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�ان�� في الال�ف ال�اني ل�� �ل�ة  ل�ف�يال����� ا أ�عاد في ض�ء ال�ف�ي ��ف�ال���� �ال

  م�اف�ة ال��ك

  ع�� ال�اص� م�سى 

  ال�ل��

ضافة الى ت��ی� إ ب�� ال��ف� ال�ف�ي وال����� ال�ف�ي، م���� ال����ه�ف� ال�راسة ال�ال�ة إلى مع�فة 

في م�اف�ة ال��ك  ،ال����� ال�ف�ي ل�� ع��ة م� �ل�ة ال�ان��ة العامةه��ة ال����ة لل��ف� ال�ف�ي في تف��� األ

و�ال�ة، م�ه�  �ال�اً ) 422(في ال��ل�ة األردن�ة الهاش��ة، ول��ق�� اه�اف ال�راسة ت� اخ��ار ع��ة ت��ن� م� 

ل�راسة أن ت�صل� ن�ائج ا. �ال�ة، وت� ت���� م��اسي ال��ف� ال�ف�ي وال����� ال�ف�ي) 145(و ،�ال�اً ) 277(

����قة ، وأشارت ن�ائج ت�ل�ل االن��ار م� ال����� ال�ف�ي وال��ف� ال�ف�ي ل�� ال�ل�ة اً م���� م��ف�ه�اك 

)enter (ت�ه� في تف��� ت�ای� درجات أف�اد الع��ة على م��اس ال��ف� ال�ف�ي ،إلى أن أ�عاد ال����� ال�ف�ي، 

، ��ا ت�صل� ن�ائج ال�راسة إلى أن ال�فاءة ُ�ع�تأث�� ث�  في أك�� ح��ة ال���ف ُ�ع�سه� ، وق� أ%)94(ب���ة 

، و��اء على ن�ائج ال�راسة فق� ت� ال��وج ناث في ال����� ال�ف�ي وال��ف� ال�ف�يع�م وج�د ف�وق ب�� ال���ر واإل

لل��وف ال�اغ�ة ل�یه�، وم�اع�ته� في  ن��اً  ؛ض�ورة االه��ام ��ل�ة ال�ان��ة العامة :م�ها ،ب�ع� ال��ص�ات

 ح�ى ی�ع�� ذل� عل�ه� في  وال����� ال�ف�يال��ف� ال�ف�ي رفع م���� 
ّ
  .ل�یه� ز�ادة ال�ان� اإل��ابي

  .ال�ف ال�اني ال�ان�� ال�ف�ي،  ال��ف�، ال�ف�ي ال����� :ال�ل�ات ال�ف�اح�ة

Predicting psychological flow based on the dimensions of psychological 
empowerment among second secondary grade students in Al-Karak governorate 

AbdulNasser Mousa Al-Qaralleh 

Abstract 

This study aimed at identifying the relationship between psychological flow 
and psychological empowerment as well as detecting the relative importance of 
psychological in psychological empowerment among a sample of second secondary 
grade students in Al-Karak governorate in the Hashemite Kingdom of Jordan. In order 
to achieve the objectives of the study, the researcher selected sample that consisted of 
(422) male and female students, with (277) males and (145) females. The researcher 
also developed the scales of psychological flow and psychological empowerment. The 
results revealed that the level of  psychological flow and psychological empowerment 
is medium. The results of regression analysis by using (enter) showed that the 
dimensions of psychological empowerment account for the variation of the scores of 
the sample individuals on the scale of psychological flow with a percentage of (94%), 
where the dimension of free action had the greatest effect followed by the dimension 
of efficacy. The results also revealed that there are no differences between males and 
females  with regard to psychological flow and psychological empowerment. Based 
on the results, the researcher recommended the necessity of paying more attention to 
the students of second secondary grade given the stressful conditions that they face as 
well as helping them in raising their level of psychological flow and psychological 
empowerment in order to promote the positive side among them. 
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  :�ار ال���� اإل

 إن �ه�ر عل� ال�ف� 
ّ
ال��  ،�ال��ل ال�� نع�فه �ه ال��م ���� أن نع�وه إلى ال��اب ال�ئاسي اإل��ابي

 Americanإلى ال����ة األم����ة لعل� ال�ف� Martin E.P.Seligman "مارت� س�ل��ان"وجهه 

psychological association (APA)(Maddux, et al, 2004). ن عل� ال�ف� أك�ا 
ّ
حقل  اإل��ابي

�ال����� على ال�فا��ة والق�اعة  ،ال�اضي :هي، ة في ثالث م��ات زم��ةاإل��اب�ّ ی��� على ال���ات  ،مع�في

مل ���� على مفا��� األوال���ق�ل �ال� .ا��� �ال�عادة وال���ات ال���فقة�ال����� على ال�ف ،وال�اض� .وال�ضا

  ).2017ف��ون���ن���ل، وال��س��، ��(وال�فاؤل 

أو  ور��ا ���ل ال��ف� الغا�ة الق���  �ع� ال��ف� حالة م� حاالت ال��اء ال�ج�اني في أح� ت�ل�اته،و 

االت وت��ول فق� ال�رجة ال�هائ�ة في ت���� االنفعاالت في خ�مة األداء وال�عل�، وفي ال��ف� ال ت���ع� االنفع

وت���� مع الع�ل ال�� ی�اش�ه الف�د، وع��ما ن��ن في حالة ملل أو سأم أو اك��اب  ،��اب�ةبل ت��ف ب��ا� و�

��ا  ).2009ص�ی�، (فه�ا مع�اه ن��ب ال��ف� أو ع�م وج�د الف�صة ل��وثه  ،أو في حال م� ال�ه�ج القل�

�ى ال���ة أو ال���ة، �ع� ال��ف� خ��ة م� ال��ع ال�اقي، والعالمة ال����ة لل��ف� هي ال�ع�ر �ال��ور ال�لقائي ح

م�افأة ت�����ة، إنها ال�الة ال�ي ���غ�ق ف�ها ال�اس ل��ا ���ا �ق�م�ن  الف�د �ال��ور فإنه �ع�ّ وألن ال��ف� ��ع� 

للع�ل،  غ�� ال��زع على الع�ل ب���ا ���ن ال�عي م�اح�اً  ،ات االن��اهجم�جه�� أق�ى در  ،�ه م� أع�ال

وهي ع�� ال�أمل وال�ع�ر �اله� ) Self-forgetfulness(�ان ال�ات وال��ف� في أح� ج�ان�ه حالة م� ن�

  ).2000األع�� و�فافي، (

ات�ان الف�د مع نف�ه أو ت�اغ�ه مع ذاته ��ع�ى مق�رته على : ال��ف� ال�ف�ي ع�ل�ة ت���� شق�� ه�او 

والقل� ال�اج�، ح�ا�ات، وم�� ت��ره م� ال��ت� اخله م� ص�اعات وما ی�ع�ض له م� إم�اجهة ما ی��أ د

  ).2003الق���ي، (ون�احه في ال��ف�� ب�� دوافعه ون�ازعه ال���لفة، ث� ان��ام الف�د مع ��وف ب���ه ال�اد�ة 

ح�اث ال���� مع � إلى ال�ل�ل ال�ل��ة ال�ي یل�أ إل�ها ال�اس إلن ال��ف� ال�ف�ي ع�ل�ة ت��أك�ا 

وهي اتفاق لل�ف ع� : إما م� خالل ال�هادنة) 2001، ال��او� وآخ�ون : (��وف ال��اة �إح�� ال��ق ال�ال�ة 

زل الف�د ع� �ع� وه� ع�ل�ة ت�ا: ، أو ال��ف��ان�هاء ال���لة أو ال�ص�ل إلى حلال��اع، �ال�غ� م� ع�م 

�ه� م� في دراسة أ) Yoshiyuki, 2006(ه�ا وق� ر�� ی�ش���ي  .نهاء األزمة القائ�ةم�ال�ه في س��ل إ

ل��  لق�رة هامة ج�اً  دارة ال�ق�، وال�فاعل �إ��اب�ة مع اآلخ��� وص�الً إف�د �الق�رة على خاللها ض�ورة ت��ع ال

ال�� ال ی�أتى إال م� خالل مع�فة الف�د لق�راته، ن�از، وهي الق�رة الفائقة على اإل ،وهي حالة ال��ف� ،ن�اناإل

� أ –ه، مع اس���ام ال�هارات االج��ا��ة وق�رته على ال���� وال��اجهة، وال�ي ال ت��ث إال ب��ادة ال�اف��ة ل��

وق� ت�اول ن�رمان  .ع� اإلح�ا� وال�أس والالم�االة ، والف�د �ع��اً وف�ها ���ن القل� م��ف�اً  - مهارات ال��اصل

)Norman, 1996 (ورأ� أنها تقابل �ل ال�اس، وف�ها ���ن ال��� و�أنه في حالة : دراسة ح�ل حالة ال��ف�

دون وعي �العال� ال�ارجي، و��غ�� �ال�امل  ،و��لقائ�ة ل�ات، فه� ی�د� ن�ا�ه أوت�مات���اً غ����ة وع�م وعي �ا
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��ه مع ع�م تأث�� ال��وف ال�ارج�ة �ال��ضاء، وت���� �ل حاالت ت���� االن��اه، مع ال�ع�ر �ال��عة 

  .وال�ه�ة

�عادة مع ال�ف� وال�ضا و����� ال: ال��ف� ال���ي: لع�ل�ة ال��ف� ال�ف�ي أ�عاد م��دة ت���ل فيو 

ش�اع ال�وافع وال�اجات �اإلضافة إلى ال��اف� ل��ال� ال��� في م�احلها ال���ا�عة، وال��ف� ع�ها، مع إ

ع� الع�ل ل���  ، ف�الً ال����ع وق�اع�هو����� ال�عادة مع اآلخ��� واالل��ام �أخال��ات ومعای�� : االج��اعي

و����� االخ��ار ال��اس� لل�ه�ة مع االس�ع�اد : ل�وج�ة، وال��ف� ال�ه�ي ال�ي ی���� ال�ها وال�عادة ا ،ال��اعة

  )1997زه�ان، ( ن�از وال�فاءة مع ال�ع�ر �ال�ضا وال��احوال�عي ال�ائ� ن�� اإل ،لها وال�خ�ل ف�ها

ن���ة ال��ل�ل  :إلى م���عة م� ال����ات العل��ة ال�ف��ة لل��اف� ت���ل في) 2000(و���� الف���� 

 ،وال�ي ت�� أن ال��ف� ه� ق�رة الف�د على أن �ق�م �ع�ل�اته العقل�ة وال�ف��ة واالج��ا��ة على خ�� وجه: ف�يال�

لق��ة األنا األعلى  وال ���ن ع��اً  � ل���ات اله�  و��ع� أث�اء ال��ام بها �ال�عادة وال�ضا، فال ���ن خاضعاً 

، �ف� ال�ف�ي ن���ة ح���ة ل�لل ما في ع�ل�ة ال�عل�ال�ي ت�� أن س�ء ال�ع�اب ال����، وال����ة ال�ل���ة و 

على العالقات ال�ي ت��� ب�� ج�ان� ن��ه  ن�ان �ال�ا �ل م�اف�اً ال�ي ی�� أص�ابها أن اإلن���ة ال���ال� و 

، ن�ان ال ش� س����ع �ال��ة ال�ف��ةهي ال����ة ل�ل� ال��ان� فإن اإل و�ال�ا �ل� ق�ان�� ال��اة ،ال���لفة

�أن ���ض في  ،ن�ان� خلل أو م�ض أو ان��اف ���أ على أ� جان� م� ج�ان� اإلل إذا ح�ث أفي ال�قاب

فإنه �فق� ص��ه ال�ف��ة، وال����ة  ،ج��ه وت���ب نف�ه أو ت��ل عق��ته أو ت��ه�ر عالقاته االج��ا��ة

  .�امالً  أن ال��ف� ال�ف�ي �ع�ي ت�ق�� الف�د إلن�ان��ه ت���قاً  های�� أص�ابال�ي ن�ان�ة اإل

خ��� وع�م خ��عه ر ق�ة و�اقة تع�ل على ت���� اإلن�ان م� ق��د اآلال����� ال�ف�ي م�� �ع�ّ و 

ل����ه�، و�����ع م� خاللها ت�ق�� األه�اف ال�ي ���� إل�ها، والق�رة على ال�عا�� مع م��ل�ات ال��قف 

 .(Blanchard, 2001)ح�اس �ال���ة واإلال����ة على األح�اث ال����ة وال�فاءة ال�ي ت���ه ز�ادة ال��اع� �

ث� ام��  ،م��لح ال����� م� ال���ل�ات ال��ی�ة ال�ي ب�أت في عل� اإلدارة وعلى صع�� آخ� �ع�

ه�ا ال�فه�م إلى ال��االت االج��ا��ة ح�� االه��ام ب����� ال��أة في ال����ع، وااله��ام �ال���ة ال����ة للف�د، 

وال�ي ت�ه� ق�راته ال�ف��ة للف�د، م�انات ح�� االه��ام �ال��ائ� واإل �ف��ةوم�ه على ال��االت ال

 وت�عله أك�� مهارة في ال����  ،واس�ع�اداته
ّ
ل�  ت في ال��وف ال����ة �ه وذل� �ع�، وات�اذ الق�ارااإل��ابي

  ).2008سال�، " (مفه�م ال�����"

دارة ت�ف���ة، ت�ه� ح�� أشار إلى أنه إ Spreitzerوق� ب�أ مفه�م ال����� ال�ف�ي في دراسات س��ت�ر

ال�ع�ى وال�فاءة واالس�قالل�ة وال�ع�ر �ال�أث��، و��اب أ� م�ها ال ی�في وج�د : في أر�عة م�ر�ات أساس�ة هي

 Thomas)�عّ�ف ت�ماس وفل�هاوسك�ا  ).2017ق�ق� و��ني، (ل��ه ���ف مع�اه  ،ال����� ت�اماً 

&Velthouse, 1999) ال�� ی��ز م� خالل ع�د م� ال��ارك  ،�أنه ال�اف� ال�اخلي ال��ه��  ال����� ال�ف�ي

  : ال�ي تع�� م�اقف األف�اد ن�� ال�هام ال�ي �ق�م�ن بها في ح�اته�، وه�ه ال��ارك م�ل

و�ق�� �ال�ع�ى ه�ا اس��عار ال���ف ���ة الع�ل ال�� �ق�م �ه ومع�اه، ول�ل� فإن : (Meaning)ال�ع�ى - 1

ف� ب�� م��ل�ات الع�ل واألدوار ال�ي �ق�م بها الف�د م� جهة، واالع�قادات وال��� وال�ل���ات ل�ع�ى ی���� ال��اا

ذات ���ة، و�ذا �ان�  _�ال ش�_م� جهة أخ��، فإذا �ان� ج��ع ه�ه االع��ارات م����ة فإن ال���فة 
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ما �ق�ل ال���ف�ن �أن  و����اً . ن ال���فة ال مع�ى لها�س شع�ر ال���ف ب�ق� ال�ع�ى، أ� أم��اق�ة فه�ا ��

  .أو ع��ما ال ی��اف� ع�له مع ���ه أو ق�راته أو م�ادئه ،ع��ما ت��ن روت���ة" و��ف�ي ال مع�ى لها"

وه�ا في ح��قة األم� �ع�� ع�  ،ً ال�ع�ر �االق��ار وال�هارة وال�فاءة أم� هام ج�ا: (Competence)ال�فاءة - 2

  ).Spreitzer, 1996(م ��هام ع�له ��هارة عال�ة م�� اع�قاد الف�د وثق�ه �ق�رته على ال��ا

فإن  ،إضافة إلى ال�ع�ر �االق��ار وال�فاءة: (Self-Determination)االس�قالل�ة وح��ة ال���ف - 3

����ح له ال�� . وع�ل األش�اء ��ار ع��ما ی�ت�� األم� �اإلن�ازاالس�قالل�ة تع�� ع� شع�ر الف�د �����ه �االخ

 ,.1989Deci(في اخ��ار ال��یل ال��اس� ل��ف�� الع�ل، ��ا ی��اس� مع وجهة ن��ه، وتق�ی�ه ال�اص 

Connell, & Ryan,.(  

  .س��ات���ة واإلدار�ة وال��غ�ل�ة تأث�� الف�د في ن�ائج ال��س�ة اإلوهي درجة : (Impact)ال�أث�� - 4

ة على الع�ل أك��، وال�عاون مع األش�اص ر ��ال����� ال�ف�ي ل�یه� الق��ع�ون ن األف�اد ال�ی� إ

ال������، و���ن�ن أك�� ق�رة على ت�ف�� اح��اجاته�، وت���ل أف�اره� إلى أفعال، ب���ا األش�اص األقل ق�ة 

ال��اع�ة، (ع��ة وان ج��ع األش�اص ل�یه� ال�اجة إلى ال�ع�ر �الق�ة إلى درجة م. ن�ازاً وأقل إ ���ن�ن أقل تأث��اً 

معادلة ال����� ال�ي ت��ه� على  (Bowen and Lawler, 1995)وفي ه�ا االت�اه �ق�م �اون�الول� ).2010

: ، وه�ه ال�عادلةاألس�ة���ا�ة ع�امل أساس�ة ل��اح ال����� في  ، ال�ي ق� تع�ّ أه��ة �ع� ال�ق�مات وال�ق�مات

  "ال��افآت× ال�ع�فة × ال�عل�مات × الق�ة = ال����� "

�أن حاصل ض�ب ه�ه الع�امل األر�عة ی��� أنه ) (Bowen and Lawler, 1995وق� أورد �اون�الول�  

وه�ا ی��� . إذا �ان أ� ع��� م� ه�ه الع�اص� م�او�ًا ل�ف�، فإن ن���ة ال����� ال�ل�ة س�ف ت��ن صف�اً 

ل��ارسة ه�ه الق�ة وه�ه ال���ة، ب��اء م إع�اء األف�اد ق�ة أك�� دون إع�ائه� ال�ع� ال�افي ع��ال���ول�ن 

وح�� رأ� ه�الء العل�اء وت�ار�ه� ال�ي اس��ل��ها م� ال��س�ات ال�ي قام�ا �إج�اء دراسات و���ث . وح��ه

عل�ها، فإّن ال��ارسات اإلدار�ة ال�ي تع�ل على ب� الق�ة وال�ع�فة وال�عل�مات وال��افآت، ت��ح األف�اد حالة 

 (Abilities and capabilities)ال���� وال����� ال����قة م� اإلم�ان�ة والق�رة  ذه��ة خاصة وهي حالة

  .والقابل�ة

  : و�ق�م ال����� على ثالثة أس� هي  

ال�ه���ن ، ش���ة أال یه�د ال��ام ال�اد� وال�ف�ي لل����ع إنه أل� ش�� ال�� في أن ���ن م��لفاً  - 1

ألن ���ن�ا م��لف�� ��ا ی���ون ول�� دون  ،وال�قال�� االج��ا��ة ال��عاون�ن ��اع�ون أول�� ال�اف��� لألن��ة

  .وضع ال��ام االج��اعي في خ��

إن ت�ز�ع ال��ادر في ال����ع ��� أال ���ن فق� ح�� ال�عای�� ال�ع��ل بها لل�فاءة في اإلنفاق، ح��  - 2

  . أخ�� في ال�ف��� ��� األخ� �االع��ار ��قاً 

، ول�� ��قق�ن ی��ق� ���ق غ�� ع��فة؛ فال�ه���ن ال��عاون�ن ال �ف�ض�ن ش��اً إن ال��ازن االج��اعي  - 3

م�ها ال���ص�ة ل���لف  � �لّ ل���ات ت�فّ  االن��ام في ال���ات االج��ا��ة م� خالل تق��� م��نات ال����ع
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. �ر م� ال��اواة اله�ف ه� تغ��� ال��ى والعادات ال�ائ�ة في ال����ع ��ا ��ق� أك�� قو الف�قاء االج��اع���، 

أو شعار ) ال���ة الف�د�ة(ت�� شعار الل���ال�ة ) �ال��اد ال�ه�ي(ی�� ه�ا ال��ار أنه ال م�ال للق�ل 

، أ� أن ی�� ال����� والع�ل وف� رؤ�ة لل����ع غ�� ح�اسة لل��ای�ات )ال�فا� على العادات وال�قال��(ال��اف�ة

  ).Weissberg,1999(وال���ص�ات ال�قا��ة واالج��ا��ة 

ك�ال ال�هام اف��ة األف�اد ب�وره س����� على إال����� ال�ف�ي م� خالل دع�ه ل�فاءة ود دراسةوت��ز 

  ).2017ق�ق� و��ني، (ال���لة له�، وت���ة ق�رته� في ��ادة أنف�ه� م� خالل االس�قالل�ة في ال�ف��� 

 وق� �ه�ت ال�راسة ال�ال�ة م� م�اول�ها ال��� ب�� م�غ���� م� م�غ��ات عل� ال�ف� 
ّ
وه�ا  ،اإل��ابي

  .ال�ف ال�اني ال�ان�� ال����� ال�ف�ي وال��ف� ال�ف�ي ل�� �ل�ة 

  : م��لة ال�راسة

م� خالل ن����ه فق� في ام��ان  ال�ف ال�اني ال�ان�� الق��ار ال��� على م���� ال�ال� في  ن��اً   

ال���الت ال�ي ��ه�ها �ل�ة  ن���ة ازد�اد�ه�ت م��لة ال�راسة ه وزارة ال����ة وال�عل��، فق� ال�زارة ال�� تع�ّ 

ال���ة ردن�ة الهاش��ة، ح�� �عاني ه�الء ال�ل�ة م� ال���� م� ال���الت و في ال��ل�ة األ ال�ان��ة العامة حال�اً 

خ�� في اع��ارات أم��اس�� أ�  ،�اة، و���ل�ن جه�ه� فق� في م�ال واح� ه� ال��ال ال�راسيال� إلىال�ل��ة 

وح�ى ع��  ،وخ�ف وع�لة اج��ا��ة ،ال��اة، و�عاني ه�الء ال�ل�ة م� حاالت غ�� وصع��ة في ت���� ال�ق�

وه�ا  .ت االن��ار، و�ل�أ آخ�ون إلى م�اوال��اب ال�ع� ��االت م� االك��اب ال��ضي ،خ�وج ال��ائج ��ه�

ال�ي أح�ث�ها ن�ائج ال�ان��ة  ،وال�ي ق� ان��ق� م��لة ال�راسة ف�ها م� األزمة) 2015(ما ت���ه دراسة ال��ا�عة 

  .ن���ة ال��ني ال�ل��� في ال����ل ال�راسي ،العامة على ال����� االج��اعي وال���ي

 وم� خالل جل�س ال�اح� مع ع�د م� ال�ل�ة في م�حلة ال�ان��ة العامة ت��� اخ�الف ال�ان�   
ّ
 اإل��ابي

ن ل��ه الق�رة أو�ع�ق�  ،��اب�ةإلى ال��اة ف���� ال�ع� ل��اته ����قة إل�یه� في ال��اة، ح�� ت�فاوت ن��ته� 

خ�ون لل��اة ن��ة ة ل��اته، ب���ا ی��� آإ��اب�و���� ن��ة  ،مل �ال���ق�لأول��ه ���ح و  ،دارة ح�اتهإعلى 

ن ح�اته� س���ن ألى م�اده�، و��ون ، وع�م ت���ه� م� ال�ص�ل إو�ع�ق�ون ��ع��ة ت�ق�� ���حاته� ،سل��ة

  .ال�� ی�غ��ن �ه ول� �ع�ل�ا �ال�ه�ة ال�ي ���ل�ن لها ،فل� �����ع�ا دراسة ال���� م�ل�ة الحقاً 

��اث ع�ل ال�اح� في ه�ه جامعة م�تة وتق���ه للع�ی� م� األك�ا ن�ع� م��لة ال�راسة م� خالل 

وأراد ال�اح� أن �ق�م ���قة .  ال�����ة وال��اض�ات ل�ل�ة ال�ان��ة العامة واال�الع على م��الته� ونف��اته�

  .ن ت�اع� في ت���� ن��ته� لل��اةأج�ی�ة له�الء ال�ل�ة ���� 

 ال�ان� وت�ور م��لة ال�راسة ال�ال�ة في ال��� ع� 
ّ
، م� في ح�اة ال�ال� في م�حلة ال�ان��ة اإل��ابي

، وت��ل� م� مع�فة مق�ار ما تف��ه أ�عاد ال����� ا ال��ف� ال�ف�ي وال����� ال�ف�يه� :ساس��خالل م�غ���� أ

  ردن�ة الهاش��ة؟في ال��ل�ة األ ال�ف ال�اني ال�ان�� ال�ف�ي في ال��ف� ال�ف�ي ل�� �ل�ة 

  :س�لة ال�راسةأ

  :س�لة ال�ال�ةجا�ة ع� األت�اول ال�راسة ال�ال�ة اإل

 ؟ال�ف ال�اني ال�ان�� ما م���� ال����� ال�ف�ي وال��ف� ال�ف�ي ل�� �ل�ة  .1
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 ؟ال�ف ال�اني ال�ان�� �عاد ال����� ال�ف�ي �ال��ف� ال�ف�ي ل�� �ل�ة أ�ه  ما مق�ار ما ت���أ .2

ال�ف ال�اني ل�� �ل�ة  ال��ف� ال�ف�يو  ال����� ال�ف�ي ح�ائ�ة فيه�اك ف�وق ذات داللة إهل  .3

 ل���؟�اخ�الف ا ال�ان�� 

  :أه�اف ال�راسة

ال�ف ته�ف ال�راسة ال�ال�ة إلى ال�ع�ف على م���� ال����� ال�ف�ي وال��ف� ال�ف�ي ل�� �ل�ة   

وج�د �عاد ال����� ال�ف�ي لل��ف� ال�ف�ي، والع�ل على مع�فة ، واس�ق�اء مق�ار ال���� في أال�اني ال�ان�� 

  .الخ�الف ال��� ت�عاً  ،اخ�الفات في ال����� ال�ف�ي ل�� ال�ل�ة

  :أه��ة ال�ارسة

  :ه��ة ال�راسة ال�ال�ة في ��نها ت��� على ال�ان� ال���� والع�لي ��ا یليت��ع أ   

  :األه��ة ال����ة

 ل�فه�م�� م� مفا��� عل� ال�ف�  �� ت�سعتق� ت�اول ال�راسة ال�ال�ة   
ّ
مفه�م ال�����  :ه�ا ،اإل��ابي

الزد�اد ال�راسات ال�ي ت�عى ل�راسة ه�ی� ال��ض�ع��، ��ا ت�عى م� ناح�ة  وال��ف� ال�ف�ي، ن��اً  ،ال�ف�ي

، وه� الف�ة ال�ي ت�جه له� ه� م�احل ال�ل�ة خالل ال��حلة ال�راس�ةل�ي ته�� �ف�ة م� الف�ات تع� م� أ ن���ة 

  .��اب���إو��� تغافل ��نه�  ،سةو��� ال����� عل�ه� م� ناح�ة ال�را ،ض�اءاأل

  :ه��ة الع�ل�ةاأل

رشاد ال�ل�ة ���حلة ال�ان��ة، إأن تق�م معل�مات إضا��ة تف�� ال��ش�ی� في ح�� ���� لل�راسة ال�ال�ة   

م� مقای��  وان ���ف��أوت���� ال��ت� وال�غ� عل�ه� م� خالل ن�ائج ال�راسة ال�ال�ة، ��ا ���� لل��ش�ی� 

س� في تقل�ل ال��ت� وال�ان� ال�ل�ي ال��جه األ ��اً �ل�ة ���حلة ال�ان��ة، وتف�� أال�راسة ال�ال�ة في ت���� ال

  .ة على ال�ل�ة في ه�ه ال��حلة م� م�احل ال��اة ال�ه��ةاإل��اب�ّ وال����� على ال��ان�  ،ألب�ائه�

  :ال�راسات ال�ا�قة

خ��ة �ة في اآلونة اآلن ال�راسات ت��ه ���سات ال�ا�قة فق� وج� أل�اح� لل�رام� خالل اس�ع�اض ا  

و���ا یلي أب�ز ال�راسات ذات ال�لة �ال�راسة  ل�راسة م�غ��ات ال�راسة ال�ال�ة ول��ها ال ت��� ال��غ���� معاً 

  :ال�ال�ة

ألی�، ال��ف� ��افع نف�ي ل�� م�م�ي ألعاب االون ) Chine-Ching, 2007(ت�اول� دراسة ش�� ش�ج 

�الب ذ��ر م� ال�عل�� ال�ان�� ب�ای�ان ح�ل�ا على درجات م�تفعة على م��اس ) 10(ت�ّ�ن� ع��ة ال�راسة م� 

ال��ف� وال�ع��� وصع��ة : إدمان اإلن��ن� ل��نج، وم� خالل ال��ل�ل ال��في الس��ا�اته� ت�صل� ال�راسة إلى

ن��ن� ت�تفع ل�یه� ال�وافع ال�اخل�ة، �ال��ف�، وم���� ن م�م�ي اإل� م� أه� دوافع إدمان اإلن��ن�، إال�ه�ة �ان

ن تأث��ه�ا م��ودًا خاصة ع��ما �ان� اال���ح، وال�ل�ك االس���افي، وأن ال��ف�ات ال�ارج�ة وال��افآت �

  .ت���ات األداء م�تفعة
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ن�ة، ن�ادور ت���ة ال��ف� في ال�عادة اإل) Sahoo, &Sahu, 2009(ت�اول� دراسة ساه�و وساه� ك�ا 

ح�� رأوا أن ال�عادة تع��� على ت��فات�ا ول�� على ال��وف، وع�ل� ال�راسة ال�ال�ة على مع�فة دور ال��ف� 

م� ال�الغ�� م� ��تاك ) 128(لى ال�عادة، ول��ق�� ه�ف ال�راسة ت� اخ��ار ع��ة بلغ� إفي ال�ص�ل 

إلى أن ال��ف� ی�ت�� ب�رجة ����ة ئج ال�راسة و���ان��ار، وت� ت���� م��اس ال��ج�ه ال��اتي وال��ف�، ت�صل� ن�ا

  .ال�ضا ال�ام لل��اة، م�ا ���� الى أن األف�اد ال�ع�اء ل�یه� درجة عال�ة م� ال��ف��

�� ع��ة م� ال��اهق�� ال��ف� ال�ف�ي والقل� االج��اعي لح�ل دراسة ) 2010(ج�� ال�هاص أ

�اس ، وق� ت� اس���ام م�)256(ت��ن� ع��ة ال�راسة م� ، )إكل�����ة –دراسة س���م���ة (� ن��نم����مي اإل

ن��ن� دمان األم��اس م�اقف القل� االج��اعي م� إع�اد ال�اح� وم��اس إع�اد ال�اح�، و ال��ف� ال�ف�ي م� إ 

ب�� أ�عاد ال��اف� ، ت�صل� ن�ائج ال�راسة إلى وج�د ارت�ا�ات م�ج�ة )2001(ع�اد ح�ام ال�ی� ع�ب م� إ 

ال��ور ال�لقائي م� م��اس ال��ف�  ُ�ع��عاد القل� االج��اعي، وع�م وج�د ارت�ا�ات دالة ب�� ال�ف�ي وج��ع أ

دالة ص�قاء م� م��اس القل� االج��اعي، وع�م وج�د ف�وق � ضعف ال�ق�ل االج��اعي وقلة األُ�ع�ال�ف�ي و 

  .�عاد ال��ف� ال�ف�يأب�� م��س�ات ال���ر واإلناث م� ال��اهق�� م����مي اإلن��ن� في ج��ع  ح�ائ�اً إ

إلى ن�� ال�عي ل�� �ل�ة جامعة ���ة �ال�أث��ات ال�ل��ة للع�ل�ة ) 2013(ه�ف� دراسة ج��ور� ك�ا 

اإلعالم�ة، ومع�فة االخ�الف في وجهات ن�� أع�اء ه��ة ال��ر�� ن�� دواعي ت���� ال��اب ال�امعي م� 

 ،فق�ة) 18(أجل ذل� ص�� ال�اح� اس��انة ت��ن� م� م�اجهة ه�ه ال�أث��ات ال�ل��ة للع�ل�ة اإلعالم�ة، وم� 

وق� ت��ن ال����ع األصلي لل�راسة م� ج��ع . أن ت� ال�أك� م� ص�قها وث�اتها ع�� ،وزع� على أر�عة أ�عاد

م� ال���ر ) 216(أع�اء ه��ة ال��ر�� في �ل�ات ال����ة وال����ع والعل�م وه��سة ال�اس�ات، وال�الغ ع�ده� 

ت���� أداة  ع��ع�� ه��ة ت�ر�� م� ال���ر واإلناث، و ) 174(اخ��� م�ه� ع��ة ع��ائ�ة م��نة م�  ،واإلناث

ال�راسة على أف�اد الع��ة و�ج�اء ال�عال�ات اإلح�ائ�ة الالزمة أ�ه�ت ن�ائج ال�راسة م�افقة أع�اء ه��ة ال��ر�� 

�أث��ات ال�ل��ة للع�ل�ة اإلعالم�ة، ��ا ب�رجة ����ة على ج��ع دواعي ت���� ال��اب ال�امعي م� م�اجهة ال

  .أ�ه�ت ن�ائج ال�راسة ال���ان�ة ع�م وج�د ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة ب�� ال���ر واإلناث تع�� ل��غ��ات ال�راسة

ال�ع�ف إلى ال�ع�قات ال��ت��ة �ال����ل ال�راسي ل�� �ل�ة  )2015(دراسة ال��ا�عة ه�ف� وق� 

، وما إذا �ان� ر��إ �ة ال�اج��� وغ�� ال�اج���، وأول�اء أم�ره� في م�اف�ةال�ل ال�ان��ة العامة م� وجهة ن��

. ه�اك ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة في ه�ه ال�ع�قات تع�� ل��غ��ات ال���، وم�ان اإلقامة، وف�ع ال�راسة

فق�ة، وزع� ) 36(لل�ع�قات ال��ت��ة �ال����ل ال�راسي ت��ن م�  أع� ال�اح� م��اساً  ول��ق�� أه�اف ال�راسة

، م�ل م�ار�اً ) 1022(ت��ن� ع��ة ال�راسة م� . ال�ات�ة وال�عل���ة واالج��ا��ة: على ال��االت ال�الثة، وهي

أ�ه�ت ال��ائج وج�د م���� م��س� م� ال�ع�قات . م� أول�اء األم�ر) 511(، وةو�ال� �ال�اً ) 511(م�ه� 

م�  �ه�وا م���� م�تفعاً ، مقارنة �غ�� ال�اج��� ال�ی� أل��ت��ة �ال����ل ال�راسي ل�� ال�ل�ة ال�اج���ا

تع�� ل��غ��ات ال��� وم�ان  ،ال�ع�قات، وع�م وج�د ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة في م���� ال�ع�قات ��ل

وال�عل���ة تع�� ل��غ�� ف�ع  ال���، في ح�� وج�ت ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة في م�الي ال�ع�قات ال�ات�ة

 . ال�راسة ل�الح �ل�ة اإلدارة ال�عل�مات�ة

لل�ع�ف على م���� ال��ف� ال�ف�ي ل�� �ل�ة جامعة ) (Abu ased, 2015ه�ف� دراسة أب� اسع� ك�ا

م�تة في م�اف�ة ال��ك وعالق�ه ���ون�ه� ال�ف��ة، ول��ق�� أه�اف ال�راسة ت� اخ��ار ع��ة م� �ل�ة م�حلة 
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و�ال�ة، ول��ق�� أه�اف ال�راسة ت� ت�ج�ة م��اس ال��ف�  �ال�اً ) 830(ال��ال�ر��س في جامعة م�تة ب�اقع 

� ال�ف�ي وال��ونة ال�ف��ة أن م���� ال��فإلى ال�ف�ي وت���� م��اس ال��ونة ال�ف��ة، ت�صل� ن�ائج ال�راسة 

ع��ة ��ل، ��ا ت�صل� ن�ائج ال�راسة إلى ل�� ال ل�� اإلناث، وق� جاء م��س�اً  م��ف� ل�� ال���ر وم��س�

وج�د عالقة ارت�ا��ة ب�� ال��ف� ال�ف�ي وال��ونة ال�ف��ة، وق� ت��� أن ال��ف� ال�ف�ي ال ���لف �اخ�الف ال��ع 

االج��اعي، ول��ه أف�ل ل�� ال�ل�ة ذو� ال����� ال����لي األعلى، وأف�ل ل�� �ل�ة ال��ة ال�ال�ة في 

  .ال�امعة

إلى ال�ع�ف على �قاء أث� م��وع ال�قة �ال�ف� ل�� �ل�ة ال�ان��ة  )2016( دراسة ال�وایلةه�ف� ك�ا 

وت� . العامة، �اإلضافة إلى ال�ع�ف على العالقة ب�� ال�قة �ال�ف� و�ل م� ال�ل�ك الع�واني وال����ل ال�راسي

�ة ال�راسة على س� م�راس في اش��ل� ع�. اس���ام ال��هج ال�����ي؛ وذل� ل�الءم�ه ل���عة وأه�اف ال�راسة

واش��ل� أدوات ال�راسة على م��اس . �ال�اً  )300(�ا م���عه �ال���� ب�اقع خ���� �ال�ًا م� �ل م�رسة، 

وأ�ه�ت ن�ائج . ) 2008(ال�قة �ال�ف� م� إع�اد ال�اح�ة وم��اس ال�ل�ك الع�واني م� إع�اد ج�ال ال�ی� 

� ُ�ع�� م��س�ات درجات �الب ال����عة ال������ة في ال��اس�� الال�راسة وج�د ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة ب�

ت���� ال���وع ل�الح ال��اس ال���عي، ووج�د عالقة دالة وسال�ة ب�� ال�قة  ع��وال���عي ل���اس ال�قة �ال�ف� 

ني ال�ف ال�ا�ال�ف� وال�ل�ك الع�واني، ووج�د عالقة دالة وم�ج�ة ب�� ال�قة �ال�ف� وال����ل ل�� �ل�ة 

  .ال�ان�� 

لل�ع�ف على فعال�ة ب�نامج إرشاد� ����� إلى ال����� ال�ف�ي في ) 2017(سع� ته�ف دراسة أب� أو 

ت���� ال�ضا ال��اتي واألمل ل�� ال�ل�ة في ال��حلة ال���س�ة م� ال�ف�ف ال�ا�ع وال�ام� وال�اسع م� ذو� 

، م�ارس في م�اف�ة ال��ك ��ار �ل�ة م� أر�عال�راسة ت� اخ األس� ال�ف��ة في م�اف�ة ال��ك، ول��ق�� أه�اف

، وت� تق��� ال�ل�ة إلى م���ع��� �ال�ًا و�ال�ة) 64(ة ال�راسة م� ت�زع�ا في أر�ع م���عات، ح�� ت��ن� ع��

، ول��ق�� أه�اف ال�راسة )16(، و�ناث )16(وم���ع��� ضا����� ذ��ر ) 16(و�ناث ) 16(ت�������� ذ��ر 

، وال���ر م� ق�ل  (Festinger’s&Easterlin, 2001)ال�ضا ال��اتي لف�����زو�����ل��ت� اس���ام م��اس 

، )2004ع�� ال�ال�، (ال�ع�ب م� ق�ل   (Snyder)، ��ا ت� اس���ام م��اس األمل ل��ای�ر)2014ال��ای�ة، (

ألمل ل�� ال�الب ك�ا ت� ت���� م��اس ال�ف�� األس��، و��اء ب�نامج إرشاد� ج�عي ل����� ال�ضا ال��اتي وا

أن ال��نامج اإلرشاد� �ان فعاًال في إلى ����� إلى ال����� ال�ف�ي، ت�صل� ال��ائج ، م� ذو� األس� ال�ف��ة

ت���� ال�ضا ال��اتي واألمل ل�� �ل�ة أع�اء ال����ع��� ال��������� مقارنة مع �ل�ة أع�اء ال����ع��� 

  .ف�وق ب�� �ل�ة ال����ع��� ال��������� تع�� لل��ع االج��اعيال�ا�����، ��ا ت�صل� ال��ائج إلى ع�م وج�د 

  :ال�عق�� على ال�راسات ال�ا�قة

مع  ال�ف ال�اني ال�ان�� م� خالل اس�ع�اض ال�راسات ال�ا�قة ل� ت���ق ال�راسات ال�ا�قة ل�ل�ة 

 ال�ان� 
ّ
م� ال�راسات ن ت��ف�� ال�راسة ال�ال�ة أ، وه�ا ما ت�اول ال�راسة ال�ال�ة ال��� ع�ه، و���� اإل��ابي

 .دوات وم�ه��ة ال�راسة وم�اق�ة ال��ائجال�ا�قة في ت���� األ

  :ال�راسة م��ل�ات

  : ال�ان��ة العامة�ل�ة 
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ك�ال و�ردن�ة الهاش��ة ال�ی� ل�یه� م�حلة ان�قال�ة ب�� ال��رسة ه� �ل�ة ال�ان��ة العامة في ال��ل�ة األ

تع�ها وزارة ال����ة وال�عل�� وعلى م�ار م�ة م��انات الق�م�ا ، وتاالم��ان ال�زار� ن ن���ا في �ع� أ ال�عل�� العالي

  .غال�اً  س�ة 19-17م� الع�� ب��  ، و��لغ�ن واح�ة �ال��ة

 Psychological Flowال��ف� ال�ف�ي 

و����د ه�ا ه� خ��ة م�ال�ة ت��ث ل�� الف�د م� وق� آلخ� ع��ما ی�د� ال�هام �أق�ى درجات األداء، 

ال��ف� م� خالل االن�غال ال�ام �األداء، وان�فاض ال�عي �ال�مان وال��ان أث�اء األداء، ون��ان اح��اجات ال�ات، 

�ال�رجة ال�ي ج�ائ�ا و�ع�ف إ). 2010ال�هاص، (وال��ور ال�لقائي ال����ب �ال�ه�ة وال��عة أث�اء ال��اة 

  .ال�الي ���ل عل�ها ال�ال� في ال���اس ال���ر �ال���

 Psychological Empowerment: ال����� ال�ف�ي

و�ع�ي . رة واالس�قالل�ةه� ال�ع�ر ال�اخلي وال��جه ن�� الع�ل وت���ل في أه��ة الع�ل، ال�أث��، ال��ا

وق� ، (Spreitzer, 1996)ن�ان ودع� ن��ه ال�ف�ي ��ا ��ق� تفع�ل ق�راته واس�ع�اداته و���حاته ته��ة اإل

�أنه الع�ل�ة ال�ي ی�� ف�ها ت���� ش�� ما ل���لى ال��ام  (Murrell & Meredith, 2000)م�رال�م�دی�ع�فه 

��ا �ع�ف �أنه م�� ق�رة الف�د على ت���� وت���ة ل ال��ر�� وال�قة وال�ع� العا�في، ����ول�ات أك�� م� خال

ذ الق�ارات ال��اس�ة في م�اقف ال��اة على ال���� وات�ا ما ل��ه م� ق�رات واس�ع�ادات نف��ة، ت�عله قادراً 

�ال�رجة ال�ي ���ل عل�ها ال�ال� في ال���اس ال���ر �ال���  ج�ائ�اً و�ع�ف إ ،)2015ع��ال�الم، (ال���لفة 

  .ال�الي

  ال��ه��ة وال�����

  : م�ه��ة ال�راسة

  .م�ِه ل��ض�ع ال�راسةءن��ًا ل�ال ال��ل�لي ال����� ت� اس���ام ال��هج ال�صفي 

  : م���ع ال�راسة

 ��اً وه� ما ���ى أ ،في م�اف�ة ال��ك ال�ف ال�اني ال�ان�� �الب ن م���ع ال�راسة م� ج��ع ت��ّ 

  .و�ال�ة �ال�اً ) 8840( �وال�الغ ع�ده) ال�اني ثان�� (�ال��ج�هي 

  : ع��ة ال�راسة

 و�لغ� ع��ة ال�راسة، ال�الب وال�ال�اتت� اخ��ار أف�اد ع��ة ال�راسة م� خالل الع��ة الع��ائ�ة م� 

، م��اساً ) 422( ال����لةغ��  ال�قای��اس��عاد  ع��، وق� وصل ع�د أف�اد ع��ة ال�راسة و�ال�ة اً �ال�) 450(

  .م� م���ع ال�راسة%) 4.7(و���ل�ن ما ن���ه  ،ناثم� اإل) 145(م� ال�الب و ) 277(� وم�ه

  : أدوات ال�راسة و�ج�اءاتها

  :ال����� ال�ف�ي وم��اس ال��ف� ال�ف�يم��اس : ل��ق�� أه�اف ه�ه ال�راسة ت� اس���ام األدوات اآلت�ة

  م��اس ال����� ال�ف�ي: أوال

ع�� ال�الم (دب ال���� وال�راسات ال�ا�قة ال����� ال�ف�ي م� خالل الع�دة إلى األ ت� ت���� م��اس

، وق� ت��ن ال���اس �ال��رة )2012؛ وال�اني، 2017؛ وس��ة ول��فة، 2015، ب� ال��� وم���د و����� أو 

  :فق�ة وأ�عاد أر�عة هي) 36(األول�ة م� 
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ال�ع�ى ه� ال��اس� ب�� م��ل�ات أداء مهام ال��اة و��� األم ال�اصة والفق�ات ال�ي ت���ه م� : ال���ر األول

)1-9( 

و ال�هام ����قة ج��ة، �فة أاتها وق�راتها ض�ور�ة ألداء ال��ال�فاءة وهي مع�ق�ات األم �أن مهار : ال���ر ال�اني

 )18- 10(والفق�ات ال�ي ت���ه 

م على ال���ف ����ة في ال��اقف ال���لفة، والفق�ات ال�ي ت���ه م� ح��ة ال���ف ه� ق�رة األ: ال���ر ال�ال�

)19-27.( 

  ).36-28(على ال��اة والفق�ات ال�ي ت���ه م�  ح����اً  األث� ه� االع�قاد ل�� األم �أن لها تأث��اً : ال���ر ال�ا�ع

  : ج�اء ما یلي�ج�ة لل���ة وأله�اف ال�ارسة ت� إال� ع��ولل�أك� م� م�اس�ة ال���اس 

م� أع�اء ه��ة ال��ر�� وذو� ) 10(ت� ع�ض األداة ���رته األول�ة على : ال��ق ال�اه��  .1

ب�ض�ح ال��اغة، وان��اء الفق�ات لألداة، و�ب�اء أ�ة  االخ��اص في جامعة م�تة، و�ل� م�ه� إب�اء ال�أ�

على  لل��� على صالح�ة الفق�ات، و��اءً  ،م���اً ) 8(ج�اع �ال��ف أو اإلضافة، وت� اع��اد إ مالح�ات ت�عل�

 .�ة فق�ةفق�ة م� الفق�ات ول� ی�� ح�ف أو إضافة أ) 12(عادة ص�اغة لغ��ة رأ� ال������ ت� إ 

 �ة ال��ق على �لّ ت� ح�اب معامالت االرت�ا� ب�� أداء أف�اد ع�ّ ): ال�اخلياالت�اق (ص�ق ال��اء  .2

وال�الغ ع�ده�  ،فق�ة م� فق�ات م��اس ال����� ال�ف�ي م� خالل ت���� األداة على أف�اد الع��ة االس��ال��ة

ن أن ج��ع ��س� � م� خالل معامل ارت�ا� ب�ال�ا و�ال�ة م� خارج ع��ة ال�راسة وداخل ال����ع، وق� ت��ّ ) 30(

ب��  معامالت االرت�ا� ب�� الفق�ات وال�رجة ال�ل�ة ت�اوح� وق� ،)α=0.01(ال�اللة الفق�ات دالة ع�� م���� 

 .)0.76-0.51(ب��  ، ��ا ت�اوح� معامالت االرت�ا� ب�� األ�عاد وال�رجة ال�ل�ة)0.68- 0.42(

ات األداة م� خالل ت���قها على ع��ة ت� ال��ق� م� ث�: ال��ات ����ق�ي االعادة واالت�اق ال�اخلي .3

 وا، وم� خارج ع��ة ال�راسة، م�� أب�ال�ف ال�اني ال�ان�� �ال�ة م� �ل�ة �ال�ا و  )30(اس��ال��ة م��نة م� 

ر��ة في ت���� ال���اس، وت� ح�اب معاملة ال��ات ����قة اإلعادة �فاصل زم�ي مق�اره ثالثة أساب�ع، ح�� 

، ��ا ت� ال��ق� م� )0.87-0.80(ولأل�عاد ب��  )0.85(ب�رجة �ل�ة بلغ� ���ة معامل ال��ات ����قة اإلعادة 

و�لغ� ���ة معامل ال��ات ����قة االت�اق ال�اخلي  ،)االت�اق ال�اخلي(��ون�اخ ألفا ل�عادلة  وفقاً  ،ث�ات األداة 

 . ، وهي ��� م�اس�ة في ال�راسات ال�����ة)0.85-0.80(ولأل�عاد ب��  ،)0.83(

  :ت���� وت���ح وتف��� ال���اس

 ،��اب�ة، ُ��اب عل�ها ب��ر�ج خ�اسيفق�ة وج��عها فق�ات إ) 36(ئ�ة م� ن ال���اس ���رة نهای���ّ     

وتع�ى ع��  ،م�اف�درجات، و��رجة ) 5(، وتع�ى ع�� ت���ح ال���اسم�اف� ���ة: (ت�ة����ل ال��ائل اآل

 ،وغ�� م�اف� ���ةتع�ى درج���،  وغ�� م�اف�درجات، ) 3(وتع�ى  م�ای�درجات، ) 4(ت���ح ال���اس 

 اس���ام ال��� ل�ف��� ال�رجة ال�ي ی��ّ  ،��ل عل�ها ال�ال��ول�ف��� اإلجا�ات ال�ي ). وتع�ى درجه واح�ة

-5=أدنى خ�ار  –ع�د ال���، أعلى خ�ار /أصغ� ���ة –أك�� ���ة = ن ال���،ح�� إ���ل عل�ها ال�ال�

، ث� ی�� 1.33=4/3: ك�ا یلي) 3(اخ��ارها وع�دها  ، ث� ی�� تق��� الف�ق على ع�د ال�����ات ال�ي ت�ّ 4=1

للفق�ة ال�اح�ة ت�ل على م���� م��ف� م� ) 2.33- 1(ال�رجة م� ة، فإلى ال�� األدنى ل�ل ف�) 1.33(إضافة 

م��س� م� ت�ل على م����  ،للفق�ة ال�اح�ة) 3.66-2.34(ال�رجة م� ، و ال�ال� لل����� ال�ف�يام�الك 

ى م���� م�تفع م� ام�الك ت�ّل عل ،للفق�ة ال�اح�ة) 5- 3.67(، وال�رجة م� ام�الك ال�ال� لل����� ال�ف�ي

  .لل����� ال�ف�ي ال�ال�
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  م��اس ال��ف� ال�ف�ي: ثان�اً 

ال���ج� م� ق�ل (Jackson, & Marsh, 1996)ت� اس���ام م��اس ال��ف� ال�ف�ي ل�اك��ن ومارش 

  : ج�اء ما یليال�ارسة ت� إ لل���ة وأله�اف ولل�أك� م� م�اس�ة ال���اس ،)2014(ال��ادی� 

م� أع�اء ه��ة ال��ر�� وذو� ) 10(على  ت� ع�ض األداة ���رته األول�ة: ال��ق ال�اه��  .1

، و�ل� م�ه� إب�اء ال�أ� ب�ض�ح ال��اغة، وان��اء الفق�ات لألداة، و�ب�اء أ�ة م�تةاالخ��اص في جامعة 

على  لل��� على صالح�ة الفق�ات، و��اءً  م����� )8(ج�اع �ال��ف أو اإلضافة، وت� اع��اد إ مالح�ات ت�عل�

 .غة لغ��ة ل�ع� الفق�اتعادة ص�اإ رأ� ال������ ت� 

 �ة ال��ق على �لّ ت� ح�اب معامالت االرت�ا� ب�� أداء أف�اد ع�ّ ): االت�اق ال�اخلي(ص�ق ال��اء  .2

) 30(وال�الغ ع�ده�  ،� ال�ف�ي م� خالل ت���� األداة على أف�اد الع��ة االس��ال��ةفق�ة م� فق�ات م��اس ال��فّ 

� م� خالل معامل م� خارج ع��ة ال�راسة وداخل ال����ع، وق� ت��ّ  ،ال�ف ال�اني ال�ان�� �ال�ة م� و  �ال�اً 

 ).0.69- 0.38(ب��  ال��� وق�ت�اوح�) α=0.05(ال�اللة  � ارت�ا� ب��س�ن أن ج��ع الفق�ات دالة ع�� م��� 

ت� ال��ق� م� ث�ات األداة م� خالل ت���قها على ع��ة : عادة واالت�اق ال�اخليال��ات ����ق�ي اإل .3

وا ، وم� خارج ع��ة ال�راسة، م�� أب�ال�ف ال�اني ال�ان�� �ال�ة م� �ل�ة و  �ال�اً  )30(م��نة م�  ،اس��ال��ة

ر��ة في ت���� ال���اس، وت� ح�اب معاملة ال��ات ����قة اإلعادة �فاصل زم�ي مق�اره ثالثة أساب�ع، ح�� 

��ون�اخ ألفا ل�عادلة  وفقاً  ،األداة  ، ��ا ت� ال��ق� م� ث�ات)0.89(بلغ� ���ة معامل ال��ات ����قة اإلعادة 

، وهي ��� م�اس�ة في ال�راسات )0.85(و�لغ� ���ة معامل ال��ات ����قة االت�اق ال�اخلي  ،)االت�اق ال�اخلي(

 . ال�����ة

  :ت���� وت���ح وتف��� ال���اس

ب��ر�ج خ�اسي ��اب�ة، ُ��اب عل�ها إفق�ة وج��عها فق�ات ) 30(ی���ن ال���اس ���رة نهائ�ة م� 

وتع�ى ع�� ت���ح  ،درجات، و��رجة ����ة) 5(، وتع�ى ع�� ت���ح ال���اسك���ة ج�اً : (����ل ال��ائل اآلت�ة

 وتع�ى درجة درجات، وم��ف�ة تع�ى درج���، وم��ف� ج�اً ) 3(وتع�ى  ،درجات، وم��س�ة) 4(ال���اس 

���ل عل�ها ��ام ال��� ل�ف��� ال�رجة ال�ي ی�� اس� اإلجا�ات ال�ي ���ل عل�ها ال�ال�ول�ف��� ). واح�ة

، ث� ی�� 4=1-5=أدنى خ�ار  –ع�د ال���، أعلى خ�ار /أصغ� ���ة –أك�� ���ة = ن ال���، ح�� إال�ال�

) 1.33(، ث� ی�� إضافة 33. 1=4/3: ك�ا یلي) 3(تق��� الف�ق على ع�د ال�����ات ال�ي ت� اخ��ارها وع�دها 

ال�ال� للفق�ة ال�اح�ة ت�ل على م���� م��ف� م� ام�الك ) 2.33-1(ال�رجة م� فإلى ال�� األدنى ل�ل ف�ة، 

للفق�ة ال�اح�ة ت�ل على م���� م��س� م� ام�الك ال�ال� لل��ف� ) 3.66-2.34(ال�رجة م� لل��ف� ال�ف�ي، و 

  .ال�ف�ي للفق�ة ال�اح�ة ت�ّل على م���� م�تفع م� ام�الك ال�ال� لل��ف�) 5-3.67(ال�ف�ي، وال�رجة م� 

  

  :ن�ائج ال�راسة

في ال��ل�ة  ال�ف ال�اني ال�ان�� ل�� ال�الب في ال��ف� ال�ف�ي ال����� ال�ف�ي و ما ه� م���� : ال��ال األول

 ردن�ة الهاش��ة؟األ

ال�����  لإلجا�ة على ال��ال األول ت� ح�اب ال���س�ات ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة ل����� 

ت�ه� ال��ائج ح�� ، في ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة ال�ف ال�اني ال�ان�� ال�الب في ال��ف� ال�ف�ي ل�� ال�ف�ي و 

  :�ال��ول ال�الي
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  )1(ج�ول 

  ال���س�ات ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة لل����� ال�ف�ي وال��ف� ال�ف�ي ل�� �ل�ة ال�ف ال�اني ال�ان�� 

  ال�����   االن��افات ال���ار�ة   �اب�ة ال���س�ات ال�  أ�عاد ال���اس    ال���اس

  م��ف�  0.56  2.01 ال�ع�ى م��اس ال�����

 م��ف�  0.45  1.95 ال�فاءة 

 م��ف�  0.67  2.33 ح��ة ال���ف 

 م��ف�  0.59  2.29 األث�

ال����� ال�ف�ي 

  ك�ل 

 م��ف�  0.44  2.15

 م��ف�  0.59  2.18    ال��ف� ال�ف�ي ��ل

  

س�اء على  م���� شع�ر ال�الب وال�ال�ات �ال����� ال�ف�ي �ان م��ف�اً  أن) 1(ی���� م� ال��ول 

وان��اف م��ار�  ،)2.15(� ال��ابي ال�لي ����س� ح�ابي ح�� جاء ال���س ،�عاد األر�عةال�رجة ال�ل�ة أو األ

ة ة في ح�اة ال�ال� ب�رجاإل��اب�ّ ، وعلى صع�� م��ل جاء ال��ف� ال�ف�ي ��ل وه� م� الع�امل )0.44(

ن ال�ل�ة ���ل عام ��ع�ون ، م�ا ی�ل على أ)0.59(وان��اف م��ار� ) 2.18(����س� ح�ابي بلغ  ،م��ف�ة

ن���ة ال��ف ال�ائ� على م��ق�له� م� جهة، ون���ة لل�غ��  ،م الق�رة على ال����� ال�ف�ي وال��ف� ال�ف�يُ�ع�

م ال���� م� ت�ق�� ُ�ع�خ��، ون���ة اع�قاده� أة ال�ف��ة ال�ي ��ع�ون بها ن���ة دخ�له� لل��حلة ال�ان��ة م� جه

وال��ف� ال��تفع م� جهة ثال�ة، ون���ة  �اإلن�ازوع�م الق�رة لغا�ة اآلن م� ال�ع�ر  ،��ابي في ح�اته�شيء إ

فه� ال ��ار��ن  ،خ� في ال��اة�ل في ه�ه ال��حلة واب�عاده� ع� أ� إن�از آال�راس�ة وال��� �األم�ران�غاله� 

ن��ة ر�اض�ة حلة ���مة ال����ع، وال �ق�م�ن �أفي ال��اس�ات االج��ا��ة، وال ��اه��ن به�ه ال��  �الغال�

  .ول�ل� ع�� ال�ل�ة ع� وج�د م���� م��ف� م� ال����� ال�ف�ي وال��ف� ال�ف�ي ل�یه� ،م�اس�ة

ون���ة لل�غ� ال��ج�د في  ،ردن�ة الهاش��ةن ال�ل�ة في ه�ه ال��حلة الع���ة ال�ه�ة في ال��ل�ة األإ

أن س��ة و���غل�ن �ال��اة ال�راس�ة، و�ع�ق�ون ة االج��ا��ة واألاإل��اب�ّ ت��قف ل�یه�  ،ام��ان ال�ان��ة العامة

م� م���� في ح�اته�، فال��اح ال�راسة هي اله�ف األه� في ح�اته�، ح�� تعّ� ال��حلة ال�ان��ة ل�یه� ���ا�ة أ

أس��، ب���ا ، ورضا م���عي و ل�ام��ة وال���ل على مه�ة م�اس�ةن�الق لل��اة اف�ها ی��ت� عل�ه ف�صة لال

، وع�م الق�رة على ت�ق�� ن الف�ل في ه�ه ال��حلة ی��ت� عل�ها ال��� وال�ع�ر �فق�ان ال�ع�ى وال���ةفإ

  .ه�اف ال��ات�ة �ال��ل ال���حاأل

�� ال�ف�ي ل�� ال��اب وال��� في ال�ي وج�ت ارتفاع في ال��� )2013(ج��ور� وت��لف ع� دراسة 

وال�ي وج�ت  ،)(Abu ased, 2015سع� أب� أك�ا ت��لف ع� دراسة . لى اخ�الف الع��ةإاالخ�الف �ع�د 

  .وه� �ل�ة جامعة ��اً ألى اخ�الف الع��ة ال�ف�ي وال��� في االخ�الف �ع�د إم���� م��س� م� ال��ف� 

 ال����� ال�ف�ي �ال��ف� ال�ف�ي ل�� �ل�ة ال��حلة ال�ان��ة؟�عاد ه أ� ما مق�ار ما ت���أ: ال�انيال��ال 

ال�ف ال�اني ل�� ال�الب في  ال��ف� ال�ف�يفي  أ�عاد ال����� ال�ف�يولل�ع�ف على م�� م�اه�ة 

  )2(وذل� ��ا ی��ح م� خالل ال��ول ) enter(ت� اس���م ت�ل�ل االن��ار ال��ع�د، ����قة  ال�ان�� 

  )2(ج�ول 
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ال�ف ال�اني ال�ان�� ل�� ال�ل�ة في  أ�عاد ال����� ال�ف�ين�ائج ت�ل�ل االن��ار ال��ع�د ل�راسة م�� م�اه�ة 

  في ال��ف� ال�ف�ي

  ُ�ع�ال
معامل 

  االن��ار

 ب��ا 

  )معامل االرت�ا�(
  ���ة ت

م���� 

  ال�اللة
R 

R2 

 معامل ال���ی�

 0.00 13.79   0.63  ال�اب�

0.97  0.94  

 0.00 12.89 0.14 0.45 ال�ع�ى

 0.00 19.31 0.45 0.59 ال�فاءة 

 0.00 43.36 1.30 1.15 ح��ة ال���ف 

 0.00 22.77 0.60 0.61 األث�

 ،)0.94(�ف�� ���الي  أ�عاد ال����� ال�ف�يال��غ�� ال���قل وه� ی���� م� ال��ائج لل��ال ال�الي أن   

  .ال��ف� ال�ف�يم� ال��غ��ات ال�ا�عة وه� 

م�ا ی�ل على أن ه�اك عالقة ق��ة ب�� ال����� ال�ف�ي وال��ف� ال�ف�ي ، ف�ل�ا زاد ال����� ال�ف�ي 

�عاد لل����� ال�ف�ي ق� ساه�� ���ا ��او� أن ج��ع األزادت ل�� الف�د الق�رة على ال��ف� ال�ف�ي، و��ه� 

ن �ل�ا ام�ل� ت����ًا نف��ًا، فإل��ن الف�د ��اب���، و إل��ن ال��غ����  م� ال��ف� ال�ف�ي، و�ع�د ذل� ن��اً %) 94(

ن ذل� ی�ل على وج�د ال����� إف ًا،نف�� اً ل��ه ق�رة على ال��ف� ال�ف�ي، والع�� ص��ح �ل�ا ام�ل� الف�د ت�فق

  .ال�ف�ي ل��ه

ة ح�� ُ�ع�على تف��� لل��ف� ال�ف�ي جاء في اال�الع على األ�عاد األر�عة أن أ و�الح� م� خالل 

ن ال�ل�ة في �اء زاد م� ت�فقه ال�ف�ي، و���و أ��ا � ،ك�� ح��ة لل���ف�ى �ل�ا �ان الف�د أال���ف، ��ع

س�ة ت���� ��ع�� ش�ون ح�اته� فال ���ح لل�ل�ة ن األإول�ل� ف ،ال�ف ال�اني ال�ان�� ل�� ل�یه� ح��ة لل���ف

س� في ه�ا على مع�� األ اج��ا��ة أو االش��اك في ال��اة األس��ة، و�الح�و أ���ارسة ن�ا�ات ر�اض�ة 

ب�ائها، وتع�ل ما ���ه ال��� عل�ه�، فال ز�ارات اج��ا��ة، وال ر�اضة، وال أعلى  ����اً  ال�ف أنها ت�ارس ق��داً 

ب�اء �ال��ف ال�ائ� وال��ت� لى شع�ر األإس�ة على اب�ها از، وت�د� الق��د ال�ي تف�ضها األح�ى م�اه�ة تلف

ل�القة �الع�ل ال�راسي، ول� ت�ك ن�از الفعال وال��ف� والى ع�م ق�رته� على اإلإم� ق� ی�د� ، وه�ا األوال���

ب�اء اإلن�از وال�راسة �فعال�ة س��اع األ، ألل�ا م� ضغ�� ال�راسة عل�ه�، وقلّ أف�اد األس�ة أب�ائه� ب�ون ق��د زائ�ة

  .��اب�ةو�فاءة أك��، و�ان�ا أك�� إ

ك��، ال�فاءة أك�� �ان ه�اك ت�ف� أان�ة في األ�عاد و�ل�ا �ان� و�الح� أن ال�فاءة ق� جاءت �ال��ت�ة ال�

�اته� وشع�ره� �ال�فاءة، فه�ا ی�ع�� على ح ،ن�از�ه ال��حلة ��ع�ون �قلة وت�ني اإلألن ال�ل�ة في ه اً ون�� 

ات أص��� االم��ان ن�م�ا االم��انات ال�ان��ة، ���� أنه� به�ا ال�ق� م� ت���� ال�راسة ال�ال�ة ل� �قون��ًا أل

ن �ان� تق�م م�ت�� �ال��ة في �ل ف�ل أ ُ�ع�س�ة م�ة واح�ة في ال��ة ) 25(ك�� م� أولى م�� تق�م لل��ة األ

ن�ازه� ���ل ل�یه� خ��ة ج�ی�ة في ال��اة، و��ف� ال�ق� س��د� إلى ع�م الق�رة على ال�قة �إتق�م م��قلة، فه�ا س

  .وق�رته� على ال��اح في االم��ان ال���� 

ال�ي  )Sahoo, &Sahu, 2009(ساه�و وساه�  دراسةوت�ف� ن�ائج ال�راسة ال�ال�ة مع ن�ائج دراسة   

ال�ي وج�ت  ،)2010(وت��لف مع ن�ائج دراسة ال�هاص . ووج�ت عالقة ق��ة ب��ه�ا ،��اب���درس� م�غ���� إ

  ��ابي واآلخ� سل�ي،، أح�ه�ا إناوه�ا م�غ��  ،عالقة ب�� ال��ف� والقل�



 م2020) 6(الد) 1(علمية حمكمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا العدد  جملة،  جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث

206 
 

ح�ائ�ة في ال����� ال�ف�ي وال��ف� ال�ف�ي ل�� �ل�ة ال�ف ال�اني هل ه�اك ف�وق ذات داللة إ: ال�ال�ال��ال 

 ال�ان�� �اخ�الف ال���؟

لف�� الف�وق ب�� م��س�ات األداء ) t-test) (ت(إلجا�ة ع� ه�ا ال��ال فق� ت� اس���ام اخ��ار ل

، ال�ل�ة في ال�ف ال�اني ال�ان�� لل��� ل��  ، ت�عاً ف�يال����� ال�ف�ي وال��ف� ال�على ال�اللة اإلح�ائ�ة على 

  . ی�ضح ذل�) 3(وال��ول 

  

  )3(ال��ول 

ال�ف لل��� ل�� ال�ل�ة في  ت�عاً  ال����� ال�ف�ي وال��ف� ال�ف�يل���س�ات األداء على ) ت(ن�ائج اخ��ار 

  ال�اني ال�ان�� 

ال��ع  ُ�ع�ال

 االج��اعي

االن��اف  ال���س�  الع�د

  ال���ار� 

درجة 

 ال���ة

���ة 

ال��غ�� 

  )ت(

م���� 

 ال�اللة

 ال�ع�ى

 

 0.84 0.21 420 0.54 2.01  277 ذ��ر

 0.57 2.00  145 إناث

 0.45 0.76 420 0.44 1.97  277 ذ��ر ال�فاءة 

 0.46 1.93  145 إناث

 ح��ة ال���ف 

 

 0.38 0.88 420 0.68 2.35  277 ذ��ر

 0.67 2.29  145 إناث

 0.28 1.11 420 0.60 2.31  277 ذ��ر األث�

 0.56 2.25  145 إناث

ال����� 

  ال�ف�ي ��ل

 0.34 0.96 420 0.44 2.16  277 ذ��ر

 0.45 2.12  145 إناث

ال��ف� ال�ف�ي 

 ك�ل

 0.38 0.89 420 0.59 2.19  277 ذ��ر

 0.60  2.14  145 إناث

ال�ل�ة ل��  و��ل� ال��ف� ال�ف�ي ،و�أ�عاده األر�عةال����� ال�ف�ي ��ل ��ه� م� ال��ول ال�اب� أن 

�الب (ال��� ح��  ردن�ة الهاش��ة ال ت��لف� في م�اف�ة ال��ك في ال��ل�ة األفي ال�ف ال�اني ال�ان� 

�ان��اف م��ار�  ،)2.16(ح�� جاء ال���س� ال��ابي ��ل لل�الب ال���ر في ال����� ال�ف�ي  ،)و�ال�ات

ك�ل� جاء ال��ف� ال�ف�ي لل�الب ��ل ) 0.45(، �ان��اف م��ار� )2.12(ال�ات ، ب���ا جاء لل�)0.44(

و�ان��اف ) 2.19(ب���ا جاء لل�ال�ات ����س� ح�ابي  ،)0.59(وان��اف م��ار� ) 2.19(����س� ح�ابي 

  .ح�ائ�ة���ة صغ��ة، ول� ت�� ذات داللة إ و�ان� في ال���اس�� ���ة ت هي ،)0.60(م��ار� 

وذل� ���� تعامله� ل�الة  ،تقارب ال�الب وال�ال�ات �ال����� ال�ف�ي وال��ف� ال�ف�ي م�ا ی�ل على 

صع� االم��انات على م���� ال�ان��ة العامة، وال�� �ع� م� أ وهي ال�راسة لالم��ان ال�زار� في ،م��ابهة

وفي ه�ه ال��حلة فال مة، ال���قة الع���ة، و���ل لل�الب وال�ال�ات نق�ة ان�الق في ح�اته� لل��حلة القاد

نف� ال���ل�ات والق��د،  ن�ا ت�ارس عل�ه� ج��عاً � ال���ر �ع��ة ع� ب�اته�، و�س� خ�ارات ����ة ألب�ائهتع�ي األ
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ضا��ة لل�ق��ة في ال��اك�ة، ��ة وم�هقة له�، و��ه��ن ل��اك� إو��ف� ال�ق� ی�رس�ن م�اد دراس�ة ����ة وم�

قات �ع��ة ع� العال ،ج�اء م�قار�ةل�ل ذل�، ��ا إنه� �����ن أخ��ص��� �اإلضافة  و����ون م�رس��

ج�د اب� ل��ه ام��ان وزار�، ��ا س�ة ق� تقلل �ع� ن�ا�اتها ن���ة و إن األ، ح�ى االج��ا��ة وال��اة األس��ة

، أو االب�عاد ع� االح�فال �ال��اس�ات أنه� ق� ��ل��ن م� ال���ان في �ع� ال�االت إخفاض ال��ت

و أ�ة ن���ة االم��ان ال�زار�، وت�ارس ه�ه ال�ق�س �العادة س�اء أكان ال��لقي لالم��ان ه� �ال� االج��ا�

  .�ال�ة

ال�ي وج�ت ع�م �ه�ر  )(Abu ased, 2015سع� أب� أوت�ف� ن�ائج ال�راسة ال�ال�ة مع ن�ائج دراسة 

  .ناث في ال��ف� ال�ف�ياخ�الف ب�� ال���ر واإل

  :ال��ص�ات ال����ة

  :ن�ائج ال�راسة ال�ال�ة فإن ال�اح� �ق�م ال��ص�ات ال�ال�ة ب�اء على

ال�الب في ال�ف ال�اني ال�ان�� م� خالل ب�امج ل��  ال����� ال�ف�ي وال��ف� ال�ف�يالع�ل على رفع  -

 ت�����ة وال��ام ���مات م�����ة م��لفة ل��ادة ال�ان� 
ّ
 .في ح�اته� اإل��ابي

ب�ائه� ل�ع� ال�ق� �ل أن��ة وال�ل�س مع ت�ص�ة لألس� للع�ل على اش�اك األس�ة ب�ع� األ تق��� -

 .ی�م

 .��اب�ة في ح�اة ال�ال� ال�امعي� ال�ف�ي وال��ف� ال�ف�ي �ع�امل إااله��ام ب��ادة �ل م� ال���� -

ع�ال ب�ع� األ ال�ل�ة في ال�ف ال�اني ال�ان�� للقائ��� على االم��ان ال�زار� إلش�اك تق��� ت�ص�ة  -

 .����ل� لل���ل على العالمات وع�م االك�فاء �ال�ان� ال���� لل���ل على العالمة ،ن�اج�ةاإل

رشاد�ة م���عة في ال�ف ال�اني ال�ان�� �غ� ال��� ��اع�ة ال�الب وال�ال�ات ب��امج إااله��ام � -

 .ألن ال��امج ت�لح لل����� ،ع� ال���

�� عل�ه� ال�راسة ال�ال�ة لل��ق� م� ارتفاع ال����� ال�ف�ي وال��ف� نف�ه� ال�ی� اج� م�ا�عة ال�الب أ -

 .ال�ف�ي في ح�اته�

  :ال��اجع

  ال��اجع الع���ة: أوال

فعال�ة ب�نامج إرشاد� ����� إلى ال����� ال�ف�ي في ت���� ال�ضا ال��اتي واألمل ). 2017(سع�، اح�� اب� أ

ردن، ، األدراسات العل�م ال�����ة. ال�ف��ة في م�اف�ة ال��كل�� �ل�ة ال��حلة ال���س�ة م� ذو� األس� 

44 ،149 -164.  
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