعت تاءهارثه

الل اذهلياليعهانوةيهاثهةل غو هاال طه هوااهثهةل اولوجاعه.هههههههههههههههههههههههه ه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هةإلاال ه2110هص5ه)ه ه
حاناتتاهاال تتلاهل تتغو هنااج تتعه تتثهاول تتاهةل اول تتوجبهوا تتاهالةةق تتاهاتتثهاش تتنجاذهوا تتلةاه ع تتل عهةلات ت يله

وةلغ

هاوهحاالذهةلقاةيهةلاعااله.ه ه

و تتغو هاال تتطه الااالعتتاذهة ع تلاعهةلنااجتتعه تتثهاول تتاهة عتتلرهوةالجااتتا بهوةلاتتبهانتتاجه تتثهة واتتاذه

وةلاشت ت الذهةلا تتبهاا تتله ه تتاهة ع تتل ه.ه.هو تتا هةالع تتاقلةلهة تتبهةلعت ت ثه هو ت تاايهةله تتا هوة وا تتاذهةلاالا تتعه
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وةالقاقاااعهةلابهااللاهلهاهة عل هو ا هو وحهةللااعهل اعاق لهاوهقاها وثهةل غو هنااجعه ثهةللاتله

ايله اواهةلاوله هوق عهاجولهةللالهواع هةلاتااله هوةإلجهتااهو يتل هعتا اذهةللاتله.هو تل هةللالقتاذه
ةبهةللاله…هةلخه.ه ه

رهاا اهلاةه ه) 1976 Reesه ثهاحاةاهةلحاا هةل ا

عه بهةلايالةذهةلابهاحااهةبهةل التعهةلاةخ اتعه

اوهةلخالجاعهوةلابهلهاهاثهةلشا هوةالعاا ةللاعه حااهايقلهةلقال هةلا افاعهل تالثهةلحتبهواا تثهاثهاتاارهةتبه
اقق ت هالجااهتتاه ل ت هة ت ةل هةتتبهةلع ت و هةإلنعتتانبهاوهعتتوءهاوةةقتتاها ت هةل التتعهاوه عتتاجا اذهع ت اعه ت ه
ةلجوةن هةلنفعاعهوةلجعااعهل فلاه .ه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه اناةه2112هص054ه)ه ه
اا حهاااهع طه ثهاحاةاهةلحاا هةل ا

عهاواةاهحااهاهنللةهل العهةللقتلهةلتررهنلتاصهةاتاهوهخاقتعه

ةلات ال هةللاا تتعه تتراهة حتتاةاهاتتثهشتتانهاهاثهاتتايله ت هةلحالتتعهةلنفعتتاعهوهايقتتله ا تتلهةلات ال هااتتاهاتتايله ت ه
اةةلااه تاهل لاتتلهوهلالنجتتاوهاوهةلنجتتاحهةتتبهحاااهتتاهواا تتاهاتتايله ت هةا اتتعهةلتترةذهلتتااهاه.واشتتاله انتتاو ةله
0977ةل ه ثهةا اعهةلرةذهاايله

هاناا هةلاف اتلهوةلاقتلةاذهوةالعتايال هةالنفلالاتعهة اتاهةلافت هاعتاو ه

ةا اعهةلرةذهةلاف ه الاالبهاةة هةالنجاوهوةنخف ذهةالعايال هةالنفلالاعه.ههههههههههههههههههه ه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هقليه2112هص43ه) ه

مشكمة الدراسة  :ه

االتتلاهةلات ال هةللاا تتعه لت هةللااتتاهاتتثهاحتتاةاهةلحاتتا هةل تتا

عهعتوةءهةتتبهةل اتتذهاوهةللاتتلهااتتاهاتتايلهعت اه

هقحاهاهةلنفعاعهوةلجعااعهاااهااارهةل هاتايلههةنجاو تاهةتبهةللاتلهاوهةتبهةل اتذهوقتاهاتايلهعت اه ت ه

ةا اعهةلرةذهلااهاه.ه.هوا اثهاش عهةلالةععهةلحالاعهةبهةلاعااالذهةالااعها ه
0هتهااهاعاو ه غو هاحاةاهةلحاا هلا هةلا ال هةللاا عه؟ ه

هه2هتهااهاعاو هاةةلاعهةالنجاوهلا هةلا ال هةللاا عه؟ ه
هه3هتهااهاعاو هةا اعهةلرةذهلا هةلا ال هةللاا عه؟ ه

4هته لهاوجاه القعه لا ا اعهاةلتعه حقتالااه تاثهاحتاةاهةلحاتا هةل تا

لا هةلا ال هةللاا عه؟ ه

عهواةةلاتعهةالنجتاوهوةا اتعهةلترةذه

حدود الدراسةهاهه ه
ااحااهةلالةععهةلحالاعه

ةبهاحاةلعهةل قل ه.ه ه

ه انتعهاتثهةلنعتاءهةللتااالذهةتبه لتاهاوةلتلهةلاولتعهل لتا ه ه-2117ه)2118ه

فروض الدراسة :

 -0نا ه القعه لا ا اعهعال عه اثهاحاةاهةلحاا هةل ا

 -2نا ه القعهةلا ا ااهعال عه اثهاحاةاهةلحاا هةل ا
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عهوهاةةلاعهةإلنجاوهلا هةلا ال هةللاا عه.هه ه
عهوةا اعهةلرةذهلا هةلا ال هةللاا عه.ه ه
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أهداف الدراسة :

هههههااحااها اة هةلالةععهةلحالاعهةبهاه ه
0هتهةلالل ه

هاعاو هاحاةاهةلحاا هةل ا

2هتهاللةعها يلهاقاالهاحاةاهةلحاا هةل ا

عهلا هةلا ال هةللاا عه.هه ه
هةلا ال هةللاا عههه

عههشا ه

3هتهةلالل ه

هاعاو هاةة هةالنجاوهلا هةلا ال هةللاا عه.هه

4هتهةلالل ه

هاعاو هةا اعهةلرةذهلا هةلا ال هةللاا عه.ه

 5هتهةلالل ه

هةللالقعه اثهالجاذهةلا ال هةللاا عه

هاقااةهاحتاةاهةلحاتا هةل تا

عههواقاتاةهاةةلاتعه

 6هتهةلالل ه

هةللالقعه اثهالجاذهةلا ال هةللاا عه

هاقااةهاحاةاهةلحاتا هةل تا

عههواقاتاةهةا اتعه

ةإلنجاوه.هه
ةلرةذه.ه ه

أهمية الدراسة :

هههههااعاليهاحاةاهةلحاا هةلاوااعهحا ه ثهةل لاهاناهل هالاهةبهةعا ا ااهاعتاال هاا
ةلررهجل اهاخ

تاذهةلحاتا هة اتله

هل غو هةلحاا هواعاجا هل لاااهاثهالا ل اهةلنفعاعهوةلجعااعهه.هه ه

وهان ها ااعه راهةلالةععهاثهاحاولاهاهةلالتل ه لت هةللالقتعه تاثهاحتاةاهةلحاتا هةل تا

عهواةةلاتعهةإلنجتاوه

وةا اعهةلرةذهلا هةلا ال هةللاا تعه.ةرهةتلاهةلا تولهةالجااتا به ت هةلات ال هةللاتلهختالتهةل اتذهلاشتال هةتبه
ااوةناعهة عل هوةلاعا اعهةبه ناءهةلاجاا ه.هو رةهاا ت هانهتاهاثهاحتافله قتحاهاهوحاوااهتاهلاعتلاهاعتلاهاه

ااتتاهايقتتله ا هتتاه تتال يالهاتتثهةلاعتتاولااذهةلاتتبهجل اهتتاهةلاعتتعهل

تتغو هةلنفعتتاعه لتتاهاثهالتتااذهااوةل تتاهةتتبه

ةللالهوةل اذهاااهجل هاهااللاهل تغو هةجااا اتعه–هاهناتعهونفعتاعهة حتاةاهةلحاتا هةل تا

اثهاوةجهتعهةلفتلاهل اوةقت هةلقتل عهةقتاها تاهعا ةلعتوثه ثهةلاوقت هةل تا

عهانشتاه تاا ه

ها قتبه الاعتلولاعه ت هةلفتلاهاتثه

ةجلهةلالل ه ل ه اةعهةلاقاالهةلابهااا هاهل بهاعا ا هاثهاجااوه راهةلاوةق هاثهانلولهاللةبهلاقاا ه
ةلاوةقت هةل تتا

عهةلاتتبهاالتتلاهلهتتاهواقا تا هقتتال هةلفتتلاه ت هةلالااتتلهات ه تتراهةلاوةقت هاوثهةلالتتلاه اتتعه

يالهع اعهجعااعهاوهنفعاعه.هههههههههههه ه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه اناةه2112هص064ه)ه ه
ولاوةجهعه راهةل غو هاا

هاثهةلا ال هةللاا عهةا اعهرةااعه الاتعه رهاشتالهعتا ااثه sabmanه)ةلت ه ثه

ةا ا تتعهةل تترةذهاااي تتلهة تتبهةلف تتل هةلشخق تتاعهةلال تتل ه تتثهةا تتاال هةلش تتخصهلقا ا تتاذهاا تتاهلا تتواثهةلعتت و ه

ةلا و هاناهوالاهةا اعهةلرةذهاثها هاا نوااذهةلقو هةلشخقاعهلا هة ةلةاهحااهاايلهال وةه ااتاهةتبه

وةقلاعهة ةلةاهل قاا ه ره اتلهاوهنشتا هةهتبهاعتا اهةلفتلاه ت هاوةجهتعهةل تغو هةلاتبهالال تاهةتبها ةلحتله
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حااااهةلاخا فعه.ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هقالحه0993هص460ه)ه ه
ل ثه رةهااهةعاالذهةلاوةق هةلحااااعهةل ا
الالهةإلقا عه اال

عهاثهقاااذهنفعاعهوخ لةذهواوااذهعتو هاتااره لت هةلافتايه

ةل اذهةلنفعاعهلا هةإلنعاثه وجتاه تا هولتا هةلات ال ه وجتاهختاصهةا حتاةاهةل تا

عه

التتاهخ ت ةل"ه ات ةل"ه ت هقتتحعهةلات ال هواوةونهتاهااتتاهاهتتااهاتتثه اانهتتاهةلنفعتتبهلاتتاهانشتتاه تتثهةل تتغو هاتتثه يتتاله
ع ت اعه لتتا هةلقتتال ه ت هةلا ا ت هوةللجتتوه تتثهااالعتتعهاهتتا هةلحاتتا هةلاوااتتعهوةنخفتتااهاةةلاتتعهةالنجتتاوهااتتاهه

اعت هلهتاهحالتعهاتثهةلاتوالهو تا هةلاتوةوثهةلنفعتبهوةلجعتابهوةلتررهارةهةعتاالهلاتا ه وا تعهه جتوذهةلات ال هاتتثه
ةلالااتتلهات هاحتتاةاهةلحاتتا هةل تتا

عهعتوةءهةتتبهةللاتتلهاوهةل اتتذه قتتول هااللاتتعهوا تتااهالتتا لها ت هةل تتغو ه

ق عهاةةلااهاهلالنجاوهوةا ااهاهل رةذه.ه.هوقاهاعافااهةلالناوثهةبهةإللشااهةبه ناءه لنااجهالشاارهلاخفتااه

احاةاهةلحاا هةل ا

عهوو

ه لةاجه لشتاااعهاواتاهاتثهةا اتعهةلترةذهواةةلاتعهةإلنجتاوهل ات ال ه.ه.هلاعتا ااهاه

ةبهاحقاطهلعالاهاه القول هةلقحاحعهةبهةل اذهوةللالهلرةهال اهاثهةال ااا ه ال ناءهةلنفعبهةلع ا هل ات ال هاتثه

اجلهاثها ل هةلا ال هاو ةلهقحاحاهةبهةلاجاا ه.ه.هلرةهاا

هة الهاخ ا اه اااهاتثهاجتلهةلاحاةلتعه ت ه

ةلا ال ه قااعهةاجا اعه ال هاعه ه قاله اللهاثهةلانااعهةلاجاالاعهواايلها يا ةلهةا الهةبهةلاجاا ه.ه

مفاهيم الدراسة :

اا ثهاللا هافا ا هةلالةععهوهاق حااهاه
 -0حتتاةاهةلحاتتا هةل تتا

هةلنحوهة ابهاه ه

عه لةاهتتاهلةواتتعهاعتتوقبهاه نهتتاهاجاو تتعهاتتثهةلا ةل اتتاذهةلنفعتتاعهوةل اناتتعه

وةلولةياعهوةلاوةق هةلشخقاعهنااجعهة وااذهوةلا هوالةذهوةلللو هةلقتل عهةلاتبهاالتلاهلهتاهةلفتلاهوااتل ه
يالهنفعاعه
هة

هةلفلاه.ههههههههههههههههههههههههههههههههه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هاعوقبه0990هص213ه)ه
لةهاه ةل ا هاه نهاهاغالهاةخ بهاوهخالجبهاثهش ناهاثهااارهةل هةعاجا عه نفلالاعهحاا هوهاعاال ه.ه ه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه لا اذه2114هص012ه)ه ه
والل ه جلةلاا"ه الالجتعهةل اتعهةلاتبهاحقتله اهتاهةلات ال هةللاا تعه ت هاقاتاةهاحتاةاهةلحاتا هةل تا

ةلاعاخا هةبه راهةلالةععه.هههه ه

 -2اةة هةإلنجاوهاه لةاهاولةرهاه ناهةلل عهةبه الهة شااءه عل عهو

عه

هنحوهاة لهقالهةإلا اثه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هةلل به2116هص56ه)ه

ههههوه وهةلاللا هةلررهاا نااهةل احيااث .ه

نهاهةلل عهةلاعاال هل علبه ل هةلنجاحهوةنجاوهة
ه
الل ه جلةلااهاه

االهةلقل عهوةلاغ ه

هةللق اذه

فاء هو ة لهاعاو هاثهة اةءهو وقذهققالهواقاةه الالجعهةلابهاحقله اهتاهةلات ال هةللاا تعه ت ه

ةلاقااةه.ه ه

 -3ةا ا تتعهةل تترةذهاهاللةه تتاه ان تتاولةهاه نه تتاه حع ت تاةهةلف تتلاه ال ف ت تاء هةلرةاا تتعهوةلق تتال ه ت ت هاحقا تتطهةلعت ت و ه
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ةلال و هوهةلاح هةبهةلللو هةلاحا ع
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هقالحه099ص463ه) ه

هواللةهتتاهةللتتالهاه نهت تاهيقتتعهةلفت تلاهةتتبهقا ةلاتتاهختتاللهةلاوةق ت هةلجاات تا هوةلاهوةق ت هرةذهةلا ال ت هةل ياتتل هو اتتله
ةلا لوةعهو بهة اقااةذهةلفلاهةبهقو هةلشخقاعها هةلال اوه

هةل فاء هةبهافعالهةلع و ه.هههههههههههههههههههههههههه ه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هةللاله2110هص020ه)هه ه
و وهةلاللا هةلنللرهةلررها نااهةل احيااثهةبه راهةلالةععه.ه ه

والل ه جلةلاا"ه الالجعهةل اعهلفا اعهةلرةذهةلابهاحقله اهاهةلا ال هةللاا عه

ةلاعاخا هةبهةلالةععهةلحالاعه .ه

هاقااةهةللتاله ه2110ه)ه

ةلات ال هةللاا تعهاه تبهةلات ال هةلااووجتعهةلاتبهلتااهاها فتالهواحقتله ت هاجتلهاتالبهاقا تله ا هتاهواقتو ه تتاولاثه

اعاعااثهةبهةلحاا هاولهة هواولهةلا ال هةللاا عه.هه ه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هةلف ف به0979هص5ه)ه ه

اإلطار النظري  :ه

لقبهافهو هةل غو هةلحااااعهةبه القااه لهاتثهةلعتوةءهةلنفعتبهوةال ت ةل هة ااااتاه اتلةهاتثهةلاةلعتاثه

ةقاهاشالهجونعوثهوهعالةعوثههه ه0986ه)ه ل هاثه نا ها يالة"ه حاةاهةلحاا هةل ا
ةلنفعاعهوةلفعاولوجاعهل فلاه ا ا ال اه غو اهنفعاعه.ه ه

عه

هةلولال ه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه اناةه2112هص002ه)ه ه
هواق حهةل تغ هلتاةهافهواتاهجااتاةهوةناتاهاااتاهجترولاه لت هةلقتلثهةلعتا ه شتله النت هةلاشتقعهاوهةلشتا ه

وةلاحنعهاااهةبهنهااعهةلقلثهةليااثه شلهةقاةعاخا ه الن هةلقو هاوهةل غ هاوهةإلجهااه.ه.هوقاهشهاهةلقلثه
ةلااع ه شله ااهاقولهالوةلوةه ه0966ه)هاوةااهةال ااا ه الةععهةل غو ه.هه ه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هةللوا عه2117هص00ه)ه ه
وةخا فذهةلنللااذهةلابهة ااذه ا ةلعتعهةل تغ ه قتاهالختاال هة

تلهةلنللاتعهةلاتبها ناهتاهوةن قتذهانهتاه

هاعاةها لهةعاولوجاعهاوهنفعاعهههاوهةجااا اعهاثه راهةلنللااذها -ه

 -0نظرية سيمي :هةعلهعا بهةل غ هةلنفعبهافعا ةلهةعتاولوجااهحاتاهاتل هاثهةل تغ هااغاتله اتلهاعتاقله
و وهةعاجا عهللااله ا

هاااوهةلشخصهواقفاه ت هاعتاةهةعتاجا ااهل التعهةل تا

ةعاجا عهاوهاناا اهالانعهاثهةالعاجا اذهاا ثهةالعاااللهةاهاه
.ه.هواثهةلها هاثهةالعاجا عهل

غو ه وهةلاحاةلعه

عه هواثه نتا ه

هاثهةلشخصهاق هاحذها يالهاو جه

هةل ااثهوةلحاا ه.هه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه يااثه2110هص54ه) ه
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ه

وحااهعا بهيالاهالةحلهلالعاجا عهاه ه

-0همرحمة التفاعل مع البيئة :هوةاهاهااحل هةلفلاهل افا لها هاقالهةل غ ه.ه ه

-2همرحمة المقاومة :هوةاهاهاحاولهةلفلاهاقاواعهاقالهةلاهاااه لهااهاا هاثه اقعهجعااعهونفعاعه.هه ه
-3همرحمةةةة اإلنهةةةا :هوةاه تتاهاع تتانو ه اق تتعهةلف تتلاهواقت ت حه ل تتعهلاشت ت الذهع تتوءهةلاوةة تتطهوةإلق تتا عه
ا ا ةلاه.هه ه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هAttwated :1990 pg 25ه)ه ه

ههو رةهااها ااه انوثه ه0987ه)هاثهةل غو هةعاجا عهلحاجاذهةعاولوجاعهونفعتاعهاعت هاهاوةقت هةلحاتا ه
ةلاخا فعهوةلابهاااره ل هاغالةذهجعااعهونفعاعهاوااهاثهةلقعهةل قاءهوةلاقاواعه.ه ه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هةللوا عه2117هص078ه)هه ه

-2هنظريةةة التقةةدير المعرفةةي :هقتتا ه تتراهةلنللاتتعهالوةلوةه ه0971ه)هوةلاقتتاالهةلاللةتتبهالااتتاه ت ه التتعه
ةلفلاهحااهاثهاقاال هةلاهاااهلاةهاجلاه هاا ةل ها ع هل لناقلهةلا ونعهل اوق ه.ه.هول ناه ةل عه اثه

ةل العهةلاحا عه الفلاهوخ لةااهةلشخقاعها هةل غو هو رل هاعتا ا هةلفتلاهافعتالهةلاوقت هوالااتاهاقاتا ه
ةلفلاهل اوق ه

ه ا ه وةالهانهاهةللوةالهةلشخقاعهوةللوةالهةلخالجاعهةلخاقعه ال العهةالجااا اتعه.ه

.ه وةللوةالهةلااق عه الاوق هنفعاه هوالل ه راهةلنللاعهةل غو ه نهاهانشت ه نتاااهاوجتاهانتاقاه تاثه
اا

اذهةلشخقاعهل فلاهوااارهرل ه ل هاقاا هةلاهاااهوه ا ةل اهةبهالح ااثه ااهاه -ه

المرحمة األولى :هو بهةلخاقاعه احاااهواللةعهاثه لاهة حاةاه بهةبهحاهرةاهاهشبءهاع هةل تغو ه
.هه ه

المرحمة الثانية :هو بهةلابهاحااهةاهاهةل هلةلطهةلابهاق حهل اغ ه

هةلاش الذهةلابهالهلهةتبهةلاوةقت ه

.ه ه

ه يااثه2110هص011ه)هه ه

و راهةلنللاعهال هاثهااهالا له ا

اه النع عهلفتلاهاتاهالهالا تله ترل ه النعت عهلفتلاه ختله.ه.هوااوقت هرلت ه

ت هعتتااذهشخقتتاعهةلفتتلاهوخ ةلاتتاهةلرةااتتعهواها ةلاتتاهةتتبهاحاتتلهةل تتغو هوحالاتتاهةلقتتحاعه اتتاهااوقت ه ت ه

وةالهرةذهق عه الاوةق هنفعاهق لهنويهةلاهاااه الاغالهةالجااا بهواا

اذهةلولافعه.ه ه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه اهةلحاااه2113هص78ه)ه ه
ااهلةااثهةلررهاا اهاثهةل غ هاحق اهاقعا هةلفلاهلاقتاال هةلرةااتعهل التل ه ت هاتا ه فاااهتاهواالءااهتاه

لا اتتعهةحاااجااتتاهواا

ةلاللةبهلألاوله.هه ه

ااتتاهواحتتااهةل تتغ ه نتتاااهاف تتوطها ال ت هةلحاتتا هواقتتاالهةلفتتلاهةلا افاتتعهواق تتاالاه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هةللوا عه2117هص078ه)ه ه

ااتتاهشتتولاوه ه0981ه)هاتتل ه ثهةل تتغو هاتتاه تتبه الهاهااتتاهاال تتاهةلفتتلاهلرةاتتاهواانتتاه هوعتتالاااهواع ت و اهة تتبه
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ةلحاا ه.هه ه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه عالره2116هص56ه)ه ه
ثالثةاً  :نظريةةة مةواري :هاتتل هاتوةلرهاثهةلحاجتتعهوافهتتو هةل تتغ هافهواتتاثهاعاعتتااثه ت هة ا تتالهاثهافهتتو ه
ةلحاجعهاايلهةلاحتااةذهةلاتايل هوةلجو لاتعهل عت و هوافهتو هةل تغ هاايتلهةلاحتااةذهةلاتايل هل عت و هةتبه

ةل العهوالل هةل غ ه ناهقفعهلاو ويه التبهاوهلشتخصهااعتلهههاوهالتوطهجهتواهةلفتلاهل وقتوله لت ه
ا هالاثه هواااوهاوةلره اثهنو اثهاثهةل غو ه ااهاال هاهةلفلاه بهاه ه

ها -ضغط بيتا :هواشاله ل هااللعهةلاو و اذهةل الاعهوة شخاصه ااهاال هاهةلفلاه ه

ه-ضةةغط ألفةةا :هواشتتاله لت هخقتتالصهةلاو تتو اذهوااللاهتتاه اتتاه تتبه.ه.ههواو تتحهاتوةلرهاثهعت و ه
ةلفتتلاها تلا ه تتالنويهة ولهواا تتاه ت ه تترةهةلافهتتو ها ااتتلهةلحاجتتعه هااتتاه نتتاااهاحتتااهةلافا تتله تتاثه
ةلاوق هةلحا لهوهةل غ هوةلحاجعهةلناش عهةهرةهااهال له ناه افهو هالفاه.هه

ه يااثه2110هص99ه)ه

رابعاً  :نظريةة كةوبرهاهاو تحه تو لهاعت ا هوات يالهةل تغو ه ت هةلفتلاهواتر لهاثه التعهةلفتلاهالا تلهاقتا ةله
ل

غو هاااهاااره ل هوجواهاهاااهلحاجعهاثهحاجاذهةلفلاهاوهاش لهخ ةلهاهااهةلفلاهوا اةةاهةبه

ةلحاا هةاشلله حالعهاثهةل غ ه هواحاولهةعاخاة ه لاهة عالةااجاذهل اوةةطها هةلاوقت هوةرةهلت ه
ا تتنجحهة تتبهةلاغ ت ت ه ت ت هةلاشت ت الذهوةع تتاالذهةل تتغو هلا ةلح تتله وا تتعهة نه تتاها تتااره لت ت ه ل تتاه

ة الةاهايلهاالةاهةلق هوة الةاهةللق اعهو ااهاااره ل هوااا هةلق طهوةال التا ه.ه.هوةنخفتااه
اقاالهةلرةذه.هه ه

خامسةةةاً  :نظريةةةة هةةةب :ها تتاه ت هاثهةللا تتلهرةهةلاا
ةلاا

ه عالره2116هص61ه)ه ه

تتاذهةلق ا تتعها تتااره ل ت هةلا تتلهحا تتاهاثهةلوا تتاا هة تتبه

تاذهالا تلهنو تاهاتثهةلحتوةةوهول تثه تتراهةلاا

تاذهارةهوةاذه ت هقتال هةلفتلاه ت هةالعتتاجا عه

لهاهوةلاوةةطهالهاهةإنهاهاااره لت هاعتاو ه تالهاتثهةلق تطه.ه.هو الاتالبهاقتلهقتال هةلفتلاه ت هةلال اتوه
واق لهقالااه ت هة اةءه وجتاه تا ه هوقتاهاتاارهةلواتاا هةلاعتاال هةتبهةلاا

تاذهوةل ةولتا ه تثهقتالةذه

ةلفتلاه لت هةلالت هوةقتاةثهةلل تعهةتبهة اةءه تلهو الاتالبهاتااره لت هةإلنهتا هةلنفعتبهواتاهاناجتاهاتتثه

ا لةاه االن وةءهوةإليال ه افاهة ع ا هو ا هةلقال ه

هة اةءه.هه ه

ه يااثه2110هص010ه)ه ه

ههههوالتتاهافهتتو هةل تتغو هةلنفعتتاعهاتتثهةلافتتا ا هرةذهةللالقتتعه القتتحعهةلنفعتتاعهحاتتاهاشتتالهالتتا له
ةل غو هةلنفعاعه ل هحاواهةخااللهةبهةلقحعهةلنفعاعهل فلاهوا اثهخ تول هةعتاالةلهةل تغو هةلنفعتاعه

تبهوةلا تتبهاااي تتلهة تتبهح تتاالذها تتثهةلاش تتاا هوه
ة تتبهايال تتاهةلعت ت اعهةلا تتبها تتثها لو تتاهحال تتعهةالحات تلةطهةلنفع ت ه
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ةلالا تتاال هوق تتعهةلاةةلاتتعهوةقتتاةثهةلقتتال ه ت هةال ا تتالهوق تتعهةإلنااجاتتعه اتتاهلهتتاهايتتله ت هقتتحعهولةا اتتعه

ةإلنعاثه.ه ه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هةلالالاوله2115هص76ه)ه ه
هههوةالحالةطهةلنفعبهاناجه ثهحالتعها توله تغو هةللاتلهعتوةءه انتذهاةخ اتعههة ههخالجاتعهاتااره تاول اه لت ه

ةالنهاالهةلنفعتبهوةلجعتابهوةللق تبهوةلهتلو هاتثهةلاوقت هةل تا

هاوهااةءهةللاتله قتول ه لاتعهاوهق تعهةلاةةلاتعه

اوهال هةللاله.هههههههههه ه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه عت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتالره2116ه

ص64ه)ه ه

وقاهاقن هةل غو هةلنفعاعهحع هاقاال اه ل هاه ه

 -0المصادر البيئية :هايله هةل و اءه–هةلافايهالجاذهةلحلةل ه…ه)ه.ه ه

 -2المصادر االجتماعية :هايله هعوءهةللالقاذهة علاعه هةالةاقاله ل هةلح هواقاالهةآلخلاثه…ه)ه.ه

 -3المصادر الشخصية :هايله هةلشلوله الرن ه–هةلحاجعهل ح هوةال ااا ه.ه.هةلق طهحتولهةلاعتاق له…ه
)ه

 -4المصادر المهنية :هايله هقلو عه لاهةللاله–هةالناقالهاثه الهآلخله–ه اواهةلاوله–هوااا ه
ةلال ه–هاع هةلاااله…ه)ه.هه

 -5المصادر االقتصادية :هايله هق عهةلالاواهةلاااره–ه ا هةلقال ه

هش ةلءهةلحاجاذه…ه)ه.ههههههههههههههههههههههههه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه حاااةذه2110هص044ه)ه ه

وقتتاهاق تتن هةل تتغو هحع ت هةلانشت ت هحا تتاهاع تتا هةل تتغو هةلا تتبهانشت ت ها تتثهاةختتلهةلف تتلاهنفع تتاه ال تتغو ه

تاالذهوةهحا اعتتاذهةلحالتتعهةلنفعتتاعهو تتا هةلقتتال ه ت هةل تتوحه هتتاهو اهتتاه.ه.هاوهقتتاها تتوثه
ه
ةلاةخ اتتعهنااجتتعهةنفلت
ةل تتغو هخالجا تتعهاااي تتعهة تتبهةللا تتلهوةللالق تتعهات ت هة ق تتاقاءهاوهخالة تتاذهاعت تلاعه–هاوه تتالطه–هاوها تتوذه

شخصه واوهاوهةلاللاهلاوقت هقتاا هافتاج ه.ه.هوعتوةءه انتذهةل تغو هاةخ اتعهة هخالجاتعهةلانشت هةهتبه
ااي تتلهةع تتاجا اذهلاغات تلةذهةل ال تتعه–هواشت ت لهةل تتغو هةلنفع تتاعهة ع تتاةهةلت تللاة.ه.ههةل تتررها نت ت ه ا تتاه قا تتعه

ةل غو هة خل ه.ههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هةإلاال ه2110هص5ه)ه

يالهنفعاعه
ااهاثهةل غو هةلنفعاعهاال ه هة

هجوةن هةلشخقاعهةلاخا فعهانهاهةآليالهةلنفعاعهايله هةلاواله

–هةلق تتطه–هةإلح تتا ه–هةالنع تتحا ه–هةله تتلو ه–هةإلحع تتاةه الالت ت هوةإلل تتاطه)ه.هواا تتاهق تتاها تتوثهةآلي تتاله

ةعتتاولوجاعهايتتلهاللافتتايهةتتبه تتغ هةلتتا ه–هوةختتااللهةلاتوةوثهةلهلاتتونبه.ه.ه)هوقتتاها تتوثهةآليتتالهقتتحاعهايتتلهههههه
هةلقلحعهةلالااعه–هاالةاهةلق ه–هة الةاهةلنفعاعهو ل هاقاواعهةلجع هلألالةاه)ه.هه ه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه لا اذه2114هص31ه)ه ه
حااهاثه نا ه القعها االاعه اثهةل غو هوة الةاهةلنفعاعهخاقعهارةهااه لةناهاثهةل غو هةلاةخ اعه به
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ةلاهااهةلنفعبهوةالعالاةاهلق ولهةلالاهو ل هةلاقاواعهاااهةل غو هةلخالجاعهةهبهقلو اذهةلالاالها ه
ةلاحا هةلخالجبه.هو ا هةلقال ه

هاوةجهعهةلاش الذه–هواحالهةلقاااذه.ههههههههههههههههههههههه ه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هةإلا تتال ه2110هص0ه)هوةل تتغو هةلنفع تتاعهقتتتاه
ا تتوثهةاجا اتتعهاواتتاهاتتثهقتتال هةلفتتلاه ت هاوةجهتتعهاحتتاااذهةلحاتتا هةلاوااتتعهانهتتاهةلالقاتتاذه–هةلتتووةته–ه نجتتا ه

ة ناءهوةلنجاحه–هةلافوطه.ه ه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هةلغق ت ت ت تتوثه2114هص2ه)هواو ت ت ت تتويهاةةلاتت ت ت تتعه
ةإلنجتتاوهاات يله لت هحتتاهاتتاه حتتاةاهةلحاتتا هةل تتا

عهةلاتتبهاالتتلاهلهتتاهةلات ال ه.ه.هةتتاةة هةإلنجتتاوهاايتتلهةحتتاه

ةلجوةن هةلهااعهةبهنلا هةلاوةة هةإلنعاناعه لوهختالله قتاهةلعتااناذهواتاه لتااه حتاهةلالتال هةلاااتو هل ا ةلعتعه
وةل حاهةبهاانااااذهةلشخقاعهوةلع و ه.ه.هواش لهاةة هةإلنجاوها اناه ااتعهةتبهنات هورتهاا االنتاه0953ه

ةقاهحلبه رةهةلاةة هاناه قاله الهاثهةال ااا هةهتوهةلتررهةعتا الهافهتو هةلحاجتعهلالنجتاوه لت هةلتاةة ه لت ه
ةإلنجاوه.هوهقاه وله رةهةلافهو هاثهنللاااهلالعايال هةلنش عهةلابهاال طه الع و هوالل هاا االناهاةةلاتعه
ةإلنجاوه نهاهة اةءهةبه وءهاعاو هاحااهلالااااوهوهةلافوطه.هه ه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هةلقت ت ت ت تتاةبه2111هص3ه)هةت ت ت ت تتبهحت ت ت ت تتاثهات ت ت ت تتل ه
عتتورلالناه ه0996ه)ه ثهةلتتاةة هلالنجتتاوه تتوهةلتتاة هل نجتتاحهواجتتاووهةلقتتلو اذهواا تتااثهاتتثهشتتخصهآلختتله
واثهيقاةعه خل هوالاااهجولااه

هةلانشلعهةالجااا اعه.ه ه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هSutherland 1996 pg 5ه)ه ه
هههههوقاهانللهلاةة هةإلنجاوهاناهلاةهلاهاقولهةعتاولوجاعه تله توهاةةت ها اعت هاتثهختاللهافا تلهةلفتلاه
تلبهولةءهةلافتوطه
ه
ا هةل العهةلاحا عه اهواثهخاللهخ تلةذهةلفتلاهوانتوةيهاتثهةلعت و هااقت ه الاناقشتعهوةلع

–هوةلل عهةبهاحقاطهةلاها هةلقل عهوهةالعاالةلهةبهااةلهاه.ههههههههههههه هةلل به2116هص96ه)ه ه

واشالهةا نعوثه ه0970ه)ه ل هاثهةلنو عهالنجاوهةلنجاحه بهةعتالاةاهاةةلتبها اعت هو توهاةةت هولافتبه

لياليعهااغالةذه بهاه ه

-0هةلاةة هالنجاوهةلنجاحه.ه ه
-2هةحااالاعهةلنجاحه.ه ه

-3هقااعه ا اهةلنجاحه.هه ه

ةرهالتتل هةا نعتتوثهاةةت هةإلنجتتاوه نتتاهةعتتالاةاهنعت بهةتتبهةلشخقتتاعهاحتتااهاتتا هعتتلبهةلفتتلاهوايا لاتتاهةتتبه
ع الهاحقاطهاوه وغهنجاحه ااهنويهاثهةإلش ايهورل هةبهةلاوةق هةلابهاا اثهاقوا هة اةءهةبهاعاو ه

احااهلالنجاوه.هه ه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هAtkinson 1974 : pg 107ه)ه ااهلانوله ه0979ه)هقا ه
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نللاعهاللةاعهاالوععهةبهاةةت هةإلنجتاوهولفتذهةالنا تااه لت هحقاقتعهاااة تاهاثهنللاتعهاةةت هةإلنجتاوه اةاتعه
قاهاخرذهةبهةال ا الهةلناالجهةلفلااعهل لاتلهاوهةلنشتا هةلاحتااهايتلهةلنجتاحهاوهةلفشتلهواثهةلتاةة هلالنجتاوه
ها وناثهاهقو هةلاالهلاحقاطهةلنجاحهل وقوله ل هةلافوطهوةلها هةلااوقت ه.هوقتو هةلااتلهل نجتاحه

الاااه

ةبهةللالهةلحالبه.هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هةلقاةبه2111هص3ه)ه ه
هوحااهةووو لهو خلوثه ه0978ه)هياليعه لااهلاةةلاعهةإلنجاوه بهاه ه

 -0البعةةد المعرفةةي :هواشتتاله ل ت هحالتتعهةنشتتغالهةلفتتلاه اهاتتعهالانتتعهإلش ت ايهحاجااتتاهةلاللةاتتعهاتتثهختتاللهاتتاه
ا اشفاهاثهاللةعهجااا هالاه حاهرةاهاها اة هلاه.ه ه

 -2بعد تكريس الذات :هو بهل عهةلفلاهةبهاوااهاثهةلعالعهوةلا انعهنااجعهة اةءهةلااااوهاااهاشللهةلفلاه
ا اةلعهوةحالةااهلرةااه.ه

 -3بعد االنتماء :هوااج هةبهةلل عه الحقوله

هاق لهةآلخلاثهواقاال هاااهاوااهةبهيقااه نفعاه.ههههههههههههههههههههه
هةلل به2116هص69ه)ه

و رةهااها اااهالةعاذهاثهاةة هةإلنجاوهالا هةاجا ااه االعاقاللهوةليقعه النفةهواا ثهانااااهاجلا ااه.ههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه اهةهلله2114هص80ه)ه ه

تترل هعتتااوثه ولفلاتتاه ه0979ه)هاثهاللت هة شتتخاصهةلتتراثهانجتتووثهههههههههاوهانجحتتوثهاشتتللوثه تتالفخله

وةليقت تتعه ت تتالنفةه.هاات تتاهة ح ا ت تتاذهوةلغت ت ت هاولت تتاهخوة ت تتاها ت تتثهش ت ت ناهاثها ت تتولهش ت تتلو ةله الفشت تتلهو ت تتا هةإلنج ت تتاوهههههههههههههههه
)Sutton 1979 pg 203ه)ه ه

واتتل هاتتولاةه ه0969ه)هاثهةلع ت و هولةءهاةة ت هةإلنجتتاوهاتتااره ل ت ه ش ت ايهاوةة ت هاختتل هواااتتوهة ة تلةاهرووه
ةلاعاو هةلالاف هاثهاةة هةإلنجاوه نه هالا وثه شا هةبه لهشبءهوااحا وثهةلاعاولااذهااهاو لهالاه هاثه

ا االهواها ه.ه.هوالاهاحاهاع ا هنجاحهة ةلةاهرورهةلاعاو هةلالاف هاثهاةة هةإلنجاوهةبهحاتااه هوا اتاله ه
نه هاف

وثهةلولال هةلابهاها هله هةلصهةلنجاحهواحقطهله ها اةآذهاا اه.ه ه

اااهة ةلةاهروهةلاعاو هةلاتنخفاهةتبهاةةت هةإلنجتاوهااا توثه لت هةالعتاالةلهةتبهااةءهةلولتال هةلعته عه–هةلاتبه

الهالواه اه ه لالاهاااره اله.هه ه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
وال هاا و بهاثهجوءةهاثهة ااااتاذهة نيت هاتر

ةإلنجاوها ن ه

اهةلحاااه2113هص88ه)ه ه

ه لت هاحااتاهاتا هةاعتاطهعت و هاهات هةلعت و هة نيتورهواثه

هاعاةهةلل عهةبهاثهاجاهنفعهاها يلهق والهةبهةلاجاا هةا حبه إنجاوةاهاهاوهاقا هل اهاه

الافوطهوةلنجاحهارةهااهالل ذه ل هحالعهاثهةلق طهوةلاوالهوةلشتلوله ال تغ هةلنفعتبهللتا هةنااالهتاهل ختلاثه

.ه ه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
واا ثهةإلشال ه ل هاثهةل غو هوةلاعاولااذهةلوةقلعه

اهةهلله0986هص89ه)ه

ه ااطهةلات ال هةلاولفتعهلاعتذه حجت ها ت هةل تغو ه
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وةلاعاولااذهةلوةقلعه

ه ااطهةللجلهةلاول ه.هةالا ال هاالااهااوةل اهةهتبهة ه–هوةلاولفتعه–هوةلووجتعه–ه

وة خذه…هةلخه.ه ه
رةهاا

هانهتاهاحاتله اتواه تراهة اوةلهواتاهانتاجه نهتاهاتثه تغو هنفعتاعهاتايله ت هاةةلاتعهةإلنجتاوه

لااهاهوقاهاا يلهةا اعهةلرةذهلااهاه.ه ه

واق ت حهةا اتتعهةلتترةذهاخا ت ه تتثهاق ت حهافهتتو هةلتترةذه.ه.هة اناتتاهااحتتااهافهتتو هةلتترةذه الع تاةله تتثه

ةل انونتتعه.ه هاتتثهانتتاه؟ه)هااحتتااهةا اتتعهةلتترةذه الع تاةله تتثهةالعتتا ا عه ه تتلهةعتتا ا هاثهاااره تترةهةللاتتله
فاء هوةقااةله؟ه)ه ااهاثهافهو هةلرةذهافهو هيا ذهنع ااهل ثهةا اتعهةلترةذهلاعتذها وانتاهيا اتاه تلهاخا ت ه

اثهاوق ه ل ه خلهوااوق هةخاالةهاه

هةل فاء هةلا و عهلألنش عهةلاخا فع.ه ه

و ل ه اناولةه ه0994ه)هاق حهةا اعهةلرةذه ناهالاقاةذهة ةلةاهةلاال قعه إا اناتااه هل قاتا ه اعتاوااذه

الانتتعهاتتثهة اةءهاتتايلهةتتبهح توةااهاهاتتعهةتتبهحاتتااه هوةا ةل هةلفتتلاهةا اتتعهرةاتتاهاال تتطه اقاااتتاهلقالاتتاه ت ه
احقاطهاعتاو هالتاثهاتثهةإلنجتاوهو ت هةلتاح ه ا حتاةاهوالتل هةاعتال vasilهةا اتعهةلترةذه ت هاعتاةه
ا ةل هةلفلاهلقالةااه.ه

هااةءهع و هااه نجاحهوةلررهاعاااهواقاغهاثهخاللهةلخ لةذهةالجااا اعه.هههههههههههههههههههههه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هةلجاعله2117هص29ه)ه ه

واتتايلهةلح ت ه ت هاعتتاو هةا اتتعهةلتترةذهةتتبه التتعهةللاتتلهاوهةلهتتا هةلتتررهاعتتل هةلفتتلاه ل ت هاحقاقتتعهوةتتبه
اقاةلهةلجهتاهةلتررهعتا رلاهواتا هايا لاتاهةتبهةلاقتارهل لوةلتطهةلاتبهالال تاهوةتبهاعت و اهةتبهةلاف اتلهوةتبه

اقاةلهةلاوالهةلررهعالانااهةبها افاها هةلا ال هةل الاعهةلابهاوةجههاه.هههههههههههههههههههههههههههههه ه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هةلل به2116هص95ه)ه ه
وااوه اناولهياليعها لااهلفا اعهةلرةذه بهاه-ه ه

 -0اقتتاةلهةلفا اتتعه–هواخا ت ها لتتاهل التتعهةلاوقت هوقتتلو ااهواا تتحهاقتتاةلهةلفا اتتعه قتتول ها تتله نتتاااه
ا وثهةلاها هالا عهوةقاهلاعاو هةلقلو عه.ه ه

 -2ةللاوااعهاشاله ل هةناقالهاوقلاذهةلفا اعه ل هاوةق هاشا هعه.ه
 -3ةلقو هوااحااهةبه وءهخ ل هةلفلاهواا هاالءااهاهل اوق هةا ةلةاهةلراثهااا وثهاوقلاذهالافلعهاا نه ه
ةلايا ل هةبهةللالهو رلهجهاةها لهةبهاوةجهعهةلخ لةذهةلشاقعه.هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هاعوقبه0995هص269ه)ه
ااهاشالهةل ههاثهلفا اعهةلرةذهاقاالهال لعه بهاه-ه ه

 -0ةإلنجتتاوةذهة اةلاتتعهواشتتاله لت هاجتتال هةلفتتلاهوخ ةلاتتاهةلعتتا قعهواتتا هنجاحتتاهاوهةشت اهةاهتتاه–هةالنجتتاحه
اا هالة هةلفا اعهوةإلخفاطهةلاا للهاخف هاه.ه ه

 -2ةلخ لةذهةل اا عهواققاهةاهاهةلال وااذهةلابها ابهةلفلاهاثهخاللهنشا اذهاقو ه هاه خلوثهةاالحلعه
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ااةءهةآلخ تلاثهلألنش ت عهةلقتتل عهاا تتثهاثهانتتاجهارةها توةةلذهةلل تتعهةتتبهةلاحعتتاثهوةلايتتا ل هواوقلتتاذهالافلتتعه

وةا اعهرةذها

ه.ه

 -3ةإلقنايهةل فلبهواققاه اهةلال وااذهةلابها ابهةلفلاه ثه لاطه خلاثهلفلاهاااهقتاها عت اهنو تاهاتثه
ةلال ا هةبهة اةءهوةللاله.ه

 -4ةالعايال هةالنفلالاعهواشاله ل هحالعهةلاةةلاعهةلااوةةل هةبهةلاوق ه اإل اةعه لت هحالتعهةلفتلاهةالنفلالاتعه
والهلهةالعايال هةالنفلالاعه قفعه اااهةبهةلاوةق هةلقل عهةلابهاا

هاجهواةه ا ةله.ههههههههههههههه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هةلجاعله2117هص65ه)ه
 -5ةلالةعاذهةلعا قعها

الةعاذهاناولذهاحاةاهةلحاا هةل ا

عه

0ا-هالةععه و اوةهو ا اذه ه0983ه)ه هوقاه انذهناالجهالةعاهااهوجواه القتعهةلا ا اتعهاوج تعه تاثهاحتاةاه
ةلحاا هةل ا

عهو اثهةلالاهةلجعابهوةال الا ه

ه انعهاثهةلال ااثه.ه ه

-2ها ةلعتتعه والجتتاثهواتتوةه ه0985ه)هوقتتاهاو تتحذهناتتالجها ةلعتتاهااهوجتتواه القتتعهه تتاثهاحتتاةاهةلحاتتا ه
ةل ت تتا

ةل ا

عهوةلاعت تتانا هةالجااا ات تتعهوهاا ت تتاهاوق ت ت ذهةلا ةلعت تتعه ثهةلنعت تتاءها يت تتله ل ت تتعه حت تتاةاهةلحات تتا ه

عهاقالنعه الر ولهوها يلهعلااهل اعانا هةالجااا اعه.ه ه

-3هالةععهةلل اةه ه0999ه)ه اةذه تراهةلا ةلعتعهلالتل ه ت ه التعهةلفتلوطه تاثهةلاتولفاثهةلح تواااثه
ةلاةلااثهوةلااقااثه

هااغاله غو هاحاةاهةلحاا هواعاو هةل اوحهةلاهنبهوهاعفلذهةلناالجه تثهوجتواه

القعهةلا ا اعهعال عه اثهاحاةاهةلحاا هواعاو هةل اوحه.هههههههههههههههههههههههههههههههه ه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هةلل اةه0999هص75ه)ه

ا ةلعتتاذه تتثهةا اتتعهةلتترةذهاهو نتتا ه تتا ها ةلعتتاذهاناولتتذه تترةهةلافهتتو هول تتعهات ه تتا هااغاتلةذهانهتتاها ةلعتتعه
اهةلانل ه اهةهلله ه2114ه)ها اثهاثه تراهةلا ةلعتعهاثه نتا ه القتعهةلا ا اتاه تاثهةا اتعهةلترةذهوةلاهتالةذه

ةالجااا اعه.ههوه ال هاثهةل

.ه ه

عهةلاافوقاثهالةعااه انوةهاااالتوثه فا اتعهرةذه الاتعهواهتالةذهةجااا اتعهجاتا ه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههه

تتاهةهلله2114هص00ه)هوا ةلعتتعهلةواتتعهاعتتوقبه ه0995ه)هةلاتتبه

اةذه ل هاللةعهةللالقعه اثهةا اعهةلرةذهوهاحاةاهةلحاا هةل ا

عهو لاهةال ت ةل اذهةلنفعتاعهلتا ه

ةلا ةل قتاذهوهاعتفلذهةلناتتالجه تثهوجتواهةتتلوطهاةلتعه تاثهالافلتتبهوانخف تبهةلفا اتعهل تترةذهةتبه حعاعتته ه
غو هةلحاا هوهلقالحهانخف بهةلفا اعهل رةذه.ههههههههه ه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هاعوقبه0995هص002ه) ه
اااهالةععهقتليه ه2112ه)ه ت ه انتعهاتثهةلاتالةءهل تالهةلجنعتاثهل التل ه ت هةتا بهةلترةذهل اتالةءهوجتاه

انه هاااالوثه فا اعهةلرةذهو ناهالهاوجاهةلوطه اثهةلجنعاثهةبهةا اعهةلرةذه.هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هقليه2112هص77ه)ه ه
135

أحداث الحياة الضاغطة وعالقتها بدافعية االنجاز
وفاعمية الذات لدى المرأة العاممة في بعض دوائر الدولة
في مركز محافظة البصرة

والةععه اهة االه ه2115ه)ةلابها اذهاثه نتا ه القتعهالا ا اتعهاوج تعه تاثهةلتر اءهةالنفلتالبهوةا اتعه
ةلرةذهلا هةلاالعاثه.ههههههههه ه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

اهة االه2115هص66ه)ه ه

اااهالةععهةلل به هواحاتاهعتح وله ه2116ه)هوقتاهةو تحاهةتبها ةلعتاهااههةثه نتا ه القتعهالا ا اتعهاوج تعه
اثهةا اعهةلرةذهواةةلاعهةإلنجاوهل

عهرورهةلاحقالهةلالةعبهةللالبه.ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هةلل به2116هص92ه)ه ه

وا ةلعتتعهاوةاتتطه ه2112ه)ه تتاةذهةلا ةلعتتعه ل ت هاللةتتعهةللالقتتعه تتاثهةا اتتعهةلتترةذهواعتتاو هةل اتتوحهواةة ت ه

ةالنجاوهوهاعفلذهةلناالجه ثهوجتواهةتلوطهرةذهااللتعه تاثهالافلتبهوانخف تبهةلفا اتعهةللااتعهل ترةذهةتبه
اةةلاعهةالنجاوهلقالحهالافلبهةلفا اعهةللااعهل رةذه.ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هاوةاطه2112هص65ه)ه ه
الةعاذهاناولذهاةة هةالنجاوهاهالةععه اهةلفااحهاوااةله ه0990ه)ه

ه انعهاثهةلاولفاثهوةلاولفاذه

ةللتتاا اثه الاولتتعهل ش ت ه تتثهةلفتتلوطه تتاثهةلجنعتتاثهةتتبهةللالقتتعه تتاثهاةة ت هةالنجتتاوهوهةلاو اااتتعهو لتتاه
ةلااغالةذهةلاااغلةةاعهههههههوهةلنفعتاعهوهوجتاهةنتاهالهاوجتاهةتلوطهه تاثهةلجنعتاثهةتبهاةةت هةالنجتاوهواو اتاه
ةلرةذهلا هةلاولفاثه.ه ه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هاوااةله0990هص55ه)ه ه

ةللوةاتلهات يالة"هةتبهةلاةةلاتعه
والةععهلبه ه0992ه)ه ت ه انتعهاتثهةلال اتاثهاتثهةلجنعتاثهةتبهاللةتعها ت ه ه

و انذهةلخااعهوةلالقبهوةلالونعهةبهةللالهوهوجاه ثهةإلنااهةقلهاةةلاعهاثهةلر وله.هههههههههههههههههههههههههههههههههههه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هLee 1992 : 55ه)ه ه

وهالةععه ناول ه ه0996ه)ه شفذهناالجهةلالةععه ل هةنخفااهاةة هةالنجتاوهلتا هةلات ال هةلعتلوااعهاقالنتعه
ااه انذهاااا ه اه ناهةلاحاقهاه الولافعه.ه ه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه ناول ه0996هص2ه)ه ه
اا حهاااهع طه ثهةا اعهةلرةذهواةةلاعهةإلنجاوهالاةثهاثهةلاحااةذهةلاهاعهل عت و هةإلنعتانبه إشت الاه

ةلاخا فعه.هو اناهاو

هالةعاذه ااا هوهاا يلةثهه حاةاهةلحاا هةل ا

ةللالقتتعه تتاثهاحتتاةاهةلحاتتا هةل تتا

عه.هول ثهالهاوجاهالةععهاالةه

عهواةةلاتتعهةإلنجتتاوهوةا اتتعهةلتترةذهلتتا هةلات ال هةللاا تتعه ت ههحتتاه ت ه

ةل احيااثههاااها ذهةلحاجعه ل ها ةلعاهااها هااغالهاحاةاهةلحاا هةل ا

عه .ه

إجراءات الدراسة -:

-0

انتتعهةلا ةلعتتعهاهاجلاتتذه تتراهةلا ةلعتتعه ت ه انتتعهاتتثهةلنعتتاءهةللتتااالذهةتتبهاوةلتتلهةلاولتتعهةتتبهال تتوه

احاةلعهةل قل ه ه2117ه-ه2118ه)ها ونذهةللانعهاثه021هةا ال ه اا عه.ه ه
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ةلاةلل ه

ةللاا ه

شل عهنف هةلجنو ه ه

 21ه

ااعععهةلاوةنبهةلللةقاع ه

6ه

ااالاعه لااهوةاقاالذهةل قل ه

4ه

ةلشل عهةللااعهلاووا هةل هل اءهةبهةل قل ه

5ه

جاالعهةل قل ه

 28ه

ااالاعهال اعهةل قل ه

 31ه

اقل هةل قل هةليه ه

8ه

ااالاعه لا عهةل قل ه

4ه

ق ايهةلقحعهةبهةل قل ه

 05ه

ةلاجاوي ه

021ه هةا ال ه اا ع) ه
الجدول رقم (  )1يوضح توزيع أفراد العينة

ثانياً  :أدوات الدراسة -:

 -0اقااةهاحاةاهةلحاا هةل ا

عهاهاثه اةاهلشااهوها وهةلخال 0999ه)هواا وثهةلاقااةهاثه لتااثه

اعاع تااثه اتتاهاهةل لتتاهة ولهاهةل تتغو هةلحااااتتعهاهواا تتوثهاتتثه ه32ه)ه تتال هاتتوو اثه ت هال ت ه
اجاالذهةل اعه بها

هة-ه غو هوقذهةلفلةغه ه8ه)ه الةذ
-ه غو هةقاقاااعه ه8ه)ه الةذ ه

ت-ه غو هةقاهةلا انعهوهة ااعه ه8ه)ه الةذ ه

ا-ه غو هاعلاعهوه ال اعه ه8ه)ه الةذ ه

ةل لاهةليانبهاهةل غو هةلاةخ اعهواا وثهاثه ه08ه) ال هاوو اثه

ة-ه غو هقحاعه هاالةاه

واعه)ه ه8ه)ه الةذ ه

هاجالاثه ااها ه

-ه غو هنفعاعه ه01ه)ه الةذ.ه ه

و رل هاا وثهةلاقااةهاثه ه51ه)ه ال هواقححهةلاقااةهوةقاهلياليعهاعاوااذهحع هشتا هةلحتااهو ت ه

ةلنحوهةلاالبهاه ه

شاااه )3هالجاذه هااوع ه ه2ه)هالجعه هوه لا ه ه0ه)هالجعه.ه ه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هلش تتااه0999هص44ه)ههههههوهق تتاهقاا تتذهةل احيا تتاثه

ةبهةلالةععهةلحالاعه ت لاهةإلجتلةءةذهلجلتلهةلاقاتاةهااللاتاه ت هةلات ال هةلللةقاتعهورلت هالعتاخلةتهةلقتاطه
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وةلي اذه ه
عاخلةتهةلقاطهاه ه

ة-هقتتاطهةلاح اتتاثهاهات ت ه تتلاهةلاقاتتاةه ت ت هلجنتتعهاخاقتتعهة تتبه ت هةلتتنفةهورلت ت هلاللةتتعه لةلهت ت هوه
االحلتتااه هحتتولهاناعت عهةقتلةذهةلاقاتتاةهواتتا هةنااالهتتاهواالءااهتتاه لت ه تتلهاجتتاله.وهةتتبه تتوءهرلت هات ه

ةعتتا لااه ه4ه)هةق تلةذه ه7ه ه22ه ه00ه ه34ه)هوهاق ت حهةلاقاتتاةهاا تتوثهاتتثه ه46ه)هةقتتل .هوهاق ت حذه
ةلالجعهةل اعهل اقااةهاالةوحه اثهههه ه46ه–ه038ه)هالجعه .ه

-هق تتاطهةل ن تتاءهاهات ت هةلاحق تتطها تتثهق تتاطهةالاع تتاطهةل تتاةخ به ا ا تتطهةلاقا تتاةه ت ت ه ان تتعها تتثهةلنع تتاءه

ةللااالذه ه21ه)هةا ال ه اا عهورل هالعاخلةتهالااالذهةلا ا ه العوثه اثهالجعه لهةقتل هوةلالجتعهةل اتعه
ل اقااةهو ااه وهاو حهةبهةلجاوله ه2ه)ه.ه ه

جدول يوضح معامل ارتباط كل فقرة بالبعد الذي ينتمي إليه في مقياس أحداث الحياة الضاغطة ه
االرتباط الفقرة

االرتباط الفقرة

االرتباط الفقرة

االرتباط الفقرة

االرتباط

الفقرة
0ه

48و ه

 00ه

05و* ه  20ه

 30ه

28و ه

 40ه

36و ه

2ه

54و ه

 02ه

56و ه

 22ه

02و* ه  32ه

44و ه

 42ه

50و ه

3ه

86و ه

 03ه

55و ه

 23ه

40و ه

 33ه

43و ه

 43ه

60و ه

4ه

55و ه

 04ه

83و ه

 24ه

37و ه

 34ه

00و* ه  44ه

37و ه

5ه

38و ه

 05ه

74و ه

 25ه

70و ه

 35ه

62و ه

 45ه

42و ه

6ه

44و ه

 06ه

36و ه

 26ه

65و ه

 36ه

48و ه

 46ه

31و ه

7ه

07و* ه  07ه

48و ه

 27ه

34و ه

 37ه

37و ه

 47ه

29و ه

8ه

49و ه

 08ه

50و ه

 28ه

62و ه

 38ه

62و ه

 48ه

42و ه

9ه

63و ه

 09ه

32و ه

 29ه

50و ه

 39ه

50و ه

 49ه

65و ه

 01ه

34و ه

 21ه

65و ه

 31ه

43و ه

 41ه

39و ه

 51ه

32و ه

38و ه

اةله ناهاعاو ه 10و)هوه ناه 15و)ههههه* الهاةل ه
ه

جدول ( ) 6

يوضح معامل ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس بالدرجة الكمية لمقياس أحداث الحياة الضاغطة
الاالهةاللا ا ه

اعاو هةلااللع ه

ة لاا ه
غو هوقذهةلفلةغ ه

68و 1ه

10و 1ه

غو هةقاقاااع ه

87و 1ه

10و 1ه
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ت تتغو هةق ت تتاهةلا ان ت تتعهههههههوه 80و 1ه

10و 1ه

غو هاعلاعهو ال اع ه

69و 1ه

10و 1ه

غو هقحاع ه

75و 1ه

10و 1ه

غو هنفعاع ه

77و 1ه

10و 1ه

ة ااع ه

ه

اا حهاثهةلجاولها الاه ثهجاا هالااالذهةاللا ا هاةلعه حقالاا"ه ناهههه ه10و1ه)هوه ه15و1ه)هاااه
ال بهااللعه

هةلافايهةالاعاطهةلاةخ به ااهالاهااشلهقاطهالاف هاا ثهةلويوطه اهةبها اطهةلالةععه

ةلحالاعه .ه

ةعاخلةتهةلي اذهاها هةعاخلةتهةلي اذه لاقااثها ه

ة-ه اا هةالخا الاها هةعاخ ةلتهالاالهةلي اذه اثهةلا اطهة ولهوهةليانبهل اقااةه
ةللااالذه لاها بها يلهاثهاع و اثهوه تهالاالهةلي اذه ه1,80ه)ه ه

ه انتعهاتثهةلنعتاءه

-هةلي اذه لاقعهةلاجولعهةلنقفاعهو ته ه69و1ه)هوقححه الاالعهع الااثه لةوثهوه ته ه74و1ه)هه ه

 -2اقااةهاةة هةإلنجاوهاها اه رةهةلاقااةه الةانوه ه0971ه)هوقا ه اللافاهاوع ه ه0978ه)هواا وثه
ةلاقااةهاثه ه28ه)هةقل ه لهةقل ه ال ه ثهجا عهناققعها اهاهخاتةهاوهال ت ه تالةذها اتلهاحتاة اه
ةلحا عهةلناققعهواقو هةلافحوصه اخااالهةلل ال هةلابها الهةلجا عههههوهةلاقااةهاا وثهاتثه ه09ه)ه

ةق تتل هاوج تتعهوه ه9ه)هةقت تلةذهع تتال عه تتبهه ه0ه ه3ه ه4ه ه9ه ه01ه ه05ه ه06ه ه27ه ه28ه)هة تتبه
ةلفقل هةإلاحالاعهال

انل ةهةلاالاجهةال

هةلل الةذه هاه ه ه هته هاه ه ته)هه 5ه ه4ه ه3ه ه2ه ه0ه)هوةبهةلفقل هةلع اعه
هةلل الةذهه هاه ه ه هته هاه ه ته)ه ه0ه ه2ه ه3ه ه4ه ه5ه)ه

هةلالاا ه.ه

اااهارةه انذهةلفقلةذهل ا اتعهةلاتالتهةا توثهةللالاتعهل فقتلةذهةالاجا اتعه ه4ه ه3ه ه2ه ه0ه)هوةلعتال عه ه0ه ه
2ه ه3ه ه4ه)هو ن تتاءه ت ت هرلت ت ها تتوثهاققت ت هالج تتعهاا تتثهاثهاحق تتلهةلافح تتوصه ه031ه)هالج تتعه ت ت ه

ة ا تتالهاثه نتتا ههه ه08ه)هةقتتل هاتتثهةالخا تتالهرةذهاتتالتهخااعتتبهوه ه01ه)هةقتلةذهرةذهاتتالتهل تتا بهةتتبه
حاثها وثهاقلهالجعهاحقله اهاهةلافحوصه به ه28ه)هالجعه.هه ه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هةلل به2118هص018ه)ه ه
وقاهقااذهةل احيااثه الا ااه

هااشلةذهةلقاطهوةلي اذه.

 -3ةلقاطهاها هةعاخلةتهقاطهةلاحاو ه هةلا اوثه)هوهالةوحذهقاطهةل نواه اثه ه08و1ه-ه77و1ه
ه

)هو بهاةلعه ناه ه10و1ه)ه.ه

-هةلق تاطهةلتترةابهاها ت هحعتتا هي تتاذهةلاقاتتاةهوه تتته ه55و1ه)هوه اعتتاخلةتهةلجتترلهةلال التتبهلالااتتله

ةلي اذهةعاخلتهةلقاطهةلرةابهل اقااةهوه تههههههه ه74و1ه)ه.ه
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ةلي اذهاها هحعا هةلالجعهةل اتعه لاقتعهالااتلهالفتاه لون تا هوه تتهههههههه ه 79ه0ه)هاا تحهااتاهعت طه
ثهةلاقااةهالا لهقااقاهواااا ه ي اذهجااهاااهاجل اهاناع اهلالعاخاة هةبه راهةلالةععه.

 اقا تتاةهةا ا تتعهةل تترةذهاها تتاه تترةهةلاقا تتاةهةلل تتاله ه2110ه)هل ال تتل ه ت ت هاع تتاو هةا ا تتعهةل تترةذه
واا توثهةلاقاتاةهاتثه ه51ه)ه تال هااتا ه تله تتال هال لتعهةخااتالةذه تبه هنتاا ةله–هاحاانتاه–ه ال تتاه–ه

اةلااه)هوةطهةلاالته ه4-3-2-0ه)هل افلاةذهةالاجا اتعهوةلل تةهل افتلاةذهةلعت اعهوةلل تالةذهةلعت اعه
ب

ه 0 5 4 7 9 02 07 09 22 23 24 26 27 31ه34 35 37 39 40 44 46 49 51ه)ه

وةثهةلالجعهل اقااةهااله

هةا اعهةلرةذهةلالافلع.وهقاهقااذههةل احياتاثه اعتاخلةته لتاهةلخقتالصه

واالاعهلهرةهةلاقااةهول خ وةذهةآلااعها
ةلعا ه


عتاخلةتهةلقتتاطه.هةه-هةلقتتاطهةللتا لرهاهات ه تتلاه تترةهةلاقاتاةه ت ه تتااهاتثهةلخ تلةءهةتتبهقعت ه

ةلل تتو هةلال واتتعهوةلنفعتتاعهةتتبهجاالتتعهةل قتتل هةتتبهةلالتتل ه ت هاتتا هاالءاتتعهةق تلةذهةلاقاتتاةهلقا تاةه
ةللتتا ل هةلاتتبهو ت هاتتثهةج هتتاهحاتتاه غتتذهنع ت عهةافتتاطهةلاح اتتاثه ه011ه%ه)ها ت ه ج تلةءه لتتاه

ةلالااالذهةلش اعه.

تاخلتهةلقتتاطه لاقتتعهقتتاطهةلاح ت ه رهةعتتاخلتهالااتتلهةلا تتا ه العتتوثه تتاثهاقاتتاةهةلا ةلعتتعه
ه-هةعت هة

ةلحالاتتعهواقاتتاةهةا اتتعهةلتترةذهلشتتفالاوهههههههه ه0993ه)ه ره تتتهالااتتلهةاللا تتا ه ه 78ه0ه)هو تتوهاةله
حقالاا"ه ناههههه ه 10ه0ه)ه

 وات ت هةع تتاخلةتهةلي تتاذه لاق تتعها تتاا هةالخا تتاله ل تتاها تتبها ي تتلها تتثهاعت ت و اثها تتثهةلا ا تتطهة وله
وةعاخلتهالاالهةلا ا ه العوثهو ته  79ه0ه)هوةعاخلته الاالعهجاااثهو تهالاالهةلي اذه ه 81ه

0ه)هو لاهاثها النذهةل احيااثهاثهقاطهوي اذهةلاقاااةهةلاعاخااعهةبهةلالةععها ها اطهةلالةععه

.ه ه

إجراءات الدراسة :

ههههههه لتاهاحااتتاه انتعهةلا ةلعتتعه ت هةلات ال هةللاا تعهةتتبهاوةلتتلهةلاولتعهةتتبهاحاةلتعهةل قتتل ه–ه تته تتااهاةتلةاه

ةللانتتعه ه025ه)ه ا ت ال ه اا تتعه قتتذهااوةذهةلا ةلعتتعه ت هاة تلةاهةللانتتعهو ت هاتتنهثهاثهاعتتج وةهةلال واتتاذه
ةللااعهةبهةلقع هة ولهاثه لهاقاتاةهيت هاو تحهلهت ه افاتعهةإلجا تعهو لتاهجات هةالعتااالةذه.ه.هات هةعتا لااه

خاةهةعااالةذهللا هو وحهةلال اااذهو قاذه انعهةلالةععهههههه ه021ه)هةا ال ه اا عه ه

الوسائل اإلحصائية المستخدمة في الدراسةهاه ه

ةالخا الهةلاالبهللانعهوةحا ه هةلنع عهةلالواعه الاالهةلا ا ه العوثه ه ه
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ةلووثهةلنع به.هه ه

نتائج البحث ومناقشتها :
تتا هةلا ةلعتتعهةلحالاتتعهةل شت ه تتثهاعتتاو هاحتتاةاهةلحاتتا هةل تتا

عهواعتتاو هةا اتتعهةلتترةذهواةةت هةالنجتتاوه

لتتا هةلا ت ال ههةللاا تتعهورل ت هاتتثهختتاللهةإلجا تتعه تتثهاعتتل عهةلا ةلعتتعهوهلاحقاتتطه تترةهةلهتتا ها ت هةخااتتاله انتتعه
شوةلاعهاثهةلنعاءهةللااالذهو ته اا ثه ه021ه)ه ا ال وه لاهجا هةل ااناذهواح ا هاهاوق ذهةل احياتاثه

ل هةلناالجهةلاالاعهاه جا عهالسؤال األولها ه

 -0ةلالتل ه ت هاعتتاو هاحتتاةاهةلحاتتا هةل تتا

عهلتتا هةلات ال هةللاا تتعه.ه.ه تتتهااوعت هالجتتاذهةل تتغو ه

ةلنفعاعهلا هةلا ال هةللاا تعهةلاشتاوالذه ال حتاه ه93.6ه)هالجتعهو تانح ةل هالاتالرهاقتاةلاه ه5.39ه)هالجتعه

هو اقالناه رةهةلااوع ها هةلااوع هةلفل بهل اقااةه وه ه92ه)هالجعهاالحلهاثهااوعت هةللانتعها تلهاتثه
ةلااوع هةلفل به.ه.ه

و ناهةخا الهةلفلطه اثهةلااوع اثه اعاخاة هةالخا الهةلاالبها اثهاناهاةله حقالااه ناه ه15وه0ه)ه ه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هFerguson,1989 pp 78ه)ه ه

وةلجاولهلقت ه ه3ه)هاو تحهةلقااتعهةلاالاتعه تاثهااوعت هالجتاذه حتاةاهةلحاتا هةل تا

ل اقااةهلا هاةلةاه انعهةل حاه.هه ه

عهوةلااوعت هةلفل تبه

جدول ( ) 6

متوسةةةةةةةةةةةةةةةةةط االنحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف المتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط القيمةةةةةةةةةةةةةةةة القيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةةةةةةةةتوى غيةةةةةةةةةةةةةةر دال

العينة

المعياري

الفرضي

الثائية

الجدولية

الداللة

 93.6ه

 5.39ه

 92ه

 3.2ه

89و 0ه

15هو ه

إحصائيا

ه

ه
ه
ه
ولااه انذهةلالجعهةلالافلعه

ةلنفعاعه.هه ه

هاقااةهاحاةاهةلحاا هةل ا

عه–هاشاله ل هةلافايهاعاو هةل غو ه

ه

ةاثهةلجاوله ه3ه)هاا حهاثهااوعت هالجتاذهاحتاةاهةلحاتا هةل تا
ال حاه وها

عهل تتا هةلات ال هةللاات ت عهةلاشتاولعهه

هاثهةلااوع هةلفل بهواثه رةهةلفلطه وهةلطهحقاقبهو الهناج ه ثه االهةلقتاةعه

و وهااشلهخ اله اال ااا هاثهق لهةلالشااثهوةلالنااثه القحعهةلنفعاعهو شاوثهةلا ال هلالالجعه تراه

ةلاشت عهوةلات ال هةللاا تتعهةلااووجتتعهاالتتلاه حتتاةاهةلحاتتا هةل تتا

عهااتتاهاللقتتلهاتتثهاعتتالاهاهةلفا تتعه

اعهوةلنق هة خلهل اجاا هةلنقت هةلاهت هةتبهارهاجاات هاعتل هل ا تولهوةلنهتواه.ه
ووجعهوا هوال ه
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تترةه ل ت هجان ت هةال ااتتا ه القتتحعهةلنفعتتاعهوةلجعتتااعهل ا ت ال هةللاا تتعهواجن هتتاهةآليتتالهةلناجاتتعه تتثه تتراه
ةل تتغو ه إق تتا اهاه ت ت الةاهنفع تتاعهانه تتاهةال ال تتا هوةلق تتطهو تترةها تتاهاي اا تتاها ةلع تتعه تتبه ه0997ه)ه

وا ةلعتتعه انتتاةه ه2112ه)هاي اتتاهاثهةل تتغ هةلنفعتتبهاتلا ه لتتااهاتتثهةال ت ةل اذهةلنفعتتاعهوة ا تلةاه
ايلهةلر حعهةلقالاعهوهالافايه غ هةلا ه.ه ه
وهلإلجا عه

هالسؤال الثاني اهلاللةعهارهاقاالهةل غو ها يلهشا هي هالاا هاقاالهةل غو ه

حسب النسبة المئوية لها ترتيبا تنازلياً والجدول (  ) 1يوضح ذل .
مصادر ضغوط أحداث الحياة

العدد(ن=)111

النسبة المئوية

ةل غو هة علاعهوةللال اع ه

 26ه

 %20.6ه

ةل غو هةالقاقاااع ه

 24ه

 %21,1ه

ةل غو هةلنفعاع ه

 20ه

 %07.5ه

غو هةقاهةلا انعهوهة ااع ه

 09ه

ةل غو هةلال اع ه

ه
 06ه

13 .3ه %ه

 04ه

 %00.6ه

ه

غو هوقذهةلفلةغ ه

05.8ه %ه

هه ه

ههههههاا تتحهاتتثهةلجتتاولها تتالاهاثهاقتتاالهةل تتغو هة يتتلهشتتاو اه تتبهةل تتغو هة ع تلاعهوةللال اتتعهانهتتاه
ةل غو هةلنااجعه ثهةلاولهة علرهوة وااذهةلابهااله هتاهة عتل ه هوهةإلجهتااهةتبهة

اتالهةلانولاتعه.ه

وال اعهة والاهههوهةلوةج اذهةلانولاعه رةه ل هجان هق اااهةلاهجالهو ا هة اتاثهههههههههوهةالعتاقلةلهوه

ةلخو هاثهةلاعاق له.ه.ه انذهةبهاولواعهةل غو هةلابهااللاهلهاهةلا ال هةلللةقاعهةللاا عهه.هه ه

ههههوه نتتا ها ةلعتتاذه انتتذهاثهةلتتا هةالجااتتا بهةلتتررها قتتااهةإلنعتتاثهةتتبهاع تلااهوهاتتثهةلاع تاولاثهاق تتلهاتتثه
لهت تتولهةل ت تتغ هةلنفعت تتبهايت تتلها ةلعت تتعه ت تتاهةلعت تتال ه ه0997ه)ه هوها ةلعت تتعه ه

holaganه)ه1985ه

و ) kobassa & puccetti 1985ه)ه.ه ه

ههالس ةؤال الثالةةث اهاتتاهاعتتاو هاةةت هةالنجتتاوهلتتا هةلات ال هةللاا تتعهوهلإلجا تتعه ت ه تترةهةلعتاةلهات هةعتتاخلةته
ه

ةلااوع هةلحعا بهوةالنح ةل هةلالاالرهوةلووثهةلنع به ااه وهاو حهةبهجاوله ه5ه)ه.ه
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جدول()5

يوضح المتوسط الحسابي واالنح ارف المعياري والوزن النسبي لدرجة دافعية االنجاز لةدى المةرأة العاممةة ن
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المتغير

عدد

المتغيرات

اةة هةالنجاو ه  28ه

الدرجة الكمية المتوسةةةةةةةةةةةةةةةط االنحةةةةةةةةةةةةةةراف الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوزن
 031ه

الحسابي

المعياري

النسبي

7و 79ه

16و 15ه

3و %60ه

ه
هههههههاا حهاثهةلجاولها الاه ثهااوع هالجاذهاةةلاتعهةالنجتاوهلتا هةلات ال هةللاا تعه تته ه7و79ه)هالجتعه
وه تتانح ةل هالاتتالرهقتتالاه ه16و5ه)هالجتتعهوه تتووثهنع ت ب 3و)60هوه تترةهاتتاله ت ه ثهةلا ت ال هةللاا تتعه

لتتااهاهاةة ت هلإلنجتتاوه الجتتعهااوع ت عهاره ثهةلا ت ال هل ت هالل تتهاه حتتاةاهةلحاتتا هةل تتا

عه اله نهتتاهل ت ه

ا تنخفاهلتتااهاهاةة ت هةالنجتتاوه تتله تتاثهةتتبهحتتاواهةلوع ت هواا تتثهافعتتاله تتراهةلنااجتتعه ثهةلا ت ال هةللاا تتعه
الااشتذه ااجا اتتعهات هةل تغو هةلاوااتتعهو ناالجهتتاهةلعتتال عهولت هاات يلهاةةلااهتتاهلالنجتاوه شت له اتتلهو تتراه

ةلنااجعهاافطها هااهاشاله لااه ةل ا ه ه0998ه)اثهه ثهالالجتعهاحتاةاهةلحاتا هالهالنتبهةلتاخ صهانهتاه
وةعتتا لاا اهاتتثهحااانتتاه تتلهةلالتتااصهةالاجتتا بهالهتتاهوالالجتتعهناالجهتتاهةوجوا تتاهةتتبهحااانتتاهالهالنتتبه ننتتاه

ال

ه لهااله البه .ه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه ةل ا ه 0998هص224ه) ه

ههههه جا عههالسؤال الرابع :هااهاعاو هةا اعهةلرةذهلا هةلا ال هةللاا عه؟ ه
هههههوهلإلجا عه

هةلعالها هةعاخلةتهةلوع هةلحعا بهوةالنحت ةل هةلالاتالرهوةلتووثهةلنعت بهلتالجاذهةا اتعه

ةلرةذهلا هةلا ال هةللاا عهو ااه وهاو حهةبهجاولهلق ه ه6ه)هثه=ه 021ه

ه
ه

جدول ( ) 3
المتغير

عدد الفقرات

ةا اعهةلرةذ ه  51ه
ه

ه

الدرجة الكمية المتوسةةةةةةةةةةةةةةةط االنحةةةةةةةةةةةةةةراف الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوزن
 211ه

الحسابي

المعياري

النسبي

03و 032ه

03و 00ه

17و %66ه

ه

هههههاا تحهةلجتتاولها تتالاه ثهااوعت هالجتتاذهةا اتتعهةلتترةذهل ات ال هةللاا تتعهههههههه ه03و032ه)هالجتتعهوه
انح ةل هالاالرهقالاه ه03و00ه)هالجعهو ووثهنع به ه17هو66ه)هوه رةهااله ثهةلا ال ه

ه

الل هاه حاةاهةلحاا هةل ا

عه اله نهاهاااا ه قالهاله اةه اهاثهةا اعهةلرةذه .ه

ه
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اإلجابة عمى فروض الدراسةهاهالفةرض األولهاوجتاه القتعهالا ا اتعهعتال عهه تاثهاحتاةاهةلحاتا هةل تا

عه

واةة ت هةإلنجتتاوها ت هحعتتا هالااتتلهةاللا تتا هههههه هةلا تتا ه العتتوثه)ه تتاثهالجتتاذهاقاتتاةهاحتتاةاهةلحاتتا ه
عههو ااه وهاو حهةبهجاوله ه7ه)ه.ه ه

ةل ا

المتغيةةةةةةةةةةةةر

المستقل
ه

لااه غو هةلحاا ه

ه

ةل غو هةالقاقاااع ه

ه

غو هةلا انعهوة ااع ه

ه

ةل غو هة علاعهوةللال اع ه
غو هوقذهةلفلةغ ه

ه

المتغيرات التابعة

ه

اةة هةالنجاو ه

ةا اعهةلرةذ ه

50-و ه

43-و ه

44و ه45-و ه

48و ه52-و ه

37-و ه

30-و ه

ه

ةلالجعهةل اعه ه

49-و ه

ه ه58-و ه

ه

ةل غو هةلقحاع ه

43-و ه

40-و ه

ه

ةل غو هةلنفعاع ه

48-و ه

47-و ه

ه

ةلالجعهةل اع ه

49-و ه

46-و ه

ه
ه
هههههةره اثه رةهةلالااتله تاآلابه ه50-و 44-و 45-و  37-ه)هوهةلالجتعهةل اتعه تبه ه49-ه)هوه توه
اةله ناه 10هوه0ه)هوهااااه راهةلنااجعهقحعهةلغلاه وجواه القتعهالا ا اتعه عتاعهعتال عه تاثهاقاتاةه

اح تتاةاهةلحا تتا هةل تتا

عهوهاقا تتاةهاةةت ت هةإلنج تتاوه.ه.هوه تتراهةلنااج تتعهان قا تتعهةالنع تتاءهةلالا تتبهاالل ت تثه

ل تتغو هنفعتتاعهشتتااا هاتتايلهع ت اه ت هاةةلااهتتاهلالنجتتاوهع توةءهةتتبهةللاتتلها هةل اتتذهو تترةهاتتاها ااتتاها ةلعتتعه
عااوثه هه0979 Suttonه)هاثهة شخاصهةلراثهاالل وثهلإلح ا هوةلغ هوةلخو هاولاهلااه هةلفشلهوق عه

اةةلاتعهةإلنجتتاوهوا ةلعتتعه هLeeه1992ه)هوها ةلعتتعهاواتتاةله ه0993ه)ه ثه نتا ه القتتعه تتاثهاحتتاةاهةلحاتتا ه
ةل تتا

عهواةة ت هةالنجتتاوهوهاا تتاها ةلعتتعه نتتاول هةلاتتبهاي اتتذه ثهاةة ت هةالنجتتاوهلتتا هةلا ت ال هةللاا تتعهاا ت يله

غو هة ااعهوهةلا انعه .ه

 -2اااهالفرض الثانيهالةععهةللالقعهة لا ا اعه اثهاحاةاهةلحاا هوةا اعهةلرةذهحااها هحعتا هالااتله
ةاللا تتا ه هةلا تتا ه الع تتوثه)هحا تتاه تتاثه تترةهةلالاات تتله ه43-هو 48-و 52-و 30-و 58-و -
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40و 47-و )هوةلالجعهةل اتعه ه46-وه)هوه توهاةله حقتالااه نتاه ه1.0هوه)هواااتاهةلنااجتعهقتحعه
عهواقااةهةا اعهةلترةذه

ةلفلاه وجواه القعهالا ا اعه عاعهعال عه اثهاقااةهاحاةاهةلحاا هةل ا

.ه.هوالا تتله تتراهةلنااجتتعهالقولتتعهةالنعتتاءهةلالاتتبهاالل تتثه حتتاةاهةلحاتتا هةل تتا

عهاات يلهةتتا ااهثه

ل تترةذه حاتتاهاقت حثه اتتلهقتتاالةذه ت هاوةجهتتعهةلقتتلا ه ه اتتاهاات يله ح تتااهثهوهاوقلتتااهثهحتتوله

اا هقالاهثه

هة اةءهعوةءهةبهةللالهة هةبهةل اذهنااجتعهةل تغو هةلنفعتاعهةلاتبهاتوةجههثهوه تراه

ةلنااجعهاافتطهات ها ةلعتعهاوةاتطه ه2112ه)هوها ةلعتعهاعتوقبه ه)0995هوا ةلعتعهقتالحه ه0993ه)هوه

جاا ه راهةلالةعاذهاو حذه ثهةا اعهةلرةذهاا يلهع ا"ه حاةاهةلحاا هةل ا

عهه.ههه

التوصيات والمقترحات
التوصيات

اثهخاللهناالجهةلالةععهاوق ذهةل احيعه ل هةلاوقااذهةالااعا ه

-0ه لول هاشخاصهاع ا هةل غو هةلنفعاعهةلوةقلعه

.هه ه

هةلا ال هةللاا عهههههواثهي هالالجاهاهوةلحاهانهاه

-2ه لول هلة هةا اعهةلرةذهوهاةة هةالنجاوهل ا ال هةللاا عه.هه

-3ه لول هوجتواهشتل عهالشتااهنفعتبهااخقتصهةتبه تلهااتاةثهاتثهااتاااثه اتلهةلات ال هةللاا تعهلاخفتااه
حا هةل غو هةلوةقلعه اهاه .ه
ه

ه
ه
ه

المقترحات  :ه

0ه-ه جلةءهالةععهلاللةعهايلهاحاةاهةلحاا ه

ةلنفعاعهل ا ال هةللاا عه .ه

ه لاهةلااغالةذهةلشخقتاعهايتلهالونتعهة نتاهوةلقتال عه

-2ه جلةءهالةععهل ناءه لنااجه لشاارهاخف هاثهاحاةاهةلحاا هةل ا

عه

هةلا ةل هةللاا ع.

المصادر

-0ه ت ةل ا ه ه تتاهةلعتتاالهةال التتا هة ت ةل هةللقتتلهةلحتتاااهوهاعتتالا ه الجتتاهع ع ت عه تتال هةلاللةتتعه

0998هةل واذه .ه

-2ه انتتاةه ه تتاهةلفاتتاحه هوهاحاتتاه هاحاتتواهنجات ه ه تتغو هةلحاتتا هو القاتتاه تتا

لةاهةلعا وعتتاااااعه

لاهخقالصهةلشخقاعهلا ه ال هةلجاالعهالةععه شفاعهاج عهةلالةعاذهةلنفعاعه02ه ه3ه)ه.ه ه

-3هةإلاال ه هعلاه هةل غو هةلنفعاعه هاج عهةلن ه.هةللااه54ه ه2110ه.ه ه

-4هةلجاعتتله هةل نتتالره تتاهةلتتلحاثهاحاتتاه هةلتتر اءهةالنفلتتالبهوه القاتتاه تتلهاتتثهةا اتتعهةلتترةذهوه ا ةل ه
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ةلق وله–هوهةللةاهةلوةلارهلا ه انعهاثه ال هوه ال اذهجاالعهههها هةلقل هلعالعهااجعااله2116ه.هه ه
-5هحاا تتاةذه هاوعت ت ه.هاحا تتاهةللت توةوره ها تتولهةل تتغو هةلنفع تتاعه تتلهة ل تتااهةلوانا تتعه هةلاا تتبه-ه

ةلحا تله-هةلاعتاق له)هوه القاهتتاه ااغاتلةذهةلجتتنةهوةلحالتعهةالقاقتتاااعههوهةلحالتعهةالجااا اتتعهلتا ه انتتعه
اثهةلا احقاثه الالةععهةبهجاالعهاااعه هاج عهجاالعهااشطهل ل و هةلال واعه ه2110ه.ه ه

-6هةلغقوثه هانال ه هةل غو هةلنفعاعهاعاو ه هاقله ه2114ه هاعحو هاثهةالنالنذه)ه ه

-7هاواتتاةله ه تتاهةلفاتتاحه هةللوةاتتلهةلاحتتاا هلاةةلاتتعهةالنجتتاوهةتتبه لتتاهةلااغا تلةذهلتتا هةلا ت ةل قاثهلعتتالعه
ااجعااله الهانشوله ه0990ه)ه.ه ه

-8هاعتتوقبه هلةواتتعه ه تتغو هةلحاتتا هوه القاهتتاه القتتحعهةلنفعتتاعهل ااتتووجاثهل ال اتتاثها ةلعتتعهاقالنتتعه تتاثه
انعهعلوااعهوهاخل هاقلاعه هاج عه اعهةلال اعهةللااه04هجاالعه ن اه0990ه.ه ه

-9هلشااه هاحااها وهةلخاله هاحااهعلااه ه غو هاحاةاهةلحاا هوه القاهاهنحوهةلحاا هلا هةلااقا ااثه
ثهةللاله هةلاااالهةلاولبهل اعناثهجاالعه اثهشاةهههههههه ه0999ه)ه .ه

-01هقالحه ه وة

هحعاثه هةلفا اعهةلرةااعهوه القاهاه

اعهةلال اعهجاالعهةلانقول ه ه0993ه)ه.ه ه

غو هةلحاتا هلتا هةلشت ا هةلجتاالبه هاج تعه

-00هةلقاةبه ه اهةهلله ثه اه هةلانا هةلاالعبهوه القااه اةةلاعهةالنجاوهواعتاو هةل اتوحهلتا ه
ةلالح عهةإل اةااعه ه 2111ه

تعه

-02ه اهةهلله ه اهةلانل ه.هةا اعهةلرةذهوه القاهاه الاهالةذهةالجااا اعهل تال هةلجاالتعهةلاافتوقاثهوه
ةلاا خلاثهالةعااه هجاالعهة اا ه2114ه.هه

-03ه تتاهةهلله ه شتتا ه ت ةل ا ه–ه القتتعهاةة ت هةالنجتتاوه تتالجنةهوهةلاعتتاو هةلا ةلعتتبهلتتا ه

تتعهةلجاالتتعه

ةلعلوااعه–هةلاج عهةلال واعهةللااه00هةلاج اه3ه ه0986ه.ه ه

-04ه تتاهة ااتتله هوجتتاةثه.هةلتتر اءهةالنفلتتالبهوه القاتتاه فا اتتعهةلتترةذهلتتا هةلاالعتتاثه.هلعتتالعها اتتولةاه
الهانشولاه ه غاةاه2115ه.ه ه

-05ه اهةلحاااه ه ةل ا ه–هةلاةةلاعهلالنجاوهوه القاهاه لهاثهاو ااهةلرةذههههههههوه لاهةلااغاتلةذه

ةلاااق ةل اعهلا ه انعهاثهشا بهةلولال هةلا ا اعه هجاالعهة االةذهةللل اعه2113ه.هه
-06ه اهةلعال ه ه به هةلاعانا هةالجااا اعهوهاوةجهعهاحاةاهةلحاا هةل تا

ةلااووجاذه هاج عهةلالةعاذهةلنفعاعه7ه ه04ه)ه0979ه.ه ه

عه اتاهاتال هاهةللتااالذه

 -07يااثه هةالوطهةلعااه.هةلق طهوه اةل هةل غو هةلنفعاعه–هاةلهةلف لهةللل به–ه2110ه ه 0ه.ه
-08ه عتتالره هاحاتتااثه.ها ةلعتتعهةل تتغو هةلنفعتتاعهلتتا هةلاو تتو اثهاقالنتتعهات هاقتلةنه هةللتتااااثه هجاالتتعه

ا هاه ه2116ه.ه
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-09ه تتبه هوةلتتلهةا تتله.هاناتتا هاحتتاةاهةلحاتتا هةل تتا

عهوه القاهتتاه اال التتا هةلنفعتتبهلتتا هةلال ت ه

ةلاقا اثه القلحعه.هلعالعها اولةاه الهانشول ه ه غاةاه ه 0997ه

-21ه ل ااذه هاحااه اهةلح ا ه.هةا اعه لنااجهالشاارهاعاناه ل هاعالةااجعهحلهةلاش الذهةبهاخفا ه

ةل غو هةلنفعاعه ه2114هجاالعها هةلقل ه.ه

-20هةللوا عه هع اثه ثهاوع ه هةللالقعه اثهاقاالهةل غو هوهاعالا هةلاا لهلا ه انعهاتثه

ةلجاالاذهةلخاقعهة لاناعه–هلعالعهةلال اعهوه

تعه

هةلنفةه ااه27ه ه2117ه.هه

-22هةلل تتبه هنقتتلهاحاتتاه هاحاتتاهعتتح وله هةللالقتتعه تتاثهةا اتتعهةلتترةذهوهاةةلاتتعهةالنجتتاوهوهايل اتتاهةتتبه

ةلاحقالهةلالةعبهلا ه

عهةليانواعهةبهااانعهقنلاءه ه2116ه.هه ه

-23هةلل تتاةه هةاقتتلهحعتتاثها ةلعتتعهاقالنتتعه تتاثهةلاتتولفاثهةلح تتوااثهةلتتاةلااثهوةلاتتاقااثهةتتبه تتغو ه

احاةاهةلحاا هواعاو هةل اوحهلعالعهااجعاالهجاالعهةلا هعلواه0993ه.ه ه

-24هةللاله ه االهاح الهةلاعالهل لالقعه اثها وناذهةلقال ه ت هحتلهةلاشت الذهةالجااا اتعهوه تلهاتثه

ةلالاعهةلرةذهوهةالاجااهةلاخا له هاج عه اعهةلال اعهجاالعه اثهشاةهجوءهة ولهته25ه ه2110ه.ه ه

-25ه ن تتاوله هنعت تلاثه تتاهةهلله هةللوةا تتلهةلا تتايل ه ت ت هاةةت ت هةالنج تتاوهل تتا هةلات ت ال هةللاا تتعه الانلا تتاذه

ةلح وااعهةبهةلاا عهةللل اعهةلعلوااعه.هلعالعهااجعاالهجاالعهةلا ه اهةللواوه0999ه.ه ه

-26هق تتليه هق تتالحه هةلالا تتعهةل تترةذهل تتا ها تتالةءهةلا تتاةلةهةليانوا تتعها تتثهوجه تتعهنل تتلهةلا تتاالاثهة تتبهش تتااله
احاةلاذهشاالهة ع اثهلعالعهااجعااله.جاالعهةلنجاحهةلو ناعه و ه2112ه.ه ه

- 27هةلف ف تتبه ه نتتاءهحعتتاثه هعتتاااعهاحاتتاهةلج تتولره هةلا ت ال هةللاا تتعهةتتبهجاال تعه غتتاةاهوهةإلنجتتا ه ه
ةللوةالهةلاشجلعهوهةللوةالهةلالوقعه)ه0979ه هلعالعهة ناااءهة جااا به.ههههههه

-28هةلالالا تتوله ه تتاهةلان تتا ه هةل تتغو هةلنفع تتاعهةلا تتبهاوةج تتاهةلا تتوةاثهوةلل تتاا اثهة تتبهةلاجاو تتاذه

ةلخاااعهةبها عه2115هجاالعها هةلقل ه.هه
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Psychological stress Correlation between
Each on the achievement motivation and
Self- efficacy on the women worker
Abstract
In this stucly we try to know the relationship between the psychological
stress and each of achievement motivation , self – efficacy on the women worker
. The Sample was choose randemally , which is consisted of ( 120 ) women
worker in the Governmental circles since ( 2007 - 2008) .
Three scales were used in this study Theres one : psycholoyical stress scale
Achievement Motivation scale , and self- Efficacy scale .usingappropriate
statiscal treatment involving t-test , relative weight (percentage),correlationcoefficients.
The result of this study indicate that:
- The women worker are affected by life stress accures and The most
commened was the asoaal stress .
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- The level ofself - efficacy was ( 66 , 7 % ) while the level of (achievement
motivation) among them ( 61 , 3 % )
- There are negative refiex relation Between the psyohological stress and Each
of achievement Motivation and Self – efficacy .
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