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لة يالدافعية الذاتية السائدة لدى طلبة جامعة الطف
 التقنية 

 على مقياس ريس
 )*( عطاف حممد الكفاوين /د

 )*( إمساعيل العبدالت داسعد/ 
 املقدمة:

سذذنذ ر ذذال ون أذذلد ود فذذ د ففًذذالو وفنحنوذذي  لري ذذ   ذذل فف ً ذذ   022منذذم مذذي  ع ذذ   ذذ  
   يهذذ  مجفور ل" ذذذمج ود سذذرل  ففًذذالو ملريذذ  هوذذ لفع فو ذذ  دففوذذ ي ذ فملنطقذذ و د ذذ  ر ذذال ي

دففقلة دفملنطقو دف  رب ود فملنطق هل و لد ففذ دفن  يثذأ ود ففنذيد مذ نل ع فرحنرذأ مذ  وريذأ 
 .(Mcadams, 2001)فخل  

دي ففقذذذذالد فمليهذذذذ  م ذذذذال مً لمذذذذيد م رًذذذذيد فرذذذذ دفن . من ذذذذل"   ذذذذل" ففذذذذ دفن   رلريذذذذ  
 و ييريذذذ ود ييفذذذ  ذذ ن  فف ذذرل و دهذذمف فعتذذيحل  ذذيد  حن ذذرب ف يريذذيع فر ذذرل  وو دهذذ  وف رذذ

وسيسذذثذ  ذذيولل دففحنطذذه.   فهذذ    مي ذذ  ف  ري"هذذي  ذذًذ   رذذ  ي محن ر ذذي هذذ ف أ ففًذذالو ففذذي
ففرذذذذييابلد همللري ذذذذيع فمل   ذذذذرذ فففذذذذ دفن  ففنً ذذذذثذال مابذذذذأ ف يريذذذذذ فرقرذذذذل  فعري رذذذذي   دففقذذذذلة 

د  "Freud ن ذذ  فف فنحنثذذذ مذذ  فملن ذذل" ففوال ذذعو مجنالد ذذ  دفإلجنذذي و دمذذ  ففحنررذذين ففذذم   سذذحنلف  ى
مج ففذمو ف ذ ق  يةرذذ مذ   وذال    ال ذعة ري ذرثذ هإلهذينذ  ى William Jamesمجدفذث  ريذثر  

 ال.Stembery, 1998فسر   والة  ال عة  قرثذ 
 ع ود فعتذذذيحل ففذذذمو ً    ذذذطوي  رذذذ وف مذذذ  فعه رذذذين  ن ذذذل  ى ففحنذذذي  ففنً ذذذي  مجدفذذذث  

مج ففذذمو ورذذي"  ى  يةرذذذ مذذ  ففوالفةذذع من ذذي  ففال رذذذ ي William Macdougalم ذذ دريي  
 .(Reiss, 2000)فف ثطالةو ففال رذ ي فف رركو ففال رذ ي ففحنرأ 

                                                 
 نثذ.رذ فف قثوس ير م ي   د"ةث       ر  ففنً  فف هلو  رثذ ففحنرلن فف هل ذ جبيمحنذ ففطً ف*ال

 فأل"ود. - ريد  ود ف"ة فف هثذ دفف حنرث  –و  ل"فحل  ر  ففنً  فف هلو  ف*ال
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ًوي ثنيةثوي فر دفن و فف ذن  فألد  ففذ دفن  ففً ذثلفلريثذ دهذ   ذال ر   دف  ق مجمل"فومج   نث
ي  ففذذ دفن  فف ذذث لفلريثذو دمن ذذي  هرقذذين ففًذذالو يثوذذي مابذذأ فوذذلل دففحنطذذه دفوذذن و دفف ذذن  ففابذذ

 فري ري  .فف ح ثأ دفف ًلق دفعس ق   ده  رفع    ذ هرقين ففًالو   ية  
مج نقذذ  فلطرذق ي  ً ذ حل فر فنحنثذذذ مذ    ذيدعع ففًذذالو  ذ  وسذذري  Weinerومذي مجد نذال 

جنييذذذ  دنوذذذر و يثذذذأ وريذذذالد و"فسذذذيع    ذذذ ة وسذذذًالع ل ية  ذذذي  ذذذ  ف  فيذذذيع نلفةذذذ هي ود 
د جنيييهت  فأل يوميثذ  ى ففق "ة دفو ذ و ومذي   ًي ذيهت  نثحنعدإذي  ى  ذحنلهذ فمل رذذ ففطررذ  حنعد 
 ود ف ظ.

مج  ى فف  نث  فهلالم   نذ  و"فسذ   فر فنحنثذذ فإلل ذيلثذو دورذي" Maslowدوأ مجميسرل 
مذذذي ف ًذذق  رثذذ   ررذذذين  دهذذل .ال3891و  ى ود ففًذذالو مذذ نلل  ذذذل  رذذريل ييريي ذذ  ف رذذذ  ففذذال  

هلذذي  ل ذذي  يثذذأ ورذذي"دف  ى ود فف فنحنثذذذ سذذلفن و يلذذة ًتذذذ  ذذ  ييريذذذ ود هذذ  فعتذذيحل فإل
ي  لريذذ  فف ذذرل  فإلل ذذي   ذذل رذذ ن مذذيو دود فألنذذالفو ففذذم     ذذيةه هيمذذذ موذذ  ذ ن ذذ   ثحنذذ

   رثعدد هف فنحنثذ ففقل ذ   حنلد  ل  رريل ييرييع  حنرأ  رى  لريث  سرل   .
ه ذذثي ذ ل ال ذذذ فف ل ذذ  دففقثرذذذ  Atkinson and Featherد ذذين ف  ن ذذلد دنثذذم" 

(Expectation and Value)  ي فإلجني  دففي  ال ذع  رذى ود" ففًذالدق ففًالو ذذ ي فف فنحنثذذ
فإلجني  فً   ودفن  ففًذالو ي فمللف ذ  فمل "سذثذ دفمللف ذ  ففحنيمذذ.  رذي فن هذني ود وفنحنثذذ فإلجنذي  

ذ د رذى م ذ قرر    رلموذيو  رف مذي م  ففذ دفن  ففذي مي ذ  ود  الريذ  هفًيةذ ة  رذى ل ذثأ ففطررذ
 ال.  3881مت " ي   ي ي مالفيأ ففحنرال فملر الةو ف طيم  د طيم  

مج مً ذذلن ففال رذذيع  نذذ  لرثرذذ  دو"فسذذ   فر فنحنثذذذ فإلل ذذيلثذو دهذذع Reissدف  ذذي" مج" ذذ  
 ود همحل ففال ريع ه  مي حيال  فإلل يد دحي و وه فن  ي ف ثية.

 ,Reiss)مي نذ  مذ  ف  وذي  رف ذ  د و"ف  ذي  دود ف  وي  همحل ففال ريع ف د نالو مي

نيفال ريع  حنط  ففًالو أالق ري   ة ف حرثذأ سذرل   دهف ذيل فف حنذال   رذى وه فنذ  ففذي  (2000
 . (Sharma, 2000)  حنى  ى لقثق ي 
ذذذذي  (Reiss, 2000)در ذذذال " ذذذذ   سذذذذة  وذذذذالة " رذذذذذ  ً ذذذذال فف ذذذذرل و دف  ربهذذذذي  ثرو

ود فألنالفو خي رًلد    هحنض   ففرحنض م  يثذأ  ذلة دوه فنوي دودفن  حمال ذ فر رل و  ري ر ال 
 ي دهفذذال   مذذ  فأل ذذل  فوثنثذذذ فرال رذذيع  ع وإذذي مي ذذ  ود  حنذذ    ى يذذ   رذذ  ًففال رذذذ ود هذذحن

 .(Grabmeier, 1998)هفابقينذ دفملحن ق فع دفخلربفع ففًالو ذ 
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  د  اث"ة ففال رذذذيع مي ذذذ  ود  ذذذ   مذذذ   ذذذ   مذذذي  طذذذالق  رذذذى ففطررذذذذ مذذذ  ملفهذذذث    حنرذذذق
ه ثية ففثلمثذ فخلي ذذ مذ و دسذث وو رفذك  ى ل ذع م ذي"فع فف ً ذ  فملنطقذ  د حنع ذع ثقذ    

 . (Boeree, 1998)أبلً    دهف يل  ايوة وفنحنث    وف أ ففوالنذ فف ًثذ 
ففال رذذذيع فف ذذذة  وذذذالة مذذذ  ل ال ذذذذ مجم ذذذ د ي مج مذذذ  يثذذذأ ود ففال رذذذيع د  ًذذذق ل ال ذذذذ 

ي ذذيد ه ذأ " رذذذو دهذمحل ففًذذالدق ي ففال رذذ  حن ذذ  وسيسذثذ دف ذذ  خي رذ  فألنذذالفو ي رذ ة فإل
 .(Grabmeier, 1998)ريعةثوي فع   نيع ي فف فنحنثذ هع فألنالفو 

 رذذي ف ًذذق مج" ذذ مج مذذ   ذذأ مذذ  م رث لذذ  دنذذم" ي  رذذي"هتري  ى ود  ذذث  ففًذذالو  ذذ ثال ي 
ثذ  مق ف" فو   فملرمد  ي فف رل  همف مذ  ري ذذو دمذ  ري ذذ و ذالد نقذ  ف ًذق مذ  مذي ورذي"  ف

م رث لذذ  مذذ  ود ففحنذذية ع ففذذي  وذذ    طذذل" ففًذذالو دفع  رذذيو  رذذى ففذذمفع دفعسذذ ق فثذ  ثذذأ 
 ى  ل يج ونالفو ردو م  لايع  يفثذ م  فف فنحنثذو دهف يل   حنر  ففًالو  ثًثذ  لريث  أي  ذ  وثنذين 

 .(Yates, 2002)م ي" يثي   
دفهذذحذ دمي رذذك ففال رذذذ ي  د فف فنحنثذذذ   ذذلد و ذذلد  نذذ مي   ذذلد وهذذ ف  ففًذذالو حمذذ وة د 

ال. ديثذذأ ود ففذ فن   ذذعوفو  ل ذذ   نذذ مي  نرابذق مذذ  فع  قذذيو دفإلميذذيد 0221لقثق ذي ف ًذذيد  و 
مبي  ًحنر  د  لد م  "حل ففقث  فف ف رثذو نإد همف فف فن  خيرق ف د ففًالو دففوذحنل" دفإلي ذيد 

 (Lock, 2000).دففال رذ دف ريد دفملابيهالة فرم  فو   دفس رالف" ييفذ فف فنحنثذ 
نذيفًالو ففذمو  ل ذ  أبلذ  م ذ   فف فنحنثذذ حي ذيج  ى وهذ ف  دفهذحذ  حنرذأ  رذى د رث  

"نذذ  وفنحنث ذذ   ذذل لقثق ذذي مذذ   ذذ     طيةذذ   وم ذذذ "فريحنذذذ  ذذ  يثي ذذ . دفف حنذذال   رذذى ففال رذذيع 
 .(Reiss, 2000)فأل ابال ومهثذ ف    

ففذذذذي  رذذذذ    د  و"ف  ففًذذذالو ولفلذذذذل  ل ذذذذ  دهذذذذحنً و ددريذذذذلو وهذذذذ ف  دفهذذذذحذ ف  ذذذذ  هذذذذ 
فف فنحنثذذذذذو د لريذذذذ  ففًذذذذالو فرذذذذم  فو ذذذذ  فررحين ذذذذذ  رذذذذى فسذذذذ رالف"   يو د د   ذذذذل" ففًذذذذالو فمف ذذذذ  
دييريي ذذ  رييلذذل م ذذ  فرنذذين فف فنحنثذذذو ألد فإلميذذيد هفذذمفع د ل ذذ  ففن ذذيق  حنذذأ ففًذذالو   ذذرك 

ف فرل ل   ى ففن يق ف ًيد  و   ال.0221هابقذ د رم  ري  و
ففًالو هفطال قذ ففي   رك مي نقذ  د ذً ي مجمثرذال  دمبي ود فف فنحنثذ ه  فف رل ي سرل 

Miller دلال   إلجنذي  هقذلة ود ففرثلفلريثذ دفعري ري ثذ دففنً ثذ ففي هتعن   أ ففًالو  دمج هفقل
 .(Thompson, 2003)  يد لل  ي دفتيحل  رك ففقلد ه وو  رحني فقلة فف فنحنثذ واي
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د ففذذي  ابذذ  فف ذذرل  د لري ذذ  ال ود فف فنحنثذذذ ورل ذذذ ففقذذل 3881دي يذذع  ذذالد ييمذذ  ف
فملرحذذذذ ي ووفن ففحنرذذذأ فف "فسذذذ  ه ذذذل"ة ريثذذذ ة ود ففنذذذعدل فرذذذم   ذذذل هذذذ   و"فسذذذ  ود ففال رذذذذ 

 فو   م  وريأ لقثق ففن يق فف "فس .
نقذ  ر ذال ود فف فنحنثذذ  حنذ  فعسذ ر يل هفذ حنر   (Gottfried, 1985)ومذي مجريل ًال ذ مج 

د حنرذذ   ل دفملابذذيهالة دفف لفذذ  ففذذ ف ر  فرر رذذذوففذذمو   رثذذع هف لريذذ   ذذل ففنرذذلط ديذذل فعسذذ ط 
 ف.فف ح و دفمل ين فف حنرذ ري 

 ى ود ففًالو      فًحنأ رذ ن مذي  نذ مي   ذلد ف  ذ  ففال رذذ  Hungerد و  مجهن المج 
 .(Beck, 2000)ي رفك ففو ن 

د حنرذذذذذذأ  ررذذذذذذين ففذذذذذذنً  ففذذذذذذمو   "سذذذذذذلد فف فنحنثذذذذذذذ  رذذذذذذى ف  وذذذذذذي  فملثذذذذذذل  دففال رذذذذذذيع 
 فث ذذي فف ذذرل . د ًذذ ء  ررذذين ففذذنً  ود هذذمحل ففذذ دفن   قذذلو فإلل ذذيد دفألهذذ ف  ففذذي   ذذ ن  

 .(Feldman, 1996) ى ف  ثي" ففنويط ففمو  ال  حل 
ده رل ف يريذ ففًالو ذ عس رالف" همحل فف فنحنثذو نذإد د ذ  ففًذالو هألهذ ف  ففذي   ذحنى 

ففذذذذالةث  ف حقثق ذذذي ددهذذذذلي ي  حنطثذذذذ  ففًال ذذذذذ ملحنالنذذذذذ رف ذذذذ و ألد محنالنذذذذذ ففذذذذمفع  وذذذذ أ فملً ذذذذيق 
. د رذ د ود محن ذ  ففطررذذ فذ     " رذذ ي ففذ حنر و دف ذ   ابذ وف (Reiss, 2000)فرذ فن  ففذمف  

 من      حي يج  ى وفنحنثذ و رب. 
دم رذذذي  ذذذيد م ذذذ لد ففذذذ فن  ففذذذمو    هذذذ  ففطررذذذذ  ى فف ذذذ  نإلذذذ  مي ذذذ   نرثذذذذ هذذذمف 

ذ ي فعه رذذين همللهذذلل ففذذ فن  ود  هذذحنين  مذذ   ذذ   فمللف ذذ  فف ذذًثذو نقذذ   ابذذ  فذذ     ففال رذذ
دففال رذ ففحنيمذذ ي فف ح ذثأو دففابقذذ هفذنً  دفي فم ذي د ذمفك  حنرذثر   فف ذرب دفملابذيهالة ن  قذلد 

 ال.0221فف فنحنثذ د  طل"و د    ًوأ ي رفك نث  هل" م  لد فف فنحنثذ ف ًيد  و 
ي"فع هنذذي  هذذالد"ة ميسذذذ فالنذذ  وفنحنثذذذ ففطررذذذ فرذذ حنر  د حنع ذذع ثقذذ    أبلً ذذ   دفمذذ    م ذذ

 فف ً   فملنطق  ديأ فملو  ع د لمثً ي وف أ ففوالنذ فف ًثذ ي يأ فملو  ع فف "فسثذ.
ف حقثذذق فلذذ ميج ففطررذذذ ي فمل رذذذيع دفعسذذ رالف" ذ ي حميدفذذذ  جني هذذذي يذذ  فذذل دفري ذذذ    
لذذ ايع. فذذمفك  نذذ مي  حن قذذ  ففطررذذذ ود فملحنرذذ  ع  قذذ  جبذذيلر   دع  ذذلنال هلذذ  ففذذ    نذذإإ  ع 

ي د  الهذذلد فمل "سذذذ. دف ذذ   رذذى ففحن ذذ  مذذ  رفذذك  رف رذذحنال هطال قذذذ عةقذذذ فري ري ثذذ   ذذر لد
 ففطررذ أبد ود" فملحنر    ييب دفملنيخ فف ً  مال ح نإد رفك   ي   ي "ن  فف ح ثأ.
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ديثأ ود ف يريذ فر ح ثأ ه  ففال رذ ي  جني  ر ن مي د لعو  ى فف ًلق مذ   ذ   
نالفو ففم     رثعدد هف فنحنثذ ففحنيفثذ ف      لري يع  ذل هم  فو   نق  دري  م رث ل  ود فأل

ففن ذيق و ذذلد مذذ   ذذلن   مذذ  ففًوذذأو د ابذذيهالدد  رذذى هذذم  فو ذذ   نذذ مي   ذذرح فمل ذذين  ذذحنرذ. 
ي فر ح ذذثأو درذذ حن    ذذذ مذذ  فألنذذالفو فث للذذلف و ابذذال  لري ذذد ذذ   ذذين مجمث  لذذ مج ه ذذ " ل ورل 

فًوذذذذأو دملفري ذذذذذ فف حذذذذ ايعو فالنذذذذ   رذذذذى  ايوة ومر ذذذذ  فرن ذذذذيقو دفف قرثذذذذأ مذذذذ   ذذذذلن   مذذذذ  ف
وفنحنثذذذ    فرن ذذذيق د ذذذي"إ  ت ذذذال       حنالهذذذلف ملابذذذأ هذذذمف فف ذذذ " ل نلريذذذ  ود وفنحنثذذذ    ف" ًحنذذذة 

 ,Santrock)دف وفوع مذذذذلفري     فر حذذذذ ايع دف وفو   ذذذذالف"ه   رذذذذى هذذذذم  ري ذذذذ  و ذذذذرب 

1997). 
و  قذال" د   وري" دف نال ود  ثًثذذ ن ذ  ففنذيد ألسذري  جنذيي   دنوذر   هذل ففحنيمذأ ففذم

 ف  ثي" مي  رف  يللف سثقلملد هف رل  د قال ال م ة فملابيهالة دمق ف" فف فنحنثذ.
 ري ود ففًالدق هع فف دفن  فف ف رثذ دفف دفن  فخلي"ريثذ   ثال  رى مقذ ف" فه رذين ففطررذذ 

 ال.0222هف حنر  ه عو م  فه ريم   إبم ي" فملحنالنذ دفمل ي"فع. ف  دو 
حقثذذذق وهذذذ ف  ففذذذ حنر  د وأًذذذيعو دري ذذذلف فرحنرذذذأ ف ورذذذي"ع ل ذذذيةة و"فسذذذذ مجرذذذنكمج  ى و

 ي ي ففحنرأ دل ث و ونضأ  رى وأًي   ررلف ف حقثق وه ف  فألوفن. وم الدف فلوريس
يو هقذذذ "ة ففًذذالو  رذذذى لقثذذذق ي ي وفنحنثذذذذ فف ح ذذثأ دفع  قذذذدمذذ  ففحنلفمذذذأ ففذذذي  ذذ ثال و ضذذذ

ثيع فمل  خ مذ ف حقثذق ففن ث ذذ ففف ًي ذ ففمف ثذال دففال رذ ي لقثق ي دأرثحنذ فإلس ف ث ففقثرذ 
ووفذ  رى ود مجفف ًي ذ ففمف ثذمج  يمأ "ةث  ي م د  ذ "ة ففًذالو  Bandduraد     ن هن د"ف 

 رى لقثق ل يةة هيمذ ي يثي  و   ل وي ود هني  وفث و  و   ى ود فف ًي ذذ ففمف ثذذ   ذ   
 .(Tuckman, 1999)ي فف ح ثأ فأل يومي  م       حنع ع د"ن  فف فنحنثذ فر ح ثأ 

دمي ذذ  فمل ذذيمهذ ي  طذذل ال وفنحنثذذذ ففطررذذذ فالنذذ  نحنذذيفث    ففمف ثذذذ درذذحنل"ه  هفالهذذي ففذذمف  
مذذ   ذذ    وذذ ث  نضذذلهل و ددهذذحن   ي ملف ذذ   ابذذ  فف  ذذيد  فذذ     يذذل  فمللهذذلل فملذذ حنر  

(Callison, 2000).  
 حنرر ذذ  دمذذي   د ففذذل   دففحنرذذ  يذذل  ملف ذذ  ففطررذذذ دمحن قذذ فهت  يذذل  مذذي   حنرذذق هحنررثذذذ

ففمو    أ  رث    ررثذ فف حنر  مي   ود   ي   ففرذييابع ي  ذلن  فألسذيفثل ففذي مذ  رذأإي 
 . (Eric, 1994) ايوة فف فنحنثذ ف د ففطررذ 



 لة التقنية على مقياس ريسيالدافعية الذاتية السائدة لدى طلبة جامعة الطف

 60 9002العدد الثالث يوليو                                       اجمللد اخلامس عشر 

د ذذ   رنذذة ففذذلعايع فمل حذذ ة سر ذذرذ مذذ  فإلريذذالفنفع إل ذذ ق ل يم ذذي فف حنرثرذذ   ذذيد 
و دهذذذ و ففرذذذييابلد (Gade, 2000)وهذذذ  وهذذذ فن ي ففحنرذذذأ  رذذذى "نذذذ  وفنحنثذذذذ ففطيفذذذل فرذذذ حنر  

  ذذذرطلد ففضذذذلن  رذذذى ففنذذذلفي  فف حنرثرثذذذذ ففذذذي  حنذذذع  ففذذذ فن  ففذذذمف  فرطيفذذذل ف وذذذ ثحن  فث ذذذرح 
 .(Davis, 1993)م نل وي رف ثوي 

د   د   ري  هالدي وفنحنثذ ففطررذ فر حنر  أبإي مثأ ففطررذ ملري"سذذ لوذيأيع و يوميثذذ 
ف ذيل   ذلد ل ذيةة وفنحنثذذ ففطررذذ ود   ذرح ده. (Jere Brophy, 1999)رفع  ذث  فذ     

فذذذذذذذ      ذذذذذذذ "ة  رذذذذذذذى فف خطذذذذذذذث  دفف  ثذذذذذذذع  رذذذذذذذى فهلذذذذذذذ   دففرحذذذذذذذأ ففنوذذذذذذذ   ذذذذذذذ  فملحنرلمذذذذذذذيع 
(Woofolk, 2001). 
 ذذذ   فه رذذذين ففطررذذذذ مبلهذذذل يع ففذذذ حنر  حيذذذ   ابذذذ وف مذذذ  ود  Megeeدر ذذذال مجم  ذذذ مج 

  فع  وذذي   ع ذ  مذذ  ود ففذ حنر  مذذ   ذ  Brunerفف قذ ن فف حنرثرذ  فرطررذذذو دف  قذ  مجهالدلذذالمج 
و ذ  مجه السذلدمج ومهثذذذ مجفف قال ذال ففذذمف مج فملقذ ن مذ  ففطررذذذ ولً ذ   يذذل  د وفنحنثذذ ففطررذذ فرذذ حنر . 

مذذذ د موذذذي"     ي ففحنرذذذأ دمذذذ د فسذذذ ر ي    هذذذ . دففطال قذذذذ فأل ذذذالد فرح ذذذ   رذذذى فف فنحنثذذذذ 
 .(Long, 2000)  رابأ ي ريلوة د رثذ ففحنرأ ففمو  ن ة 

ي فرذذ حنر  هذذنً  فف "ريذذذو ديذذ  فذذل  ذذيد والنذذذ فف ذذًثذ مذذ نل فذذث   ذذأ أيفذذل     ى فف
نقذذذ  لذذذل  مذذذالد  سذذذررثذ ي فف ذذذًل  فف "فسذذذثذ ودد  نذذذيم   ثذذذ  ففطررذذذذ مذذذ نل ع فرذذذ حنر و 

. د رثذذ    ذذلد مذذ  م رذذيع فملحنرذذ  فألسيسذذثذ ففحنرذذأ  رذذى ف فنحنثذذذ فرذذ حنر  هذذأ  هذذحنين ي ويثذذيًف
آ ذذذذذال هنذذذذذين ييفذذذذذذ فف فنحنثذذذذذذ فذذذذذ       رذذذذذالف  ففطررذذذذذذ هطال قذذذذذذ ني رذذذذذذ ي فملل ذذذذذ  فف ذذذذذً  مبحنذذذذذى

(Woolfolk, 2001). 
مذذذذذ  هنذذذذذي    رذذذذذى ومهثذذذذذذ دهذذذذذالد"ة  ملذذذذذين فملحنرذذذذذ  هطرثحنذذذذذذ فف فنحنثذذذذذذ د  ية ذذذذذ ي فملخ رًذذذذذذ 
د ً ذذذذ فهتي فمل نل ذذذذذ د طرثقيهتذذذذي فف هل ذذذذذ ي فف ذذذذًل  فف "فسذذذذثذو د ذذذذعوفو ومهثذذذذذ فإلملذذذذين مبلهذذذذلل 

ل ذ   ى يذ  هحنثذ   رذى  ذ "ة فملحنرذ   رذى هتث ذذ فف فنحنثذ  رف  ررني ود جنذيق ففحنررثذذ فف حنرثرثذذ   
 فالن  فف فنحنثذ فر حنر  فرطررذ. -د لن  ففرث ذ 

  رذذذع سذذذي سذذذرق ود ففن ذذذيق ي  ررثذذذذ ففذذذذ حنر  دفف حنرذذذث  ع   ل ذذذ  نقذذذ   رذذذى ففقذذذذ "فع 
ي  رذى فف فنحنثذذ فرذ حنر و يثذأ   حنذم" ففذ حنر  ي حنررعو هأ  حن ر   ى ي  هحنثذ  و ضذففحنقرثذ فرر 
د فف رل  فإلل ي  ه ًذ  يمذ ع حي    ع  رف  يد هنذي  وفنذ  حيال ذ  د لري ذ   ذل  ثيميو أل

 ر ن محنع هوالء  رري   دلقثق .
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د د فملحنرذذذ    ذذذ طث  ود حي ذذذ  مذذذ  وفنحنثذذذذ فمل حنررذذذع إب رذذذيل  سذذذ ف ث ثيع  يةرذذذذ  رذذذى 
نحنذي   المذ    حنرذ فملريوئ ففي   ضرن ي ل الايع فف فنحنثذو ف لريث  سذرل و دري ذلو فمل حنررذع  ذل 

 ى لقثذذق وهذذ فن   دأرليذذيهت . نيف فنحنثذذذ أي ذذذ  يمنذذذ ع هذذ  مذذ  دريلوهذذي  ذذ د  ففذذ حنر  هذذأ 
 .(Petris and Govern)ف طل الحل د نرث  ي ف د ففطررذ 

د نذذذ مي  نطرذذذق هذذذذمحل ففطي ذذذذ نإإذذذذي  ذذذ وو  ى "نذذذ  م ذذذذ لد فألوفن دل ذذذثن  دف   ذذذذي  
ث ثيع  حنرثرثذذذذ م طذذذل"ة دأذذذالق نحنيفذذذذ ي محنذذذي"  دم ذذذي"فع ري  ذذذ ة دمحنقذذذ ة دفسذذذ خ فن  سذذذ ف 

 .  فف حنررثذ محنيوذ فملحنرلميع ففي حي أ  رث ي فمل حنر  وثنين ففحنررثذ فف حنرثرثذ
 الدراسات السابقة:

ي ى ملهلل فف فنحنثذ هه رين ففحن    م  فف هل ع د ررذين ففذنً  فملحنذالنثع ي ففحن ذال 
  ذذ هثنذ  دهذع م وذ فع محنثنذذ دمذ  هذمحل ف   أو نقيملف هفحن    م  فف "فسيع ففي حبابة ففحن

 هحننلفد    حنلو ففنيد فر   ؟ لرثأ ف دفنحن  . (Reiss, 2000)فف "فسيع و"فسذ مج"  مج 
هذذذذذ نة فف "فسذذذذذذ  ى فف حنذذذذذال   رذذذذذى ففذذذذذ دفن  ففذذذذذي لذذذذذال  ففنذذذذذيد هتذذذذذيحل ففذذذذذ   . د ذذذذذ  

ًذذة  ثنذذذ فف فنحنثذذذ فألسيسذذثذ.  ف يعسذذثدف  يفسذذ خ مة فف "فسذذذ ف  رذذي" مج" ذذ مج ف هذذ ف  
ال "ريذذ و ي ففذذلعايع فمل حذذ ةو  الفديذذة 312فال فمذذالوة د133ال نذذالووف مذذن   ف221ف فف "فسذذذ مذذ 

سذثل ع دفألسذريد. د ذ  آلال سنذو د    يللف م  فألني" ذ فألمال  يد دف91 – 39و ري"ه  هع ف
 أرل من   ود  ثرلف    وس رذ  رع م د       هف   .

فمل ذذ  نع ففذذالن فف يثلفثذذك دفملحنرذذ فلثع.  وذذًة يثذذأ  ذذيد فملوذذي" لد ي محن ر ذذ  مذذ  
ل ذذيةة فف "فسذذذ  ذذ  ود فف ر ذذك ففقذذلو. هفذذ     حنرذذأ  رذذى  ايوة وفنحنثذذذ ففًذذالو  ى   ثذذ   ذذث  

 ففوال  دففحنيةرذ دففن ين دفف قرثأ م   ث  فعل قين دفون .
 ,Sherman (Reiss, Witz Shermanدرذذ ميد  Witzدد ذذع  Reissدوريذذالد " ذذ  

 سذ هحننلفد    ذ ففالايهذ هفال ريع فألسيسثذ.و"ف (2001
هذذ نة فف "فسذذذ  ى فف حنذذال   رذذى ففال رذذيع فألسيسذذثذ فملال رطذذذ هفالايهذذذ فذذ د فملذذالفهقع 
دففالفرذذذذ   . دفسذذذذ خ مة فف "فسذذذذذ ف حقثذذذذق هذذذذ ن ي أذذذذال ق ع ف "فسذذذذذ وفنحنثذذذذذ ففالايهذذذذذ  ل ال ذذذذذ 

قثذذث  ففًالد ذذيع ففًالو ذذذ ي ففوخ ذذثذ دل ال ذذذ فف فنحنثذذذو د ذذ   حنذذة ففن ذذال  ع هطال قذذذ   ذذرح ه 
ال وفنذذ . دأرذذق مقثذذيد هالدنثذذأ مج" ذذ مج ف هذذ ف  فألسيسذذثذ دفف فنحنثذذذ  رذذى  ثنذذذ   للذذة 32ف

ال أيفرذذذذ مذذذ  رييمحنذذذذ ودهذذذي ل دمذذذ  رين ذذذثيع 322فال أيفروذذذي د012ال أيفروذذذي مذذذن   ف132مذذذ  ف
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ود ي مذذ  ففالايهذذذ يع ففذذي  ذذنًة  رذذى وإذذي  ذذي"د لل ذذم رًذذذ. د ذذ   ذذة فملقي"لذذذ هذذع ف رل ذذ
 لل ع ود مو  ع ي فملن خل. 

ي فففنوذذذيأيع ففالايهذذذثذال  ذذذال ر  وم ذذذالع ل ذذذيةة فف "فسذذذذ ود  ذذذ و فألفحنذذذي  فملوذذذي"  نث ذذذ
ي هفال رذذذذ ي فف ذذرطذ دففحنيةرذذذذ دففحن  ذذذذ فعري ري ثذذذذ فال رذذذذ ي يذذذل فعسذذ ط لو د  يهثذذذي هسذذرر

ثذ  ذال ر  هال رذذ فعل قذين د  دفف رال   ففالايه   ري وري"ع ففن يةة  ى ود سي"سذ فألفحني  ففالايه
     سي"سذ فف ري"   ففالايهثذ ه "رييع فف فنحنثذ ففحنيفثذ فررال ع فعري ري  .

 ري ود هني     ذ ف" ريأثذ  يفثذ هع فعس ر يل هفالايهذ دسي"سذذ فف رذي"   ففالايهذثذو 
ففالايهذثذ دود ففالايهثع م نل ع فر ح ثأ و ابذال مذ   ذ  ففالايهذثع. د  رذ  أرثحنذذ فألفحنذي  

ي ه ذذالة ففقذذ ن من ذذي ففحن  ذذذ فعري ري ثذذذ و ابذذال ف" ريأذذ  ى يذذ   رذذ  ي      ذذي هفال رذذيعو نرذذاب و 
 هألفحني  ففًالو ذ.

مبالفريحنذذذذذ فألو  يذذذذل  وهحنذذذذيو  (Kubiliusetal, 1988)د ذذذذين  ذذذذلهثرث  دآ ذذذذالدد 
مذذ ففوخ ثذ فرر ًل ع د   فمل ًذل ع د ذ   الريذة  رذك فف "فسذذ مب رل ذذ مذ  فف ذريع ففحني

فعري ري ثذذو دففقذث  فأل يوميثذذو دففقرذل  فعري رذي  و فرر ًل ع من ي  ففم ين ففحنيلو دفملًيهث  
 دففضر  ففمف و دفف ًي ذ ففحنقرثذ دففق "ة  رى فف  ث .

د ذذذ   وذذذًة ل ذذذيةة فف "فسذذذذ  ذذذ  دريذذذلو  وذذذيه  ي هذذذمحل فف ذذذًيع هذذذع ففطررذذذذ ففذذذم ل" 
ففحنرال ذذ رفهتذيو  ع وإذ  خي رًذلد ي م ذ لد وفنحنثذ    دفإلً  فمل ًل ع ففذم    ن رذلد  ى ففً ذذ 
 فإلجني و دففي  يلة ف يحل ففطررذ ففم ل".

ال و"فسذذذذ هذذذ نة  ى  ق ذذذ  وثذذذال 3888ومذذذي  رذذذى فف ذذذحنث  ففحنذذذاليب نقذذذ  وريذذذالد  ريهنذذذ  ف
هحنض فف ريع ففوخ ذثذ ي م ذ لد وفنحنثذذ فإلجنذي  فذ د أررذذ رييمحنذذ فف مذل .  فًذة  ثنذذ 

 "فسذذذ  ذذ ن دريذذلو نذذالدق وففذذذ  وذذًة ل ذذيةة ففال أيفرذذذ.  128يفروذذي د فال أ113فف "فسذذذ مذذ  ف
 ي  حنعد مل و  فون  دفف رثذ دفملاليرذ فويمحنثذ ي م  لد وفنحنثذ فإلجني . ي يةث

ال و"فسذذذ  ذذيد وهذذ فن ي فف حنذذال   رذذى م ذذ لايع وفنحنثذذذ فإلجنذذي و 3883دوريذذالد  رثًذذذ ف
ذو  رذذى  ثنذذذ  فًذذة مذذ  دفون ذذث دنثرذذي  رف  يلذذة   رذذ  هذذمحل فمل ذذ لايع ه ذذ    فوذذن 

 ي دأيفرذ م  ماليرذ فف حنرث  فويمحن  س  حيررلد فون ثذ فمل ال ذ دفف لوفلثذ. ال أيفر121ف
د ذذذ  ورذذذي"ع ل ذذذيةة فف "فسذذذذ  ى  ذذذ ن دريذذذذلو نذذذالدق ي م ذذذ لد فف فنحنثذذذذ  حنذذذعد مل وذذذذ  

 فون  ي  أ م  ف  ر  فمل الو دفف لوف .
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 ى محنالنذذ وثذال  ذأ مذ  فوذن  دمل ذ  ففضذر   ال ه ف"سذ هذ نة3881د يمة  طيم  ف
 دفف ح ثأ  رى وفن  فإلجني  ف د أررذ فف لريث ثذ ففحنيمذ ي م  نذ  ريد. 

ي دأيفرذ. دوري"ع ل ذيةة فف "فسذذ  ى  ًذلق وفنذ  ال أيفر328فًة  ثنذ فف "فسذ م  ف 
ي  ذذ      يهثذذ  ي سذذي مي ذذ  ود  ً ذذال  ذذ  أ وفنذذ  فإلجنذذيي  فذذ د ففطررذذذ فمل ًذذل ع ل ذذثرثفإلجنذذ

فذذعايوة ل ذذثأ ففطررذذذ د ًذذل   .  رذذي ورذذي"ع ففن ذذيةة  ى دريذذلو وثذذال رو وعفذذذ  ي ذذيةثذ مل وذذ  
 فون   رى وفن  فإلجني  ف يحل ففم ل".

ال ه "فسذذذذ هذذذ نة  ى  ق ذذذ  ففًذذذالدق ي وفنحنثذذذذ فإلجنذذذي  ي هذذذلن 3881د ذذذين مقيهرذذذذ ف
ال 132رذى  ثنذذ مذ  فيمحنذذ فف مذل   م و فع فون  دفف رثذ دفمل  لد فف "فسذ  فذ د أررذذ ري

أيفرذذذو ورذذي"ع ل ذذيةة فف "فسذذذ  ى  ذذ ن دريذذلو نالد ذذيع رفع وعفذذذ  ي ذذيةثذ ال 082أيفروذذي د ف
ي وفنحنثذذذ فإلجنذذي   حنذذعد مل وذذ  فوذذن و د ى  ًذذلق أررذذذ فف رثذذيع ففحنررثذذذ  رذذى أررذذذ فف رثذذيع 

 فإلل يلثذ ي م  لد وفنحنثذ فإلجني .
 ذذذذيد مذذذذ  وهذذذذ فن ي فف حقذذذذق مذذذذ  دريذذذذلو وثذذذذال فوذذذذن  ال و"فسذذذذذ  3893دوريذذذذالد ففحنرذذذذال ف

ي دأيفرذذذذو د ذذذ   ال أيفرذذذ012ي  فذذذ د  ثنذذذذ  فًذذذة مذذذ  فدفف خ ذذذه فأل ذذذيومي  ي وفنحنثذذذذ فإلجنذذذ
 وذذًة ل ية  ذذي  ذذ   ًذذلق أررذذذ فف رثذذيع ففحنررثذذذ  رذذى أررذذذ فف رثذذيع فإلل ذذيلثذ ي وفنحنثذذذ 

 فإلجني . 
   د   فس ًيوع ففريياب يد م  ل يةة همحل فف "فسيع مي  

فعسذذ ًيوة مذذ  ل ذذيةة هذذمحل فف "فسذذيع ي مني وذذذ ل ذذيةة فف "فسذذذ هإلهذذينذ  ى فألو   -
 فف هلو دففنً   يل  ملهلل فف فنحنثذ.

ث  ذذذذي يثذذذذأ  حنذذذذ  ملهذذذذلل فف فنحنثذذذذذ هذذذذ ني هرذذذذل"ة موذذذذ رذ فف "فسذذذذذ دفف أ ثذذذذ   رذذذذى ومه -
ي ي ف أ م    حنيمأ م  ففطررذ م  فمل "سذع ي فملذ ف"د دفويمحنذيع دم  ذع وسيسث

  ر  ففنً  فف هلوو ددسثرذ ف حقثق للف ة  حنرثرثذ و  ذ.

 أهمية الدراسة:

   ذذال ومهثذذذ فف "فسذذذ مذذ  ومهثذذذ فف فنحنثذذذ هوذذ أ  ذذين ي  ررثذذي ففذذ حنر  دفف حنرذذث  دمي ذذ  
 ل    همحل فألمهثذ مبي    

   ذذال فف "فسذذذ وهذذ  ففال رذذيع  رًذذي ثح فر فنحنثذذذ دهف ذذيل  قذذ ن ل ذذالة ري  ذذ ة فررذذييابع  -
 فف دفن  فإلل يلثذ. ي



 لة التقنية على مقياس ريسيالدافعية الذاتية السائدة لدى طلبة جامعة الطف

 66 9002العدد الثالث يوليو                                       اجمللد اخلامس عشر 

 ل يةة همحل فف "فسذ رفع ومهثذ حبثأ مي   فس خ فم ي هف "فسيع فمل  قررثذ. -

أالية "د ذذ ري  ذ ة ف ذيلحن  ففقذالف" ي ففن ذين فف هذلو فر حنذال   رذى وسذري  ري  ذ ة  -
عخنًيء فف فنحنثذ ف د ففطررذ م      ففالريلل  ى  ي  ففطيفل فخليص هذ  فهالدنثذأ 

 ففال ريعال.

 سذ د  ن فف حنالء ف "فس  ي  رى فف حنث  ففحناليب ي ي دو  ر  ففريياب يد.ري ة فف "ف -

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ذ فف قنثذذذذ رذذذثهتذذذ   فف "فسذذذذ ف يفثذذذذ  ى فف حنذذذال   رذذذى فف فنحنثذذذذ فذذذ د أررذذذذ رييمحنذذذذ ففطً

 د     ي جبن  ففطيفلو دهف ح    نإد فف "فسذ هت    ى فإلرييهذ    فألس رذ فآل ثذ  
 ؟Reiss ذ فف قنثذ  رى مقثيد رثف فنحنثذ ف د أررذ رييمحنذ ففطًمي م  لد ف -3
هذذذأ هنذذذذي  نذذذالدق رفع وعفذذذذذ  ي ذذذذيةثذ ي فف فنحنثذذذذ ففمف ثذذذذذ فذذذ د أررذذذذذ رييمحنذذذذذ  -0

 ؟ ذ فف قنثذ  حنعد فرنلل فعري ري  رثًففط

 الطريقة واإلجراءات:
إ ذذذة هذذذمحل فف "فسذذذذ مذذذن ة ففرحذذذأ فمل ذذذح  ففل ذذذً  ف حقثذذذق هذذذ   هذذذمحل فف "فسذذذذ 

ذ فف قنثذذ د ذ  رذثً فف حنال   رى أرثحنذ فف دفن  فف ية ة ف د  ثنذ م  أررذ رييمحنذذ ففطفمل رابأ ي
 مشرة أال قذ فف "فسذ مي    

 جمتمع الدراسة:
ذ فف قنثذذذذ فرحنذذذين رذذذث  ذذذأف  و رذذذ  فف "فسذذذذ مذذذ   ثذذذ  أررذذذذ ففر ذذذيفل" لد ي رييمحنذذذذ ففطً

وف و ففحنرذلن فف هل ذذ د ذ  ال ي فف رثذيع فف يفثذذ  ففحنرذلن فإلوف" ذذو فآل0223-0221فف "فس  ف
 ال هطال قذ  ولفةثذ.031مت ف  ثي"  ثنذ فف "فسذ فمل للذ م  ف

 أداة الدراسة:
 فس خ ن مقثيد هالدنثأ "   ف ه ف  فألسيسثذ دي يسثيع فف فنحنثذ.

Reiss Profile of Funolamental Goals and Motivation Sensitives. 

  الو ه  وال  ري"ة ه  "ج م  سرحنذ  قي309ف   لد فملقثيد ي  ل"   فإلجنرثع ذ م  
مذيو  ذ  ملفنذقو  ذ   ي ميو ع وو"وو  ذ  ملفنذق  ى يذ ملفنق  يميو ملفنقو ملفنق لل 

 ي. ملفنق  أ  
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ف  ى ففال رذذيع فف ذذة  وذذالة درفذذك  ثذذيد فف فنحنثذذذ فإلل ذذيلثذ فسذذ نيو فهلذذ   مذذ  فملقثذذيد
ال قذذذ ففابرذذيع هإل ذذيوة يثذذأ أرذذق ه ح  ذذ   ذذأ " رذذذ  رذذى هالدنثذذأ ففال رذذيعو فسذذ خ ن " ذذ  أ

ي هًذذذي"ق و"هذذذ  وسذذذيهث  هذذذع فف طرثذذذق فألد  دففابذذذذي  ال أيفرذذذ301رذذذي"  رذذذى  ثنذذذذ مقذذذ ف"هي ففع  
 ال.2.92وم الع ففن يةة ود محنيمأ ففابريع فررقثيد هرغ ف

 صدق املقياس:
 فس خ ن ففرييأ لل ع م  فف  ق مهي  فف  ق فف   م و فف  ق فف رثثعو. 

فف   مذ  فًحذذه فملذ د ففذذمو  ذذال ر  نثذ  فملقثذذيد مذ  مقذذي ث  و ذذالد مت  ريذالفن فف ذذ ق 
ي وم ذالع ال مًحل ذ332ل و"فسذذ  رذى  ثنذذ مذ  فهت    ى لً  ففحنلفمأ وريالع هذينال  يمذ

مقثذيد آ ذال  قذث  فف ذثطالة دففن ذين مبذ د  دففن ذين  ذال ر  مذ  ففن يةة ود مقثيد " ذ  فر ذرطذ
 ذذذ نيد  ى  ثذذذيد لًذذذ  ففحنلفمذذذأ. د ذذذال ر  ال  رذذذى فف ذذذلفل ألد  ذذذ  فملقثيسذذذع  2.12د 2.22ف

ال دهفن ذذرذ ملقثذذيد 2.29مقثذذيد " ذذ  هفال رذذذ ي فهلذذ دن مذذ  مقثذذيد ي يسذذثذ ففقرذذق هن ذذرذ ف
" ذذذ  فر ذذذ دن ن ذذذل  قذذذث  ف  يسذذذثذ  ى ففقرذذذق دفأل و ومذذذي مقثذذذيد ي يسذذذثذ ففقرذذذقو ن ذذذل  قذذذث  

 ف  يسثذ فرقرق نق .
 الصدق التميزي:

 وععع فف  ق فف رثعو فررقثيد.وريالد "   و"فسيع فر ل أ  ى 
ي" لد ي د ذذذ  يذذذذ و فملوذذذذال مًحل ذذذذ221نثذذذذذ فذذذ د  ثنذذذذذ مذذذذ  و ذذذأ فو"د ففذذذ دفن  فف  

ف هف   و م ر ك  رث و هف   و    م   نعال. د   وم ذالع ولً     ري  ر   فم ر ك ري 
أ ففن يةة ود ففًالو ففمو د   لً    رى ول  م ذ     ذال ر  مذ  ف" ًذيل ففال رذذ ي ففوذال  يثذ

د ذذ    P < 2.23د ذذ   فعسذذ ق فثذ  P < 2.23دف" ًذذيل ففال رذذذ ي ففحنيةرذذذ  P <ال 2.23فود 
 فعل قين.

 د ف" رذذذيط ففوذذذال  مذذذ  ففذذذ     وذذذ   ى ود ففذذذ دفن  ففذذذي  قذذذلو فألنذذذالفو  ى فف ذذذ    هذذذ  
ي ففال رذ ي ففلعن ف هذأ دففذ ف . ومذي فخنًذيء ففال رذذ ي فعل قذين نإلذ   حن ذ   ثرذذ فف  ذيمح 

ففذذ   .  د ودفنذذ  ففحنيةرذذذ  قذذلو ففًذذالو  ى فف ر ذذك هفذذ    د ذذلنال هذذمحل ففن ذذيةة وععع فر ذذ ق 
 فف رثثعو فررقثيد.
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 إعداد الصورة املعدلة للصورة األردنية من مقياس ريس: 
يثذذذذأ  ذذذذة  ال ذذذذذ مقثذذذذيد هالدنثذذذذأ " ذذذذ  ف هذذذذ ف  فألسيسذذذذثذ دي يسذذذذثيع فف فنحنثذذذذذ 

د ذذ  "د ذذ  ي فف  ذذذ سذذ مذ ففروذذذ دو ذذذ فف حنرذذ و د ذذ  مت د الهذذ   رذذى مذذ ه هفروذذذ فإلجنرثع ذذذ 
  و ي  هحنض فف حن   ع  رى فع  ري" فمل ري  فثنيسل ففرث ذ فأل"ولثذ.

 صدق املقياس )صدق احملكمني(:
مت  ذذذالء فع  رذذذي" ي  ذذذل"   فملحن فذذذذ  رذذذى ورل ذذذذ مذذذ  فألسذذذي مة ففملخ  ذذذع إلهذذذ فن 

حنرذذذذي"فع دمذذذذ د م ةرذذذذذ نقذذذذالفع فملقثذذذذيد فررث ذذذذذ م ي ذذذذيهت  يذذذذل  سذذذذ مذ فف  ذذذذذ د ذذذذثي ذ فف
فأل"ولثذذذو هحنذذ  رفذذذك مت  و ذذي  هحنذذض فف حنذذذ   ع ففذذلف"وة مذذ  فا رذذذع يثذذأ و ذذرح فملقثذذذيد 

ال  رذذذي"ة مل  ذذذذ  رذذذى  يذذذذ د  وذذذالة " رذذذذ وسيسذذذثذ هذذذ   فهلذذذ دنو ففًضذذذذل و 83   ذذذلد مذذذ  ف
 فثذو ففحن  ذ فعري ري ثذ.فف رطذو ففوال و ففطحنينو ففن ينو ففحنيةرذو فملابيفثذو فمل يلذو فعس ق 

 ثبات الصورة األردنية للمقياس
رذي"  رذى فس خ مة أال قذ ففابريع هإل يوة فر أ   م  ثريع فملقثيد يثأ أرق فع  

ي دأيفرذذذو ي رير ذذ ع هًذذي"ق  مذذ  مقذذ ف"حل ث ثذذذ وسذذيهث و ي ذذرة ال أيفرذذ18 ثنذذذو مقذذ ف"هي ف
حنيمذأ ف" رذيط ه سذلدو ن يلذة ففن ذيةة فملرثنذذ ففن يةة دمت  ريذالفن فملحنيوذذ فإلي ذيةثذ هسذ خ فن م

 ال.3ي فو د  "   ف
 ال3ري د  ف

 محنيمأ ففابريع ف أ " رذ
 محنيمأ ففابريع ففال رذ

 2.301 ففحن  ذ فعري ري ثذ
 2.193 ففًضل 
 2.392 فف رطذ
 2.321 ففوال 
 2.932 فف لن 
 2.909 ففحنيةرذ
 2.198 ففن ين
 2.311 ففطحنين
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 2.138 فملابيفثذ
 2.381  يلذفمل

 2.313 فعس ق فثذ
 2.303 ففنويط فو ر 

 2.198 فعل قين
 2.113 ففقرل 
 2.211 فهل دن

 2.312 فف "ريذ فف رثذ
ال 2.909د  2.138  ضذذذح مذذذ  فوذذذ د  فف ذذذيهق ود محنذذذيم ع ففابرذذذيع  الفديذذذة هذذذع ف

محنيمذذذأ د حنذذذ  هذذذمحل فملحنذذذيم ع منيسذذذرذ د ذذذلي  هابرذذذيع فملقثذذذيد ف ذذذأ " رذذذذ مذذذ  ففال رذذذيعو ومذذذي 
ي"    ذذ  هع  ذذيق رذذالو نيع  2.32ع ففحنذذين ن ذذل  رذذى و"ريذذذ منيسذذرذ و ضذذي يثذذأ هرذذغ فففابرذذي

 فف ف ر .
 حمددات الدراسة:

  حذذ و فف "فسذذذ ف يفثذذذ هطررذذذ ففر ذذيفل" لد فمل ذذ رع ي ففً ذذأ فف "فسذذ  ففابذذي  فرحنذذين 
 ذذذذو ففحنرذذذلن مذذذ  ففذذذم ل" دفإلً  ي  رثذذذيع ففآلوف و ففحنرذذذلن فإلوف"  0223و 0221فوذذذيمحن  

 ذ فف قنثذ.رثفف هل ذال ي رييمحنذ ففطً
 التعريفات باملصطلحات:

 مقثيد هالدنثأ "   ف ه ف  فألسيسثذ دي يسثيع فف فنحنثذ -
Reiss Profile of Funolamental Goals and Motivation Sensitivies 

ال ه  ثثًذذذ  فررث ذذذذ فأل"ولثذذذذ م ذذذلد مذذذ   يذذذ د  وذذذال 0221 ومقثذذذيد  يمذذذة ف ًذذذيد  
ذو د ذذأ " رذذذ    ذذلد مذذ  ورل ذذذ مذذ  ففًقذذالفعو دنثرذذي  رذذ   حنال ذذ  فرال رذذيع ففذذي  قث ذذ ي " رذذ

 فملقثيد.
 Curiosity( الرغبة يف الفضول: 7)

 حن  ففال رذ ي فملحنالنذ ديل فعس ط لو دففال رذ ي ففذ حنر . دففقذالفنة دفف  يهذذ دفف ً ذ و 
 رذيع ففذي مي ذ  فس  وذين ي ي دففال رذ ي ف  وي  ومذي   ري  ذ ة. هذمحل ففال رذذ  حن ذرب مذ  ففال 

 س  مر الة ف د فألأًي .
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 Honor( الرغبة يف الشرف: 9)

د  رابذذذذأ ي فإل ذذذذ ص فرلففذذذذ    دففذذذذ ف  دففابقينذذذذذ دففذذذذ    دفألمذذذذذ. دهذذذذمحل ففال رذذذذذ لذذذذال  
 فألنالفو ف ر ث  ففلفريلو د  ن  م  فر ر ك هأل  ق دففقث .

 Idealism  فملابيفثذ( الرغبة يف 7)
وذذذ أ وفنحنوذذذي فرًذذذالو ف ف حذذذيق   ففحنذذذ   دفإلل ذذذي  فعري رذذذي  و دهذذذ    حنذذذ  ففال رذذذذ ي

 مبن ريع فخل مذ فعري ري ثذ ففربفمة فف طل ثذ فررح يريع.
 Social Contact( الرغبة يف العالقة االجتماعية : 6)

وو ففال رذذذ ي  ضذذذين د ذذذة مذذذ  فآل ذذذال   مذذ  فأل ذذذ  ين فر  ذذذرثذ دفملذذذالق. دفألنذذذالفو ففذذذم   
ًحنذذذ ي ففحن  ذذذ فعري ري ثذذذ  ال رذذلد ي هقذذين ففنذذيد مذذ  يذذلهل  ملذذي حيقذذق رفذذك مي ر ذذلد " رذذذ مال 
 م  سحنيوة هل .

 Status( الرغبة يف املكانة: 6)

 للذذلف د  رابذذأ ي يذذل فف  ذذل". دفألنذذالفو ففذذم    ذذ نحن   ففال رذذذ ي فمل يلذذذ  ال ذذ دد ود  
 ف دف     ييريذ فر ًلق  رى فآل ال   ود فًة فعل ريحل  فث  .رث ي مم ل" 

 Eating( الرغبة يف الطعام : 4)
ي مل ينذذأة ففذذمفع دهذذل مذذ  ف يريذذيع ينو ييريذذذ هثلفلريثذذذ وسيسذذثذو دلوذذيأ وذذ أ ففطحنذذ

 ففقرثرذ ففي هلي ومهثذ لً ثذ.
 Tranquility( الرغبة يف اهلدوء: 6)

  رابأ همحل ففال رذ ي  ثي  فعهطالف  ود ففقرذق دفإلري ذيو دفخلذل و د حن رذ   ذلة " رذذ 
 ن  رى م د فف فنحنثذ  ن ه  فثحنثولف يثية  يفثذ م  فإلري يو.ففنيد ي فهل د 

 Power( الرغبة يف السلطة: 6)
 حن  ففال رذ ي فف أث   رى فآل ال   هوذالء نذالء  "فوة ففًذالو  رذث  و ود  رذى ففرث ذذ ففذي 

  حنثولد نث يو دم ي"فع فف رطذ وسيفثل مي    حنرر ي دفس حنريهلي م   رأ ففًالو.
 Independence   ق فثذفعس( الرغبة يف 2)

  حن  فع  ريو  رى ففمفع د  وو  ى  رريل ييريذ ففًالو فرحال ذ دفعس ق فثذ.
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 Order( الرغبة يف النظام: 70)
ذ فمل رذذيعو   رابذذأ هذذمحل ففال رذذذ ي  ثذذين ففًذذالو ه ن ذذث  فألرذذثينو ددهذذ  فخلطذذ و ود ري دفذذ

 ف هعس قالف".حبثأ  حنط  ففنيد رحنل" 
 Family: ( الرغبة يف العائلة77)

   رابأ همحل ففال رذ ي  الهثذ فألأًي و دففحنني ذ هألسالة.
فف فنحنثذذذذذذ ففمف ثذذذذذذ  فف "ريذذذذذذ ففذذذذذي حي ذذذذذأ  رث ذذذذذي ففطيفذذذذذل ي مقثذذذذذيد " ذذذذذ  ف هذذذذذ ف  

د فألسيسذذثذ دي يسذذثيع فف فنحنثذذذ د  ذذحثح  دفسذذ خالفج ل ذذيةة فع  رذذي" يثذذأ   ذذ "ج فملقثذذي
ال د ذذ  ملفنذذق 3ي مذذي ف+دملفنذذق لل ذذال 0ال دملفنذذق ف+1+ي فمذذ  سذذرحنذ  قذذيو ال هذذ   ملفنذذق  يمذذ

 ال.1-ي فال د   ملفنق  أ  0-   ملفنق فال د 3- ى ي  مي ف
 النتائج:

مت ف  رذذذذي" نالهذذذذثيع فف "فسذذذذذ دفإلرييهذذذذذ  ذذذذ  فألسذذذذ رذ فف "فسذذذذذ هسذذذذ خ فن فمل لسذذذذطيع 
 .T– test  ري" وف  يهثذ دفع الفنيع فملحنثي" ذو دلرثأ فف ري   فألييوو د 

فألد   دفمل حنرذذق مبحنالنذذذ م ذذ لد ففذذ فن  فف ذذية ة فذذ د أررذذذ رييمحنذذذ  فإلرييهذذذ  ذذ  فف ذذ ف 
 ؟ ففطًثرذ فف قنثذ

مت ي ذذذذي  فمل لسذذذذطيع ف  ذذذذيهثذ دفع الفنذذذذيع فملحنثي" ذذذذذ ألنذذذذالفو ففحنثنذذذذذ ف ذذذذأ وفنذذذذ  مذذذذ  
ففذذ دفن  ففًضذذل و فف ذذرطذو فعسذذ ق فثذو فمل يلذذذذو ففحنيةرذذذو ففوذذال و فملابيفثذذذو فهلذذ دنو ففطحنذذذينو 

 ال0 ثذو ففن ين.  ري هل ملهح ي فو د  فففحن  ذ فعري ري
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 ال0ري د  ف
 فمل لسطيع ف  يهثذ دفع الفنيع فملحنثي" ذ إلرييهع ففطررذ  رى مقثيد فف فنحنثذ

 فمل لس  ف  ييب فع الف  فملحنثي"و فف دفن 
 2.002 2.122 فف رطذ
 2.123 2.132 ففًضل 

 2.012 2.302 فعس ق فثذ
 2.130 2.121 فمل يلذ

 2.110 2.112 يةرذففحن
 2.122 2.232 ففوال 
 2.112 2.232 فملابيفثذ
 2.012 2.132 فهل دن
 2.002 2.112 ففطحنين

 2.112 2.192 ففحن  ذ فعري ري ثذ
 2.382 2.122 ففن ين

يثذذذذأ هروذذذذة فمل لسذذذذطيع ف  ذذذذيهثذ إلريذذذذيهع ففطررذذذذذ  رذذذذى ففذذذذ دفن   يف ذذذذيل فف ذذذذرطذ 
الو ففحنيةرذذذذذذذذذذذذذ 2.130الو فمل يلذذذذذذذذذذذذذ ف2.012ذ فالو فعسذذذذذذذذذذذذ ق فث2.123الو ففًضذذذذذذذذذذذذل  ف2.002ف
ال 2.002الو ففطحنذذذذذذين ف2.012الو فهلذذذذذذ دن ف2.112الو فملابيفثذذذذذذذ ف2.122فوذذذذذذال  فالو ف2.110ف

الو يثذذأ  وذذ  ففن ذذيةة ود  ثذذ  فمل لسذذطيع 2.382الو ففن ذذين ف2.112ففحن  ذذذ فعري ري ثذذذ ف
وذذي"  فثذذ  ي فوذذ د  دفمل Riessدففذذي مت مقي"ل  ذذي همل لسذذطيع ف  ذذيهثذ مل ذذ لايع فف فنحنثذذذ فذذذ 

 ال  ق  هر  فمل  لد فمل لس .1ف
 ال1ري د  ف

 Reissفمل لسطيع ف  يهثذ مل  لايع فف فنحنثذ فذ 
 م لس  فف "رييع ف أ وفن  فمل لس 
 2.9- - 3.3- منخًض
 2.9 – 2.9- م لس 
 2.9 – 3.3 مال ً 
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ففطًثرذذ  فإلرييهذ    فف  ف  هأ هني  نذالدق رفع وعفذذ ي ففذ دفن  فذ د أررذذ رييمحنذذ
 ؟  فف قنثذ  حنعد مل و  ففنلل فعري ري  

  ذذذذي  م وذذذذ  ففنذذذذلل فعري رذذذذي   د    ذذذذ  هف فنحنثذذذذذ  T– testمت فسذذذذ خ فن ف  رذذذذي" 
  لهح ل يةة ف  ري" 1ففمف ثذ. فو د  "   

  t – test ي مل و  ففنلل فعري ري  .ألنالفو  ثنذ فف "فسذ  رحن 
 ال1ري د  ف

 Reissفف فنحنثذ فذ  ع  ري" t– testل يةة ف  ري" 
 ي مل و  ففنلل فعري ري   دفن  ف د ونالو  ثنذ فف "فسذ  رحنملحنالنذ ففًالد يع ي فف

فمل لس   ففحن و فون  ففرحن 
 ف  ييب

فع الف  
 فملحنثي"و

و"رييع 
 ف ال ذ

  ثرذ ع
 فا لهذ

فف عفذ 
 فإلي يةثذ

 فف رطذ
 2.2111 2.039 322 ر ال

033 3.08 2.383 
 2.228 2.311 329 ولابى

 ففًضل 
 2.2110 2.102 322 ر ال

033 2.318 2.113 
 2.2119 2.191 329 ولابى

 فعس ق فثذ
 2.2113 2.312 322 ر ال

033 3.118 2.320 
 2.2311 2.122 329 ولابى

 فمل يلذ
 2.2110 2.192 322 ر ال

033 3.191 2.319 
 2.2111 2.023 329 ولابى

 ففحنيةرذ
 2.118 2.102 322 ر ال

03 2.032 2.391 
 2.2121 2.111 329 ولابى

 ففوال 
 2.228 2.121 322 ر ال

033 2.111 2.332 
 2.222 2.031 329 ولابى

 فملابيفثذ
 2.228 2.082 322 ر ال

033 3.11 2.392 
 2.232 2.182 329 ولابى

 فهل دن
 2.2101 2.322 322 ر ال

033 1.228 2.221 
 2.2209 2.122 329 ولابى
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 ففطحنين
 2.292 2.092 322 ر ال

033 3.123 2.319 
 2.109 2.322 329 ولابى

ففحن  ذ 
 فعري ري ثذ

 2.2191 2.111 322 ر ال
033 3.822 2.221 

 2.2118 2.381 329 ولابى

 ففن ين
 2.2103 2.019 322 ر ال

033 3.012 2.028 
 2.2133 2.312 329 ولابى

ال ي 2.22= ريذذذ  نذذذالدق رفع وعفذذذذ  ي ذذذيةثذ فففًذذذيل   ضذذذح مذذذ  فوذذذ د  فف ذذذيهق ولذذذ   
ال دوفنذذ  2.322ال دفرذذم ل" ف2.122وفنذذ  فهلذذ دن ف ذذيحل فإلً . نيمل لسذذ  ف  ذذييب فذذإلً  ف

ال دفذذذذذذذذإلً  2.111ففحن  ذذذذذذذذذ فعري ري ثذذذذذذذذذ ف ذذذذذذذذيحل ففذذذذذذذذم ل". نيمل لسذذذذذذذذ  ف  ذذذذذذذذييب فرذذذذذذذذم ل" ف
يةرذذذذذو ففوذذذذال و فملابيفثذذذذذو ال. ومذذذذي ودفنذذذذ  فف ذذذذرطذو ففًضذذذذل و فعسذذذذ ق فثذو فمل يلذذذذذو ففحن2.381ف

 ي.نق   يلة ففًالدق    وففذ  ي يةثففطحنينو ففن ين. 
 مقياس النتائج:

فه رذذذة فف "فسذذذذذ ف يفثذذذذ هف حنذذذذال   رذذذذى م ذذذ لايع فف فنحنثذذذذذ دأرثحنذذذذ ففذذذذ دفن  فف ذذذذية ة 
 د     ي هفنلل فعري ري   ف د أررذ رييمحنذ ففطًثرذ فف قنثذ.

؟ مت ي ذي   ذ فف قنثذرثف د أررذ رييمحنذ ففطًفإلرييهذ    فف  ف  مي م  لد فف فنحنثذ 
 فمل لسطيع ف  يهثذ دفع الفنيع فملحنثي" ذ ألنالفو ففحنثنذ ف أ وفن  م  فف دفن .

وم الع ففن يةة ود م  لد فف فنحنثذ  رى مقثيد " ذ  فذ د ونذالفو ففحنثنذذ ف ذأ وفنذ  مذ  
 فف دفن  ه   

الو 2.130و فمل يلذذذذ فال2.012الو فعسذذذ ق فثذ ف2.123الو ففًضذذذل  ف2.002فف ذذرطذ ف
الو ففطحنذذذذذذذذذين 2.012الو فهلذذذذذذذذذ دن ف2.112فالو فملابيفثذذذذذذذذذذ 2.122الو ففوذذذذذذذذذال  ف2.110ففحنيةرذذذذذذذذذذ ف

الو يثذذأ  وذذ  ففن ذذيةة ود  ثذذ  2.382الو ففن ذذين ف2.112الو ففحن  ذذذ فعري ري ثذذذ ف2.002ف
 دفملوذي" Riessفمل لسطيع دففي مت مقي"ل  ي همل لسطيع ف  يهثذ مل ذ لايع فف فنحنثذذ ملقثذيد 

 ال  ق  هر  فمل  لد فمل لس .1 فث  ي فو د  ف
وعفذذذ  الهل ذذذ نقذذ   حنذذعد  ى  سذذ ف ث ثيع فف حنرذذث  فمل ذذ خ مذ ي فملالفيذذأ دهلذذمحل ففن ث ذذذ 

فف "فسذذثذ فملخ رًذذذ ففذذي   هتثذذ  ففطيفذذل عمذذ    ففقذذ "ة  رذذى ملفري ذذذ فف حذذ ايع فملخ رًذذذ ففذذي 
  ف ثي ثذذذذ مذذذ  ري ذذذذ و ذذذالدو دهف ذذذيل  ثذذذعع  لفري  ذذذي ي فمللف ذذذ  فف حنرثرثذذذذ مذذذ  ري ذذذذ دفمللف ذذذ
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وفنحنثذذذذ ففطررذذذذ همل ذذذ لد فمل لسذذذ  ألد هنذذذين فمل ذذذ لايع فملال ًحنذذذذ مذذذ  فف فنحنثذذذذ   طرذذذل   ذذذرث  
فمللف   فف حنرثرثذ ه ل"ة تحنأ ففطررذ مي ر لد ففال رذ دفإل"فوة دفف  رث  فر ًلق د جني  فمل رذيع 

 ففي  حنالء  رث  .
ففذذمو    هذذ  ففطررذذذ  ى فف ذذ  نإلذذ  مي ذذ   نرثذذذ هذذمف  أللذذ  م رذذي  ذذيد م ذذ لد ففذذ فن 

ففذذ فن  ود  هذذحنين  مذذ   ذذ   فمللف ذذ  فف ذذًثذو نقذذ   ابذذ  فذذ     ففال رذذذ ي فعه رذذين همللهذذلل 
دففال رذ ففحنيمذذ ي فف ح ذثأو دففابقذذ هفذنً  دفي فم ذي د ذمفك  حنرذثر   فف ذرب دفملابذيهالة ن  قذلد 

 ال.0221ث  هل" م  لد فف فنحنثذ ف ًيد  و فف فنحنثذ د  طل"و د   لًوأ ي رفك ن
 ى ود ففًذذذالو    ذذ  فًحنذذذأ رذذذ ن مذذذي  Hungerدهذذمف   ًذذذق مذذذ  مذذذي ورذذي"  فثذذذ  مجهن ذذذالمج 

 . (Beck, 2000) ن مي   لد ف    ففال رذ ي رفك ففو ن 
نقذ  ر ذال ود فف فنحنثذذ  حنذ   (Gottfried, 1985)د مفك   ًق م  ر الحل مجريل ًال ذ مج 

رثذع هف لريذ   ذل ففنرذلط ديذل فعسذ ط ل دفملابذيهالة دفف لفذ  ففذ ف ر  فعس ر يل هف حنر  ففمو   
 ف.د حنر  فف ح و دفمل ين فف حنرذ ري  فرر رذو

دمبذذي ود ففذذل   دففحنرذذ  يذذل  ملف ذذ  ففطررذذذ دمحن قذذ فهت  يذذل  مذذي   حنرذذق هحنررثذذذ  حنرر ذذ  
ي مذذ  دمذذي ففذذمو   ذذ أ  رذذث    ررثذذذ ففذذ حنر  مي ذذ  ود   ذذي   ففرذذييابع ي  ذذلن  فألسذذيفثل ففذذ

 (Erice, 1994).رأإي  ايوة فف فنحنثذ ف د ففطررذ 
ده رل ف يريذ ففًالو ذ عس رالف" همحل فف فنحنثذو نذإد د ذ  ففًذالو هألهذ ف  ففذي   ذحنى 
ف حقثق ذذذي ددهذذذذلي ي  حنطثذذذذ  ففًال ذذذذذ ملحنالنذذذذذ رف ذذذذ و ألد محنالنذذذذذ ففذذذذمفع  وذذذذ أ فملً ذذذذيق ففذذذذالةث  

ف فذ     " رذذ ي ففذ حنر و دف ذ   ابذ  رذذ د رذ د ود محن ذ  ففطر. (Reiss, 2000)فرذ فن  ففذمف  
 من      حي يج  ى وفنحنثذ و رب.

فرر رذيع ففذي  ددال قذ ً فرنذين فف فنحنثذذ فذمفك ففطررذذ  ألد   ل" ففًالو فمف   رييلذل م ذ 
 ذذذيد ألهذذذ ف  ففذذذي   ذذذحنلد ف حقثق ذذذي فذذذمفك  تحنر ذذذ  و ابذذذال  ذذذ "ة  رذذذى ن ذذذ  ردفهتذذذ  دمحنالنذذذذ ف

 م  لد فف فنحنثذ فث   يل  فمل لس .
رييهذ    فف  ف  هأ هني  نذالدق رفع وعفذذ ي ففذ دفن  فذ د أررذذ رييمحنذذ ففطًثرذذ فإل

 ؟  حنعد مل و  ففنلل فعري ري  
يثذذذأ ورذذذي"ع ففن ذذذيةة  ى دريذذذلو نذذذالدق رفع وعفذذذذ  ي ذذذيةثذ ي وفنذذذ  فهلذذذ دن ف ذذذيحل 

ال دهذذذذذل و رذذذذذى مذذذذذ  فمل لسذذذذذ  ف  ذذذذذييب فرذذذذذم ل" 2.122فإلً  نيمل لسذذذذذ  ف  ذذذذذييب فذذذذذإلً  ف
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ومذذذذي ودفنذذذذ  فف ذذذذرطذو ففًضذذذذل و فعسذذذذ ق فثذو فمل يلذذذذذو ففحنيةرذذذذذو ففوذذذذال و فملابيفثذذذذذو ال 2.322ف
 ي.نق   يلة ففًالدق    وففذ  ي يةثففطحنينو ففن ين. 

ف هف حنرثرذذذذذيع دفألل رذذذذذذ دففقذذذذذلفلع ي ك  ى ود أرثحنذذذذذذ فإلً  و ابذذذذذال  قثذذذذذ د حنذذذذذعد رفذذذذذ
 فف رل يع فهليوةذ. ف  ر  ففي  و   فإلً   رى سي"سذ فأللوطذ فهليوةذ دمنمريذ

ال دهذذذل 2.111فذذذم ل" نيمل لسذذذ  ف  ذذذييب فرذذذم ل" فف دوفنذذذ  ففحن  ذذذذ فعري ري ثذذذذ ف ذذذيحل
ذ ففذي ث ذال. د حنعد رفك  ى ود أرثحنذذ فف ذالد  ففر2.381و رى م  فمل لس  ف  ييب فإلً  ف

 لث  أبنالفو ففحنثنذ  و حن    رى فف ًي أ م  فآل ال   م        طين ففذم ل" يال ذذ و ذرب ي
 فف نقأ  ي"ج ي دو فملنع  مبي ي رفك   يمذ   ف يع م وحنرذ م  فآل ال  .

ال ففذذذي هذذذ نة  ى  ق ذذذ  وثذذذال هحنذذذض فف ذذذريع 3888دهذذذمف   ًذذذق مذذذ  و"فسذذذذ  ريهنذذذ  ف
فًذذذة  ثنذذذذ فف "فسذذذذ مذذذ  ففوخ ذذذثذ ي م ذذذ لد وفنحنثذذذذ فإلجنذذذي  فذذذ د أررذذذذ رييمحنذذذذ فف مذذذل .  

ي  حنذعد سذذ  ذ ن دريذلو نذالدق وففذذ  ي ذيةث "فال أيفرذذ.  وذًة ل ذيةة فف128فال أيفري د113ف
 مل و  فون  دفف رثذ دفملاليرذ فويمحنثذ ي م  لد وفنحنثذ فإلجني .

ال ففذذي هذذ نة  ى محنالنذذذ وثذذال  ذذأ مذذ  فوذذن  3881د ذذمفك   ًذذق مذذ  و"فسذذذ  طذذيم  ف
دمل ذذذ  ففضذذذر  دفف ح ذذذثأ  رذذذى وفنذذذ  فإلجنذذذي  فذذذ د أررذذذذ فف لريث ثذذذذ ففحنيمذذذذ ي م  نذذذذ  رذذذيد. 

ي  وفنذ  فإلجنذ قل ً فرذ. دوري"ع ل يةة فف "فسذ  ى ي دأيال أيفر328فف "فسذ م  ف ذ فًة  ثن
فذذعايوة    يهثوذذي ود  ً ذذال  ذذ  أ وفنذذ  فإلجنذذي   ذذ   ي سذذي مي ذذ  فذذ د ففطررذذذ فمل ًذذل ع ل ذذثرث

ل ذذثأ ففطررذذذ د ًذذل   .  رذذي ورذذي"ع ففن ذذيةة  ى دريذذلو وثذذال رو وعفذذذ  ي ذذيةثذ مل وذذ  فوذذن  
 جني  ف يحل ففم ل". رى وفن  فإل

ال ففذذي هذذذ نة  ى  ق ذذ  ففًذذذالدق ي 3881د  ًذذق مذذ  مذذذي ورذذي"ع فذذ  و"فسذذذذ مقيهرذذذ ف
مذل  وفنحنثذ فإلجني  ي هلن م وذ فع فوذن  دفف رثذذ دفمل ذ لد فف "فسذ  فذ د أررذذ رييمحنذذ فف  

رذي"ع ل ذيةة فف "فسذذ  ى  ذ ن دريذلو نالد ذيع وال أيفرذذو 082فال أيفروذي د132 رى  ثنذ م  ف
 وعفذ  ي يةثذ ي وفنحنثذ فإلجني   حنعد مل و  فون . رفع

 التوصيات:
ف مذذ  فألحبذذي  يذذل  وفنحنثذذذ  ففطررذذذ ي  ل ذذ  ففريياب ذذيد هذذعايوة فف  ثذذع  رذذى  ريذذالفن مع ذذ و

م ذذ لايع و"فسذذثذ م رًذذذو د ريذذالفن وحبذذي  و ذذالد  وذذرأ ردو فف ح ذذثأ فملذذنخًض إل  ذذيم  
  س ف ث ثيع هنين فف فنحنثذ ف    .
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 عاملراجـ
ال. و"فسذذذذ م ذذذحثذ فر فنحنثذذذذ فذذذ د أررذذذذ رييمحنذذذذ فف ل ذذذةو  رثذذذذ 3893ففحنرذذذالو هذذذ " ف -3

 .82 - 32  ص 32ففحنرلن فعري ري ثذو 

ال. مقثيد وفنحنثذ فإلجني  فف "فس   رى ففرث ذذ فف ذحنلو ذو "سذيفذ 3881ييم و حمر  ف -0

 .318-313ال  29ف 31فخلرثة ففحناليبو 

ذ هذذذذع أذذذذ   فويمحنذذذذذ مذذذذ  ال. و"فسذذذذذ ثقينثذذذذذ مقي"لذذذذ3883 رثًذذذذذو  رذذذذ  ففرطثذذذذ  ف -1

هذذذذرحنض فمل وذذذذ فعو ورذذذذ   رذذذذ   يفمل ذذذذال ع دفف ذذذذلوفلثع ي فف فنحنثذذذذذ فإلجنذذذذي  د     ذذذذ

 .33-23  ص 31ففنً و 

ال. م  لد وفنحنثذ فإلجنذي  فذ د أررذذ رييمحنذذ فف مذل  د     ذي 3888 ريهن و حمر  ف -1

 و هذذذرحنض فف ذذذريع ففوخ ذذذثذو "سذذذيفذ ميري ذذذ    ذذذ  منوذذذل"ةو رييمحنذذذذ فف مذذذل و ف"هذذذ

 فأل"ود.

د ثذذيد فمل وذذ فعو فف ل ذذة   فف ذذرل  فإلل ذذي  لرثذذأال. 3891 رذذ  ففذذال  و سذذحن و ف -2

 م  رذ ففً ق.

 رذذذذ  ففذذذذنً  فف هذذذذلو  ل ذذذذالة محني ذذذذالةو فأل"ود  وف" ال. 0222 ذذذذ دو  رذذذذ  ففذذذذال   ف -1

 ففً ال.

ال. وثذال و"ريذذ ففذم ين دفف فنحنثذذ فإلجنذي   رذى 3881 طذيم و ً ًذ  د طذيم و  لسذ  ف -3
وذذذذ رذ فذذذذ د ففطررذذذذذ فمل ًذذذذل ع ي سذذذذ  فملالفهقذذذذذو و"فسذذذذيع  فويمحنذذذذذ وسذذذذرل  يذذذذأ فمل

 .03-3ص  .ال0-3و ففحن و ف01و ور  ذفأل"ولث
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ال. وثذذال فوذذن  دمل ذذ  ففضذذر  دفمل ذذ لد فأل ذذيومي   رذذى وفنذذ  3881 طذذي و ً ًذذذ ف -9
و ففحنذذذ و 03فإلجنذذي  فذذذ د أررذذذ فف لريث ثذذذذ ففحنيمذذذذو و"فسذذيع  فويمحنذذذذ فأل"ولثذذذو ورذذذ  

 .11-3ففالفه و ص 

فف فنحنثذذذذ فرذذذ حنر  فف ذذذً  فذذذ د أررذذذذ فف ذذذ  ففحنيرذذذال ي  .ال3881 طذذذيم و  لسذذذ  ف -8
 .019 - 010و 0وو ففحن و  02م  نذ  ريدو و"فسيع  فويمحنذ فأل"ولثذو ور  

مة  حنرثرذ  ي  حنذ  أ م ذ لد ففال رذيع فذ د 0221 ًيد  و  طذي  ف -32 ال. وثذال هذاًل
و رييمحنذذذ  رذذيد ففحنالهثذذذ أررذذذ فف ذذ  ففحنيرذذال فألسيسذذ و "سذذيفذ و  ذذل"فحل  ذذ  منوذذل"ة

 فر "فسيع ففحنرثي.  ريدو فأل"ود.
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