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انثُيح انعايهيح نًمياس اجتشاس انغعة وعاللته تثعط انًتغيشاخ انُفسيح نذي غهثح
انذساساخ انعهيا
زؼاب ظمٕس ػثد الغىّ غاؼُن*
انًستخهص
ٌدددا الثؽددس الؽددالٓ تلددّ اظرنيدداا الثىٕددح الؼااجٕددح لمغٕدداض اظرددساز الغعددة َالني د ػدده الؼ ٝددح
اٜزذثاغٕح تدٕه اظردساز الغعدة َالغجدع الؼدار َالسظدا ػده الؽٕداج ذنُودد الؼٕىدح اده  )071غالثدا ادىٍ
 )89غالثا فٓ اسؼجح الماظعرٕس َ  )77غالثا فٓ اسؼجح الدكرُزاي كيفد الىرائط ػه أن :الرؽجٕل الؼاال
اٜظرنيافٓ لمغٕاض اظرساز الغعة كي ػه أزتؼدح ػُاادل ذد هدسؼٍا تد  )90 978اده الرثدأه النجدٓ
َأكد الرؽجٕل الؼاال الرُكٕدِ الٍٕنل الستاػٓ لجمغٕاض َذمرغ اغٕاض اظرساز الغعة تدزظح اظرغساز ظٕدج
ؼٕددس ظددايخ ٕمددح اؼااددل ألفددا لثؼددد فٍد أظددثاب الغعددة َ )1 9::أفندداز اٜورغددار َ )1 818ذكسٔدداخ
الغعة َ )1 8;9ا٘فناز تؼد الغعة  )1 8;9كما كان لمغٕاض اظرساز الغعدة اذعداد خايجدٓ ظٕدد
َ د ذمرغ اغٕاض الغجع الؼار َالسظا ػه الؽٕاج تثؼد أؼاخْ تىعثح  )77 0:9 َ );: 990اه الرثأه النجٓ
ػجّ الرُالٓ َأكد ذؽجٕل الؼاال الرأكٕدْ الٍٕندل ا٘ؼداخْ العاودة كمدا ذمرؼدد تىٕدح الؼُاادل لمغٕداض الغجدع
الؼار َالسظا ػه الؽٕاج تدزظح ظٕدج اه اٜظرغساز َان اغٕاض الغجع الؼار َالسظا ػه الؽٕاج ذمردغ ترىاظدع
خايجددٓ ظٕددد ََظددد ازذثاغددا تٔعاتٕددا ػىددد اعددرُِ خٜلددح  )1 10تددٕه ا٘فندداز اددا تؼ دد الغعددة َذكسٔدداخ
الغاظة َالغجع الؼار ََظُخ ػ ٝدح تدٕه أفنداز اٜورغدار أفنداز ادا تؼدد الغعدة َالسظدا ػده الؽٕداج تدٜلدح
تؼصائٕح ََ )1 10ظُخ ازذثاغا ظجثٕا تٕه ذكسٔاخ الغاظة َالسظا ػه الؽٕاج )1 1:
انكهًاخ انًفتاحيح :اظرساز الغعة الغجدع الؼدار السظدا ػده الؽٕداج الرؽجٕدل الؼدااجّ اٜظرنيدافّ الرؽجٕدل
الؼااجّ الرُكٕدِ
يمذيح انثحث
ػىداا ورؼسض لمُظً غعدة هددٔدج ظدُاي اده أهدعاد تؼٕددٔه أَ دسٔثٕه اىدا فدالنصٕس اىدا ٜ
ٔعرطٕغ الرؽن فّ أفؼالً أشىاي الغعة َخائما الفنسج المعٕطسج ػجًٕ ٌّ اٜورغار َاذثاع العجُك الؼددَاوّ
ك مددا أن ٌددري المُظددً ٜذىرٍددّ تمعددسخ اورٍدداي المُ د تددل ذعددرمس اددغ اليددعم تددل ٔعددردػٍٕا فددّ كصٕددس ادده
ا َٜاخ َٔؼٕش فٍٕا غاظثا َٔصاؼثً ؼالح اه الغجع َالرُذس َاٜوفؼال فٍري المُظً اده الغعدة ذدسذثػ
ظجٕثا اغ الرعدااػ َٔ ٜردٕػ اليدعم لىفعدً فسلدح لجرساظدٓ َذٝهدٓ المُ د تدل ذفنٕدسي هدغال فغدػ فدّ
المُ المٍٕه َكٕفٕح اٜورغار ٌَُ اا ٔعمّ تاظرساز الغعة
اٜظرساز ٌُ هدنل اده أهدنال الرفنٕدس ٍٔدر تاٜظدرعاتح لجعدٕع اده يدٝل الرسكٕدص المرندسز ػجدّ
العغُغاخ َكٕ ٔمنه أن ذنُن د ؼدشد َالؼُا ة المؽرمجح الرٓ دد ذىيدأ (Nolen-Hoeksema,
) 1991اٜظرساز ٔرعثة فٓ ذسكٕص ا٘فدساخ ػجدّ ايدنجح َاظدرعاتاذٍ الؼاغفٕدح َٔؽدافا ػجدّ اٜظدرعاتح
*مدرس بكلية التربية جامعة مدينة السادات
البريد االلكترونيrtahoon285@gmail.com :
Rehab.Tahoon@edu.usc.edu.eg
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الؼاغفٕددح العددجثٕح تمددسَز الُ ددد )Nolen-Hoeksema, Wisco, & Lyubomirsky, 2008
ازذدثػ اٜظردساز تالؼدٔدد اده وردائط ظدُي الرُافدع الؼغجدٓ اصدل اٜكرقداب َالغجدع (Nolen-Hoeksema,
)َ Wisco, & Lyubomirsky, 2008; Papageorgiou & Wells, 2004زخَخ فؼل الصداح
) (Kubota, Nixon, & Chen, 2015فاظرساز الغعة ٔعؼل اليعم غاظثا لدزظح كثٕسج َذرُلد
لدًٔ اياػس اٜورغار اه الطسا اٖيس الرِ ار تاٌاورً َٜٔرىداشل اتددا َٜٔرعدااػ ؼٕدس ازذدثػ اٜظردساز
َالغعة ظجثا تالرعدااػ  )Fatfouta, Gerlach, Schröder-Abé& Merkl, 2015فاليدعم
الرْ ٔؼاوّ اه اظرساز هدٔد ٌُ أكصس اظرؼداخا ٜظرثطان ا٘فناز َالمياػس المسذثطدح تالغعدة أَ الؽدصن
أاا اليعم الرْ ٔؼاوّ اه اظرساز اىعفط أكصس اظرؼداخا لجعماغ لٍري المياػس تالرثددخ & Collins
)Bell, 1997
فاظرساز الغعة ٔسكص ػجّ اظردػاي الؽدز المؤل أكصس اه اسج َاٜورغدار المعدٕطس ػجدّ ذٌىدً
أْ أوددً ٔصٔددد ادده الغعددة ٔىعددسغ الىدداض فددٓ اظرددساز الغعددة ػىددداا ٔسكددصَن ػجددّ الددركسٔاخ المعددثثح
لجغعة َتػاخج ذعستح زخَخ الغعة َػىداا ٔفنسَن فدٓ أفنداز اٜورغدار & (Denson, Pedersen,
)ٔ Miller, 2006يدنل اظردساز الغعدة كؼاادل يطدس لجؼددَان َٔرعدمه اىداغع ثدل العثٍٕدح َذؽدد
الغيسٔح ذاخ الصجح تمؼالعح المؼجُااخ المسظؼٕح الراذٕح َاٚخزاك اٜظرماػٓ َٔسذثػ الرىظٕ الؼاغفٓ
تصدؼُتح كثدد الفندس َظدثػ الدىفط العدجُكٓ ٔ )Denson, 2013در خػد ٌدرا الثىداي وظسٔدا اده يدٝل
شٝز ػمجٕاخ :ذكسٔداخ ذعدازب الغعدة المؽفدصاخ) َاٌٜرمدار تالرعدازب الفُزٔدح لجغعدة )انصفداخ)
َا٘فندداز تؼددد الغعددة المصٕددساخ) َكجٍددا اسذثطددح تمدددج ذعستددح الغعددة َالمٕددل تلددّ الثغدداي فددٓ ذلدد
)(Sukhodolsky, Golub, & Cromwell, 2001
ددد ٔؽدددز اظرددساز الغعددة اظددرعاتح ٜظددرفصاش المُا د المرؼجغددح تالصددساع اليعصددٓ أَ الظج د
اٜظرمدداػٓ ) (Sukhodolsky, Golub, & Cromwell, 2001لغددد َظدددخ تؼددط اٜتؽدداز
َالدزاظدددداخ العدددداتغح أن اظرددددساز الغعددددة ٔصٔددددد ادددده الرددددأشٕس العددددجثٓ َٔعددددؼ الرنٕدددد اٜظرمدددداػٓ
)َٔ (Bushman, 2002غجل اه الغدزج ػجّ الرؽن فٓ الغعة تل َٔؽُلدً تلدّ ظدجُك ػددَاوٓ ذعداي
ا٘تسٔاي الرٔه ل ٔيازكُا فٓ ؼالح اٜظدرفصاش الردٓ أشدازخ الغعدة .(Besharat & Pourbohlool,
)2013; García-Sancho, Salguero, Vasquez & FernándezBerrocal, 2016
أفاخخ الدزاظاخ الىفعٕح المسظٕح أن اظرساز الغعة د ازذثػ تالعدجُك الؼددَاوٓ اٜظدرثا ٓ َزخ
الفؼدل تُظداغح اٜوفصدال ا٘ي ٝدٓ)ٌَ (Wang et al., 2018دُ ػىصدس ذؽند اغصدُخ اصدل الرىظدٕ
الراذٓ المدىعفط)َٔ (White & Turner, 2014عدمػ تدالرىثؤ تالمٕدل تلدّ الؼدَاوٕدح اده يدٝل يجدل
الرىظدٕ الؼداغفٓ ) (Martino et al., 2015وظدسا ٘ودً ٔؼرثدس َظدٕطا تدٕه الدركاي الؼداغفٓ َالؼددَان
الععددددددْ َالجفظدددددٓ غٕدددددس المثاهدددددس & .(García-Sancho, Salguero, Vasquez
)FernándezBerrocal, 2016
ٔمصدددل اظردددساز الغعدددة خَز َظدددٕػ تدددٕه المرغٕدددساخ العدددثثٕح المعرجفدددح َاظدددرعاتاخ الغعدددة
َالعدجُكٕاخ الؼدَاوٕدح اٜظدرثا ٕح َالرفاػجٕدح كمدا أودً ٔددػ العدجُكٕاخ المؼاخٔدح لجمعرمدغ َاٚظدسار (du
Pont, Rhee, Corley, Hewitt, & Friedman, 2017; McLaughlin, Aldao, Wisco,
)& Hilt, 2014
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ا رسغ  )Oatley , 2004أوً ٔمنه ذىيٕػ الغعة ػىدداا ذثددَ اٌ٘دداا تؼٕددج المىدال َ دد ٔددفغ
الىاض تلدّ تدرل ظٍدُخ أكثدس لرؽغٕدع ٌدرا الٍددا َادغ ذلد فٍدُ ٔددػٓ أودً ٔمنده أن ٔظٍدس أٔعدا ػىدداا
ٔرؼسض اليعم لٌٛاوح أَ اٚؼساض اٜظرماػٓ تطسد ذدؤذْ اليدؼُز تدالفعس َ دد ٔندُن هدنل اٜورغدار
اه ٌرا الؽدز ػىٕفا لرل د ذؼرمد اٜظرعاتح لؽدز اصٕس لجغعدة ػجدّ غسٔغدح تشدازج الغعدة تاٚظدافح
تلّ ذل ٔؼرمد ذدأشٕس الغعدة ػجدّ ؼعد الغعدة ظدُاي كدان انثُذدا أَ اُظٍدا لجعدازض َكد ادسج ٔدر
ذعسترً َاه الرْ ٔر ذُظًٍٕ وؽُي )Power & Dalgleish, 2008
تؼدِ الطسد الرٓ د ٔصٔد تٍا الغعة اه اؼرمالٕح الؼدَان ٌٓ اه يٝل اٚخزاك الرْ ٔيدؼس تدً
المسي أشىاي الغعة اٜظرساز ٌُ أؼد ٌري اٚخزاكداخ الدرْ دد ٔصٕدس اظدرعاتح ػدَاوٕدح ٔرعدمه اٜظردساز
الرفنٕددس المعددرمس فددٓ ذددأشٕس الفددسخ َايددنٝذً َأظددثاتً َػُا ثددً & (NolenHoeksema, Wisco,
)َ Lyubomirsky, 2008اددغ ذل د ػجددّ ػنددط اظددرساذٕعٕاخ ؼددل الميددنٝخ الرنٕفٕددح غالثددا اددا
ٔرعمه اٜظردساز الرسكٕدص ػجدّ ا٘فنداز تدد ٜاده لدٕاغح ؼجدُل فؼالدح لجميدنجح (NolenHoeksema,
)ٔ Wisco, & Lyubomirsky, 2008رعددمه اظرددساز الغعددة الرسكٕددص المرنددسز ػجددّ ا٘ؼددداز
المصٕسج لجغعة َالمياػس الغاظثح تؼد فرسج غُٔجح اه اورٍداي ؼددَشٍا & (Sukhodolsky, Golub,
)Cromwell, .2001
اظرساز الغعة ُٔل تأوً ذفنٕس فٓ الغعة َتىاي ػجّ ذل فإن اظرساز الغعدة ٌدُ ػمجٕدح
تخزاكٕح ارنسزج ٔ ٜمنه ذعىثٍا ذظٍس أشىاي ذعستح الغعة َظُا ذعرمس تؼد ذل َذندُن اعدؤَلح ػده
شٔدداخج الغعددة َاظددرمسازي كمددا ذرعددمه ادداٌسج اظرددساز الغعددة أٔعددا تؼٕدداي لؽظدداخ الغعددة ذجغائٕددا
َاٜوعساغ فٓ أٌَار اٜورغار اٜظرساز الغاظة أَ الرفنٕس فٓ ؼجغاخ الغعة َالردزب ػجٍٕا ذٌىٕا ذ
ذصدددددُزٌا ػجدددددّ أوٍدددددا تىددددداي ارؼددددددخ ا٘تؼددددداخ ادددددسذثػ تيدددددنل اىفصدددددل ترعستدددددح الغعدددددة َالرؼثٕدددددس
ػىدً) (Sukhodolsky, Golub, & Cromwell, 2001كيدفد وردائط ا٘تؽداز العداتغح أن اظردساز
الغعدددة ٔدددؤخْ تلدددّ ذفدددا وردددائط الغعدددة اددده يدددٝل شٔددداخج هددددج الغعدددة َادذدددً & (Rustings
)NolenHoeksema, 1998
كيدفد وردائط ذؽجٕدل تٕاوداخ تؽدس ) (Besharat,Hoseini,Mehr& Azizi, 2009ػده أن
المعرُٔاخ المسذفؼح اه الغعة د ازذثطد تاوعفداض اعدرُٔاخ السفإٌدح الىفعدٕح تاٚظدافح تلدّ ازذفداع
اعرُٔاخ العغػ الىفعٓ فٓ ا لمغاتل ازذثطدد المعدرُٔاخ ا٘ػجدّ اده العدٕطسج ػجدّ الغعدة تمعدرُٔاخ
أػجّ اه السفإٌح الىفعٕح َكرل اعرُٔاخ أ ل اه العٕع الىفعٓ كما أكدخ ورائط تؽس & (Besharat
) Hosseini, 2009أن الغعة د ازذثػ تمؤهساخ الصدؽح الؼغجٕدح َكدرل اٜظدطساتاخ الىفعدٕح كمدا
أودً ٍٔددخ الصدؽح الؼغجٕدح )َٔ (Bravo et al., 2020صٔدد اده الؽالدح المصاظٕدح العدجثٕح &(Genet
)َ Siemer, 2012أاٍسخ ورائط تؽس ) (Painuly, Sharan & Mattoo , 2005أن الغعة دد
ازذثػ تعمرٕه فٓ اليعصٕح ٌما الؼصاتٕح َالرٌاوٕح كما أهازخ ورائط تؽس (Wu, Chi, Zeng, Lin,
) Du, 2019تلددّ أن الرؼدداغ اددغ الددراخ َالرعددااػ ٔسذثطددان ظددجثا تالغعددة َاٜظرددساز ؼٕددس أن
ا٘هعاد الرٔه لدٍٔ اعدرُٔاخ أػجدّ اده الرؼداغ ادغ الدراخ أ دل ػسظدح ٚاٍداز الغعدة أَ الؼددَان
َأ ل اظرسازا فٓ الؽٕداج الُٕإدح )َ (Fresnics & Borders, 2017تىداي ػجٕدً ذد اظدساي ٌدرا الثؽدس
لغٕاض اظرساز الغعة َالني ػه العصائم العٕنُارسٔح لمغٕاض اظرساز الغعة لدِ غجثدح َغالثداخ
الماظعرٕس َالدكرُزاي َالني ػه الؼ ٝح اٜزذثاغٕح تٕه اظرساز الغعة َكل اده الغجدع الؼدار َالسظدا
ػه الؽٕاج
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يشكهح انثحث
فّ ٌري ا٘ٔار َاغ ظائؽح كُزَوا وعد أن النصٕس اىا لدٍٔ تسكان اه الغعة َغٕس اخزٔه ػجّ
ظددثػ أوفعددٍ َخائمددا ٔىظددسَا الددّ ا٘اددُز ادده َظٍددح وظددس ظددٕغح َٔصدداؼثٍ الغجددع َالرددُذس فددّ اعرجد
ذصسفاذٍ فاذا وظسوا الّ غالة الماظعرٕس اَ الددكرُزاي وعددي خائمدا ذؽدد ظدغػ َذصدسفاذً ٔغجدة ػجٍٕدا
الغجع َالرُذس َالغعة كما أن ذفنٕسي اىصثا ػجّ اوٍاي السظالح ارمىٕا تان ٔ ٜؼطجدً هد فداذا َاظدً أِ
اسا ذعثة فّ ذؼطٕجً اوراتً الغعة َٔؼٕش وُتً اه الغعة ذؤشس تالعجة ػجدّ أخايي َػجدّ ظدجُكٕاذً
َاىٍ ٔ ٜعرطٕغ تل ٔعدرمس
فٍري الفقح اه أكصس فقاخ المعرمغ غعثا فمىٍ اه ٔعرطٕغ اُاظٍح المُا
فٓ الغعة َٔصخاخ الغعة ػىد ي اه ظساي اظرساز الغعة َػدر دزذً ػجدّ اظدرعدار اظدرساذٕعاخ تدٔجدح
ذمؽُ ٌرا اٜظردساز ؼردّ ٔدصَل ٌدرا الغعدة اده ٌىدا ظدايخ فندسج ٌدرا الثؽدس لرغددٔ أخاج ذغدٕط اظردساز
الغعددة َذعدداػد الثدداؼصٕه ػجددّ ٕدداض اظرددساز الغعددة ػىددد اعرجد فقدداخ المعرمددغ َتىدداي ػجٕددً ذؽدددخخ
ايددنجح الثؽددس الؽددالّ فددّ اٜظاتددح ػدده الرعدداسل الددسئٕط الرددالّ :يااا ااً انثُيااح انعايهيااح نًمياااس اجتااشاس
انغعة نذي غهثح انًاجستيش وانذكتىساج؟
َٔرفسع اه ٌرا الرعاسل الرعاسٜخ الفسػٕح الرالٕح:
ٌ -0ل ٔرمرغ اغٕاض اظرساز الغعة تدزظح لدد اغثُلح ؟
ٌ -7ل ٔرمرغ اغٕاض اظرساز الغعة تدزظح شثاخ اغثُلح ؟
ٌ -8ل ٔرمرغ اغٕاض اظرساز الغعة تدزظح اذعاد خايجّ اغثُلح ؟
ٌ -9ل ذُظد فسَد ذاخ خٜلح اؼصائٕح تٕه الركُز َاٜواز ػجّ أتؼاخ اغٕاض اظرساز الغعة؟
ٌ -:ل ذُظد فسَد ذاخ خٜلح اؼصائٕح تٕه اسؼجح الماظعدرٕس َاسؼجدح الددكرُزاج ػجدّ أتؼداخ اغٕداض
اظرساز الغعة؟
;ٌ -ل ذُظدد ػ ٝدح ازذثاغٕدح تدٕه أتؼداخ اغٕداض اظردساز الغعدة َكدل اده الغجدع الؼدار َالسظدا ػده
الؽٕاج؟
أ ًيح انثحث :ذؽدخخ أٌمٕح الثؽس الؽالّ فّ:
 تشساي المعال الثؽصٓ تمغإٔط ذرٝير اغ الثٕقح المصسٔح تمؤهساخ ظٕنُارسٔح اغثُلح ٔعاػدالثاؼصٕه ػجّ ذطثٕغٍ فّ خزاظاذٍ َأتؽاشٍ
 ذُظًٕ أوظاز الثاؼصٕه تلّ ارغٕس اظرساز الغعة َذسكٕص ا٘تؽاز ػجّ خزاظح اظرساز الغعةَػ ٝرً تمرغٕساخ وفعٕح َاؼسفٕح اعرجفح
أ ذاف انثحثٌ :دا الثؽس الؽالٓ تلّ:
0
7
8
9
:
;

الرؼسا ػج ّ لدد الثى اي الؼ ااجّ لمغٕاض اظرساز الغعة
الرؼسا ػجّ شثاخ اغٕاض اظرساز الغعة
الرؼسا ػجّ اٜذعاد الدايجّ لمغٕاض اظرساز الغعة
الرؼسا ػجّ خٜلح الفسَد تٕه الركُز َاٜواز ػجّ أتؼاخ اغٕاض اظرساز الغعة
الرؼسا ػجّ خٜلح الفدسَد تدٕه اسؼجدح الماظعدرٕس َاسؼجدح الددكرُزاج ػجدّ أتؼداخ اغٕداض اظردساز
الغعة
الني ػه الؼ ٝح اٜزذثاغٕح تٕه أتؼاخ اغٕاض اظرساز الغعة َكل اه الغجع الؼدار َالسظدا ػده
الؽٕاج
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يفا يى ويصطهحاخ انثحث
اجتشاس انغعة" :إل اليعم لٝوعساغ فٓ أفناز ارنسزج غٕس اغصُخج ؼُل وُتداخ العطدس َٔرعدمه
اٜؼٕدداي الؼفددُِ َالرجغددائّ لجؽظدداخ الغعددة َاٜويددغال تاٜورغددار & (Sukhodolsky, Golub,
)َٔ Cromwell, 2001غدداض اظسائٕدا تالدزظددح النجٕدح الرددّ ٔؽصدل ػجٍٕددا الطالدة ػجددّ المغٕداض المؼددد
لرل َٕٔرعمه ا٘تؼاخ الرالٕح:
 فهى أسثاب انغعة :الثؽس ػه أظثاب الغعة َٔغاض اظسائٕا اده يدٝل الدزظدح النجٕدح لجطالدةػجّ ٌرا الثؼد
 أفكاااس اتَتماااو :اويددغال ذفنٕددس اليددعم تنٕفٕددح اٜورغددار َٔغدداض اظسائٕددا ادده يددٝل الدزظددح النجٕددحلجطالة ػجّ ٌرا الثؼد
 ركشياخ انغاظة :اظردػاي ذعازب ظداتغح كاودد ذمصدل غعدة لٍدرا اليدعم َٔغداض اظسائٕدا ادهيٝل الدزظح النجٕح لجطالة ػجّ ٌرا الثؼد
 أفكاس يا تعذ انغعة :ذسكٕص اليعم المعرمس ػجدّ لؽظداخ الغعدة َٔغداض اظسائٕدا اده يدٝلالدزظح النجٕح لجطالة ػجّ ٌرا الثؼد
انمهك انعاو :هؼُز ٔىراب اليعم ػىداا ٔ ٜعدرطٕغ ذؽغٕدع أٌدافدً َغمُؼاذدً (Spitzer, Kroenke,
)َٔ Williams & Lowe, 2006غاض اظسائٕا تالدزظح النجٕح الرّ ٔؽصل ػجٍٕا الطالة ػجّ المغٕاض
المؼد لرل
انشظا عٍ انحياج:ػمجٕدح اؼسفٕدح ٔغدُر ا٘فدساخ اده يٝلٍدا ترغٕدٕ وُػٕدح ؼٕداذٍ َفغدا لمؼدإٔسٌ العالدح
)َٔ (Diener, Emmons, Larsen& Griffin , 1985غداض اظسائٕدا تالدزظدح النجٕدح الردّ ٔؽصدل
ػجٍٕا الطالة ػجّ المغٕاض المؼد لرل
يحذداخ انثحث :ذؽدخ الثؽس الؽالّ تالمؽدخاخ الرالٕح:
-0
-7
-8
-

-

-

المؽدخاخ المناوٕح :ذ ا ٜػرماخ ػجّ الرطثٕع اٜلنرسَودّ لمغٕداض اظردساز الغعدة َاغٕداض الغجدع
الؼار َاغٕاض السظا ػه الؽٕاج
المؽدخاخ الصااوٕح :ذ الرطثٕع فٓ الؼار الدزاظٓ 7170 \7171
المؽدخاخ المىٍعٕح َذعمىد المؽدخاخ المىٍعٕح الرالٕح:
اؽددددخاخ تيدددسٔح :ذنُودددد الؼٕىدددح ا٘ظاظدددٕح اددده  )071غالثدددا َغالثدددح اددده اسؼجدددح الماظعدددرٕس
َالددددكرُزاج تُا دددغ ػددددخ  )89غالثدددا َغالثدددح اددده اسؼجدددح الماظعدددرٕس تمرُظدددػ ػمدددسِ ددددزي
;َ )88 190اوؽدددساا اؼٕدددازِ ددددزي َ )8 889:0ػددددخ  )77غالثدددا َغالثدددح اددده اسؼجدددح
الدكرُزاي تمرُظػ ػمسِ دزي َ )88 7807اوؽساا اؼٕازِ دزي ): 1;;89
ا٘خَاخ :ذ د ذسظمددح َذغىددٕه اغٕدداض )Sukhodolsky, Golub, & Cromwell (2001
لغٕداض اظردساز الغعدة َاغٕداض )Spitzer, Kroenke, Williams & Lowe (2006
لغٕداض الغجدع الؼدار َاغٕداض ) Diener, Emmons, Larsen& Griffin (1985لغٕداض
السظا ػه الؽٕاج
المىٍط :ذ اظرعدار المىٍط الُلفٓ اٜزذثاغّ
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 ا٘ظالٕة اٜؼصائٕح :ذىُػد ا٘ظالٕة اٚؼصائٕح الرّ ذ اظرعدارٍا َفغا لىُع المؼالعدح َغثٕؼدحالثٕاواخ َاه ٌري ا٘ظالٕة:
 oاؼاال تزذثاغ تٕسظُن لؽعاب اؼاال اٜذعاد الدايجّ تٕه خزظدح الطالدةا الطالثدح ػجدّ الفغدسج
َالدزظح النجٕح لجثؼد الرّ ذىرمّ الٍٕا ٌري الفغساخ َكرل اٜذعداد الددايجّ تدٕه الدزظدح النجٕدح لجثؼدد
َالدزظح النجٕح لجمغٕاض َكرل الني ػه الؼ ٝح اٜزذثاغٕح تٕه ارغٕساخ الثؽس
 oالرؽجٕددل الؼددااجّ اٜظرنيددافّ لمغددإٔط الثؽددس َذل د لجني د ػدده الؼُااددل الرددّ ذريددثغ ػجٍٕددا
الفغساخ
 oالرؽجٕل الؼااجّ الرُكٕدِ لجرأكد اه الثىٕح الؼااجٕح لمغإٔط الثؽس
 oاؼاال ألفا كسَوثاؾ لجرأكد اه شثاخ اغإٔط الثؽس
 oايرثداز خ لجؼٕىداخ غٕدس المسذثطدح )ٜٔ (Independent Samples T Testعداخ الفدسَد تدٕه
الركُز َاٜواز َكرل الفسَد تٕه اسؼجح الماظعرٕس َالدكرُزاج ػجّ اتؼاخ اغٕاض اظرساز الغعة
فشوض انثحث :ذ لٕاغح فسَض الثؽس ػجّ الىؽُ الرالّ:
-0
-7
-8
-9

ٔرمرغ اغٕاض اظرساز الغعة تصدد الثىاي الؼااجّ
ٔرمرغ اغٕاض اظرساز الغعة تدزظح شثاخ اغثُلح
ٔرمرغ اغٕاض اظرساز الغعة تدزظح اذعاد خايجّ اغثُلح
ذُظد ػ ٝح ازذثاغٕح تٕه أتؼاخ اغٕاض اظرساز الغعة َكل اه الغجع الؼار َالسظا ػه الؽٕاج

يُهجيح انثحثٔ :عرم ٌرا العصي تُل

اا ٔجّ:

يُهج انثحث :فّ ظُي غثٕؼح اٌ٘داا الرّ ذعؼّ لرؽغٕغٍدا ذد اظدرعدار المدىٍط الُلدفّ اٚزذثداغّ
ؼٕدس ٍٔدر تدزاظدح الظداٌسج ََلدفٍا َلدفا خ ٕغدا َذؽجٕجٍدا َاٌٜرمدار تإٔعداخ اٜزذثاغداخ تٕىٍدا َتدٕه
الظُاٌس ا٘يسِ َالُلُل تلّ اظرىراظاخ ذصٔد اه زلٕد المؼسفح ػه المُظُع.
عيُح انثحث :ذ تيرٕاز ػٕىح ػيدُائٕح اده غدٝب َغالثداخ اسؼجدح الماظعدرٕس َاسؼجدح الددكرُزاج َ دد
توغعمد الؼٕىح تلّ:
 انعيُااح األونيااح َذنُوددد ادده ; )9غالثددا َغالثددح تُا ددغ ػدددخ  )99غالثددا َغالثددح ادده اسؼجددحالماظعددرٕس تمرُظددػ ػمددسِ دددزي َ )87 08;9اوؽددساا اؼٕددازِ دددزي َ )9 ;8180ػدددخ
 )97غالثا َغالثح اه اسؼجح الدكرُزاي تمرُظػ ػمسِ ددزي َ )87 7098اوؽدساا اؼٕدازِ
ددددزي  )9 90887تٍددددا تظدددساي ذعستدددح تظدددرطٝػٕح لجمغدددإٔط لجرؽغدددع اددده َظدددُغ الفغدددساخ
َالصٕاغح الجغُٔح لجرسظمح َيجٌُا اه أِ ػثازاخ ذرؼازض اغ الصغافح أَ الدٔه
 عيُح انثحث األساسيح :ذنُود اه  )071غالثا َغالثح اه اسؼجح الماظعرٕس َالددكرُزاج تُا دغػددخ  )89غالثددا َغالثددح ادده اسؼجددح الماظعددرٕس تمرُظددػ ػمددسِ دددزي ;َ )88 190اوؽددساا
اؼٕازِ دزي َ )8 889:0ػدخ  )77غالثا َغالثح اه اسؼجح الدكرُزاي تمرُظػ ػمدسِ ددزي
َ )88 7807اوؽساا اؼٕازِ دزي ): 1;;89
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أدواخ انثحث :ذ اٜػرماخ ػجّ اٜخَاخ الرالٕح:
 -0يمياس اجتشاس انغعة اػداخSukhodolsky, Golub, & Cromwell (2001) :
اػداخSpitzer, Kroenke, Williams & Lowe (2006) :
 -7يمياس انمهك انعاو
 -8يمياس انشظا عاٍ انحيااج اػدداخ )Diener, Emmons, Larsen& Griffin (1985
ذسظمح َذؼسٔة الثاؼصح
 -2يمياس اجتشاس انغعة:
ٌدرا المغٕداض اده اػدداخ ) )Sukhodolsky, Golub, & Cromwell , 2001ذد ذطدُٔسي
لغٕاض اظردساز الغعدة تطسٔغدح ارؼددخج ا٘تؼداخ تدديا اده المٕدل تلدّ ذسكٕدص اٜورثداي ػجدّ الغعدة
َذركس وُتداخ الغعدة َا٘فنداز ؼدُل أظدثاب َػُا دة الغعدة اؼردُِ ٌدرا المغٕداض ػجدّ )08
فغسج اه ودُع لٕندسخ الستداػّ ؼٕدد ذساَؼدد اٜظدرعاتح ػجٕدً اده  = 0أتددا تلدّ  9خائمدا دار اؼدد
المغٕدداض فددّ لددُزذً اٜلددجٕح تددالرؽغع ادده يصائصددً العددٕنُارسٔح فمدده يددٝل الرؽجٕددل الؼددااجّ
اٜظرنيددافّ  )CFAؼصددل المغٕدداض ػجددّ أزتؼددح ػُااددل ارساتطددح ٌَددّ  :أفندداز اٜورغددار )TR
َأفندداز اددا تؼددد الغعددة َ )AAذكسٔدداخ الغاظددة َ )AMفٍد أظددثاب الغعددة ) (UCكمددا
أاٍددسخ الىعددعح ا٘لددجٕح اؤهددساخ ذؼدددٔل ػددااجٓ ذأكٕدددْ ػجددّ الرددُالّ كمددا ٔجددّ ارُظددػ العددرز
الرستٕؼٓ المرثغٓ َ RMR = 0.04ظُخج اؤهس المٝياح َ GFI = 0.87اؤهس الرُافع المغازن
َ )CFI = 0.95أاٍددس ٌددرا اٚلددداز ذىاظددغا خايجٕددا اسذفؼددا َفغددا لمؼااددل كسَوثدداؾ ألفددا لجمغددإٔط
الفسػٕح كما ٔجّ :أفناز اٜورغدار  9فغدساخ َ )α = .72أفنداز ادا تؼدد الغعدة ; فغدساخ = α
َ ).86ذكسٔاخ الغاظة  :فغساخ َ )α = .85فٍ ا٘ظثاب  9فغدساخ َ )α = .77اؼاادل
كسَوثددداؾ ألفدددا لجمغٕددداض الناادددل  )α = .93كمدددا ذددد ذسظمدددح ٌدددرا المغٕددداض الدددّ الجغدددح أٚساوٕدددح
َ (Besharat, 2011الدّ الجغدح الفسوعدٕح(Reynes, Berthouze- Aranda, Guillet-
)َ Descas, Chabaud, & Deflandre, 2013الددّ الجغددح الثسٔطاوٕددح الؼظمددّ َالصددٕه
) (Maxwell, Sukhodolsky, Chow, & Wong, 2005ؼٕدس ذد الؽصدُل ػجدّ اٝيادح
اسظٕح لجمغٕاض اٜلجّ المنُن اه أزتؼح ػُاال
اه اػدداخ )Spitzer, Kroenke, Williams & Lowe (2006
 -7يمياس انمهك انعاو:
ذنُن ٌرا المغٕاض اه  )7فغساخ اه وُع لٕنسخ الستاػّ الرِ ذساَغ اا تدٕه  ٜ =1ػجدّ اٜغدٝد
الّ  =8كل ُٔر ذغسٔثا تالىعثح لجعصائم العٕنُارسٔح لجمغٕاض فدّ لدُزذً اٜلدجٕح كدان اٜذعداد
الدايجٓ ل جمغٕاض اسذفؼا ؼٕس تجغد ٕمح كسَوثاؾ الفدا =  1 87كدان اؼاادل الصثداخ تاظدرعدار تػداخج
اٜيرثاز ظٕدج أٔعا ز =  )1 98أاٍس الرؽجٕل الؼدااجّ اٜظرنيدافّ اٍدس ػاادل َاؼدد ٔفعدس وعدثح
;; %اه الرثأه المفعس الرساكمّ ؼٕس ذساَؼد ذيثؼاخ الفغساخ العدثؼح ػجدّ ٌدرا الؼاادل ادا تدٕه
)1 90-1 ;8
اػداخ ) Diener, Emmons, Larsen& Griffin (1985لرغٕدٕ
 -8يمياس انشظا عٍ انحياج:
الؽن اٚخزاكدٓ لجفدسخ ػجدّ زظداي ػده ؼٕاذدً كندل ذندُن اده  ):فغدساخ ٔ)طجدة اده الميدازكٕه الدرٔه
ٔعرنمجُن اٜظرثٕان أن ٔؽنمُا ػجّ هؼُزٌ تاظرعدار وظار ذعدعٕل الىغداغ ذْ المغٕداض العماظدٓ ؼٕدس
ٔمصل ٔ ٜ 0رفع تيدج َ  :اُافع تيدج َ د ذ الرؽغع اه لؽح المغٕاض فٓ الؼدٔد اه الجغاخ تما فٓ
ذل د اٚظددثاوٕح )َ (Vázquez, Duque, Hervás, 2013الفسوعددٕح (Blais, Vallerand,
)َ Pelletier, Brière, 1989غٕسٌا اده الجغداخ ؼالٕدا ٌدُ أؼدد المغدإٔط ا٘كصدس اظدرعدااا لغٕداض
السظا ػه الؽٕاج لغد أاٍس المغٕاض أودً اغٕداض لدالػ َاُشدُد لجسظدا ػده الؽٕداج ؼٕدس ٔ)ظٍدس ذىاظدغا

- 020 -

يجهح انثحث انعهًي في انتشتيح

انعذد 22

انعذد األول 2222

خايجٕا َاُشُ ٕح ػالٕدح َاىاظدثا لٝظدرعدار ادغ اعرجد الفقداخ الؼمسٔدح َالعدنان َفدّ ظدُي العصدائم
العٕنُارسٔح لجمغٕاض فّ لُزذً اَ٘لٕح كيفد ورائط الرؽجٕل الؼااجّ اٜظرنيافّ ػه ػاال َاؼد ٔيسغ
;;  ٪اه الرثأه المفعدس الرساكمدّ َذيدثؼاخ لجفغدساخ ذساَؼدد تدٕه  1 99 َ 1 ;0أاٍدس المغٕداض فدّ
لُزذً اَ٘لٕح ذىاظع خايجٓ اسذفغ ؼٕس تجغد ٕ اؼااٝخ اٜزذثاغ تٕه الفغسج َالدزظح النجٕدح لجمغٕداض
اا تٕه 0.80 َ 0.79
إجشاءاخ انثحث
 ذسظمح المغإٔط لجغح الؼستٕح َالرؽغع اه ظٝاح الرسظمح ػه غسٔع ػسظدٍا ػجدّ ارعصصدٕه
فّ الجغح اٜوعجٕصٔح
 ػسض الصٕغح الؼستٕح ػجّ ارعصصٕه فّ الجغح الؼستٕح لجرؽغع اه خ ح الجغح
 ػسض أخَاخ الثؽس ػجّ العاخج المؽنمٕه فّ ع ػج الىفط
 ذؼدٔل أخَاخ الثؽس تما ُٔلّ تً العاخج المؽنمٕه.
 ذطثٕع أخَاخ الثؽس ػجّ ػٕىح الدزاظح ا٘ظاظٕح
 ذعمٕغ الثٕاواخ اه يٝل ذطثٕع ا٘خَاخ ػجّ ػٕىح الثؽس اٜظاظٕح
 تخيال الثٕاواخ الثؽصٕح ػجّ الثسوااط اٚؼصائٓ
 ذغسٔس ورائط الثؽس
َتائج انثحث :ايرم ٌرا العصي تؼسض لىرائط الثؽس َذؽجٕٝذٍا َايرثاز الفدسَض ؼٕدس ذد اٜػرمداخ
ػجّ الثسوااط اٜؼصائٓ  SPSSاٚلداز ز َ )78تسوااط  AMOSاٚلداز ز َ )70اظرعدار
أظالٕة الرؽجٕل اٚؼصائٕح المىاظثح ؼٕس ااد الثاؼصح تاظساي العطُاخ الرالٕدح ثدل الرؽغدع اده فدسَض
الثؽس كما ٔجّ:
 ذسظمح المغإٔط لجغح الؼستٕح َالرؽغع اه ظٝاح الرسظمح ػه غسٔع ػسظدٍا ػجدّ ارعصصدٕه
فّ الجغح اٜوعجٕصٔح تنجٕح الرستٕح ظااؼح ادٔىح العاخاخ َكجٕح الرستٕح ظااؼح خاىٍُز
 ػسض الصٕغح الؼستٕح ػجّ ارعصصٕه فّ الجغح الؼستٕح لجرؽغع اه خ ح الجغح
 ذ ػسض الصُزج الىٍائٕح اه الرسظمح ػجّ يمعح اه أػعاي ٌٕقح الردزٔط تغع ػج الىفط اده كجٕدح
الرستٕددح ظااؼددح خاىٍددُز َكجٕددح الرستٕددح تمطددسَغ ؼٕددس ذساَؼددد وع دثح اٜذفدداد ؼددُل خ ددح الصددٕاغح
لجؼثدازاخ َاددِ اٝئمرٍدا لجمغٕداض الردّ ذىرمدّ تلٕدً َ )%011 -%91كاودد الفغدساخ المؼدلدح اده
اغٕاض اظرساز الغعة َتغٕد تدا ّ المغدإٔط كمدا ٌدّ َفٕمدا ٔجدّ ػدسض لجفغدساخ المؼدلدح كمدا فدّ
العدَل  )0الرالّ:
ظدَل )0
تٕان تالفغساخ ثل َتؼد الرؼدٔل َفغا لٗزاي المؽنمٕه
انفمشاخ تعذ انتعذيم
انفمشاخ لثم انتعذيم
افنس فٕما اعّ اه يثساخ الغعة
أفنس فّ ذعازتٓ العاتغح فٓ الغعة
تؼد اورٍاي العدٝا اَالدل الغردال ادغ ٌدرا اليدعم فدّ تؼد اورٍاي العدٝا فداوّ اَالدجً ادغ وفدط اليدعم فدّ
يٕالّ
يٕالّ
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َتائج انفشض األول:
ٔددىم الفددسض اَ٘ل ػجددّ أن ذرمرددغ اغددإٔط الثؽددس الؽددالّ تدزظددح لدددد اغثُلددح لدددِ غجثددح
الماظعرٕس َالدكرُزاج َلجرؽغع اه لؽح ٌرا الفسض ذ اٜػرماخ ػجّ:
 -2صذق انثُااء انعاايهً :ذد اظدرعدار الرؽجٕدل الؼدااجّ اٜظرنيدافّ َالرُكٕددِ لغٕداض لددد اغٕداض
اظرساز الغعة َاغٕداض الغجدع الؼدار َاغٕداض السظدا ػده الؽٕداج ففدّ الرؽجٕدل الؼدااجّ اٜظرنيدافّ ذد
اظرعدار غسٔغح المنُواخ ا٘ظاظٕح  Principal Componentsلٍُذجىط  Hotelingتؼد الردَٔس تطسٔغح
فازٔمدداكط  Varimaxاددغ تذثدداع اؼٕدداز ظرمددان لرؽدٔددد ػدددخ الؼُااددل ؼٕددس ٔؼددد الؼااددل ظٌُسٔددا تذا كددان
ظرزي النااه أكثس اه  )0 1األَصاسي )222 ،2222 ،كما أن اؽ ظٌُسٔح ذيثغ الفغساخ تالؼُاادل
أكثس اه َ )1 8:اؽ ظٌُسٔح الؼاال ٌُ تؼرُائً ػجّ شٝشح فغساخ ػجدّ ا٘ دل ؼٕدس أوٍدا ذؼدد تمصاتدح
اؼٕاز لً تظرغساز َ اتل لجرنساز عثذانخانكَ )221 -222 ،2222 ،فٕما ٔجّ تٕان تٍرا الىرائط كما ٔجّ
أ -انتحهياام انعااايهً اتستكشااافً نًمياااس اجتااشاس انغعااةَ ،فٕمددا ٔجددّ ُٔظددػ ظدددَل  )7ددٕ ذيددؼثاخ
فغساخ اغٕاض اظرساز الغعة فّ ظدُي الؼُاادل المعرنيدفح اده الرؽجٕدل الؼدااجّ اٜظرنيدافّ َ دٕ
العرز النااه َوعثح الرثأه المفعس الرساكمّ لنل ػاال
ظدَل )7
ذيثؼاخ فغساخ المغٕاض ػجّ اظرساز الغعة الىاذعح اه الرؽجٕل الؼااجّ اٜظرنيافّ
سلى
انفمشج
18
17
16
14
19
15
11
9
10
13
12
8
5
7
6
2
1
3
4

تياٌ انفمشج
تؼد اورٍاي العٝا فاوّ اَالجً اغ وفط اليعم فّ يٕالّ
كجما هؼسخ تالغعة أفنس فٓ ا٘اس لفرسج اه الُ د
ؼرّ ذكسٔاخ اعأغاخ غفٕفح ذصػعىٓ لثؼط الُ د
أػٕد ذمصٕل ؼجغح الغعة فٓ ذٌىٓ تؼد ؼدَشٍا
الركسٔاخ العطٕسج المرفا مح) ذظٍس فٓ ذٌىٓ ثل أن أوار
ػىداا ٔغعثىٓ هٓي اا أ جة ٌرا ا٘اس اسازا َذنسازا فٓ
ذٌىٓ
أهؼس تالغعة اه أهٕاي اؼٕىح فٓ ؼٕاذٓ
أفنس فٓ المظال الرٓ ذؼسظد لٍا
اا شلد أفنس فٓ ا٘ؼداز الرٓ أغعثرىٓ لفرسج غُٔجح
أفنس فٓ أؼداز اؼٕىح اىر شاه غُٔل َاا شالد ذغعثىٓ
افنس فٕما اعّ اه يثساخ الغعة
أظد لؼُتح فٓ اعااؽح ا٘هعاد الرٔه أظايَا تلٓ
لدْ ذعٕٝخ غُٔجح ا٘اد اه اٜورغار تؼد اورٍاي الصساع
لدْ أؼٝر َأٌَار الطثٕؼح الؼىٕفح
ػىداا ٔغعثٓ هعم اا ٔ ٜمنىىٓ الرُ ػه الرفنٕس فٓ
كٕفٕح الؼُخج تلّ ٌرا اليعم
ػىداا ٔعرفصوٓ هعم اا أذعايل تاظرمساز لماذا ٌرا
ٔؽدز لٓ
أفنس فٓ أظثاب ظُي اؼااجح الىاض لٓ
أ ُر ترؽجٕل ا٘ؼداز الرٓ ذغعثىٓ
لغد اسزخ تأَ اخ ل أظرطغ فٍٕا الرُ ػه اٜويغال
تغعة اؼٕه
انجزس انكايٍ
َسثح انتثايٍ انًفسش
انتثايٍ انًفسش انتشاكًً
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انعايم
اتول
0.883
0.865
0.858
0.857
0.854

انعايم
انثاًَ

انعايم
انثانث

انعايم
انشاتع

0.846
0.884
0.881
0.870
0.863
0.848
0.877
0.844
0.837
0.811
0.848
0.804
0.801
0.751
5.090
26.790
26.790

4.369
22.996
49.785

3.216
16.928
66.713

2.880
15.160
81.873
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ٔرثٕه اه ورائط ظدَل  )7العاتع َظُخ ازتؼح ػُاال كما ٌُ ارُ غ تؼدد ذددَٔس المؽداَز تاظدرعدار
الرؽجٕل الؼااجّ اٜظرنيافّ َازذفاع ٕ ذيثؼاخ الفغساخ تالؼُاال الرّ ذىرمّ تلٍٕا ؼٕس ل ذغل ٕ ٌدري
الريثؼاخ ػه  )0.35ػجّ أ ل ذغدٔس ؼٕس ذساَؼد ٕ ذيثؼاخ فغساخ الؼاال اَٜل اا تدٕه – 0.883
; )1 99كمدددا تجددد ٕمدددح العدددرز الندددااه لدددً َ )5.090فعدددس وعدددثح  )26.790اددده الرثدددأه النجدددّ
َ )81.873ظمّ ٌرا الؼاال فّ ظُي أػجّ اعمُن الفغسج الرّ ذؽرُِ ػجّ أػجّ ذيدثغ ب أفكااس ياا
تعذ انغعة) أاا تالىعثح لجؼاال الصاوّ فناود ذيثؼاخ الفغدساخ لد ذغدل ػده  )1 8:ؼٕدس تجغدد الغدٕ ادا
تٕه َ )1 999 -1 999تج ٕمح العرز النااه لً  )4.369كما أوً فعس تىعثح  )22.996اده الرثدأه
النجّ َظمّ ٌرا الؼاال ب ركشياخ انغاظة) كمدا ذساَؼدد دٕ ذيدثؼاخ فغدساخ الؼاادل الصالدس ادا تدٕه
َ )0.811 – 0.877كان ٕمح العرز النااه لً َ )3.216فعس تىعدثح  )16.928اده الرثدأه النجدّ
َظمّ ٌرا الؼاال ب أفكاس اتَتماو) َتج ٕمح العرز النااه لجؼاادل الساتدغ  )2.880ؼٕدس أظدٍ تىعدثح
 )15.160اه الرثأه النجّ َظمّ ب فهى أسثاب انغعة)
ب -انتحهيم انعايهً انتىكيذي :ذد اظدرعدار الرؽجٕدل الؼدااجّ الرُكٕددِ لجرأكدد اده الثىٕدح الؼااجٕدح لجمغٕداض
َادِ اطاتغح ومُذض المغٕاض الستاػّ لجثٕاواخ الثؽس ا٘ظاظٕح َٔثٕه ذل الينل  )0الرالّ:

هنل )0
ومُذض الرؽجٕل الؼااجّ الرُكٕدِ لمغٕاض اظرساز الغعة
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تالىعثح لمؤهساخ اطاتغدح الىمدُذض لثٕاوداخ اغٕداض اظردساز الغعدة ػجدّ الؼٕىدح اٜظاظدٕح فناودد
ظٕدج ؼٕس تجغد ٕمح استغ كاْ َ )166.232كاود غٕس خالح ػىد اعرُِ خٜلح تدزظح ؼسٔدح )144
َأٔعا تجغد وعثح استغ كاْا خزظاخ الؽسٔح) َ )1.154تج العرز الرستٕؼدّ لمرُظدػ يطدأ ا ٚردساب
َ )0.032 )RMSEAأٔعا تجغد ٕمح ظرز ارُظػ استؼاخ الثدُا ّ المؼٕدازِ )).030 (SRMR
كما تج ٕمح اؤهس المٝئمح المؼٕازِ )ٕ َ (NFIمح اؤهس المٝئمح ال ٝاؼٕدازِ ) (TLIأَ)(NNFI
َ ٕمح اؤهس المٝئمح الرصأدِ ٕ َ )IFIمدح اؤهدس المٝئمدح المغدازن ٕ )CFIمدح أػجدّ اده )1 8:
َظمٕغ ٌري المؤهساخ ذدل ػجّ ذمرغ ومُذض الرؽجٕل الؼااجّ الرُكٕدِ تدزظح ػالٕدح اده المطاتغدح لثٕاوداخ
اغٕاض اظرساز الغعة َالعدَل  )8الرالّ ُٔظػ ذيثغ الفغساخ ػجّ الؼاال أَ الثؼد الرّ ذىرمّ تلًٕ
ظدَل )8
الريثؼاخ المؼٕازٔح لفغساخ المغٕاض ػجّ الؼُاال اٜزتؼح الىاذعح اه الرؽجٕل الؼااجّ الرُكٕدِ
سلى انفمشج

انثعذ
فهى أسثاب انغعة

أفكاس اتَتماو

ركشياخ انغاظة

أفكاس يا تعذ انغعة

2
2
3
4
5
6
2
8
9
22
22
22
21
21
25
26
22
28
29

انتشثع
0.616
0.762
0.767
0.847
0.849
0.823
0.821
0.861
0.926
0.938
0.914
0.934
0.917
0.921
0.915
0.878
0.909
0.918
0.882

ٔرثٕه اه ورائط ظدَل  )8العاتع ذيثؼاخ اغثُلح لجفغساخ المؼدج لجمغٕاض ػجّ الؼاال أَ الثؼد
الرِ ذىرمٓ تلًٕ ؼٕس ذساَؼد خزظح الريثغ اه  )1.616لجفغسج ز  )0لثؼد فهى أسثاب انغعة تلّ
 )1.938لجفغسج ز ) )10لثؼد ركشياخ انغاظة
انتحهيم انعايهً نًمياس انمهك انعاو
أ -انتحهيم انعايهً اتستكشافً نًمياس انمهاك انعااوَ ،فٕمدا ٔجدّ ُٔظدػ ظددَل  )9دٕ ذيدؼثاخ فغدساخ
اغٕاض الغجع الؼار فّ ظُي الؼُاال المعرنيفح اه الرؽجٕدل الؼدااجّ اٜظرنيدافّ َ دٕ العدرز الندااه
َوعثح الرثأه المفعس الرساكمّ
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ظدَل )9
ذيثؼاخ فغساخ المغٕاض
سلى
انفمش
ج
7
:
8
9
7
;
0

تياٌ انفمشج
أهؼس تالعُا َكأن هٕقا فظٕؼا د ٔؽدز
أظد وفعٓ جغا لدزظح اظد لؼُتح فّ العجُض
أ جع كصٕسا تيأن أهٕاي اعرجفح
لؼُتح اٜظرسياي
ػدر الغدزج ػجّ الرُ أَ العٕطسج ػجّ الغجع
تعٍُلح اكُن اىصػط أَ ظسٔغ اٜوفؼال
أهؼس تالغجع أَ الرُذس
انجزس انكايٍ
َسثح انتثايٍ انًفسش
انتثايٍ انًفسش انتشاكًً

انعايم
0.861
0.828
0.809
0.806
0.794
0.783
0.781
4.584
65.481
65.481

ٔرثٕه اه ورائط ظددَل  )9العداتع َظدُخ ػاادل َاؼدد كمدا ٌدُ ارُ دغ تؼدد ذددَٔس المؽداَز تاظدرعدار
الرؽجٕل الؼااجّ اٜظرنيافّ َازذفاع ٕ ذيثؼاخ الفغساخ تالؼُاال الرّ ذىرمّ تلٍٕا ؼٕس ل ذغل ٕ ٌدري
الريددثؼاخ ػدده  )0.35ػجددّ أ ددل ذغدددٔس ؼٕددس ذساَؼددد ددٕ ذيددثؼاخ فغددساخ الؼااددل اددا تددٕه – 0.861
 )1 790كما تج ٕمح العرز النااه لً َ )4.584فعس وعثح  )65.481اه الرثأه النجّ
ب -انتحهيم انعايهً انتىكيذي :ذد اظدرعدار الرؽجٕدل الؼدااجّ الرُكٕددِ لجرأكدد اده الثىٕدح الؼااجٕدح لجمغٕداض
َادددددِ اطاتغددددح ومددددُذض المغٕدددداض اٜؼدددداخِ لجثٕاودددداخ ا٘ظاظددددٕح َٔثددددٕه ذلدددد اليددددنل  )7الرددددالّ:

هنل )7
ومُذض الرؽجٕل الؼااجّ الرُكٕدِ لمغٕاض الغجع الؼار
تالىعثح لمؤهساخ اطاتغح الىمُذض لثٕاواخ اغٕداض الغجدع الؼدار ػجدّ الؼٕىدح اٜظاظدٕح فناودد ظٕددج
ؼٕس تجغد ٕمح استغ كاْ َ )15.484كاود غٕس خالدح ػىدد اعدرُِ خٜلدح تدزظدح ؼسٔدح َ )14أٔعدا
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تجغددد وعددثح استددغ كدداْا خزظدداخ الؽسٔددح) َ )1.106تجدد العددرز الرستٕؼددّ لمرُظددػ يطددأ ا ٚرددساب
َ ).027 )RMSEAأٔعا تجغد ٕمح ظرز ارُظػ استؼاخ الثدُا ّ المؼٕدازِ )).0246 (SRMR
كما تج ٕمح اؤهس المٝئمح المؼٕازِ )ٕ َ (NFIمح اؤهس المٝئمح ال ٝاؼٕدازِ ) (TLIأَ)(NNFI
َ ٕمددح اؤهددس المٝئمددح الرصأدددِ ٕ َ )IFIمددح اؤهددس المٝئمددح المغددازن ٕ َ )CFIمددح اؤهددس المٝئمددح
الىعثٓ )ٕ َ (RFIمح اؤهس ؼعه المٝئمح )ٕ (GFIمح أػجّ اه َ )1 8:ظمٕغ ٌري المؤهساخ ذدل
ػجّ ذمرغ ومُذض الرؽجٕدل الؼدااجّ الرُكٕددِ تدزظدح ػالٕدح اده المطاتغدح لثٕاوداخ اغٕداض اظردساز الغعدة
َالعدَل ) الرالّ ُٔظػ ذيثغ الفغساخ ػجّ الؼاال أَ الثؼد الرّ ذىرمّ تلًٕ
ظدَل ):
الريثؼاخ المؼٕازٔح لفغساخ المغٕاض الىاذعح اه الرؽجٕل الؼااجّ الرُكٕدِ
سلى انفمشج
2
2
3
4
5
6
2

انتشثع
.740
.752
.768
.764
.797
.744
.843

ٔرثٕه اه ورائط ظدَل  ):العاتع ذيثؼاخ اغثُلح لجفغساخ المؼدج لجمغٕاض ؼٕس ذساَؼد خزظح
الريثغ اه  ).740لجفغسج  )0تلّ  ).843لجفغسج ))7
انتحهيم انعايهً نًمياس انشظا عٍ انحياج
أ -انتحهيم انعايهً اتستكشافً نًميااس انشظاا عاٍ انحيااجَ ،فٕمدا ٔجدّ ُٔظدػ ظددَل ;) دٕ ذيدؼثاخ
فغساخ اغٕاض السظا ػه الؽٕاج فّ ظُي الؼُاال المعرنيفح اده الرؽجٕدل الؼدااجّ اٜظرنيدافّ َ دٕ
العرز النااه َوعثح الرثأه المفعس الرساكمّ
ظدَل ;)
ذيثؼاخ فغساخ المغٕاض
سلى
انفمش
ج
:
8
9
7
0

تياٌ انفمشج
اذا ذمنىد اه الؼٕش فّ الؽٕاج أكصس فجه أغٕس هٓي ذغسٔثا
زاض ػه ؼٕاذٓ
أوا
ٍ
.ؼرّ اٖن ؼصجد ػجّ ا٘هٕاي المٍمح الرٓ أزٔدٌا فٓ الؽٕاج
أؼُال ؼٕاذٓ امراشج
ذنُن اؼظ غسد ؼٕاذٓ سٔثح اه المصالٕح
انجزس انكايٍ
َسثح انتثايٍ انًفسش
انتثايٍ انًفسش انتشاكًً
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ٔرثٕه اه ورائط ظددَل ;) العداتع َظدُخ ػاادل َاؼدد كمدا ٌدُ ارُ دغ تؼدد ذددَٔس المؽداَز تاظدرعدار
الرؽجٕل الؼااجّ اٜظرنيافّ َازذفاع ٕ ذيثؼاخ الفغساخ تالؼُاال الرّ ذىرمّ تلٍٕا ؼٕس ل ذغل ٕ ٌدري
الريددثؼاخ ػدده  )0.35ػجددّ أ ددل ذغدددٔس ؼٕددس ذساَؼددد ددٕ ذيددثؼاخ فغددساخ الؼااددل اددا تددٕه – 0.911
 )1 907كما تج ٕمح العرز النااه لً  )3.858ؼٕس أظٍ ٌرا الؼاال فٓ ذفعٕس وعثح  )77.158اه
الرثأه النجّ
ب -انتحهيم انعايهً انتىكيذي :ذد اظدرعدار الرؽجٕدل الؼدااجّ الرُكٕددِ لجرأكدد اده الثىٕدح الؼااجٕدح لجمغٕداض
َاددددِ اطاتغدددح ومدددُذض المغٕددداض اٜؼددداخِ لجثٕاوددداخ ا٘ظاظدددٕح َٔثدددٕه ذلددد اليدددنل  )8الردددالّ:

هنل )8
ومُذض الرؽجٕل الؼااجّ الرُكٕدِ لمغٕاض السظا ػه الؽٕاج
تالىعثح لمؤهساخ اطاتغح الىمُذض لثٕاواخ اغٕداض الغجدع الؼدار ػجدّ الؼٕىدح اٜظاظدٕح فناودد ظٕددج
ؼٕس تجغد ٕمح استغ كاْ َ )6.864كاود غٕس خالح ػىد اعرُِ خٜلح تدزظح ؼسٔح َ )5أٔعا تجغدد
وعثح استغ كاْا خزظاخ الؽسٔح) َ )1.373تج العرز الرستٕؼّ لمرُظػ يطدأ ا ٚردساب )RMSEA
َ ).050أٔعا تجغد ٕمح ظرز ارُظػ استؼاخ الثدُا ّ المؼٕدازِ ) ).0154 (SRMRكمدا تجد ٕمدح
اؤهس المٝئمح المؼٕازِ )ٕ َ (NFIمح اؤهس المٝئمح ال ٝاؼٕازِ ) (TLIأَ)ٕ َ (NNFIمح اؤهس
المٝئمح الرصأدِ ٕ َ )IFIمح اؤهس المٝئمح المغازن ٕ َ )CFIمح اؤهدس المٝئمدح الىعدثٓ )(RFI
َ ٕمددح اؤهددس ؼعدده المٝئمددح )ٕ (GFIمددح أػجددّ ادده َ )1 8:ظمٕددغ ٌددري المؤهددساخ ذدددل ػجددّ ذمرددغ
ومُذض الرؽجٕل الؼااجّ الرُكٕدِ تدزظح ػالٕح اه المطاتغح لثٕاواخ اغٕاض اظرساز الغعدة َالعددَل )7
الرالّ ُٔظػ ذيثغ الفغساخ ػجّ الؼاال أَ الثؼد الرّ ذىرمّ تلًٕ
ظدَل )7
الريثؼاخ المؼٕازٔح لفغساخ المغٕاض الىاذعح اه الرؽجٕل الؼااجّ الرُكٕدِ
سلى انفمشج
2
2
3
4
5

انتشثع
.752
.834
.872
.868
.899
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ٔرثٕه اه ورائط ظدَل  )7العاتع ذيثؼاخ اغثُلح لجفغساخ المؼدج لجمغٕاض ؼٕس ذساَؼد خزظح الريثغ
اه  ).752لجفغسج ز  )0تلّ  ).899لجفغسج ز ))5
َتائج انفشض انثاًَ:
ٔددىم الفددسض الصدداوّ ػجددّ أن ذرمرددغ اغددإٔط الثؽددس الؽددالّ تدزظددح شثدداخ اغثُلددح لدددِ غجثددح
الماظعرٕس َالدكرُزاج َلجرؽغع اه لؽح ٌرا الفسض ذ اٜػرماخ ػجّ:
أنفا كشوَثاخ  :ذؼرمد ٌري الطسٔغح ػجّ ؼعاب اؼاال ألفا لجمغٕاض تؼد ؼرا خزظح الفغسج َُٔظػ ظددَل
 )9الرالّ ٕ اؼااٝخ الصثاخ لفغساخ اغٕداض اظردساز الغعدةَ ،ظددَل  )8الردالّ دٕ اؼدااٝخ الصثداخ
لفغساخ اغٕاض الغجع الؼار َظدَل  )01الرالّ ٕ اؼااٝخ الصثاخ لفغساخ اغٕاض السظا ػه الؽٕاج
ظدَل )9
ٕ اؼاال ألفا كسَوثاؾ لٙتؼاخ اغٕاض اظرساز الغعة
انًمياس

األتعاد
فهى أسثاب انغعة
أنفا نهزا انثعذ = 0.855
أفكاس اتَتماو
أنفا نهزا انثعذ = 20921

اجتشاس انغعة

ركشياخ انغاظة
أنفا نهزا انثعذ = 0.968

أفكاس يا تعذ انغعة
أنفا نهزا انثعذ = 0.964

سلى انفمشج
1
2
3
4
5
6
2
8
9
22
22
22
21
21
25
26
22
28
29

أنفا كشوَثاخ إرا تى حزف انفمشج
.835
.788
.821
.817
.872
.880
.880
.867
.959
.958
.961
.959
.961
.956
.957
.959
.956
.957
.960

ٔرعػ اه ورائط ظدَل  )9العاتع تزذفاع ٕمدح اؼاادل ألفدا كسَوثداؾ لفغدساخ أتؼداخ المغٕداض ؼٕدس
ذساَؼد ٕمرٍا اه  )1.788تلّ  )1.835لثؼد فٍ أظدثاب الغعدة ٌَدرج الغدٕ ذؼثدس ػده شثاذٍدا ؼٕدس
أوٍا ل ذرعػ ٕمح اؼاال ألفا لجثؼد َالرّ تجغد  )0.855كما تجغد ٕ ألفدا لفغدساخ تؼدد أفنداز اٜورغدار ادا
تٕه  )1.867تلّ ٌَ ) 1.880رج الغٕ ذؼثس ػه شثاذٍا ؼٕس أوٍا ل ذرعػ ٕمح اؼاادل ألفدا لجثؼدد َالردّ
تجغد َ )1 818تجغد ٕ ألفا لفغساخ تؼد ذكسٔاخ الغاظة اا تٕه  )1.958تلّ ٌَ )1.961رج الغٕ
ذؼثس ػه شثاذٍا ؼٕس أوٍا ل ذرعػ ٕمح اؼاال ألفا لجثؼد َالرّ تجغد  )0.968تٕىما تجغد ٕ ألفدا لفغدساخ
تؼد أفناز اا تؼد الغعة اا تٕه  )1.956تلّ ٌَ )1.960رج الغٕ ذؼثس ػه شثاذٍا ؼٕس أوٍدا لد ذدرعػ
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ٕمح اؼاال ألفا لجثؼد َالرّ تجغد  )0.964اما ٔدلل ػجّ أٌمٕح ٌدري الفغدساخ َأن ؼدرا أِ فغدسج ظدُا
ٔؤشس تالعجة ػجّ ٕمح ألفا لجثؼد فٕيٕس ٌرا تلّ أن فغساخ اغٕاض اظرساز الغعة د ذمرغ تصثاخ ظٕدد أادا
تالىعثح لغٕ اؼاال ألفا لمغٕاض الغجع الؼار ُٔظؽٍا العدَل  )8الرالّ
ظدَل )8
ٕ اؼاال ألفا كسَوثاؾ لفغساخ اغٕاض الغجع الؼار
انًمياس

انمهك انعاو

سلى انفمشج

أنفا كشوَثاخ إرا تى حزف انفمشج
.902
.900
.898
.899
.896
.902
.891

1
2
3
4
5
6
2
1 807

يعايم انفا نهًمياس

ٔرثٕه اه ورائط ظدَل  )8العداتع تزذفداع ٕمدح اؼاادل ألفدا كسَوثداؾ لجمغٕداض كندل ؼٕدس تجغدد ٕمرٍدا
َ )0.912ذساَؼد ٕ ألفا لجفغساخ اا تدٕه  )1 980تلدّ ٌَ )1 817درج الغدٕ ذؼثدس ػده شثاذٍدا ؼٕدس
أوٍا ل ذرعػ ٕمح اؼاال ألفا لجمغٕاض اما ٔدلل ػجّ أٌمٕح ٌري الفغساخ َأن ؼرا أِ فغسج ظُا ٔؤشس تالعجة
ػجّ ٕمح ألفا فٕيٕس ٌرا تلّ أن فغدساخ اغٕداض الغجدع الؼدار دد ذمردغ تصثداخ ظٕدد تٕىمدا دٕ اؼاادل ألفدا لمغٕداض
السظا ػه الؽٕاج ٔثٕىٍا العدَل  )01الرالّ
ظدَل )01
ٕ اؼاال ألفا كسَوثاؾ لفغساخ اغٕاض السظا ػه الؽٕاج
انًمياس

السظا ػه الؽٕاج

سلى انفمشج

أنفا كشوَثاخ إرا تى حزف انفمشج
.919
.905
.900
.901
.898

1
2
3
4
5
1 877

يعايم انفا نهًمياس

أاٍددسخ ورددائط ظدددَل  )01العدداتع تزذفدداع ٕمددح اؼااددل ألفددا كسَوثدداؾ لجمغٕدداض ؼٕددس تجغددد ٕمرٍددا
َ )0.922ذساَؼد ٕ ألفا لجفغساخ اا تٕه  )0.898تلّ ٌَ )0.919رج الغٕ ذؼثس ػه شثاذٍا ؼٕس أوٍا
ل ذرعػ ٕمح اؼاال ألفا لجمغٕاض امدا ٔددلل ػجدّ أٌمٕدح ٌدري الفغدساخ َأن ؼدرا أِ فغدسج ظدُا ٔدؤشس تالعدجة
ػجّ ٕمح ألفا فٕيٕس ٌرا تلّ أن فغساخ اغٕاض السظا ػه الؽٕاج د ذمرغ تصثاخ ظٕد
َتائج انفشض انثانث:
ٔىم الفسض الصالس ػجّ أن ذرمرغ اغإٔط الثؽس الؽالّ تدزظح اذعاد خايجّ اغثُلح لدِ غجثح
الماظعرٕس َالدكرُزاج َلجرؽغع اه لؽح ٌرا الفسض ذ اٜػرماخ ػجّ اؼاال اٚزذثاغ َُٔظػ ظدَل
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 ) 00الرالّ ٕ اؼااٝخ اٚزذثاغ لفغساخ اغٕاض اظردساز الغعدة َالدزظدح النجٕدح لجثؼدد الردّ ذىرمدّ تلٕدً
ٌري الفغساخ َاؼاال اٚزذثاغ تٕه خزظح الثؼد َالدزظح النجٕح لجمغٕاض
ظدَل )00
اٜذعاد الدايجّ لفغساخ اغٕاض اظرساز الغعة َالدزظح النجٕح لثؼدٌا َخزظح الثؼد َالدزظح النجٕح
لجمغٕاض
انثعذ

سلى انفمشج

1
فهى أسثاب انغعة 2
3
4
5
6
أفكاس اتَتماو
2
8
9
22
ركشياخ انغاظة 22
22
21
21
25
أفكاس يا تعذ
26
انغعة
22
28
29

يعايم استثاغ تيٍ دسجح
انفمشج ودسجح انثعذ انتً
تُتًً انيه
''0.806
''0.872
''0.823
''0.841
''0.885
''0.872
''0.866
''0.902
''0.943
''0.948
''0.934
''0.943
''0.937
''0.930
''0.924
''0.910
''0.929
''0.932
''0.905

يعايم استثاغ تيٍ
دسجح انثعذ
وانذسجح انكهيح
نهًمياس
''0.604

''0.680

0.826

''0.850

* دانح إحصائيا ً عُذ يستىي دتنح  ** 2025دانح إحصائيا ً عُذ يستطىي دتنح 2022

ٔرعػ اه ورائط ظدَل  )00العاتع أن ٕ اؼااٝخ اٚزذثاغ العالح تفغساخ المغٕاض د ذساَؼدد ادا
تٕه '' )0.806لجفغسج  0فّ تؼد فٍ أظدثاب الغعدة َ '' )0.948لجفغدسج  01فدّ تؼدد ذكسٔداخ الغاظدة
ٌَّ اؼااٝخ تزذثاغ ارُظطح تلّ اسذفؼح َظمٕؼٍا اُظثدح َخالدح تؼصدائٕا ػىدد اعدرُِ خٜلدح )1 10
ٌَُ اا ٔيٕس تلّ تزذثاغ فغساخ اغٕاض اظرساز الغعة تأتؼاخٌا كمدا ٔرعدػ اده وردائط ظددَل ) العداتع
أن ٕ اؼااٝخ اٚزذثاغ ٘تؼاخ المغٕاض ٌّ  )0.604لثؼدد فٍد أظدثاب الغعدة َ  )1 ;91لثؼدد أفنداز
اٜورغددار َ ; )1 97لثؼددد ذكسٔدداخ الغاظددة َ  )1 9:1لثؼددد أفندداز اددا تؼددد الغعددة ٌَددّ اؼددااٝخ
تزذثاغ اغثُلح َظمٕؼٍا اُظثح َخالح تؼصائٕا ػىد اعرُِ خٜلح  ٌَُ )1 10اا ٔيٕس تلّ أن المغٕاض د
ذمرغ تاذعاد خايجّ اىاظة
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نحساب اتتسااق اناذاىهً لمغٕداض الغجدع الؼدار ذد اٜػرمداخ ػجدّ اؼاادل اٚزذثداغ تدٕه الفغدساخ َتؼعدٍا َتدٕه
الفغساخ َالدزظح النجٕح لجمغٕاض َُٔظػ ظدَل  )07الرالّ ٕ اؼااٝخ ٌري اٚزذثاغاخ
ظدَل )07
اٜذعاد الدايجّ لمغٕاض الغجع الؼار
انفمشج
1
2
3
4
5
6
7
انذسجح
انكهيح

1

2

**.563
**.551
**.586
**.598
**.481
**.651
**.786

3

4

**.612
**.581
**.588
**.531
**.628

.615
**.559
**.607
**.640

**.798

**.810

5

7

6

**

**.619
**.548
**.614

**.635
**.677

**

.642

**.807

**.824

**.786

**.856

* خالح تؼصائٕا ػىد اعرُِ خٜلح  ** 1 1:خالح تؼصائٕا ػىد اعرُِ خٜلح 1 10
ٔرعددػ ادده ورددائط ظدددَل  )07العدداتع أن ددٕ اؼددااٝخ اٚزذثدداغ العالددح تفغددساخ المغٕدداض ددد
ذساَؼد اا تٕه  ) 0.481الّ  ٌَّ ) 0.677اؼااٝخ تزذثاغ ارُظطح تلدّ اسذفؼدح َظمٕؼٍدا اُظثدح
َخالح تؼصائٕا ػىد اعرُِ خٜلح  )1 10كما أن اؼااٝخ اٜزذثاغ تٕه الفغساخ َالدزظح النجٕح لجمغٕداض
د ذساَؼد ادا تدٕه  0.786تلدّ ٌَ )0.856دُ ادا ٔيدٕس تلدّ تزذثداغ فغدساخ اغٕداض الغجدع الؼدار تالدزظدح
النجٕح لجمغٕاض تىاي ػجًٕ ذمرغ اغٕاض الغجع الؼار تاذعاد خايجّ اىاظة
نحساب اتتساق انذاىهً لمغٕاض السظا ػده الؽٕداج ذد اٜػرمداخ ػجدّ اؼاادل اٚزذثداغ تدٕه الفغدساخ َالدزظدح
النجٕح لجمغٕاض َُٔظػ ظدَل  )08الرالّ ٕ اؼااٝخ اٚزذثاغ لجفغساخ َالدزظح النجٕح لجمغٕاض
ظدَل )08
اٜذعاد الدايجّ لمغٕاض السظا ػه الؽٕاج
انفمشج
1
2
3
4
5
انذسجح انكهيح

3

1

2

**.647
**.667
**.620
**.679
**.820

**.752
**.709
**.733
**.869

4

5

**

.749
**.770
**.891

**.806
**.887

**.920

* خالح تؼصائٕا ػىد اعرُِ خٜلح  ** 1 1:خالح تؼصائٕا ػىد اعرُِ خٜلح 1 10
ٔرعددػ ادده ورددائط ظدددَل  )08العدداتع أن ددٕ اؼددااٝخ اٚزذثدداغ العالددح تفغددساخ المغٕدداض ددد
ذساَؼد اا تٕه  ) 1 ;71الّ ; ٌَّ )1 91اؼااٝخ تزذثاغ ارُظدطح تلدّ اسذفؼدح َظمٕؼٍدا اُظثدح
َخالح تؼصائٕا ػىد اعرُِ خٜلح  )1 10كما أن اؼااٝخ اٜزذثاغ تٕه الفغساخ َالدزظح النجٕح لجمغٕداض
ددد ذساَؼددد اددا تددٕه  0.820تلددّ ٌَ )0.920ددُ اددا ٔيددٕس تلددّ تزذثدداغ فغددساخ اغٕدداض السظددا ػدده الؽٕدداج
تالدزظح النجٕح لجمغٕاض تىاي ػجًٕ ذمرغ اغٕاض السظا ػه الؽٕاج تاذعاد خايجّ اىاظة
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َتائج انفشض انشاتع:
ٔىم الفسض الساتغ ػجّ أن َظُخ ػ ٝح ازذثاغٕح تٕه أتؼاخ اغٕاض اظرساز الغعة َكل اه الغجع
الؼار َالسظا ػه الؽٕاج َلجرؽغع اه لؽح ٌرا الفسض ذ اٜػرماخ ػجّ اؼاال ازذثاغ تٕسظُن ز) تدٕه
اظرعاتاخ الطٝب َالطالثاخ ػجّ اغٕاض اظرساز الغعة َاغٕاض الغجع الؼار َاغٕاض السظا ػده الؽٕداج
َُٔظػ ظدَل  )09الرالّ ورائط ٕ اؼااٝخ اٜزذثاغ
ظدَل )09
اؼااٝخ اٜزذثاغ تٕه أتؼاخ ارغٕس اظرساز الغعة َاغٕاض الغجع الؼار َاغٕاض السظا ػه الؽٕاج
انًتغيش
اتتعاد
فهى أسثاب انغعة
اجتشاس
أفكاس اتَتماو
انغعة
ركشياخ انغاظة
أفكاس يا تعذ انغعة
استثاغ انمهك انعاو تانشظا عٍ انحياج

انمهك انعاو

انشظا عٍ انحياج

0.150
0.102
**0.295
**0.259

-0.088
**-0.3::
'-0.1:9
**-0.276
**-0.232

* خالح ػىد  ** 1 1:خالح ػىد 1 10
كيفد ورائط العدَل  ) 09العاتع ػه َظدُخ ػ ٝدح تزذثاغٕدح تدٕه أتؼداخ اظردساز الغعدة َالغجدع
الؼار َالسظا ػه الؽٕاج ؼٕس ذساَؼد ٕ اؼااٝخ اٜزذثاغ اا تٕه ارُظدطح الدّ اسذفؼدح ػىدد اعدرُِ
خٜلددح تؼصددائٕح  )1 1: َ )1 10ؼٕددس تزذددثػ أتؼدداخ ارغٕددس اظرددساز الغعددة أفندداز اددا تؼددد الغعددة
َذكسٔاخ الغاظة) تالغجع الؼار تزذثاغا اُظثا ػىد اعرُِ خٜلدح َ )1 10ان خل ذلد فاودً اده الممنده
أن ٔؼددصْ الددّ أن ػىددداا ٔىردداب هعصددا اددا ايدداػس اظرددساز الغعددة فإوددً ٔسكددص ػجددّ الددركسٔاخ المعددثثح
لجغعة َتػاخج ذعستح زخَخ الغعة اما ٔصٕس اياػس الغجع َالرُذس لدٔدً َٔصدثػ فدّ ؼالدح غٕدس غثٕؼٕدح
َغٕس اخزا ػجّ الرنٕ اغ المُا المعرجفح َذرفع ورائط الثؽس الؽالّ اغ ورائط اا ذُلل تلًٕ كل اه
) (Nolen-Hoeksema, Wisco, & Lyubomirsky, 2008ادده ؼٕددس َظددُخ تزذثاغددا تددٕه
اظرساز الغعة َالغجع كمدا ٔثدٕه العددَل  )09العداتع َظدُخ تزذثاغدا تدٕه أتؼداخ ارغٕدس اظردساز الغعدة
أفناز اٜورغدار َأفنداز ادا تؼدد الغعدة) َالسظدا ػده الؽٕداج تزذثاغدا ظدالثا ػىدد اعدرُِ خٜلدح تؼصدائٕح
ََ )1 10ظُخ تزذثاغا ظالثا تٕه تؼد ذكسٔاخ الغاظة الفسػّ َتدٕه َالسظدا ػده الؽٕداج ػىدد اعدرُِ
خٜلددح تؼصددائٕح َ )1 1:ذرفددع ورددائط الثؽددس الؽددالّ اددغ ورددائط اددا ذُلددل تلٕددً كددل ادده (Besharat,
) Hoseini, Mehr& Azizi, 2009ياٍ حياث وجاىد استثاغاا ً ساانثا ً تايٍ اجتاشاس انغعاة وانشفا ياح
انُفسيح ،اي أٌ المعرُٔاخ المسذفؼح اه الغعدة دد ازذثطدد تاوعفداض اعدرُٔاخ السفإٌدح الىفعدٕح كمدا
ذرفدع وردائط الثؽدس الؽدالّ ادغ ) (Wu, Chi, Zeng, Lin, Du, 2019اده ؼٕدس أن ا٘هدعاد الدرٔه
لدددٍٔ اعددرُٔاخ أ ددل ادده اظرددساز الغعددة َتاٍدداز الغعددة أكصددس دددزج ػجددّ الرؼدداغ اددغ الددراخ َأكصددس
ذعااؽا اغ اٜيسٔه فٕىؼنط ػجّ ؼٕاذً تأٜعاب كما كيفد ورائط تؽدس & (Extremera, Duran
) Rey, 2009ػده أن ا٘فدساخ الدرٔه ٔؼداوُن اده اوعفداض السظدا ػده الؽٕداج لددٍٔ اعدرُٔاخ ػالٕدح اده
الرددُذس َاٜكرقدداب َالُؼدددج كمددا أاٍددس العدددَل  )09العدداتع ػدده َظددُخ ػ ٝددح ظددالثح خالددح تؼصددائٕا ػىددد
اعدرُِ خٜلدح  )1 10تدٕه الغجدع الؼدار َالسظدا ػده الؽٕداج تغٕمدح تجغدد  )-0.232أِ أن كجمدا شاخ جدع
اليعم ل زظاي ػه الؽٕاج َاه الممنه ان ٔسظغ الّ أن اليعم الرْ ٔؼداوّ اده الغجدع تيدنل افدسغ
وعدي ٔىظس الّ الؽٕاج وظسج ذياسإح ظٕغح َذرفع ورٕعح الثؽدس الؽدالّ ادغ (Paschali & Tsitsas,
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& 2010; Samaranayake & Fernando , 2011; Warnecke, Baum, Peer
) Goreczny , 2014اه ؼٕس َظُخ ازذثاغا ظجثٕا تٕه السظا ػه الؽٕاج َالغجع ؼٕس ذكس Tsitsas,
) Nanopoulos & Paschali (2019أن السظا ػه الؽٕاج افٍُر ذَ ٕمح َٔسذثػ ازذثاغا َشٕغا تنل
اه المرغٕساخ الىفعٕح ا الؼاغفٕح َتؼط أؼداز الؽٕاج الُٕإح لرل فٍُ اؤهس اٍ لجصؽح الىفعٕح
َتائج انفشض انخايس:
ٔىم ٌرا الفسض ػجدّ أن ذُظدد فدسَد ذاخ خٜلدح اؼصدائٕح تدٕه الدركُز َاٜوداز ػجدّ أتؼداخ اغٕداض
اظردددساز الغعدددة َلجرؽغدددع اددده ٌدددرا الفدددسض ذددد اٜػرمددداخ ػجدددّ ايرثددداز خ لجؼٕىددداخ غٕدددس المسذثطدددح
) (Independent Samples T Testلثٕان الفسَد تٕه الطٝب َالطالثاخ ػجّ ٌري ا٘تؼداخ َفٕمدا ٔجدّ
ذُظٕػ ذل :
ظدَل )0:
ورائط ايرثاز خ) لثٕان الفسَد تٕه الطٝب َالطالثاخ ػجّ أتؼاخ ارغٕس اظرساز الغعة
انًتغيش

اجتشاس
انغعة

اإلَحشاف
انًعياسي
2.52225
3.08200
4.36189
3.95519
5.12382
5.67276
6.19092

انخطأ
انًعياسي
.30587
.30516
.52896
.39162
.62135
.56169
.75076
.6074

األتعاد

انُىع

انًتىسػ

فهى أسثاب انغعة

غٝب
غالثاخ
غٝب
غالثاخ
غٝب
غالثاخ
غٝب

15.7647
;14.870
9.7:11
9.1110
16.:097
1:.8009
18.1789

غالثاخ

6.13243 19.2059

أفكاس اتَتماو
ركشياخ انغاظة
أفكاس يا تعذ
انغعة

دسجاخ
انحشيح

ليًح خ

يستىي
انذتنح

;09

1.875

غٕس خالح

;09

0.387

غٕس خالح

;09

0.705

غٕس خالح

;09

-0.183

غٕس خالح

ٔرعػ اه ورائط ظدَل  )0:العاتع ػدر َظدُخ فدسَد ذاخ خٜلدح تؼصدائٕح تدٕه ارُظدطاخ خزظداخ
الطدٝب َالطالثدداخ ػجددّ أتؼداخ ارغٕددس اظرددساز الغعدة فٍد أظددثاب الغعدة َأفندداز اٜورغددار َذكسٔدداخ
الغاظة َأفناز اا تؼد الغعة) كما ٔظٍس العدَل ; )0الرالّ تٕان تالفسَد فٓ أتؼاخ اظرساز الغعدة
فّ ظُي المسؼجح الرؼجٕمٕح
َتائج انفشض انسادس:
ٔددىم ٌددرا الفددسض ػجددّ أن ذُظددد فددسَد ذاخ خٜلددح اؼصددائٕح تددٕه اسؼجددح الماظعددرٕس َاسؼجددح
الدكرُزاي ػجّ أتؼاخ اغٕاض اظرساز الغعة َلجرؽغع اه ٌرا الفسض ذ اٜػرماخ ػجّ ايرثداز خ لجؼٕىداخ
غٕس المسذثطح ) (Independent Samples T Testلثٕان الفسَد تٕه الماظعرٕس َالدكرُازي َفٕما ٔجّ
ذُظٕػ ذل فّ ظدَل ; )0الرالّ:

- 062 -

2222 انعذد األول

22 انعذد

يجهح انثحث انعهًي في انتشتيح

)0; ظدَل
ايرثاز خ) لثٕان الفسَد تٕه الماظعرٕس َالدكرُزاي ػجّ أتؼاخ ارغٕس اظرساز الغعة
يستىي
انذتنح

ليًح خ

غٕس خالح

-1.147

غٕس خالح

0.068-

غٕس خالح

-1.341

غٕس خالح

0.246

دسجاخ
انحشيح
0;9
0;9
0;9
0;9

انخطأ
انًعياسي
.28198
.35597
.44747
.43197
.56379
.61751
.62872

اإلَحشاف
انًعياسي
2.79144
3.02053
4.42969
3.66536
5.58122
5.23972
6.22400

انًتىسػ

انُىع

األتعاد

15.0408
15.5556
9.0816
9.1250
15.6735
16.8056
19.2347

ااظعرٕس
خكرُزاي
ااظعرٕس
خكرُزاي
ااظعرٕس
خكرُزاي
ااظعرٕس

فهى أسثاب
انغعة

.71454

6.06305

19.0000

خكرُزاي

أفكاس
اتَتماو
ركشياخ
انغاظة

انًتغيش

اجتشاس
انغعة

أفكاس يا
تعذ انغعة

لددح تؼصددائٕح تددٕه ارُظددطاخٜ) العدداتع ػدده ػدددر َظددُخ فددسَد ذاخ خ0; كيددفد ورددائط ظدددَل
ورغدارٜخزظاخ الماظعرٕس َالدكرُزاي ػجدّ أتؼداخ ارغٕدس اظردساز الغعدة فٍد أظدثاب الغعدة َأفنداز ا
)َذكسٔاخ الغاظة َأفناز اا تؼد الغعة
انًشاجع تانهغح انعشتيح
ظنىدزٔح خاز المؼسفح العااؼٕحٚ ا٘تؼاخ ا٘ظاظٕح لجيعصٕح ا،)7100 ػثد العالع أؼمد
 المسظغ فّ اغإٔط اليعصٕح ذغىدٕه ػجدّ المعرمدغ الندُٔرٓ النُٔدد خاز،)7117 ا٘وصازِ تدز
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The factorial structure of the ruminating anger scale and its relationship to
some psychological variables in postgraduate students
Dr.Rehab Samir Tahoon
Psychology, Faculty Of Education, University Of Sadat City

Abstract
The current research aimed to explore the factor structure of the ruminating
anger scale. The sample consisted of (170) students, of which (98) were from
the master’s stage, and (72) from the doctoral stage. The results revealed: The
exploratory factor analysis of the ruminating anger scale revealed four factors
that were explained by (81,873) of the total variance, and the confirmatory
factor analysis confirmed the quadruple structure of the scale, and the
ruminating anger scale had a good degree of stability, as the value of the alpha
coefficient came after understanding Reasons for anger (0.855), the thoughts of
revenge (0.903), the reminiscence of anger (0.968), thoughts after anger
(0.964). The scale of ruminating anger has a good internal consistency, and the
scale of general anxiety and Life satisfaction has enjoyed a unilateral structure
with a ratio of (65,481) and (77,158) of total variance, respectively, and the
confirmatory factor analysis confirmed the unilateral factor structure of the scale
of general anxiety and life satisfaction, and the general anxiety and life
satisfaction scale also enjoyed a good degree of stability. A measure of general
anxiety and life satisfaction with a good internal consistency, and a correlation
was found between thoughts after anger, memories of anger and general anxiety
positive correlation at a significance level (0.01), and the presence of a
correlation between thoughts of revenge, thoughts of post-anger and satisfaction
with life at a statistical significance (0.01), and the existence of a negative
association between memories of anger and life satisfaction (0.05)

Keywords: ruminating anger, general anxiety, life satisfaction, exploratory
factor analysis, confirmatory factor analysis.
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