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 مً عيىت على هغػان لغوباع (JCQ) العمل مدخىي  الؾخبيان الؿيىىمتريت الخهاةو جدضيض

البىاقي  أم بىاليت الابخضاتي الخعليم أؾاجظة
البىاقي،الجؼاةغ  أم مهيضر بً العغبي حامعت/هغيمت خيىاوي.أ

 

 

 :ملخو

ٓمتريت السهاثو جدضيض بلى اليتالر الضعاؾت َضٞذ      ٔ  الؾخليان ْزباث نض١ مً الؿي٩  Job (JCQ) الٗمل مدخٓ

Content Questionnaire لياعاػان Karazek مً ألانليت اليسست بترظمت الباخشت ٢امذ الٛايت ْلِظٍ الجؼاثغيت، البيئت في 
ٓاثيت ٖيىت ٖلى الترظمت ؾالمت مً الخإ٦ض بٗض اإلاٗغبت اليسست َبي٤ث مث زم الٗغبيت، اللٛت بلى الاؾخليان ٓامِا ٖك ٢(163) 

ٓاقي ؤم اليت مً الابخضاجي الخٗليم ؤؾخاط ٓم بهض١ اإلاخٗل٣ت الضعاؾت هخاثج ؤؾٟغث. الب ٓص ًٖ اإلاٗغب الاؾخليان مِٟ  ْظ
ٓص بحن ْصالت مغجٟٗت صازلي احؿا١ صالالث يت، الغثيؿيت ْؤبٗاصَا البى  جمخ٘ ٦ما ال٩ليت، ْالضعظت ألابٗاص ْبحن ْالٟٖغ

ٓع  لالؾخليان الٗاملي الخدليل ْؤؾٟغ ٖا٫، جميحزر  نض١ بضعظاث اإلاٗغب الاؾخليان ٓامل، ؾبٗت ِْ  الاؾخليان خٓى ٖ

ْح ،(0.699) الىهٟيت بالخجؼثت الشباث مٗامل ٢ضع ْاخضة مغة الخُبي٤ َغي٣ت زال٫ ٞمً مغجٟ٘، بصباث اإلاٗغب  مٗامل ْجغا

هبار ؤلٟا  الخُبي٤ ْبٖاصة الخُبي٤ بحن الاعجباٍ مٗامالث ٧اهذ ٣ٞض الاؾخ٣غاع، زباث خيض مً ؤما ،(0.802-0.55) بحن ٦ْغ
ْخذ خيض ٖاليت . (0.884-0.683) بحن جغا

ٓمتريت، السهاثو :اإلاـخاخيت اليلماث ٔ  اؾخليان الؿي٩ . الشباث الٗمل،الهض١، مدخٓ

 :الضعاؾت ئقياليت

 الصخيت اإلاك٨الث ؤ٦ثر يك٩ل ناع ؤهّ ٖليّ اإلاخ٤ٟ ْمً ٞيّ، وٗيل الظر الٗهغ ؾماث مً ؾمت اإلانهي ؤلاظِاص ؤنبذ   
 ميكإَا الخضيشت الٗهغ ؤمغاى ظمي٘ مً %80 وؿلخّ ما ؤن الخضيشت ؤلاخهاثياث حكحر بط ؤظم٘، الٗالم ص٫ْ  في اهدكاعا

ٓالي ألامغي٩ي الا٢خهاص ج٩ل٠ ؤلاظِاص ًٖ الىاججت ألايغاع ْؤن  ؤلاظِاص ٓن  100 خ الع بلي ٓيا، ص ٓن  20 ٢يمخّ ما ْؤن ؾى  بلي

الع ٓيا ص ْعصث ٢ْض الٗمل، ًٖ الٗاملحن حٛيب ًٖ هاجج ؾى ْة في  "OMS" الٗاإلايـت الهـدت مىٓمت ؤ ْبيت ْػاعيت هض ْع ٫ٓ  ؤ  خ

ْبي الاجداص ؤًٖاء ٖكغ السمؿت البلضان ٞـي ؤلاظِاص ٧لٟت ؤن ال٣ٗليت الصخت ْع %  4ْ 3 بحن ما اإلاخٓؾِ في جمشل (2004) ألا
ٓط مً جيا٫ اإلاىخ ٓيا ملياع 265 يٗاص٫ ما ؤر الهافي، َْ   .ؾى

ٖٓاث ؤَم مً اإلانهي ؤلاظِاص ؤنبذ اإلاىٓماث جخ٨بضَا التي السؿاثغ مً ال٨بحر ال٨م لِظا ْهٓغا  ٨ٞغ حؿخ٣ُب التي اإلآي
 خا٫ْ  طرا٫ ألازحر َظا الخىٓيمي، الؿل٥ٓ مجا٫ في ْبالسهٓم  ؤلاصاعة ْ الُب ْ  الا٢خهاص مجها ٖضة، مجاالث في الباخشحن

 الىماطط َظٍ ؤَم ْمً ، هٓغيت هماطط ٖضة زال٫ مً َْظا مّٗ، الخٗامل ؤؾاليب بيجاص ٢هض اإلانهي لئلظِاص جٟؿحر ج٣ضيم
                                                           

ٓػي٘، ٍ: صعاؾت ميضاهيت، ألاعصن الخىيف مع الًؼىٍ الىـؿيت،(2010)ؤخمض ٖيض مُي٘ الصساهبت، 1 ْ الخ  .1صاع الخامض لليكغ 
ْا٫ ٞخيدت،  2 ٓيت ٖضص ؤلاحهاص على مؿخىي اإلاىٓمت اإلاهاصع و الخأزحراث و اؾتراجيجياث اإلاىاحهتبً ػع ْ جغب ٓان4،صعاؾاث هٟؿيت   ،ظ

 .126،م2010
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ٓطط ٓطط َظا يٟترى Cooper  "،(1986)"هىبغ هم  خا٫ في حهضصٍ زُغا حك٩ل التي ْ لئلظِاص مهضعا حٗخبر الٟغص بيئت ؤن الىم
ٓا٤ٞ يؿخسضمِا التي الاؾتراجيجياث ْٞكلذ يلت،َٓ لٟتراث ؤلاظِاص َظا اؾخمغ ما ٠٢ٓ م٘ للخ  بلى ياصر طل٪ ٞةن اإلاجِض اإلا

ْؤياٝ الظاث ج٣ضيغ اهسٟاى ْ الا٦خئاب ْ ال٣ل٤ ػياصة بلى ياصر ٦ما ألامغاى، بٌٗ &  kinicki"،"هييييي و هغايختر" ،

kreitner"،(1979) ّٓظض ؤه ي ؤلاظِاص مهاصع اإلانهي، لئلظِاص مهضعيً ي  (اإلاىٓمت الجماٖت،ْ الٟغص،ْ ٖمل) في ْجخمشل  ٞيتالْٓ

ْ  ٔ ٖٓيت ألاؾغيت ْ الا٢خهاصيت ألاْيإ) في جخمشل زاعظيت ؤزغ ا ْ الخياة ْه ٓن  ال بصعا٦ِا ْان.(ٚحَر  لجمي٘ باليؿبت هٟؿّ ي٩

١ َىا٥ بل ألاٞغاص، ٔ  ٖلى بالخالي ْ اإلاهاصع لِظٍ الٟغص بصعا٥ ٖلى جازغ التي هي الٟغصيت الْٟغ  ؤما.  ْهخاثجِا ؤلاظِاص مؿخٓ

 عثيؿيت زالزت مهاصع مً ييب٘ بالٗمل السام ؤلاظِاص ؤن يغيان ِٞما Szillag&Wallas "،(1987)"،"والاؽ و ؾحزالقي"
ٓامل اإلاىٓمت، ْ البيئت:ْهي ٖٓت مسخلٟت ؤهماٍ زل٤ في مجخمٗت الٗىانغ َظٍ ْحؿِم.الٟغصيت ْالٗ  ٖلى ؤلاظِاص مً ْمخى

١ ْل٨ً الٗاملحن،  َظا ؤن بال ؤزغ بلى ٞغص مً ؤلاظِاص خضة جبايً ْعٚم آزغ، بلى ٞغص مً جسخل٠  خضجّ ججٗل الٟغصيت الْٟغ
٦ٓيت آزاع الجهايت في ٖليّ يترجب اإلاهاصع َظٍ ٖلى الىاظم ؤلاظِاص ٓا الظيً الٗاملحن ٖلى ْظؿماهيت ْصخيت ْهٟؿيت ؾل  حٗغي

ٔ  خحن في. الٗامل بلحها ييخمي لتيا اإلاىٓمت ٖلى ؾلبيت ؤزاع جىٓم ؤجها ٦ما ؤلاظِاص، لِظا  Robert"،"هغػان عوبغث" يغ

Karasek "(1979)ٓامل زالر َىا٥ ؤن  اجساط الىٟؿيت،خغيت اإلاخُلباث:ْهي اإلانهي ؤلاظِاص مهاصع لِٟم ؤؾاؾيت ٖ
ٔ  ال٣غاع،الضٖم ْيغ  بلى ياصر بيجها اٖلالخ٠ خضا،بل ٖلى اإلانهي ؤلاظِاص بلى جاصر ال الشالزت الٗىانغ َظٍ ؤن ٦غػا٥ الاظخماعي،

ٓن  ٖىضما جدضر :مجهض ؾلبي،عمل عمل:ْهي مِىيت خاالث ؤعب٘ خضْر  باإلا٣ابل ْ ْمىسًٟت يي٣ت ال٣غاع اجساط خغيت ج٩

ٓن  ٓجي الخمل ؤْ الٗمل مخُلباث ج٩ ٓل  الٟغص يجض لم ْبطا(Job Strain)الٓيٗيت َظٍ ٦غػا٥ ْيؿمي.ز٣يلت ؤْ مغجٟٗت الؿي٩

ٓعة جإػما الٓيٗيت ػاصث الغئؾاء ْ الٗمل الؼمالء مً الاظخماعي الضٖم  عمل ،(Iso Strain) هغػان ؾمِا ٢ْض ْزُ
ٓصٍ اإلاجِضاث يِٛ مً ٞيس٠ٟ الٓيٗياث ٧ل في الاظخماعي الضٖم ْيازغ وكِ مغيذ،عمل ٓظ  الًِٛ َظا في يؼيض ؤْ ب

ٓطط َظا ْيغجبِ ٚيابّ ٖىض باع الىم ٔ   اؾخليان م٘ ٦غػا٥ لْغ ٝ ج٣ييم اؾخليان لبٌٗا يؿميّ ٦ما ؤْ الٗمل مدخٓ  الْٓغ

ْاث ؤ٦ثر مً ألاصاة َظٍ ْحٗخبر Job Content Questionnaire (JCQ) بـ يٗٝغ الظر الٗمل، في الاظخماٖيت ْ الىٟؿيت  ألاص

ٓن  ؤن اظل ْمً Job Strain» الكضيض اإلانهي ؤلاظِاص خاالث لدصسيو حؿخٗمل ْهي الخالي، ٢ْخىا في اؾخٗماال  َظا ي٩
ٓن  ، صخيدا الاؾخٗما الاؾخٗما٫ ٓن  ؤن يجب لّ ْيٗذ  الظر جاصر ْهخاثجّ اؾخجاباجّ  ْج٩  ْ جخماشخى ألاصاة َظٍ ج٩
 ٖلى ج٣ىيىّ َغي٤ ًٖ اؾخٗمالّ بلى الض٫ْ  مً الٗضيض ؾٗذ بها،٣ٞض َب٣ذ التي للبيئت الاظخماٖيت ْ الش٣اٞيت السهاثو

ٓعيا بيغان، البراػيل، ، مالحزيا:  مجها مسخلٟت بيئاث ٓبيت، ٧ َْظاالجى ٓمبيا،الكيلي،ٞغوؿا، ٓٞحر ؤظل مً ٧ل  ْ جخماشخى وسخ ج
 ْ الش٣اٞيت اإلاازغاث ؤَميت ٖلى الىٟـ ٖلماء  اظم٘ خيض ْلٛاتهم، مجخمٗاتهم  الاظخماٖيت ْ الش٣اٞيت السهاثو
ا الاظخماٖيت ٕٓ همِ ٖلى ْجإزحَر ٓع  ييبػي ال بط الاؾخجاباث، ْه  ْ مذنم التي الىٟؿيت اإلا٣اييـ ْ الازخباعاث ؤن جه
ٓن  ما بيئت في اؾخسضمذ ، بيئت في لالؾخسضام نالخت ج٩  ، الش٣اٞيت مخٛحراتها بٌٗ في البيئاث جل٪ حكابهذ ْلٓ ختى ؤزٔغ

                                                           
١ الؿيض ٖشمان 1  .105:،م1صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ٍ: ، ال٣اَغةالللم و ئصاعة الًؼىٍ الىـؿيت،(2001)، ٞاْع
ٓػر،بوٗام الكِابي، 2 ٓسخى ؾالمت الل ٓ الٟغيجاث،م ْ : ، ألاعصنالؿلىن الخىٓيمي مـاَيم معانغة،(2009)زًحر ٧ايم خم بزغاء لليكغ 

ٓػي٘،ٍ  .286،م1الخ
ٓيم، 3 ، صعاؾت ماظؿخحر، ظامٗت هاي٠ الٗغبيت ،مؿخىياث يؼىٍ العمل وؾبل مىاحهتها في الاحهؼة الامىيت في الغياى(2005)هاي٠ ج

ٓصيت ٓم ؤلاصاعيت،الغياى،اإلامل٨ت الٗغبيت الؿٗ ٓم ألامىيت ، ٢ؿم الٗل  .73،مللٗل
اعاث وعالكخه باإلاجهضاث اإلاهىيت،(2014)زالصخي مغاص، 4 ختالاختراق الىـس ي لضي ؤلَا ٓعاٍ،ظامٗت ٢ؿىُيىت، ٢ؿم ٖلم الىٟـ،  ،ؤَْغ ص٦خ

٦ٓيا الِاقمي . 30مل
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ٓن  ٞما عة ليـ ما لبيئت نالخا ي٩ ،صْن  لبيئت نالخت بالًْغ  ْ الش٣اٞيت اإلاخٛحراث ٧اهذ إلاا حٛيحر، ؤْ حٗضيل ؤزٔغ

ا جتر٥ الاظخماٖيت    .يىتمخبا بازخالٞاث ؤزاَع

لياث، خيض  مً َبيٗتها في جخٟاْث ؤجها بال اإلاًِ، ظل اإلانهي ؤلاظِاص ْاَغة مؿذ ٢ض .1 غي٣ت اإلاؿْا  الىخاثج ْ ألاصاء، َْ

ٓم ما ؤْ الؿل٥ٓ ٖلى اإلاترجبت ْجت صعظاث بلى ياصر الخبايً َْظا الٟغص بّ ي٣ ٓا٢٘ ؤلاظِاص مً مخٟا  طَبذ ما َْظا.  ،ٖليّ ال
 ؤن ٦ما. للمٗلم ْظؿميا هٟؿيا ْ مِىيا بظِاصا حؿلب التي اإلاًِ ؤ٦ثر مً الخٗليم ؤن ِْغثؤ التي الضعاؾاث بٌٗ بليّ

 خؿب اإلاجِضة اإلاًِ ٢اثمت الخضعيـ مِىت جهضعث ٣ٞض لئلظِاص، حٗغيا ألا٦ثر اإلاِىيت الٟئاث مً َم ْاإلاٗلماث اإلاٗلمحن

ْليت الٗمل مىٓمت جهيي٠  البيئاث ؤٖلى يمً اإلاضاعؽ حٗض ٦ما ظِاص،لئل مؿلبت مًِ زالر ؤ٦ثر بخضٔ ؤجها ٖلى ْ.الض
جي الاجداص ٢بل مً ؤظغيذ التي ؤلاخهاءاث ؤ٦ضث ٢ْض . اإلاجخم٘ في اإلاجِضة  ٖلم ٞغوؿا في (SNES) للمضعؾحن الَٓ

ن اإلاٗلمحن مً :67 ؤن بالٟٗل ٦كٟذ (2002) ٔ  اإلاًِ في مىّ ؤ٦ثر مِىتهم في الٗمل في ؤلاظِاص ؤن يْغ  ؤقاع ٦ما .ألازغ

"François Jarraud "ٓة مجلت في وكغ الظر  التي صعاؾخّ في ٓيت ال٣ِ  ظل مىّ يٗاوي الظر اإلانهي اإلاغى َٓ ؤلاظِاص بن  الترب
ٓع ) :56 الصسهيت جبضص الٗاَٟي، ؤلاظِاص مً يٗاوي (:47) اإلاٗلمحن هه٠ ٞةن للضعاؾت، ٣ْْٞا اإلاٗلمحن  في خاص جضَ

 ؤن 2001 ٖام ٦ىضا فيMGEN (Mutuelle générale de l’Éducation nationale) مً صعاؾت ؤِْغث". ،(للُالب الٗال٢اث
ٓن  اإلاٗلمحن م مً ٦شحرا يٗاه ٟي ٚحَر ٔ  اإلاًِ مْٓ ٓباء الىهٟي، ْالهضإ ألاع١،: مٗيىت ؤمغاى  مً ألازغ  اإلاى٣ُيت، ْال٣
ٓحي ْ الخىٟسخي الجِاػ ْالتهاباث  مً :30 ؤن l’OCDE (2002) ْالخىميت الخٗاْن  مىٓمت ؤ٦ضث ٣ٞض طل٪ بلى ْباإلياٞت.  اله

ٓا الجضص، ٦ىضر اإلاٗلمحن اثِٟم ًٖ بالخسلي ٢ام ٓاث في ْْ ْلى السمـ الؿى  الىٟـ ٖلماء بإن (2005) الؿٗاصاث ْيكحر ألا
ْا ّ الظر الٗهبي الجِض ؤن ٢غع ٠ ؤر ي٣ًيّ الظر الجِض يٗاص٫ ْاخضة ػمىيت ؾاٖت زال٫ الخضعيـ في اإلاٗلم يهٞغ  مْٓ

ٔ  ؤلاصاعيت اث٠الّٓ بةخضٔ ليؿخٛل آزغ ٔ  اؾخليان لخ٣ضيم الخاليت صعاؾدىا ظاءث ألاؾاؽ َظا ْٖلى  ألازغ  الٗمل، مدخٓ
اليت الابخضاجي الخٗليم ؤؾاجظة مً  ٖيىت ٖلى  الجؼاثغيت البيئت ٖلى ج٨ييّٟ َغي٤ ًٖ ْاؾخٗمالّ ٓاقي ؤم ب  بيئت ْهي الب

خباع بٗحن ألازظ ٖليىا ْظب خيض. ٢بل نم الاؾخليان َظا ٖلحها ٢جن التي البيئاث ًٖ زهاثهِا في جسخل٠ غ الٖا  ألَا

. الشباث ْ الهض١ صالالث اؾخسغاط ْ ج٣ىيىّ ٖلى الٗمل في جازغ ؾٝٓ التي ْ مخٛحراتها ب٩ل الش٣اٞيت

 :الضعاؾت أؾئلت

ٓصٍ، ؾخليانباال اإلاخٗل٣ت ألاؾئلت مً بجملت يغجبِ الضعاؾت ؤَضاٝ جد٣ي٤ بن  ألاؾئلت َظٍ ْزهاثهِا،ْ البدض ْبٗيىت ْبى

 :هي

 

                                                           
على اإلاىُلت الؼغبيت للمملىت  (1)جلىحن ازخباع جىعوـ للخـىحر ؤلابضاعي اليسخت اإلاهىع ،(1411)مدمض خمؼة ؤمحر زان، 1

  .،مجلت ظامٗت ؤم ال٣ٔغ ، الؿىت الشالشت، الٗضص الغاب٘ الؿعىصيت
ن، 2 ْآزْغ ٓػي٘، ٍالىــ الهىاعي و الخىٓيم بحن الىٓغيت و الخُبيمٖلم  (1999)خمضر ياؾحن  ْ الخ  1، صاع ال٨خاب الخضيض 
ٓصر عيا، 3 ٓم . ظؼايغؽمإقغاث الًؼِ الىـس ي لضي اإلاعلمحن، صعاؾت ملاعهت بحن اإلاعلمحن في الجؼاةغ وصبي،  مؿٗ  .2010  –10  -27ي

4  Philippe Menkoué ،L’enseignement : une profession à haut risque de stress ?  
5 Flora Yassine. Le stress des enseignants. Sciences humaines  02/04/2012.  
6 Nathalie Houlfort. Frédéric Sauvé. Santé psychologique des enseignants de la Fédération autonome de l’enseignement. 
École nationale d’administration publique. Janvier 2010. Montréal.p5 

ٓصر عيا، 7 ٓم . ظؼايغؽمإقغاث الًؼِ الىـس ي لضي اإلاعلمحن، صعاؾت ملاعهت بحن اإلاعلمحن في الجؼاةغ وصبي،  مؿٗ  .2010  –10  -27ي
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 الهضق؟ صالالث ما

 ٢يمت ما  ٔ ٓص مً بىض ٧ل بحن الاعجباٍ مٗامل صاللت ْمؿخٓ  ٖلى ٦ماقغ البىض، طل٪ بليّ ييخمي الظر البٗض ْ الاؾخليان بى

 .الاؾخليان بىاء نض١
 ٢يمت ما  ٔ  .نلالؾخليا ال٩ليت الضعظت ْ الغبٗت الاؾخليان ؤبٗاص مً بٗض ٧ل بحن الاعجباٍ مٗامل صاللت ْمؿخٓ

 ٓهاث ما ْيغ الٗاملي الخدليل ٖىّ ي٨ك٠ ٦ما لالؾخليان الٗامليت اإلا٩  .الٗاملي الهض١ ٖلى  ٦ماقغ ، ٞاعيما٦ـ ْجض
 الخمحزر  الهض١ ٖلى ٦ماقغ ، للٟئخحن" ث"ْ اإلاخٓؾُاث ٢يمت ما. 

 الثباث؟ صالالث ما 

 ٓبت الشباث مٗامالث ٢يمت ما  .الابخضاجي لخٗليما ؤؾاجظة ٖيىت ٖلى الاؾخليان جُبي٤ بةٖاصة اإلادؿ
 ٓبت الشباث مٗامالث ٢يمت ما  .الابخضاجي الخٗليم ؤؾاجظة ٖيىت ٖلى لالؾخليان الىهٟيت الخجؼثت بُغي٣ت اإلادؿ

 هبار ؤلٟا مٗامالث ٢يمت ما  .للشباث ٦ماقغ لالؾخليان، ل٨ْغ

: الضعاؾت أَميت

ٓاهب ٖضة في الخاليت الضعاؾت ؤَميت جخجلى ٔ  ْ هٓغيت ظ : حي٧األ هي ْ ٖمليت ؤزغ

: الىٓغيت ألاَميت

ٕٓ ْ الجاهب - ٓهّ ، الضعاؾت لّ جخٗغى الظر اإلآي ْص في  -ْالٗغبيت الجؼاثغيت البيئت ٖلى  ج٣ام صعاؾت ؤ٫ْ  ٧  ٖلم خض

 .الباخشت
ٓن  ٖليّ ٠٢ْ ما اؾخ٨ما٫ َْٓ ٖليّ، اإلاخٗاٝع البدثي اليؿ٤ ب٦ما٫ -  للترار ظضيضة بياٞت ؤجها ٦ما ٢بل، مً ٦ثر باخش

٫ٓ  اوياإلايض ْ الىٓغر  ٕٓ خ  .اإلانهي باإلظِاص السانت الىٟؿيت الزخباعاث الخ٨يي٠ مٓي

 : العلميت ألاَميت

 ٓٞحر ٓيم مجا٫ في ٖاإلايت ٢ياؾيت ؤصاة ج ٔ  ج٣ ٓن  اؾخسضامِا يم٨ً الٗمل مدخٓ  زهاثهِا الخد٣ي٤ بٗض بلحها ْالغ٧

 .ْالخ٣ىيييت ال٣ياؾيت

 :الضعاؾت أَضاؾ

ٔ  جلياناؽ ج٨يي٠ في للضعاؾت الغثيـ الِضٝ يخمشل  ٖغبيت وسست بٖضاص ْ JCQ(Job Content Questionary) الٗمل اإلادخٓ

ٔ  اؾخليان مً باع الٗمل مدخٓ  بلى الغثيـ الِضٝ َظا ْيخٟٕغ ، الجؼاثغيت البيئت في للخُبي٤ نالخت (JCQ) ٦غػا٥ لْغ

يت ألاَضاٝ  :الخاليت الٟٖغ

 ٓص جغظمت ٔ  اؾخليان بى  .(JCQ)الٗمل اإلادخٓ

 ناؾخليا زهاثو صعاؾت  ٔ  . ْزباجّ نض٢ّ صالالث اؾخسغاط ْ (JCQ)الٗمل اإلادخٓ

: الؿابلت الضعاؾاث

ٔ  اؾخليان ٢جن    باع الٗمل مدخٓ  في ٧اهذ الضعاؾاث جل٪ ٧ل ل٨ً ، (jcqcenter.org)مغ٦ؼ خؿب َْظا بيئت 31 في ٦غػا٥ لْغ
 مً ٖيىاث ٖلى َب٣ذ ؤجها الضعاؾاث ل٪ث في اإلاالخٔ ْمً. الٗغبيت البيئت في صعاؾت ال بيجها مً ج٨ً ْلم ؤظىليت، بيئاث
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 وسخ اؾخسضمذ مً مجها الاؾخليان مً مسخلٟت وسخ ْاؾخسضمذ (...خغة ا٢خهاصر، صخت، حٗليم،) مسخلٟت ٢ُاٖاث

ْخذ ٓصَا جغا  " بعىىان Isabelle Niedhammer & all"،(2006) " صعاؾتالضعاؾاث، َظٍ بحن ْمً.(بىض 52 بلى بىض 18)بحن بى

ٓم السهاثو ٔ  الؾخليان الٟغوؿيت لليسست جغيتالؿي٩ جي اإلاسر هخاثج: الٗمل مدخٓ   ٖلى الخٗٝغ بلى َضٞذ"SUMER الَٓ
ٓمتريت السهاثو ب٤ لالؾخليان، الؿي٩ ٓامِا ٖيىت ٖلى بىض 26وسست الاؾخليان َْ ٓن  ْاؾخسضم ، ٖامال (24486)٢  الباخش

هبار ؤلٟا مٗامل  الشباث لخ٣ضيغ ْح ٢ض ْ ٦ْغ  الىخاثج ْبييذ الٗاملي الهض١ بُغي٤ ٩ٞان الهض١ ماؤ (0.74-0.64) بحن جغا
ٓص حكب٘ ٓامل ؤعب٘ ٖلى الاؾخليان بى ٖ . 

ٓان Ki-Do Eum & all "،(2007) "صعاؾت ٦ْظا.ظضا يٗي٠ اعجباٍ ٧ان ٣ٞض بيجها ٞيما ألابٗاص بحن الاعجباٍ بسهٓم ؤما  : بٗى
ٓمتريت السهاثو ٓعيت لليسست الؿي٩ ٔ  الؾخليان ال٩ ايت في الٗاملحن مً ةٖحن: الٗمل مدخٓ ٓهذ" الصخيت الٖغ  ٖيىت ْج٩

 السهاثو ًٖ ال٨ك٠ بلى الضعاؾت َْضٞذ بىض 32 وسست ْاؾخسضمذ الهخي بال٣ُإ ٖامل (338) مً الضعاؾت
ٓمتريت ٓعيت البيئت في لالؾخليان الؿي٩ هبار ؤلٟا َغي٤ ًٖ الشباث بخ٣ضيغ الباخض ٢ْام ، ال٩  (0.52) مً ا٦بر ٧ان ٣ٞض ل٨ْغ

 َغي٤ ًٖ خؿابّ ٞخم الهض١ ؤما زابذ الاؾخليان ؤن ْازلذ (157) مً ٖيىت ٖلى الخُبي٤ ْبٖاصة الخُبي٤ ي٤َغ ًْٖ

ٓصٍ حكبٗذ خيض الٗاملي الهض١ ٓامل زالر ٖلى بى  اإلاهاصع جدضيض " بعىىان Viviola Gómez Ortiz"،(2011)" صعاؾت ْ.  ٖ
ٓاظخماٖيت ٓمتريت السهاثو:  الٗمل في  الىٟؿ ٔ  اناؾخبي  الؿي٩ ٓهسا٫ الٗما٫ مً ٖيىت لضٔ الٗمل إلادخٓ ٓمبيحن ؾ ٓل " ال٩

ٓهت ٖيىت ٖلى الاؾخليان َب٤  اؾخسغاط بهضٝ اإلاسخلٟت، ْمًِ الكاخىاث، ؾاث٣ي الهخي،ْ بال٣ُإ ٖامل(1236)مً م٩

ٓمتريت السهاثو هبار ؤلٟا مٗامل الشباث مً للخإ٦ض الباخشحن ْاؾخسضم بىض، 27 وسست طْ لالؾخليان الؿي٩  الظر ْ ل٨ْغ

ْح ٓص بحن الضازلي الاحؿا١ مٗامل اؾخسضم ٦ما (0.81-0.49) بحن ما جغا  َغي٤ ًٖ ٣ٞض الهض١ ؤما (0.36-0.26) بلٜ ٢ْض البى

ٓص ٖلى الىخاثج ْصلذ (ERI) اؾخليان م٘ الخالػمي الهض١  طال٪ بلى بياٞت الاؾخلياهحن بحن يٗي٠ ايجابي اعجباٍ ْظ
ٓامل 5 ٖلى الؿياعاث ؾاث٣ي ٖيىت حكبٗذ خيض ص١الو لخ٣ضيغ الٗاملي الخدليل اؾخسضم ٓامل 7 ٖلى اإلامغيحن ْ ٖ ٖ ْ 

ٓامل 6 ٖلى اإلاسخلٟت اإلاًِ ٔ  الؾخليان الشباث ْ الهض١ :"بعىىان Azlihanis Abdul Hadi& all"،(2006) " صعاؾت .ٖ  مدخٓ
باع الٗمل ٓيت اإلاغخلت مضعسخي ٖلى ٦غػا٥ لْغ ، في الشاه ٓجابهاْع ب٤ "٦يالهخان،مالحزيا ٧  ٖيىت ٖلى بىض 27 الاؾخليان َْ

ٓامِا ٓيت، مغخلت ؤؾخاط(68)٢ هبار ؤلٟا َغي٤ ًٖ ج٣ضيٍغ جم الظر الشباث جدضيض بلى الضعاؾت َضٞذ زاه ْح خيض ل٨ْغ  بحن جغا

 الٗاملي الهض١ َغي٤ ًٖ خؿابّ ٞخم الهض١ ؤما (0.13-0.10) بلٜ ٢ْض الضازلي الاحؿا١ مٗامل اؾخسضم ٦ما (0.5-0.84)
ٓصٍ ٖذحكب خيض ٓامل زالر ٖلى بى ٓظيّ في الضعاؾاث َظٍ ؾاَمذ .ٖ ٓإ ؤَم بلى الباخشت ج  اإلاؿخسضمت الشباث ْ الهض١ ؤه

ٓمتريت السهاثو جدضيض اظل مً ا بلحها اإلاخٓنل الىخاثج بلى ،بياٞت الؿي٩  .الخاليت للضعاؾت ؤعييت ْاٖخباَع

                                                           
1 Isabelle Niedhammer Valérie Ganem L. Gendrey Sandra David .Stéphanie Degioanni,(2006) .Propriétés psychométriques 

de la version française des échelles de la demande psychologique, de la latitude décisionnelle et du soutien social du « 
Job Content Questionnaire » de Karasek : résultats de l'enquête nationale SUMER. Santé Publique. S.F.S.P. 3 (Vol. 18).  
2 Ki-DoEum · Jian Li · Hyung-JoonJhun ·Jong-Tae Park · Sang-Woo Tak · Robert Karasek ·Sung-Il 
Cho,(2007),Psychometricproperties of the Korean version of the job content questionnaire: data fromhealth care 
workers .Int ArchOccup Environ Health 
3 Viviola Gómez Ortiz  (2011) ,Assessment of psychosocial stressorsatwork: psychometricproperties of the JCQ in 

Colombianworkers. RevistaLatinoAmericana de PsicologíaVolumen 43 No 2 .  
4 Azlihanis Abdul Hadi, NyiNyiNaing, Aziah Daud. RusliNordin,(2006)Reliability AndConstructValidity Of The Malay Version 

Of The Job Content Questionnaire (Jcq) AmongSecondarySchoolTeachers In Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Health 
Campus. UniversitiSains Malaysia, Vol37.no6.november. 
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: يلي ٞيما الخاليت الضعاؾت مـاَيم جخدض: الضعاؾت مـاَيم

 م٘ للٗمل الىٟسخي الٗبء ًٖ الىاجج الظَجي ْ البضوي ؤلاجها٥ ؤهّ ٖلى ؤلاظِاص حٗغي٠ بلى karasek طَب: اإلانهي ؤلاحهاص يفحعغ

  .الاظخماعي الضٖم جضوي  ؤْ ْٚياب ال٣غاع اجساط في الخغيت اوٗضام ؤْ يي٤

ٓيً نض١ مٗامل ٢يم هي:ئحغاةيا الهضق حعغيف  الؾخليان الٗاملي الخدليل ٢يم ْ الخميحز مٗامل ٢ْيم الٟغضخي الخ٩
 ٔ باع الٗمل مدخٓ . (٦غػا٥ لْغ

هبار ؤلٟا زباث مٗامالث ٢يم هي: ئحغاةيا الثباث حعغيف  الؾخليان الخُبي٤ ْبٖاصة الىهٟيت الخجؼثت مٗامل ٢ْيم ل٨ْغ

 ٔ باع الٗمل مدخٓ . ٦غػا٥ لْغ

: اإلايضاهيت الضعاؾت ئحغاءاث

ْلذ   مىهج ازخياع في ؤلاظغاءاث َظٍ جمشلذ ْل٣ض .الضعاؾت ؤَضاٝ لخد٣ي٤ باِٖابث جم التي ؤلاظغاءاث ؤَم الباخشت جىا

ْاتها الضعاؾت ْٖيىت مجخم٘ ْازخياع اإلاالثم، الضعاؾت .  هخاثجِا اؾخسغاط في ؾدؿخسضم التي ؤلاخهاثيت ألاؾاليب ْؤَم ، ْؤص

: الضعاؾت مىهج 

 ْ الضعاؾت، َظٍ لُبيٗت اإلاالثم اإلاىهج يٗض خيض خليلي،الذ الٓنٟي اإلاىهج ٖلى الخاليت الضعاؾت في الباخشت اٖخمضث     

: يلي ما الضعاؾت مً الجؼء َظا ْيكمل  جد٣ي٣ِا بلى حؿعى التي لؤلَضاٝ

: الضعاؾت مجخمع

ٓن  الخاليت الضعاؾت مجخم٘ جدضيض جم .  ؤؾخاط(3348) بـ ٖضصَم اإلا٣ضع ْ الابخضاثيت اإلاغخلت ألاؾاجظة ظمي٘ لي٩

: الضعاؾت عيىت

ْلى ٖيىاث، زالر الباخشت صمذاؾخش    ٓامِا ٧ان ألا  ٧ان الشاهيت ْالٗيىت الترظمت، نض١ مٗامل ج٣ضيغ اظل مً ؤؾاجظة (4) ٢
 ٣ٞض الخ٣ىحن ٖيىت ؤما الخُبي٤ بٖاصة ْ الخُبي٤ َغي٤ ًٖ الاؾخ٣غاع الشباث مٗامل ج٣ضيغ اظل مً ؤؾخاطا (30) حجمِا

: جاليا٫ الجض٫ْ  يٓضخّ ٦ما ابخضاجي ؤؾخاط (133) ٧اهذ

 ٌ   الجيـ خؿب وجىػعها الضعاؾت عيىت جىػع: (01) عكم حضو

الترحمت الخُبيم  ئعاصة عيىت الخلىحن عيىت  

الجيـ  خؿب
 1 12 41طهغ 

 3 18 92أهثى 

 04 30 133اإلاجمىع 

: الضعاؾت خضوص

ا هخاثجِا ْخؿاب ْجُبي٣ِا الضعاؾت جىٟيظ جم : يمً ْجٟؿحَر

                                                           
اعاث وعالكخه باإلاجهضاث اإلاهىيت،(2014)زالصخي مغاص، 1 ٦ٓيا الِاقميالاختراق الىـس ي لضي الَا ٓعاٍ، ظامٗت ٢ؿىُيىت، ٢ؿم ٖلم الىٟـ، ل خت ص٦خ  .، اَْغ

 



 
 
 

 

 
 

    2016 –  مايى    : 20العضص                                                                          البدث العلميحيل  مغهؼ  

259 

 

 اليت ْهي ألاؾاؾيت ٖييخّ ْسخب ، الضعاؾت جُبي٤ بم٩ان مغجبُت: مياهيت وخضوص 2015-2014 بالٗام جخمشل:  ػماهيت خضوص
ٓاقي ؤم . الب

. الابخضاجي الخٗليم ؤؾاجظة ظمي٘ في جخمشل: بكغيت خضوص 

: الضعاؾت أصواث

 :ٖلى الخاليت الضعاؾت م٣اييـ اقخملذ -

ٔ  اؾخليان  الباخشت حٗمل التي ألاؾاؾيت الضعاؾت ؤصاة َْٓ "  Robert Karazek  هغػان عوبغ " ؤٖضٍ ْالظر JCQالٗمل مدخٓ

 .الجؼاثغيت البيئت ٖلى ج٨ييِٟا ٖلى

 :والخصخيذ الخُبيم َغيلت وJCQ  الاؾخبيان ونف

 :الاؾخبيان ونف -

ٓن        ٓظب باالججاَحن نياٚتها جمذ بىض (27)مً الؾخليان ؤلاظابت ْع٢ت جخ٩ ٓن  ْالؿالب، اإلا  صؤبٗا ؤعبٗت مً الاؾخليان ْيخ٩
يٟي، ألامً ْاوٗضام الاظخماعي، الضٖم الىٟؿيت، ال٣غاع،اإلاخُلباث اجساط خغيت:ْهي عثيؿيت  ؤبٗاص َىا٥ ؤن بلى باإلياٞت الْٓ

يت  ؤبٗاصٍ ٧اهذ ٣ٞض الاظخماعي الضٖم بٗض ال٣غاع،ؤما اجساط في الؿلُت ال٣غاع، اجساط مِاعة: َْما ال٣غاع اجساط خغيت لبٗض ٖٞغ

يت ، صٖم ْ ػمالءا٫ صٖم:٧اآلحي الٟٖغ ٖٓت ٖلى يدخٓر  ألابٗاص َظٍ مً بٗض ٧ْل اإلاكٝغ ٓص مً مجم ٓػٖت البى  في ٦ما م
: الخالي الجض٫ْ 

 ٌ  الجؼةيت ألابعاص و الغةيؿيت ألابعاص على الاؾخبيان بىىص جىػع يىضح: (02)عكم حضو

البىىص  عضصألابعاص 

 اجساط خغيت

ال٣غاع 

 6ال٣غاع  اجساط مِاعة

 3ع ال٣غا اجساط في ؾلُت

 5الىٟؿيت  مخُلباث

 الضٖم

الاظخماعي 

 4الؼمالء  صٖم

 4الغئؾاء  صٖم

يٟي  ألامً اوٗضام  3الْٓ

 :الخُبيم

ٔ  اؾخليان جُبي٤ يم٨ً      ٓاء الٗمل مدخٓ ٠٢ٓ في ؾ  ٖليّ ؤلاظابت في اإلاٟدٓنحن مٗٓم ْيؿخٛغ١  الجمعي، ؤم الٟغصر اإلا
٧ْاهذ حٗليماث ْيٗذ ٢ْض ص٢ي٣ت، ٖكغة زمـ بلى ٖكغ مً ْجدضص مسخهغة الؾخليان،  مباقغة إلاٟدٓم ْبؿيُت،

ٓن  اإلاٟدٓنحن ٞانJCQالؾخليان الاؾخجابت ْٖىض لئلظابت ٖىض بضاثل ؤعب٘ ْيٗذ ؤلاظابت،٦ما ٖىض مىّ اإلاُلٓب ٓم  بٓي٘ ي٣
ٓع٢يت وسست في (x) ٖالمت   .اإلاىاؾب البضيل ؤمام ال
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 : الخصخيذ  

ٓص مً بىض ٧ل ي٣ابل     ْا٤ٞ ال: "ْهي لي٨غث م٣ياؽ ٖلى لئلظابت بضاثل ؤعب٘ الاؾخليان بى ال١ ٖلى ؤ  ٚحر" ،"ؤلَا

ٓا٤ٞ ٓا٤ٞ"،"م ٓا٤ٞ" ،"م ٔ  البضاثل بياٞت" ْبكضة م  .ألازغ

عي ٢ْض ٓن  ؤن البضاثل جغظمت نياٚت في ْع ٓن  ؤن ال اإلاٗجى مخمايؼة ج٩  .للمؿخجيب مغب٨ت ج٩

ٓص صعظت جدضيض اظل مً     ٓص حُٗى البى ْح صعظت  الاؾخليان في ألازحر البىض ْ  ْلىألا ْٖكغيً ألاعب٘ للبى  ْفي (4 الى1) بحن جترا

ْح صعظاث (26) ع٢م ْالبىض (9-4-4-4-1) بحن صعاظاث لّ حُٗى (25)ع٢م البىض ٓن  ، (5الى1) بحن جترا  ْبُٖاء الخصخيذ ْي٩
 .الٛغى لِظا مسههت اؾخماعة ٖلى الضعظاث

ٓن  يٟي، ألامً الاظخماعي،اوٗضام الىٟؿيت،الضٖم ال٣غاع،اإلاخُلباث اجساط خغيت:ْهي ؤبٗاص ؤعبٗت مً الاؾخليان يخ٩  ٧ْل الْٓ
 اإلاٗاصالث ٤ْٞ بٗض ٧ل صعظاث بلؿاَت لالؾخليان،ججم٘ ال٩ليت الضعظت حؿخسغط ْل٩ي مسخلٟت، جصخيذ َغي٣ت لّ بٗض

: الخاليت

 x2 [(2ؽ-5)+ 9ؽ+7ؽ+5ؽ+3ؽ+1ؽ ]= ال٣غاع اجساط مِاعة -

 x 2 [(8ؽ+6ؽ+4ؽ) x 2]=ال٣غاع اجساط في ؾلُت -

 اللغاع اجساط ؾلُت+   اللغاع اجساط مهاعة=  اللغاع اجساط خغيت

 (15ؽ-14ؽ-13ؽ-15)2+(11ؽ+10ؽ) x 3= الٗمل مخُلباث

 20ؽ+19ؽ+18ؽ+17ؽ= الؼمالء صٖم -

 24ؽ+23ؽ+22ؽ+21ؽ= اإلاكٝغ صٖم -

 اإلاكغؾ صعم+ الؼمالء صعم= الاحخماعي الضعم

يٟي ألامً اوٗضام -  (16ؽ-5)+27ؽ+25ؽ: الْٓ

: ؤلاخهاتي الخدليل أؾاليب

: مشل الخدليليت ْ الٓنٟيت ؤلاخهاثيت ألاؾاليب اؾخسضام جم

لى الغبيٗان اإلاٗياعيت، ْالاهدغاٞاث اإلاخٓؾُاث - ٓن،الضعظاث اعجباٍ مٗامل ،(ث)ازخباع ْألاصوى، ألٖا  الخاثيت،الخدليل بحرؾ

ْاؾخسضام ٓاء، هبار، ؤلٟا مٗاصلت الٗاملي،الالخ ٓم ؤلاخهاثيت الغػم هامجبغ بمؿاٖضة ْطل٪ ل٨ْغ  SPSS).،22) الاظخماٖيت للٗل

:  الضعاؾت ئحغاءاث

 ٌ : الاؾخبيان على الخهى

٫ٓ  جم ٔ  اؾخليان باؾخسضام (jcqcenter.org)الىاقغ مً ؤلاطن ٖلى الخه  ْ الخٗليماث ْ الاؾخليان ْجغظمت  JCQالٗمل مدخٓ
 .الضعاؾت َظٍ في اؾخسضامّ بهضٝ الخصخيذ
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: JCQ العمل اإلادخىي  اؾخبيان الؾخبيان ةالعغبي الهيؼت ئعضاص

ضاص : يلي ما بظغاء جم ، الجؼاثغيت البيئت في للخُبي٤ الاؾخليان إٖل

" جغحمخه ونضق العمل مدخىي  اؾخبيان بىىص جغحمت: أوال

 :الخالي الىدٓ ٖلى لالؾخليان الترظمت نض١ جد٤٣ ل٣ض

 ْليت بترظمت الباخشت ٢امذ ٓص ؤ  .عبيتال٘ اللٛت بلى الاؾخليان لبى
 ٓص بترظمت  الاهجلحزيت اللٛت في مخسههان  مترظمان ٢ام  . الٗغبيت اللٛت بلى الاؾخليان بى
 ٓخيض جم ٓخضة وسست في الشالر الترظماث ج  مضٔ بهضص الغؤر ببضاء اظل مً اإلاجا٫ في مخسهو مترظم ٖلى ْٖغيِا م

 .ألاظىبي لؤلنل مُاب٣تها
 إل لّ يؿب٤ لم ممً اإلاترظمحن اخض بلى اإلاترظمت اليسست بُٖاء زم  اللٛت بلى جغظمتها بٖاصة لٛغى ألانلي الىو ٖلى الَا

ٔ  مغة الاهجلحزيت  .ؤزغ
 الخٗبحريت الهياٚت ؤن  اإلا٣اعهت َظٍ زال٫ مً جبحن ٢ْض الجضيضة، الاهجلحزيت الترظمت ْ ألانلي الىو بحن اإلا٣اعهت جمذ 

لب ٓص أٚل  .مدكابّ ٧اهذ البى

 ٓػي٘ زم ٓامِا  ٖيىت ٖلى ألانليت هجلحزيتالا ْ الٗغبيت اليسسخحن ج  خؿاب ْجم  اللٛخحن يجيضْن  الظيً  ؤؾاجظة(04) ٢
 .اليسسخحن بحن الاعجباٍ مٗامل

: الترحمت نضق

 ٌ   الاهجلحزيت و العغبيت اليسخخحن في لالؾخبيان اليليت الضعحت و ألابعاص بحن الاعجباٍ معامالث يىضح: (03) عكم حضو

 ألابعاص الاعجباٍ معامل

0.93 
 اللغاع اجساط

Job Decision Latitude 

0.91 
 الىـؿيت مخُلباث

Job Demande 

0.92 
الاحخماعي  صعم

Social Support 

0.7 
آلامً  اوعضام

Job Insecurity 

0.98 

اليليت  الضعحت

Total Score 
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: الخعليم

 َْظا  (0.98)اعجباٍ ٧ان اإلاٗغبت ْ الاهجلحزيت وسسخّ في لالؾخليان ال٩ليت الضعظت بحن الاعجباٍ مٗامالث يخطر الجض٫ْ  مً     

ْخذ ٣ٞض ألابٗاص بسهٓم ؤما ، ٖالي اعجباٍ -0.7)بحن الاهجلحزيت ْ الٗغبيت بيسسخيّ الاؾخليان ؤبٗاص اعجباٍ مٗامالث جغا
ٔ  ْهي  (0.92 . مغجٟٗت  مٗامالث ألازغ

: الضعاؾت هخاةج عغى

 :الخىػيع اعخضاليت جدضيض

ٓا٫ ْ الٓؾيِ الخؿابي، اإلاخٓؾِ خؿاب جم ؤؾخاطا(133)ٖضصَا البالٜ الضعاؾت ٖيىت ؤٞغاص ؾخجاباثا جصخيذ بٗض     ْ اإلاى
. طل٪ يٓضر (04) ع٢م الجض٫ْ  ْ الاؾخليان ٖلى لضعظاتهم الخبايً

 ٌ  اإلاعياعر  الاهدغاؾ و اإلاىىاٌ و الىؾيِ الخؿابي، اإلاخىؾِ يىضح: (04) عكم حضو

 اإلاعياعر  الاهدغاؾاإلاىىاٌ يِ الىؽالخؿابي  اإلاخىؾِألاؿغاص 

133 108.93 109 115 12.64 

: الخعليم

ٓا٫ ْ الٓؾيِ، ْ الخؿابي، اإلاخٓؾِ ٢يم ؤن (04) ع٢م الجض٫ْ  مً يالخٔ      ؤن بلى يكحر مما ٦بحرة، صعظت بلى مخ٣اعبت اإلاى

ٔ  اؾخليان ٖلى الخ٣ىحن ٖيىت ؤٞغاص صعظاث ٓػي٘ مً ظضا ٢غيبت الٗمل مدخٓ  .الُبيعي الخ

 JCQ الؾخبيان الهضق مإقغاث

: الـغض ي الخىىيً نضق

 ييخمي الظر البٗض ْ بىض ٧ل بحن الاعجباٍ مٗامالث خؿاب َغي٤ ًٖ  لالؾخليان  الٟغضخي الهض١ ماقغ جدضيض جم ٢ْض    
 بليّ، ييخمي رالظ البٗض ْ البىض صعظت بحن الاعجباٍ مٗامالث جٓضر الخاليت ْالجضا٫ْ  الٗيىت ؤٞغاص لجمي٘ باليؿبت ْطل٪ بليّ

ٓإ لٗؼ٫  ؤلاخهاجي ؤلاظغاء َظا ْيؿخسضم ٓص مً مٗيىت ؤه . خظِٞا ؤْ البى

 :اللغاع اجساط خغيت  بعض

 ٌ  اللغاع اجساط خغيت لبعض  اليليت الضعحت و البىىص بحن الاعجباٍ معامل وصالالث الاعجباٍ مهـىؿت يىضح:(05)عكم حضو

 9 8 7 6 5 4 3 1 البىىص
 اجساط مهاعة

 عاللغا

 اجساط ؾلُت

 اللغاع

 اجساط خغيت بعض

ع اللغا

1 1 0,340** ,224** 0,118 -0,115 -0,021 0,425** 0,03 0,352** 0,284** 0,345** 

3 0,340** 1 0,184* 0,465** -0,006 0,057 ,247** 0,12 0,585** 0,222* 0,361** 

4 0,224** 0,184* 1 0,267** 0,314** 0,119 0,122 0,05 0,229** 0,746** 0,700** 

5 0,118 0,465** 0,267** 1 0,384** 0,298** -0,038 0,338** 0,708** 0,305** 0,468** 
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6 -0,115 -0,006 0,314** 0,384** 1 0,157 -0,007 0,378** 0,365** 0,640** 0,651** 

7 -0,021 0,057 0,119 ,298** 0,157 1 0,156 0,271** 0,518** 0,218* 0,338** 

8 ,425** ,247** 0,122 -0,038 -0,007 0,156 1 -0,004 0,171* 0,578** 0,541** 

9 0,034 0,122 0,046 0,338** 0,378** 0,271** -0,004 1 0,671** 0,202* 0,370** 

 مهاعة

 اجساط

 اللغاع

0,352** 0,585** 0,229** 0,708** 0,365** 0,518** 0,171* 0,671** 1 0,384** 0,621** 

 ؾلُت

 جساطا

 اللغاع

0,284** 0,222* 0,746** 0,305** 0,640** 0,218* 0,578** 0,202* 0,384** 1 0,962** 

 بعض

 خغيت

 اجساط

 اللغاع

0,345** 0,361** 0,700** 0,468** 0,651** 0,338** 0,541** 0,370** 0,621** 0,962** 1 

ٔ  ٖىض صا٫  الاعجباٍ**  0.01مؿخٓ

: الخعليم

ٓص بحن الاعجباٍ مٗامالث ظمي٘ ؤن بلى (05) ع٢م الجض٫ْ  في اثالبيان مً يخطر       ْ (9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1)الاؾخليان بى

يت ألابٗاص ْخذ الٟٖغ ٔ  ٖىض بخهاثيا صالت ْهي (0.746-0.222) بحن جغا ٓص بحن ؤما (0.01)الضاللت مؿخٓ  ٣ٞض الغثيسخي البٗض ْ البى
ْخذ ٔ  ْهي (0.700-0.338)بحن جغا ٔ  ٖىض صالت ألازغ  اجساط خغيت)الغثيسخي البٗض بحن الاعجباٍ بسهٓم ؤما (0.01) الضاللت مؿخٓ

يت ؤبٗاصٍ ْ (ال٣غاع ْح ٣ٞض (ال٣غاع اجساط في ؾلُت ال٣غاع، اجساط مِاعة )الٟٖغ  مٗامالث ْهي (0.962-0.621)بحن مٗامالٍ جغا
ٓظبت ٓيت، م ٓصٍ بجمي٘ ال٣غاع اجساط بٗض ؤن يٗجي َْظا ٢ْ يت ْؤبٗاصٍ بى  الضازلي، الاحؿا١ نض١ مً بضالالث يخمخ٘ الٟٖغ

ٓز١ٓ  ْيم٨ً ٓياث ًٖ ال٨ك٠ في بّ ال . اإلانهي ؤلاظِاص مؿخ

  :الىـؿيت اإلاخُلباث

 ٌ  الىـؿيت اإلاخُلباث لبعض اليليت الضعحت و البىىص بحن الاعجباٍ معامل وصالالث الاعجباٍ مهـىؿت يىضح:(06)عكم حضو

 الىـؿيت اإلاخُلباث 15 14 13 11 10 البىىص

10 1 -0,161 -,286** -0,209* -0,268** 0,606** 

11 -0,161 1 -0,190* -0,331** 0,078 0,392** 

13 -0,286** -0,190* 1 0,406** 0,128 -0,666** 

14 -0,209* -0,331** 0,406** 1 0,385** -0,736** 

15 -0,268** 0,078 0,128 0,385** 1 -0,575** 



 
 
 

 

 
 

    2016 –  مايى    : 20العضص                                                                          البدث العلميحيل  مغهؼ  

264 

 

 1 **0,575- **0,736- **0,666- **0,392 **0,606 الىـؿيت اإلاخُلباث

ٔ  ٖىض صا٫  الاعجباٍ**  0.01مؿخٓ

: الخعليم

ٓص بحن الاعجباٍ مٗامالث ظمي٘ ؤن بلى (06) ع٢م الجض٫ْ  في البياهاث مً يخطر       اإلاخُلباث بٗض ْ (11 ،10)الاؾخليان بى
ْخذ الىٟؿيت ٓظبت (0.600-0.392) بحن جغا ٓص ؤما. م ْخذ ص٤ٞ (15 ،14 ،13) البى  ظميِٗا ْهي ؾالبت (-0.736)،(-0.575) بحن جغا

ٔ  ٖىض بخهاثيا صالت ٓصٍ بجمي٘ الىٟؿيت اإلاخُلباث بٗض ؤن يٗجي َْظا ،(0.01)الضاللت مؿخٓ  نض١ مً بضالالث يخمخ٘ بى
ٓز١ٓ  ْيم٨ً الضازلي، الاحؿا١ ٓياث ًٖ ال٨ك٠ في بّ ال . ؤلاظِاص مؿخ

: الاحخماعي الضعم

 ٌ  الاحخماعي الضعم لبعض اليليت الضعحت و البىىص بحن الاعجباٍ معامل وصالالث الاعجباٍ ؿتمهـى يىضح: (07)عكم حضو

 24 23 22 21 20 19 18 17 البىىص
 صعم

 الؼمالء

 صعم

 الغؤؾاء
 الاحخماعي الضعم

17 1 0,672** 0,572** 0,465** 0,246** 0,284** 0,403** 0,387** 0,781** 0,385** 0,641** 

18 0,672** 1 0,829** 0,640** 0,380** 0,320** 0,517** 0,514** 0,914** 0,505** 0,785** 

19 0,572** 0,829** 1 0,607** 0,424** 0,333** 0,552** 0,420** 0,884** 0,504** 0,768** 

20 0,465** 0,640** 0,607** 1 0,343** 0,221* 0,558** 0,335** 0,819** 0,427** 0,687** 

21 0,246** 0,380** 0,424** 0,343** 1 0,714** 0,631** 0,594** 0,412** 0,848** 0,743** 

22 0,284** 0,320** 0,333** 0,221* 0,714** 1 0,642** 0,679** 0,338** 0,872** 0,721** 

23 0,403** 0,517** 0,552** 0,558** 0,631** 0,642** 1 0,712** 0,603** 0,870** 0,855** 

24 0,387** 0,514** 0,420** 0,335** 0,594** 0,679** 0,712** 1 0,482** 0,866** 0,790** 

 صعم

 الؼمالء
0,781** 0,914** 0,884** 0,819** 0,412** 0,338** 0,603** 0,482** 1 0,536** 0,848** 

 صعم

 الغؤؾاء
0,385** 0,505** 0,504** 0,427** 0,848** 0,872** 0,870** 0,866** 0,536** 1 0,902** 

 الضعم

 الاحخماعي
0,641** 0,785** 0,768** 0,687** 0,743** 0,721** 0,855** 0,790** 0,848** 0,902** 1 

 0.01مؿخىي  عىض صاٌ  الاعجباٍ**

: الخعليم

ٓص بحن الاعجباٍ مٗامالث ظمي٘ ؤن بلى (07) ع٢م الجض٫ْ  في البياهاث مً يخطر        ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17)الاؾخليان بى
يت ألابٗاص ْ (24 ْخذ الٟٖغ ٔ  ٖىض بخهاثيا صالت ْهي (0.914-0.338) بحن جغا ٓص بحن ؤما (0.01)الضاللت مؿخٓ  البٗض ْ البى

ْخذ ٣ٞض الغثيسخي ٔ  ْهي (0.855-0.641)بحن جغا ٔ  ٖىض صالت ألازغ  البٗض بحن الاعجباٍ بسهٓم ؤما (0.01) الضاللت مؿخٓ
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يت ٖاصٍؤب ْ (الاظخماعي الضٖم)الغثيسخي ْح ٣ٞض (الغئؾاء صٖم الؼمالء، صٖم )الٟٖغ  مٗامالث ْهي (0.902-0.848)بحن مٗامالٍ جغا
ٓظبت ٓيت، م ٓصٍ بجمي٘ الاظخماعي الضٖم بٗض ؤن يٗجي َْظا ٢ْ يت ْؤبٗاصٍ بى  الاحؿا١ نض١ مً بضالالث يخمخ٘ الٟٖغ

ٓز١ٓ  ْيم٨ً الضازلي، ٓياث ًٖ ال٨ك٠ في بّ ال . ؤلاظِاص مؿخ

:  الىْيـي ألامً اوعضام

 ٌ  ألامً اوعضام لبعض اليليت الضعحت و البىىص بحن الاعجباٍ معامل وصالالث الاعجباٍ مهـىؿت يىضح:(08)عكم حضو

. الىْيـي

 ألامً اوعضام 27 25 16 البىىص

16 1 -0,387** -0,296** -0,672** 

25 -0,387** 1 0,579** 0,917** 

27 -0,296** 0,579** 1 0,721** 

 1 **0,721 **0,917 **0,672- مًألا اوعضام

 0.01مؿخىي  عىض صاٌ  الاعجباٍ**

: الخعليم

ٓص بحن الاعجباٍ مٗامالث ظمي٘ ؤن بلى (08) ع٢م الجض٫ْ  في البياهاث مً يخطر      ألامً اوٗضام بٗض ْ (27 ،25)الاؾخليان بى
يٟي ْخذ الْٓ ٓيت (0.917) بحن جغا ٓظبت ٢ ٓيا (-0.672) ٧ان ٣ٞض (16) البىض ؤما. م  ٖىض بخهاثيا صالت ظميِٗا ْهي ؾالبا ٢

 ٔ يٟي ألامً اوٗضام بٗض ؤن يٗجي َْظا ،(0.01)الضاللت مؿخٓ ٓصٍ بجمي٘ الْٓ  الضازلي، الاحؿا١ نض١ مً بضالالث يخمخ٘ بى
ٓز١ٓ  ْيم٨ً ٓياث ًٖ ال٨ك٠ في بّ ال . اإلانهي ؤلاظِاص مؿخ

ٓهتا ألاعبٗت ألابٗاص بحن الاعجباٍ مٗامالث خؿاب جم ٦ما       الضٖم الىٟؿيت، اإلاخُلباث ال٣غاع، اجساط)لالؾخليان إلا٩

يٟي ألامً ْاوٗضام الاظخماعي،  ْالجض٫ْ  لّ ال٩ليت الضعظت ْ الاؾخليان ؤبٗاص بحن الاعجباٍ مٗامالث خؿاب زم بيجها ٞيما (الْٓ
 :طل٪ يبحن الخالي

 ٌ  اليليت الضعحت و الغةيؿيت و الـغعيت ألابعاص بحن الاعجباٍ معامل وصالالث الاعجباٍ اإلاهـىؿت يىضح: (09) عكم حضو
 لالؾخبيان

 ؾلُت ق-ا  مهاعة ألابعاص
 اجساط خغيت

 اللغاع
 ألامً اوعضام الاحخماعي/ص الغؤؾاء/ ص الؼمالء/ ص اإلاخُلباث

 الضعحت

 اليليت

 **486, *204,- 076, 139, 022,- 066, **621, **384, 1 ق-ا  مهاعة

 **840, 047,- **364, **403, *218, 057,- **962, 1 **384, ؾلُت

 اجساط خغيت

 اللغاع
,621** ,962** 1 -,029 ,178* ,383** ,332** -,100 ,857** 

 **340, **383, **480,- **360,- **497,- 1 029,- 057,- 066, اإلاخُلباث
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 **167, **415,- **848, **536, 1 **497,- *178, *218, 022,- الؼمالء/ص

 **445, **257,- **902, 1 **536, **360,- **383, **403, 139, ؤؾاءالغ/ص

 **364, **374,- 1 **902, **848, **480,- **332, **364, 076, الاحخماعي/ ص

 **167, 1 **374,- **257,- **415,- **383, 100,- 047,- *204,- آلامً اوعضام

 1 **167, **364, **445, **167, **340, **857, **840, **486, اليليت الضعحت

ٔ  ٖىض صا٫  الاعجباٍ**  0.01مؿخٓ

: الخعليم

يت ؤبٗاصٍ بحن ْ لالؾخليان ال٩ليت الضعظت بحن الاعجباٍ مٗامالث ٢يم ظمي٘ ؤن (09)ع٢م الجض٫ْ  في البياهاث مً يخطر      الٟٖغ
 الضٖم ْم٘(0.34) اإلاخُلباث  ْم٘ (0.857)عال٣غا اجساط بٗض م٘ الاعجباٍ مٗامل بلٜ ٣ٞض بخهاثيا صالت ٧اهذ ٢ض الغثيؿيت ْ

يٟي ألامً اوٗضام ؤما (0.364) الاظخماعي ٔ  ٖىض صالت ال٣يم ْظمي٘ (0.167)الْٓ . (0.01) مؿخٓ

 بحن (-0.029) الىٟؿيت ْاإلاخُلباث ال٣غاع اجساط خغيت بٗضر بحن صالت ٚحر ٧اهذ ٣ٞض بيجها ٞيما ألابٗاص اعجباٍ بسهٓم ؤما

يٟي ألامً ْاوٗضام ٢غاعا٫ اجساط خغيت بٗضر م ٖلى الاظخماعي الضٖم بٗض م٘ ْصالت ، (-0.100)الْٓ  مىسٌٟ اهّ مً الٚغ

يٟي ألامً اوٗضام ْم٘ (-0.48) الاظخماعي الضٖم بٗضر م٘ اإلاخُلباث ْبٗض ، (0.332)  م٘ ألامً اوٗضام بٗض ْؤزحرا (0.383)الْٓ
 في اهسٟاى يٗجي بٗض ْظض بطا يٗجي َْظا ؾالبت الاعجباٍ مٗامالث بٌٗ ٢يمت ؤن ْيالخٔ (-0.374)ب ٢ضع ٣ٞض الضٖم

ٓص بحن اليؿبت باالؾخ٣الليت ال٣اثلت الٟغييت يا٦ض ما َْظا.ألازغ البٗض صعظاث .  البى

: العاملي الهضق

ٔ  الؾخليان الٗاملي البىاء بضعاؾت الخاليت الضعاؾت ٢امذ        يلالخدل بظغاء ألاؾاجظة،جم مً ٖيىت ٖلى JCQ الٗمل مدخٓ

ٓهاث َغي٣ت اؾخسضمذ ٢ْض الٗاملي ْيغ م٘ الغثيؿيت اإلا٩ ْع  جض  البرامج خؼمت باؾخسضام ،Varimax الٟاعيم٨ـ بُغي٣ت اإلادا

ٓم ؤلاخهاثيت خماص الاظخماٖيت،ْ للٗل   يٓء ْفي ،Gultman حىجمان ْيّٗ الظر ٧Kaiser Normalizationايؼع  مد٪ ٖلى الٖا
ٓاخض ًٖ ال٩امً ظظٍع يؼيض ؤْ يؿاْر  الظر الٗامل  ي٣بل اإلاد٪ َظا ٫ٓ  يخم ٦ْظل٪ الصخيذ، ال ٓامل ٢ب  بها حكب٘ التي الٗ

ٓص زالزت . (0.3)ًٖ بالٗامل البىض حكب٘ ي٣ل ال بديض ألا٢ل ٖلى بى

ٓػي٘ اٖخضاليت مً بالخإ٦ض الباخشت ٢امذ ٢ْض   ٓص ٖلى ألاٞغاص صعظاث الخ ٓاء مٗامل بٟدو ْطل٪ الاؾخليان، بى  مجها، ٧ل الخ

ْح ٢ْض ٓاء مٗامالث ثجغا ٓيت، ٚحر ؤجها يٗجي مما بخهاثيا صالت ٚحر ؤجها ؤر ،(1.96) مً ا٢ل ْهي (1.71)ْ(0.134)بحن الالخ  ملخ
ٓػٕ ْؤجها ٓػيٗا جخ . َبيٗيا ج

ٓن  بىض (27) لـ الٗاملي الخدليل بظغاء جم ٢ْض  هخاثج ْؤؾٟغث ٞغصا، (133) الخدليل ٖيىت بلٛذ ٢ْض الاؾخليان، ٖباعاث يمشل

ٓص لٗامليا الخدليل ٓص ًٖ الاؾخليان لبى ا ٖامل(08)ْظ  .ْاخض مً ا٦بر ال٩امً ظظَع
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 ٌ  العمل مدخىي  اؾخبيان على  ألاؾاجظة مً (N=133 )اإلاـدىنحن إلاجمىعت العامليت اإلاهـىؿت يىضح: (10) عكم حضو
 بالـاعيمىـ الخضويغ بعض

 البىىص
 العىامل

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
   

0,791 
    

2 
   

0,325 0,812 0,421 
  

3 
     

0,595 
  

4 0,426 
    

0,569 
  

5 
      

0,729 
 

6 0,353 
     

0,484 0,520 

7 
       

0,770 

8 
   

0,735 
   

0,368 

9 
  

0,424 
  

0,406 
 

0,323 

10 
 

0,424 
     

0,538 

11 
   

0,666 
 

0,327 
  

12 
    

0,430 0,535 
  

13 
    

0,391 0,566 
  

14 
  

0,414 
  

0,414 0,598 
 

15 
      

0,747 
 

16 
  

0,497 
  

0,626 
  

17 
 

0,769 
      

18 
 

0,847 
      

19 
 

0,769 
      

20 
 

0,729 
      

21 0,838 
       

22 0,810 
       

23 0,757 0,409 
      

24 0,779 
       

25 
 

0,352 0,708 
     

26 
    

0,875 
   

27 
  

0,728 
     

 1.39 1.68 3.01 1.76 1.93 1.62 3.37 2.84 امًالً الجظع

 27.84 42.03 33.54 44.06 48.28 32.52 48.17 47.40 الخبايً وؿبت
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: الخعليم

ٓص ؤن الجض٫ْ  ٢غاءة مً يِٓغ ٓػٖذ ٢ض ، الاؾخليان مجها يخإل٠ التي الٗكغيً ْ الؿبٗت البى ٖٓاث بلى ج  جدكب٘ مسخلٟت مجم
ٓصٌ َظ بٌٗ ْان مٗحن، بٗامل مجها ٧ل لى الدكب٘ صعظت ْباٖخماص ْاخض، ٖامل مً بإ٦ثر يدكب٘ البى  ْاؾدبٗاص للبىض ألٖا

.  ٖامل مً بإ٦ثر البىض الدكب٘ خالت في ألاصوى الضعظت

 مضٔ ٖلى جاقغ مغجٟٗت وؿبت ْهي ال٨لي، الخبايً مً (%47.40) ْيٟؿغ ،(2.84) ألا٫ْ  للٗامل ال٩امً الجظع بلٜ خيض  
ٓص ؤعبٗت  الٗامل َظا ٖلى حكب٘ ٢ْض الاؾخليان، في الٗامل َظا مؿاَمت  (21)البىض: يلي ٦ما حكبِٗا حجم خؿب مغجبت بى

 ؤن طل٪ مً ْيالخٔ ، (0.757)بمٗامل (23)البىض ْ(0.779) بمٗامل (24) ْالبىض ،(0.810)بمٗامل (22)ْالبىض (0.838) بمٗامل
ٓظبت ٖاليت الٗامل َظا ٖلى الضالت الدكبٗاث ْخذ خيض م .  (0.810-0.757)بحن جغا

ٔ  ْهي ، ال٨لي الخليان مً (%48.17) ْيٟؿغ (3.37)ال٩امً ظظٍع ٧ان ٣ٞض الشاوي الٗامل ؤما       ْبالخالي  مغجٟٗت وؿبت ألازغ

٢ْض في الٗامل َظا مؿاَمت مضٔ في جازغ ٞهي ٓص ؤعبٗت ٖليّ حكبٗذ الاؾخليان، : يلي ٦ما حكبِٗا حجم خؿب مغجبت ْهي بى
 ْيالخٔ ،(0.729 ) بمٗامل (20)البىض ْ ،(0.769) بمٗامل (19)البىض ْ ،(0.769) بمٗامل (17)البىض ْ ،(0.847) بمٗامل (18)البىض

ٓظبت ٖاليت الٗامل َظا ٖلى الضالت الدكبٗاث ؤن طل٪ مً ْخذ خيض م .  (0.847-0.729)بحن جغا

 َظا ٖلى حكب٘ ٢ْض ال٨لي، الخبايً مً (%32.521) ْيٟؿغ ،(1.62) ال٩امً ظظٍع ٧ان ٣ٞض الشالض بالٗامل يخٗل٤ ْٞيما   

ٓص زالزت الٗامل  (9) ْالبىض ،(0.708)بمٗامل (25)ْالبىض (0.728) بمٗامل (27)البىض: يلي ٦ما لدكبِٗا حجم خؿب مغجبت بى

ٓظبت الٗامل َظا ٖلى الضالت الدكبٗاث ؤن طل٪ مً ْيالخٔ ، (0.424) بمٗامل ْخذ خيض م . (0.728-0.424)بحن جغا

ٓص زالزت ٖليّ حكبٗذ ٢ْض ، ال٨لي الخليان مً (%48.28) ْيٟؿغ (1.93)  الغاب٘ للٗامل ال٩امً الجظع ٢ْضع     مغجبت ْهي بى

 مً ْيالخٔ ،(0.666) بمٗامل (11)البىض ْ ،(0.735) بمٗامل (8)البىض ْ ،(0.791) بمٗامل (1)البىض: يلي ٦ما حكبِٗا حجم خؿب
ٓظبت الٗامل َظا ٖلى الضالت الدكبٗاث ؤن طل٪ ْخذ خيض م  .(0.791-0.66)بحن جغا

 بىضيً ٖليّ ْحكب٘ ٖاملحن ٖليّ حكب٘  ال٨لي، الخبايً مً (%44.06)ْيٟؿغ ،(1.76) ال٩امً ظظٍع ٧ان السامـ الٗامل ْ   

ٓص زالر ٖليّ  يدكب٘ لم ألهّ  الٗامل َظا اؾدبٗاص يخم ؾٝٓ لظا (2،26)  يخم ْؾٝٓ ٧kaiserايؼع  إلاد٪ َب٣ا ألا٢ل ٖلى بى
ٔ  ألابٗاص مً  ؤر ٖلى يدكب٘ لم ألجها (26)الٗباعة طٝح . ألازغ

ٓامل ؾخت  ٖليّ ْحكب٘ ال٨لي، الخبايً مً (%33.51) ْيٟؿٍغ ،(3.01)بـ ال٩امً ظظٍع ٢ضع ٣ٞض الؿاصؽ الٗامل :  ْهي ٖ
 بمٗامل (12)البىض ،(0.566) بمٗامل (13)البىض ،(0.569) بمٗامل (4)البىض ،(0.595)بمٗامل (3) البىض ْ ،(0.626)بمٗامل (16)البىض

ٓظبت الٗامل َظا ٖلى الضالت الدكبٗاث ؤن طل٪ مً ْيالخٔ ،(0.421) بمٗامل (2)،البىض(0.5356) ْخذ خيض م -0.66)بحن جغا
0.791) .

ٓص زالزت ٖليّ حكبٗذ الٗامل َْظا ال٨لي، الخبايً مً (%42.03) ْيٟؿغ ، (1.68) ال٩امً ظظٍع ٩ٞان الؿاب٘ البٗض ؤما  ْهي بى

 ،(0.598) بمٗامل (14)البىض ْ ،(0.729) بمٗامل (5)البىض ْ ،(0.747) بمٗامل (15)البىض ْ: يلي ٦ما حكبِٗا حجم خؿب مغجبت
ٓظبت الٗامل َظا ٖلى الضالت الدكبٗاث ؤن طل٪ مً ْيالخٔ ْخذ خيض م .  (0.747-0.598)بحن جغا
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ٓص زالزت ٖليّ حكبٗذ  الٗامل َْظا ال٨لي، الخبايً مً (%27.84) ْيٟؿغ ، (1.39) الشامً للٗامل ال٩امً الجظع بلٜ ْؤزحرا  بى

 ،(0.520) بمٗامل (6)البىض ْ ،(0.538) بمٗامل (10)البىض ْ ،(0.770) بمٗامل (7)البىض ْ: يلي ٦ما حكبِٗا حجم خؿب مغجبت ْهي
ٓظبت الٗامل َظا ٖلى الضالت الدكبٗاث ؤن طل٪ مً ْيالخٔ ْخذ خيض م . (0.716-0.550)بحن جغا

 :(الُغؿيت اإلالاعهاث نضق)الخميحز صليل

ٖٓخحن بخدضيض الباخشت ٢امذ    يخحن اإلاجم لى الغبي٘) الُٞغ ٖٓت ل٩ل ٞغص (36) ٩ٞان (133) الٗيىت مً (ْألاصوى ألٖا  زم ْمً مجم

 ٔ  : يلي ٦ما ٩ٞان مخٓؾُحهما بحن للٟغ١  (ث) ازخباع ؤظغ

 ٌ  الؾخبيان الُغؿيت اإلالاعهاث نضق بىضح: (11) عكم حضو

 
 الضاللت مؿخىي  اإلادؿىبت ث كيمت الخؿابي اإلاخىؾِ الُغؿيت اإلاجمىعت

 الضعحت

 92,8333 العليا الضعحت

12.90- 0.04 
 123,8056 الضهيا الضعحت

:  الخعليم

ٔ  الاؾخليان ؤن (11)الجض٫ْ  مً ْيالخٔ ٖٓخحن بحن ٖاليت جميحزيت ٢ضعة لّ الٗمل مدخٓ يخحن اإلاجم  الاؾخليان صعظاث في الُٞغ

: JCQ الؾخبيان الثباث ؤقغاثم

 خؿاب جم ل٣ض الدؿائالث، ٖلى ؤلاظابت اظل مً ْطل٪ الشباث، صالالث الؾخسغاط ؤلاخهاثيت الخدليالث مً ٖضص بظغاء جم

: َغي٤ ًٖ خؿاب جم خيض َغ١، بٗضة الاؾخليان زباث

 :الخُبيم ئعاصة و الخُبيم َغيلت الاؾخلغاع زباث -1

م جم مٟدٓنا(30)مً ٖيىت ٖلى الاؾخليان بخُبي٤ الباخشت ٢امذ  زم الاؾخليان، ٖلحها َب٤ التي ال٩ليت الٗيىت مً ازخياَع

 (12) ع٢م الجض٫ْ  في ٦ما الشباث مٗامالث ٩ٞاهذ ؤؾابي٘، ؤعبٗت بٗض ٖلحهم جُبي٣ّ ؤٖاصث

 ٌ  N=30 ؤلاعاصة بُغيلت الثباث معامل: يىضح (12)عكم حضو

 ألابعاص الاعجباٍ معامل

 كغاعاٌ اجساط خغيت 0.719

 الىـؿيت مخُلباث 0.738

 الاحخماعي صعم 0.884

 آلامً اوعضام 0.861

 اليليت الضعحت 0.683
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ْخذ الشباث مٗامالث ؤن هالخٔ: (12)ع٢م الجض٫ْ  مً    مغجٟٗت مٗامالث ْهي (0.884-0.683)بحن جغا

 :الىهـيت الخجؼةت َغيلت

ٓص مً ألا٫ْ  جال٠ ويظؼجي بلى ٧االؾخليان ج٣ؿيم ٖلى الُغي٣ت َظٍ اٖخمضث خيض  ْهي الٟغصيت ألاع٢ام جإزظ التي البى

ٓص ْالشاوي ،(27....،1،3) .. الاعجباٍ  مٗامل خؿاب زم (26....4 ،2) مً ألاع٢ام جإزظ التي البى

 ٌ  الىهـيت الخجؼةت معامل:(13)عكم حضو

 لىغوهبار الـا معامل

ٌ  الجؼء  ألاو
 0.532 الليمت

 14 البىىص عضص

 الثاوي الجؼء
 0.465 لليمتا

 13 البىىص عضص

 0.699 الخصخيخي ؾبحرمان معامل

 Guttman 0.692 معامل

a :ٓص . الٟغصيت البى

b :ٓص ظيت البى . الْؼ

 مٗاصلت باؾخسضام ْجصخيدّ الاؾخليان ل٩ل الشاوي الجؼء صعظاث ْ ألا٫ْ  الجؼء  صعظتي بحن الاعجباٍ مٗامل خؿاب جم    

ْليا ماقغا َْظا ، (0.699)  الشباث ملمٗا بلٜ ٢ْض ، بغاْن  –ؾبحرمان  بِْاع زال٫ مً الضعاؾت مضاع الاؾخليان لشباث ؤ

. الجؼثحن بحن الخجاوـ

 :ألـا معامل َغيلت -1

ٓظض لالؾخليان ؤلٟا مٗامل خؿاب جم  0.557= اإلاٗامل ؤن ٞ

هبار ؤلٟا مٗامل خؿاب زم  :الخالي الجض٫ْ  في مٓضر َٓ ٦ما الاؾخليان ألبٗاص ل٨ْغ

 ٌ  الاؾخبيان ألبعاص لىغوهبار ألـا معامل:(14)عكم حضو

هبار ؤلٟا مٗامل ألابٗاص هبار ؤلٟا مٗامل ألابٗاص ل٨ْغ  ل٨ْغ

 0,77 الؼمالء صٖم 0,756 ال٣غاع اجساط مِاعة

 0,751 الغئؾاء صٖم 0,669 ال٣غاع اجساط ؾلُت

 0,755 الاظخماعي الضٖم 0,658 ال٣غاع اجساط خغيت بٗض

 0,785 ألامً اوٗضام 0,802 الىٟؿيت اإلاخُلباث
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: الخعليم

هبار ؤلٟا بمٗامل  الشباث إلاٗامالث ألاصوى الخض ؤن ًٖ (14) ع٢م الجض٫ْ  ي٨ك٠      اجساط بٗض  ههيب مً ٧ان (0.658) ٦ْغ

لى الخض ؤما ، ال٣غاع . الىٟؿيت اإلاخُلباث  ههيب مً ٧ْان (0.802) بلٜ ٣ٞض  ألٖا

٢ٓيت يد٤٣  ما َظا  ٖاليت ٧اهذ  ؾخليانالا الشباث مٗامالث ؤن يالخٔ ٖامت ْبهٟت ٓز  جُبي٣ّ ٖىض هخاثجّ زباث في م

ٓياث لدصسيو . ؤلاظِاص مؿخ

ا الىخاةج مىاككت : وجـؿحَر

ٔ   اؾخليان ج٣ىحن:  بلى الخاليت الضعاؾت َضٞذ ٓصٍ ٞٗاليت مضٔ مً للخد٤٣ JCQ الٗمل مدخٓ  مً الخد٤٣ ْ هاخيت، مً بى

ٓمتريت زهاثهّ ، هاخيت مً الؿي٩  .ؤزٔغ

ٓص جدليل هخاثج مىا٢كت يلي ْٞيما ٓمتريت ْزهاثهّ الاؾخليان، بى : الؿي٩

 :الاؾخبيان نضق

ٓظؼ ٖغى يلي ْٞيما ٧اٞيت، نض١ بضالالث الاؾخليان جمخ٘ الضعاؾت هخاثج ؤ٦ضث  : ْمىا٢كتها الهض١ صالالث لىخاثج م

: الـغض ي الخىىيً نضق

ٓص ًٖ الضعاؾت هخاثج صلذ ٔ  ٖىض بخهاثيا صا٫ اعجباٍ ْظ ٓص مً بىض ٧ل بحن (0.01) الضاللت مؿخٓ  الظر البٗض ْ الاؾخليان بى
ٔ  ْٖىض بليّ، ييخمي ٓصٍ ْ الاؾخليان ؤبٗاص جمخ٘ ٖلى يض٫ َْظا.ال٨لي الاؾخليان ْ بٗض ٧ل بحن (0.01)صاللت مؿخٓ  بضعظت بى

. ْاخض قيئا ج٣سخي ؤجها ٖلى ماقغ َْٓ الخجاوـ، مً مٗخبرة

: العاملي نضق

ٓص ٖلى الٗاملي ليلالخذ هخاثج ؤ٦ضث ٓامل ؾبٗت ْظ ٖ  .

: الخمحزر  الهضق

يت اإلا٣اعهت هخاثج ؤ٦ضث     ٓص ٖلى الُٞغ  الاؾخليان ٢ضعة ٖلى يض٫ َْظا الؿٟلى، الٟئت َالر في َْظا ٞئتي بحن ْاضر جميحز ْظ

ٓياث بحن الخميحز ٖلى .  اإلاِىيت اإلاجِضاث ه٣هان ؤْ بؼياصة خضجّ ْجى٣و جؼصاص اإلانهي ؤلاظِاص ؤن ٖلى صليل َْٓ ؤلاظِاص، مؿخ

ٓلت بضعظت اؾخليا جمخ٘ يخطر الؿاب٣ت الىخاثج زال٫ مً  صعاؾت ٖلى ٢ْاصعة نالخت ؤصاة مىّ يجٗل مما الهض١، مً م٣ب

ٓياث . اإلانهي ؤلاظِاص مؿخ

: الاؾخبيان زباث

ٓظؼ ٖغى يلي ْٞيما ٧اٞيت، زباث بضالالث الاؾخليان جمخ٘ ٖلى الضعاؾت هخاثج ؤ٦ضث     الشباث، صالالث مً صاللت ٧ل لىخاثج م

 :ْمىا٢كتها
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: الاؾخلغاع زباث معامل

 الاؾخليان، اؾخ٣غاع ٖلى ْجض٫ ٖاليت، ٢يمت ْهي (0.683) الخُبي٤ بٖاصة بُغي٣ت ٖلحها اإلاخدهل الشباث مٗامل ٢يمت بلٛذ

ٓامل جإزٍغ ْٖضم . الساعظيت بالٗ

: هغوهبار ألـا معامل

هبار ؤلٟا مٗامل خؿاب جم . (0.557) ٢يمخّ ث٧ان خيض ل٨ْغ

: الىهـيت الخجؼةت زباث معامل

 ،(0.936) الخصخيديت  بغاْن  –ؾبحرمان بمٗاصلت ،(0.69)(ظخمان)مٗاصلت باؾخسضام ٖلحها اإلاخدهل الشباث مٗامل ٢يمت بلٛذ
. الاؾخليان زباث ٖلى جض٫ ٖاليت  ٢يم ْهي

 صعاؾت ٖلى ٢ْاصعة ، نالخت ؤصاٍ مىّ ججٗل باث،الض مً ٖاليت بضعظت  اؾخليان جمخ٘ يخطر الؿاب٣ت، الىخاثج زال٫ مً

ٓياث . ألاعبٗت اإلانهي ؤلاظِاص مؿخ

 :الىخاةج مىاككت

ٔ  اؾخليان مً وسست بٖضاص ًٖ الخاليت الضعاؾت  بظغاءاث ؤؾٟغث ل٣ض  البيئت في للخُبي٤ جهلر JCQ الٗمل مدخٓ

ٔ مدذ اؾخليان مً الؾخليان ألاؾاؽ ْالخُبي٤ الضعاؾت ْؤقاعث الجؼاثغيت،  الضعاؾت بظغاءاث جًمىتها التي JCQ الٗمل ْ

ٔ  اؾخليان ؤن الخاليت ٓلت بماقغاث يخمخ٘ JCQ الٗمل مدخٓ  .الشباث ْ للهض١ م٣ب

ٖٓت ًٖ الخاليت الضعاؾت بظغاءاث جمسًذ ٢ْض  :ْاإلا٣ترخاث،هي الخٓنياث مً مجم

 :الخىنياث

 :يلي بما الخاليت الضعاؾت هخاثج جٓصخي

عة الىٟؿيت  اإلاغانض الىٟؿيت، ْرالبذ مغا٦ؼ بلى الخٓنيت  -  الازخباعاث ٢اثمت يمً الخاليت الضعاؾت  بصعاط بًْغ

 .لضحها اإلاٗخمضة الىٟؿيت ْاإلا٣اييـ

ٔ  اؾخليان اٖخماص -  .ؤلاظِاص مهاصع ؤَم جدضيض اظل مً ٦إصاة JCQ الٗمل مدخٓ

 :اإلالترخاث

 :يإحي ما الخالي البدض هخاثج جلترح

باء مشل ظضيضة ٖيىاث ٖلى JCQ الٗمل ٔمدخٓ الؾخليان صعاؾاث بظغاء -  البيئت مً الا٢خهاصيت اإلااؾؿاث في الٗما٫ ْ ألَا

 .الضعاؾاث َظٍ مشل الوٗضام الٗغبيت

ٔ  الؾخليان ج٨يي٠ - ٓجها بىض (49) اليسست الٗمل مدخٓ  .اإلاغ٦ؼ بنضاعاث ؤزغ ٧

ٔ  الؾخليان صعاؾاث بظغاء - ٔ  مىا٤َ ٖلى  JCQ الٗمل مدخٓ  .ؤزغ
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