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   :مستخلص ال

هدفت الدراسة إلى التعرف  لىرى تورتال الة ارة الع ىةرة بالاروظة الا ة ةرة 

لدل رجرل  امترب ظطقة رة لورةفل بالتعرف  لىرى العوترة اةربيل ةرة ظرةب الطت ةرف بل 

بالكشررع لررب ال ررفبا فةخطررل ظررل تو  سررقااك ال يررف ل ببكاةررت لةقررة الدراسررة تررب 

( سرقة 34,14( ففدًا تب رجل  امتب ظطقة ة لوةفل تتاسط ألطلرهم الزتقةة )150)

(. بررم ا تةررلرهم ظةف  ررة تتةوررف  تررب رجررل  امتررب 5,59باةحررفا  تعةررلرر ترردر  )

ل باسرت دتت الدراسرة اسرتيةل  ظطفبر تقة ة لوةف ظجقاب الططىكرة العفظةرة الورعاد ة

(ل باسررتيةل  2014العااتررا ال طوررة لىة اررة الع ىةررة تررب بفجطررة )اليحةررفر ب  ررف بل 

(. بأشررلرك القتررللى إلررى أ  2016الارروظة الا ة ةررة تررب بفجطررة )ضرر ح  بال رري ل 

رجررل  امتررب ظطقة ررة لوررةف  اخررفب  توررتال تفب عًررل فرر  عررا تررب: الة اررة الع ىةررةل 

ببجاد لوتة اربيل ةة تاجية بدالة إحارللةًل ظرةب الة ارة الع ىةرة  بالاوظة الا ة ةةل

بالاوظة الا ة ةة لد خمل بأ خفك القترللى بجراد أ رف لورقااك ال يرف  لىرى الاروظة 

 الا ة ةةل بلم  اخف هذا ام ف لىى الة اة الع ىةة.

 جل  امتب.ر-الاوظة الا ة ةة-الاوظة الطخقةة-الة اة الع ىةة* الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

The current research aimed to: (1) investigate the levels 

of mindfulness and occupational occupational among Security 

men in Asir region, (2) identifying the relationship between 
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mindfulness and occupational occupational and (3) investigate 

the differences in mindfulness and occupational occupational 

among research sample according to experience. The sample 

consisted of (150) from Security men, (Mage= 34.14 ± 5.59). 

The researcher applied the following tools:  the five facets of 

mindfulness questionnaire (translated by Albehairy, et al., 2014, 

and occupational occupational questionnaire (translated by Shfhi 

& EL-Dabee, 2016). The results of the research indicated to: (1) 

there were high levels in both mindfulness and occupational 

occupational among research sample, (2) there were significant 

statistical positive correlation between mindfulness and 

occupational occupational among research sample, (3) there 

were no significant statistical differences in mindfulness 

according to years of  experience (4) there were significant 

statistical differences in occupational occupational according to 

years of  for experience in fovar old.  

Key words: Mindfulness, Occupational Hardiness, Security 

men. 

 

 المقدمة واإلطار النظري:

أهم الحلجلك اإلةولةةة؛ حةث  حتلج اإلةول  إلى بعدُّ الحلجة إلى امتب تب 

أ   عةش حةل   تقة توت ف  حتى  وتةة  أ   طلرس شؤب  حةلبهل ب عطا ب قتى 

خم هللا ظتحطا  ب يتكفل ب ولهم ف  ب دم برت  ب قه. بة  تح ق ذلك إة ظفجل   اَّ

طل ة هذ  الطوؤبلةةل بهم رجل  امتب بىك العةا  الولهف  لىى ح ظ امتبل بح

الا ب بالطاا ب. بة أحد  قكف الدبر الكيةف الذر   ام ظه رجل  امتب تب أجا 

إرسلء الةطأةةقة بامتل ل دب  أ   شعفبا أحدًا ظلةتتقل  لىةه ف  أداء هذا الااجب. 

بتد برد ف  ف ىخم تل ربا  ليد هللا ظب ليلس رض  هللا لقه تل : سطعت رسا  هللا 

ُخَطل القَّلُر: َلْةٌب َظَكْت ِتْب َ ْشةَِة هللال َبَلْةٌب ضىى هللا لىةه بسىم   ا  : )َلْةقَلِ  َة بََطوُّ

 ظَلبَْت بَْحُفُس فِ  َسيِةِا هللا( ربا  التفتذر.

ب عد العطا ف  تةلع امتب بال دتلك امتقةة تب أعثف الطخب ض ًةل؛ حةث 

الق وةة لفجل  امتب بؤدر ال  ا  التقاةطةة بالتش ةىةة إلى بعفض الاحة اليدةةة ب

لى ةف. بغلليًل تل بحدث هذ  ال  ا  ف  سةلا ال  ب الط ف ؛ تطل   ىا تب 
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أ ً ل رفلهةتخمل ب قعكس ظللتأ ةف سىيًل لىى رفلهةة الجطخار الطتعلتىةب تعخم 

(Bergman, Christopher & Bowen, 2016). 

ب عق  ذلك أ  رجل  امتب تعفضا  ظشكا  لص ل ةف اإلجخلد 

بال  ا  لقد ت لرةتخم ظلمش لص ف  ال ئلك الطخقةة ام فلل ب طةا رجل  امتب 

إلى است دام استفابةجةلك لد د  لىتعلتا ت  هذ  ال  ا ل ببشةف الدةلا إلى أ  

 علل ل ه   فا أعثف استفابةجةلك التجقبل بال يا ل بالة اة الع ىةة بالال  اةة

) ,Williamsفعللةة لىتكةعل ببفبيط ظكا تب الاحة الق وةة بال عللةة الش اةة 

Ciarrochi, & Patrick Deane, 2010). 

بتب الطعفب  أ  تعام العلتىةب ف  جخلز الطفبر ب   لىةخم توؤبلةلك 

 لاةطة ف  سيةا راحة اآل ف بل ببافةف أتاى درجلك امتب بالةطأةةقة لخمل

بالطحلفاة لىى أرباحخمل ب عد لطا الطفبر تب املطل  الشلتة؛ لطل  ز ف ظه تب 

امليلء بالطوؤبلةلك بالطةللب ظشكا توتطفل هذا ظلإلضلفة إلى ال  ا  الق وةة 

القلبجة لب تشلعا العطا بامليلء اإلدار ة الت  ب   لىى للبق العلتىةب تطل تد 

 (.2004ةًل )العقزرل  عاتخم لب أداء لطىخم ف  جا تفح ة و

بف  ضاء تل سيق  طكب ال ا  إ  العطا ف  امتب ع ةف  تب الطخبل 

 تعفض  وله امففاد لطجطالة تب ال  ا ل ب تاتع التاافق ت  العطا لىى تل 

 توطا  ظه تب سطلك ش اةة بتدراك بطكقخم تب العطا الذر   اتا  ظه. ب تاع 

 ةقة بالاوظة بالايف بالك لء  اةة عللةة العلتا الجةد ظعدد تب الوطلكل بتقخل ال

 بالذعلء الاجداة  بالة اة بدافعةة اإلةجلز ف  العطا.

ببزا د اةهتطلم ف  الوقااك ام ةف  ظط خام الة اة الع ىةة الذر  عد تب 

ت لهةم لىم الق س اإل جلظ ؛ حةث أضيح تاضاًلل لىعد د تب الدراسلك ف  الطجلةك 

الاحة الق وةة. بففض هذا الط خام ة وه ظ ا  لىى سلحة اليحث العوجةة بالتفظا ة ب

ف  تجل  لىم الق س الطعلضف؛ حةث شخدك الوقااك العشف ب ام ةف  ةطًاا تتزا دًا 

ف  ظحاث الة اة الع ىةةل سااء ف  التةية لك اإلعىةقةكةة أب ف  الطااتع التفظا ةل أب 

الش اةة  Meditative Practiceالطجتطعةة عشكا تب أشكل  الططلرسة التأتىةة 

بوطح لألففاد ظللتعل ش ت  تةللب الحةل  بض ا خل ببحد لبخل ظطوتال أتا تب 

ال ىقل ببعددك التاجخلك ف  بعف  لبخل؛ فتلر ً  ُقاف إلةخل لىى أةخل تدر  تعففةةل أب 

أب أسىاب تعفف ل أب حتى باجه ل سطة توت ف  ف  الش اةةل أب  لضةة لىال 

ر  أ فل  ُشلر إلةخل لىى أةخل لطىةةل أب حللة تؤتتةل أب ةاع تب الططلرسة لىحةل ل ببل

 (.2016التأتىةةل أب بد ا لوج  )ال ي ل 

 O'Loughlin, Fryer, & Zuckerman بذعف ألافىةب بفف ف بزعف طل 

أ  جذبر الة اة الع ىةرة بفجر  إلرى الت للةرد الد قةرة الشرفتةةل ببرمَّ إدراجره فر   (2019)

الق و  ظللتيلر  ت خاًتل تا اتًل ظه  شةف إلى بل  ال رفد ظأفكرلر  باة علةبرهل  بل  لىم
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بسررىاعةلبهل باةةتيررل  لطررل  شررعف ظررهل باةلتررفا  ظللطشررللف بب يىخررل دب  الررد ا  فرر  

 دالف  امحكلم الت ةةطةة.

الة اررة الع ىةررة ظأةخررل الررال  القلشره لررب باجةرره اةةتيررل  لى يررف  الترر  ببعرف  

 ,Kabat-Zinn)حاة الحللةةل بب يىخل دب  إضردار أحكرلم ب ةةطةرة لىةخرل بحدث ف  الى

2003)  . 

ببُعَفَّ  الة اة الع ىةرة ظأةخرل لطىةرة ترب اإلدراع العطردر لى يرفاك بامحرداث 

الت   تعفض لخل ال فدل دب  التوفع ف  إضردار أحكرلم ب ةةطةرة لىةخرلل تر  ب يرا ال رفد 

الحللةة تب  و  الت كةف بالتأتا فةخل ظردةً ترب مفكلر  بتشللف  الطاجاد  ف  الىحاة 

 (DaPaz & Wallander, 2017) اةستجلظة الطيلشف  لخل

بالة اة الع ىةة ت خرام تتعردد امظعرلد؛ حةرث بتكرا  ترب  طورة أظعرلد ففلةرةل 

: بعق  الطوحارة باةةتيرل  لى يرفاك الدا ىةرة بال لرجةرة Observingه : الطوحاة 

عرلر  باةة عرلةك بالطشرلهد بامضرااك بالرفبالحل بالاضرع تثا اإلحولسرلك بالط

Describing عقرر  بضررع ال يررفاك الدا ىةررةل بالتعيةررف لقخررل تررب  ررو  الكىطررلكل  :

:  عقرر  تررل   ررام ظرره الشرر   تررب Acting with Awarenessبالتاررف  ظررال  

أةشةة ف  لحاة تلل بإ  ا تىع هذا القشرل  تر  سرىاعه التى رلل  حترى بإ  عرل   فعرز 

:  عقر  لردم Nonjudgingاةتيلهه لىى شه   فل بلدم الحكم لىى ال يفاك الدا ىةة 

إضرردار أحكررلم ب ةةطةررة لىررى امفكررلر بالطشررللف الدا ىةررةل بلرردم الت للررا ترر  ال يررفاك 

:  عق  الطةا إلرى الورطلح لألفكرلر بالطشرللف لترأب  ببرذهب Nonreactivityة الدا ىة

دب  أ  بشررتت ب كةرررف ال ررفدل أب  قشررر ا ظخررلل بب  رررد  بفعةررز  فررر  الىحاررة الحلضرررف  

 (. 2014)اليحةفر بال ي  ب ىب بالعااتىةل 

أةخل بفبيط ظعىم الق س اإل جلظ ل ب طكب ببتطثا أهطةة الة اة الع ىةة ف  

تقيئًل تا ًل ظط فجلك الاحة الق وةةل بلخل بأ ةف تار ف  امداء بالتاافقل  التيلرهل

بحلجًزا ضد ال  ا  الق وةةل عطل أةخل  طكب أ  بوت دم بتللةلً ضد الطفضل عطل أةخل 

بوللد امففاد لىى الوةةف  لىى بفعةزهم ف  الطخطلك الطةىاظةل بز لد  تشللف 

ىى ال يفاكل عطل بوخم ف  لوج العد د تب الك ل ة الذابةةل ببوخةا اةة تلح ل

اةضةفاظلك الق وةة تثا   ض ألفاض اةعتئلب بال ىق بال  ا  )ال ي  ب ىبل 

 (.2018؛ بالةا ا برزال 2013

ظدأ  تزا د اةهتطلم ظدراسة الة اة الع ىةة لتعز ز الاحة ام ةف ل  اآلبةة بف 

بأ فهل اإل جلظ  لىى بحوةب امداء ل بذلك تب تقةىق أهطةتخل الا ة ةة لدل العلتىةب

ف  العطال بظدأك الطؤسولك بالطقاطلك الط تى ة ظلةهتطلم ظللتدر يلك ال للطة لىى 

الة اة الع ىةة لتعز ز رفلهةة الطا  ةبل ب  ض اآل لر الوىيةة الطتفبية لىى ض ا  

 .(Reb, Allen, & Vogus, 2020)العطا الت  بااجخخم 
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لع ىةة ببفعةز اةةتيل  لىى ال يف  ف  الىحاة الحللةة بة شك ف  أ  الة اة ا

 وللد الطا  ةب لىى الت كةف بالشعار بالتاف  ظشكا أف ال ببوللدهم لىى أ  

 كاةاا أعثف إظداًللل ب ت ذبا ال فاراك ظشكا أف ال عطل  تطت  الطا  ا  الة اا  

تب الطوت فب أ   ظحلةك تزاجةة أف ا مةخم أتا ب للًو لل  ةًل. بظللتلل  لةس

الة اة الع ىةة بز د تب القتللى الطفغاظة ف  تكل  العطال ظطل ف  ذلك امداء الا ة   

بالعوتلك ظةب امش لص. بتد  يت أ  الة اة الع ىةةل لىى بجه ال ااصل بز د 

 ,Roche)الفضل الا ة   باةةدتلج ف  العطال بب  ِىا الشعار ظلةحتفاا الا ة   

et al., 2019). 

بأعدك ةتللى الدراسلك الولظ ة لىى أهطةة الة اة الع ىةة لدل الطا  ةب ف  

( إلى بجاد لوتة 2019تخب بب للع ت تى ة؛ حةث باضىت ةتللى دراسة الفب ى  )

اربيل ةة تاجية ظةب الة اة الع ىةة بالطفبةة الق وةة بالتدفق الق و  لدل الطفشد ب 

( إلى بجاد 2019ةتللى دراسة ظدر ) الةوظةةب ف  تقة ة  ف ع؛ عطل باضىت

لوتة اربيل ةة تاجية ظةب الة اة الع ىةة ف  التدر س بالت لؤ  امعلد ط  لدل تعىط  

( إلى بجاد لوتة اربيل ةة 2017الطفحىة اةظتدالةة؛ بباضىت ةتللى دراسة الخلشم )

ةا ة الحكاتةة ظةب الة اة الع ىةة بسىاع الطاا قة التقاةطةة لدل تد فر الطدارس الثل

 ف  تحلفاة لطل .

بباخف أهطةة الة اة الع ىةة لدل رجل  امتب؛ حةث إ  ال يل  ذبر الة اة 

الع ىةة  حددب  تشللفهمل بة   طعا  امفكلر الت  باخف ألفاض اعتئلب 

(Williams, Ciarrochi, & Patrick Deane, 2010) بتد أعدك ةتللى دراسة .

 ,Glavina Jelaš, Pačelat, & Mahnet)لةةت جوفةقل بجةوس بظلعوك بت

لىى أ  ضيل  الشف ة الذ ب حاىاا لىى درجلك أتا ف  سطة الة اة  (2020

الع ىةة لد خم ضحة ة وةة بجود ة أتال بعلةاا أعثف اعتئلظًل بتى ًل باةخلًعل لل  ةًل بعل  

 لد خم الطز د تب املفاض اةعتئلظةة ببعفضاا لطز د تب ال  ا . 

تب أهم  Psychological Hardinessتت ةف الاوظة الق وةة  ب عد

تت ةفاك الاتل ة الق وةة تب اآل لر الوىيةة لألزتلك بالادتلكل بتد بقلبله عاظلزا 

Kobasa  تب  و  دراسة امظعلد الط تى ة لهل بالطت ةفاك الت   طكب أ  بفبيط ظهل

ةة باةجتطللةة الت  بكطب باستخدفت تب سىوىة دراسلبخل تعففة الطت ةفاك الق و

براء احت ل  امش لص ظاحتخم الجوطةة بالق وةة رغم بعفضخم لى  ا  الط تى ة 

 (.2011)ف : ت ةطفل 

-Peñacoba & Moreno)جةطقةز -بتلم ظةقلعاظل بتار قا

Jiménez,1998)    ظتا ةع ت خام الاوظة الق وةة ف  الطجل  الطخق  بالا ة

بحدر بتااجخة ال  ا  الق وةة ف  ظةئة العطال بأ ىق لتعف  تدر  العلتىةب لىى 
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لىةخل الاوظة الا ة ةةل ببتحدد ظثو ة أظعلد أب  الل  بطةز ش اةة الطا ع 

 الذر  وتةة  ت لبتة ض ا  العطال به : 

:  شررررةف إلررررى بطوررررك ال ررررفد occupational commitmentاةلتررررزام الررررا ة   -

  العطررال باةلتررزام ظخررل؛ حةررث إ  هررذا ظطجطالررة تررب ال ررةم بالطيررلدف بامهرردا  فرر

 اةلتزام  ةوف له التاافق ف  العطال بأ   كا  له تعقى بتةطة ظللقوية له.

:  شةف إلى ال در  لىرى إدراع الت ةةرف occupational challengeالتحدر الا ة   -

لىى أةه بحٍدل بذلك تب أجا الطحلفاة لىى الخد ل باستعداد ال فد الدالم لطااجخرة 

ال  ا  الطخقةرةل بالطخرلم الارعية التر  بتةىرب ةاًلرل ترب اةظتكرلر بالجخرد الكيةرف 

 ظ ا  بلز طة بتثلظف .

:  شرةف إلرى الت رلد الطا رع فر  ال ردر  occupational controlالرتحكم الرا ة    -

لىى الوةةف  الش اةة فر  التعلترا تر  أحرداث الحةرل ل بضر ا  الطخقرةل بالتقيرؤ 

 .(McCalister, et al, 2006, P. 184)ظخل 

الاوظة  (Balotanbegan, et al., 2015) بلفَّ  ظللابلةيةجل  ب  فب 

الا ة ةة ظأةخل تجطالة تب اإلتكلةلك بالوطلك الش اةة الت  بشكا تادًرا 

 لىط لبتة بالحطل ة تب امحداث ال لغةة ف  ظةئة العطا.

ت  تد بتطةز ظخل أ   يةعة ال  ا  الطفب عة ال (Latif, 2010)ب فل ةبةع 

-Career Wellظةئة العطا بؤ ف سىيةًل لىى القطا الطخق  لألففادل بسعلدبخم الا ة ةة 

Being  ل بأ  تثا هذ  اليةئة الطىةئة ظللتحد لك بتةىب شعاًرا تا ًل ظللاوظةل بالت

 طكب أ  ةةىق لىةخل الاوظة الا ة ةةل بالت  بشةف إلى تجطالة تب ال الل  

 اةة الت  بعد ظطثلظة تالدر لىاطاد لطااجخة أحداث الحةل  للتةل بالا للع الش

 بض ا  الطخقة ظشكا  لص.

ببتحدد الاوظة الا ة ةة ظ در  الطا  ةب لىى بحدر الطخلم بالاعاظلك 

اإلدار ة ظكلفة أةاالخلل بتحلبلة الطا ع ف  إدار  تاتعه الا ة   ظشكا جةد رغم 

عثف  الطتةىيلك الا ة ةةل بال وفلك الت   ال  ا  الت   ااجخخل ف  العطا تثا

بحدث ظةب الزتوءل بالت ةفاك الوف عة ف  ظةئة العطال باةستجلظة ل دتلك الزظللب 

 .(Kim& Mueller, 2011)بالطفاجعةب 

ببعطا الاوظة الا ة ةة لىى استثطلر تدراك بجخاد الطا  ةب فر  تااجخرة 

لىررى التفعةررز تررب أجررا إظ ررلء جخررادهم  الطوررتا لك العللةررة لى رر ا ل بتررقحخم ال رردر 

ال للىة ف  ال دتة الا ة ةةل بالح ل  لىى ضحة الطا ع الق وةة بالجود ةل ببتاسرط 

ظرررةب تررردر  الطا رررع لىرررى تااجخرررة ال ررر ا  الا ة ةرررة بالشرررعار ظ عللةرررة الرررذاك 

(Jennifer, 2015). 
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 مشكلة الدراسة:

  طكب بحةد تشكىة الدراسة ف  امسئىة التللةةل به :

 تل توتال الة اة الع ىةة لدل أففاد لةقة الدراسة تب رجل  امتب ظطقة ة لوةف؟-1

تل توتال الاوظة الا ة ةة لدل أففاد لةقة الدراسة تب رجل  امتب ظطقة ة -2

 لوةف؟

تل العوتة ظةب الة اة الع ىةة بالاوظة الا ة ةة لدل أففاد لةقة الدراسة تب رجل  -3

 امتب ظطقة ة لوةف؟

ها هقلع ففبا ف  الة اة الع ىةة لدل أففاد لةقة الدراسة تب رجل  امتب ظطقة ة -4

لوةف بفج  إلى سقااك ال يف  )أتا سقة/ تل ظةب سقة إلى  طس سقااك/ أعثف تب 

  طس سقااك(؟

ها هقلع ففبا ف  الاوظة الا  ةة لدل أففاد لةقة الدراسة تب رجل  امتب -5

ال يف  )أتا سقة/ تل ظةب سقة إلى  طس سقااك/  ظطقة ة لوةف بفج  إلى سقااك

 أعثف تب  طس سقااك(؟

 أهداف الدراسة:

 هدفت الدراسة إلى بح ةق امهدا  التللةة:

الكشع لب توتال الة اة الع ىةة لدل أففاد لةقة الدراسة تب رجل  امترب ظطقة رة -1

 لوةف.

الدراسرة ترب رجرل  امترب الكشع لرب تورتال الاروظة الا ة ةرة لردل أفرفاد لةقرة -2

 ظطقة ة لوةف.

بعررف  العوتررة اةربيل ةررة ظررةب الة اررة الع ىةررة بالارروظة الطخقةررة لرردل أفررفاد لةقررة -3

 الدراسة تب رجل  امتب ظطقة ة لوةف.

الكشع لرب ال رفبا فر  الة ارة الع ىةرة لردل أفرفاد لةقرة الدراسرة ترب رجرل  امترب -4

ا سقة/ ترل ظرةب سرقة إلرى  طرس سرقااك/ ظطقة ة لوةف ظل تو  سقااك ال يف  )أت

 أعثف تب  طس سقااك(.

الكشع لب ال فبا ف  الاوظة الطخقةة لدل أفرفاد لةقرة الدراسرة ترب رجرل  امترب -5

ظطقة ة لوةف ظل تو  سقااك ال يف  )أتا سقة/ ترل ظرةب سرقة إلرى  طرس سرقااك/ 

 أعثف تب  طس سقااك(.

 أهمية الدراسة:

 ف  جلةيةب بهطل: طكب بحد د أهطةة الدراسة 

 امهطةة القاف ة:-أ

ب ررد م إ ررلر ةاررفر لررب تت ةررفر الدراسررة: الة اررة الع ىةررةل بالارروظة الا ة ةررةل -1

بلوتلبخطل اةربيل ةة ظطل  شكا فخم ألطق لىاروظة الا ة ةرةل بالعااترا الطورخطة 

 فةخل.



 Doi:10.33850/ajahs.2021.140332  علياء هادي علي العسريي 

 

ـ ــ ــ  ت

164 

ك بفعةز الدراسة لىى ظعض الطت ةفاك بال ارلل  اإل جلظةرة فر  الش ارةةل بذلر-2

توررل ف  ً لتاجخررلك لىررم الررق س اإل جررلظ ل بتررب هررذ  الطت ةررفاك: الة اررة الع ىةررةل 

بالاوظة الا ة ةة عطت ةف ةال  لىاوظة الق وةةل بحدا ة دراسرة هرذ  الطت ةرفاك 

القالةة ف  اليةئة العفظةة ب تح الةف ق أترلم اليرلحثةب لتكرفار دراسرتخل لردل امفرفاد 

 ف  تخب بب للع ت تى ة.

لةقة الدراسرة ترب رجرل  امترب العةرا  الورلهف  لىرى حطل رة الرا بل بةردر   أهطةة-3

الدراسلك ف  اليةئة الوعاد ة الت  بخرتم ظخرذ  ال ئرة بظ اللارخم الق ورةةل ب لضرة 

 أ   يةعة لطىخم بتةىب باافف الوىاع الة ظل بز لد  الة اة لد خم.

بقلبلررت العوتررة ظررةب  ةرردر  الدراسررلك العفظةررةل ب لضررة فرر  اليةئررة الوررعاد ة الترر -4

تت ةررفر الدراسررة ظشرركا تيلشررف؛ حةررث بجرردك دراسررلك بقلبلررت الة اررة الع ىةررة 

بالارروظة الق وررةة عط خررام لررلمل بلررةس الارروظة فرر  تجررل  العطررال ب لضررة لرردل 

 رجل  امتب.

 امهطةة التةية ةة:-ب

ل ت ةاف اليلحثةب ف  الدراسلك الق وةة إلى أهطةة اةهتطلم ظللطت ةفاك -1

 بال الل  الق وةة لدل رجل  امتب.

ل ت ةاف رجل  امتب إلى أهطةة تطلرسة الة اة الع ىةة لتحوةب أدالخم ف  العطال -2

 بب  ةع ال  ا  الت   علةا  تقخل.

 طكب أ  بوللد ال للطةب لىى اإلدار  العلتة لىطفبر لىى العطا لت  ةع امليلء -3

 الت  بويب ال  ا  لفجا الطفبر.

ظفاتى إرشلد ة بعتطد لىى العوج الطعفف  ال للم لىى الة اة الع ىةة تب أجا إلداد -4

 بقطةة الاوظة الا ة ةة لدل رجل  الطفبر.

 التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة:

 :Mindfulnessاليقظة العقلية 

 ,Cadaciotto لففخل علرداسةتا بهفظفك بفارتل  بتا تفا بفلرب

Herbert, Forman, Moitra, & Farrow (2008)   ظأةخل الطفاتية الطوتطف

لى يفاكل بالتفعةز لىى ال يفاك الحللةة أعثف تب اةةش ل  ظلل يفاك الطلضةة أب 

امحداث الطوت يىةةل بب يا ال يفاكل بالتولتح تعخلل بتااجخة امحداث ظللكلتا عطل 

 ه  ف  الاات ل بظدب  إضدار أحكلم ب ةةطةة لىةخل. 

( ظأةخل ت خام تتعدد امظعلد تب توحاةل 2014اليحةفر ب  فب  )بلففخل 

ببضعل بباف  ظال ل بلدم الحكم لىى ال يفاك الدا ىةةل بلدم الت للا ت  

( لىة اة الع ىةة؛ 2014ال يفاك الدا ىةة. ببتيقى اليلحثة بعف ع اليحةفر ب  ف ب )

-إجفالةًل-الحلل . بب لس مةه التعف ع الذر   ام لىةه الط ةلس الطوت دم ف  اليحث
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ظأةخل الدرجة الت   حاا لىةخل رجا امتب لىى الط ةلس الطوت دم ف  الدراسة 

 الحللةة.

 :Occupational Hardinessالصالبة الوظيفية 

بعد الاوظة الا ة ةة ت خاًتل ةالةًل لىاوظة الق وةةل ببا ة ًل لخل ف  الطجرل  

ش اةة بطكرب ال رفد ترب الارطاد بتااجخرة الا ة  ل ببعف  ظأةخل سطة تب سطلك ال

ال  ا  الا ة ةة الت  بااجخه فر  ظةئرة العطرال بذلرك ترب  رو  التزاتره ظ رةم العطرال 

بإدراعه لتىك ال  ا  لىى أةخرل تثةرف  لىتحردرل بتدربره لىرى الرتحكم فةخرل بالورةةف  

ةلترزام لىةخل ظطل   طب له التاافق الا ة  ل ببت طب  و رة أظعرلدل بهر : التحردرل با

ظأةخل الدرجرة التر   حارا لىةخرل -إجفالةًل–(. بب لس2016بالتحكم )ض ح  بال ي ل 

 رجا امتب لىى ت ةلس الاوظة الا ة ةة الطوت دم ف  الدراسة الحللةة.

 :  police officersرجال األمن 
هررم ضرريل  بأفررفاد ال ةللررلك الط تى ررة التلظعررة لألتررب العررلم ظررازار  الدا ىةررة 

   عفظةة الوعاد ة.ظللططىكة ال

 حدود الدراسة:

 بطثىت حدبد الدراسة الحللةة فةطل  ى :

 حدبد تاضالةة: الة اة الع ىةة بالاوظة الا ة ةة.-

 حدبد ظشف ة: رجل  امتب.-

 حدبد تكلةةة: تقة ة لوةف.-

 هــ.1441حدبد زتلةةة: -

 دراسات سابقة:

   تحار ب: طكب لفض الدراسلك الولظ ة الطفبيةة ظطاضاع الدراسة ف

 أوالً: دراسات تناولت اليقظة العقلية لدى رجال األمن.

 ,Williams, Ciarrochi)تلتت دراسة ب ىةلم بشةلربش  بظلبف ك بد لة  

& Patrick Deane, 2010) ( ففدًا تب ضيل  الشف ة 60لعدد ) ظدراسة بتيعةة

الطتدرظةب تب تفحىة التجقةد ف  تكل  العطا لتحد د العااتا الطقيئة ظللاحة الق وةة 

أعثف إ جلظةة برفلهةة لدل الطجقد ب ظعد للم باحد تب ال دتة. بتد أشلرك القتللى إلى 

ة علةك ظللاحة الة اة الع ىةة بقيأك ظلة  لض اةعتئلبل ظةقطل بقيأك تخلر  بحد د اة

الق وةة العلتة. ببشةف هذ  القتللى إلى أ  ضيل  الشف ة بتقاطلك الشف ة تد 

 وت ةدب  تب التد وك الت  بخد  إلى بةا ف ببعز ز الة اة الع ىةة ببحد د 

 اةة علةك.

 (Chopko, & Schwartz, 2013)بهدفت دراسة شاظكا بشاابفز 

ة الع ىةة بألفاض إجخلد تل ظعد الادتة ظةب ضيل  العوتة ظةب امظعلد الط تى ة لىة ا

( ففدًا تب ضيل  الشف ةل 183الشف ة ف  ال دتة ال عىةةل ببكاةت العةقة تب )
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بأشلرك القتللى إلى بجاد لوتة اربيل ةة سىيةة بدالة ظةب الة اة الع ىةة بامحداث 

 ال لغةة. 

topher, (Bergman, Chrisبهدفت دراسة ظفجطل  بعف وتافف بظا ب 

& Bowen, 2016)  إلى بعف  تل إذا عل  بحوةب توتار الة اة الع ىةة تد  ؤدر

إلى اة  لض ال  ا  الطفبيةة ظطخقة الشف ةل بتد أ خفك القتللى أ  جااةب الة اة 

الع ىةة ه  سيب التيل ب الكيةف ف  الحد تب ال  ا  الطؤسوةةل بال  ا  التش ةىةةل 

 بال  ب. 

إلى الكشع لب فعللةة التد ا  (Trombka, 2018)كل بهدفت دراسة بفبتي

( ضلظًةل شف ةًلل ف  بحوةب 160ال للم لىى الة اة الع ىةة لدر لةقة تكاةة تب )

ةالةة الحةل  بب ىةا ألفاض الاحة الق وةة الوىيةة لدل ضيل  الشف ةل بتد أشلرك 

 باةعتئلب بال  ا .القتللى إلى فللىةة الة اة الع ىةة   ض اةحتفاا الق و  بال ىق 

 ,Eddy, Bergman)بهدفت دراسة إ در بعلظو  بجارلةقى بعف وتافف 

Kaplan, Goerling, & Christopher, 2019)  إلى الت ةةم القال  لتجفظة

التدر ب لىى الاطاد ال للم لىى الة اة الع ىةة ظةب ضيل  الشف ة. بالتدر ب لىى 

( أسلظة  تاطم لتعز ز تفبةة ضيل  8) الاطاد ال للم لىى الة اة الع ىةة لطد 

الشف ة ف  سةلا ال  ا لك الحلد  بالطزتقة الطتأضىة ف  لطا الشف ة. ببكاةت 

( ضيل  الشف ة أعطىاا ت لظىة ففد ة شيه تقاطة لىتدر ب لىى الطفبةة 5العةقة تب )

ةا بالة اةل بأ خف بدر ب الطفبةة ال للم لىى الة اة الذهقةة فعللةة أبلةة ف  ب ى

العدبا ل بال  ا ل ببعل   الكحا ل باضةفاب القامل ببحوةب ب للا 

 الكاربةزب ل بالطفبةة الق وةةل بلدم الت للا.

 ,Glavina Jelaš)بهدفت دراسة جوفةقل بجةوس بظلعوك بتلةةت 

Pačelat, & Mahnet, 2020)  إلى فح  اربيل  سطة الة اة ت  ال  ا ل

ل بالاحة الق وةة باليدةةة ظةب ضيل  الشف ة. ببم باةحتفاال بال ىقل باةعتئلب

( تفاعز شف ة ت تى ةل بأ خفك 3( ضلظط شف ة تب )116إجفاء الطوح لىى )

القتللى أ  هقلع اربيلً ل عيةًفا ظةب سطة الة اة الع ىةة بعا الطت ةفاك الت  بم فحاخلل 

ىةة لد خم بأ  ضيل  الشف ة الذ ب حاىاا لىى درجلك أتا ف  سطة الة اة الع 

ضحة ة وةة بجود ة أتال بعلةاا أعثف اعتئلظًل بتى ًل باةخلًعل لل  ةًل بعل  لد خم الطز د 

 تب املفاض اةعتئلظةة ببعفضاا لطز د تب ال  ا . 

إلى ظحث فعللةة  (Krick, & Felfe, 2020)بهدفت دراسة عف ك بفةىع 

ةالاجةة بالق وةة لدل لةقة تب التد وك ال للطة لىى الة اة الع ىةة لىى الجااةب ال و

( ضلظًةل تب ضيل  الشف ة ظةف  ة لشاالةة. 267ضيل  الشف ةل بتد بم ا تةلر )

بأ خف بحىةا ال ةلسلك الطتكفر  لىت ةف بأ ةًفا إ جلظةًل لىى ب ىب تعد  ضفظلك ال ىب 
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 باة  لًضل أتال ف  ال  ط الق و  بالشكلبل الاحةة بالتأ ةف الوىي ل ظلإلضلفة إلى

ز لد  التحوب ف  الحللة الق وةة بالفلل ة الذابةة ف  تجطالة التد ا ظللط لرةة ت  

 تجطالة التحكم. 

 ثانيًا: دراسات تناولت الصالبة الوظيفية لدى العاملين:

إلرى  (Balotanbegan, et al., 2015) هدفت دراسة ظللابلةيةجل  ب  رف ب

بعررف  العوتررة اةربيل ةررة ظررةب الارروظة الا ة ةررة بظعررض الطت ةررفاك الق وررةة لرردل 

الططفضرررلكل بالتح رررق ترررب ضررردا ب يرررلك  اسرررتيةل  الاررروظة الطخقةرررة ترررب إلرررداد 

(Moreno-Jimenez, et al., 2014)  فرر   اليةئررة اإل فاةةررةل ببكاةررت العةقررة تررب

 ة ةة برفبيط إ جلظةًرل ظت رد ف الرذاك ( تطفضةل بأشلرك القتللى إلى أ  الاوظة الا20)

(ل بأ  الط ةلس ف  ةو ته اإل فاةةة  تطت  ظ ارلل  0,31-(ل باةعتئلب )0,28)ر=

سةكاتتف ة جةد  ترب حةرث الاردا بالثيرلك؛ حةرث ظى رت تةطرة أل رل عفبةيرل  لىط ةرلس 

 (. 0,78عكا )

( إلرى بعرف  تورتال فللىةرة الرذاك 2016بهدفت دراسة ضر ح  بال ري  )

ةررة بلوتتخررل ظللارروظة الطخقةررة لرردل تعىطرر  الةرروب ذبر اإلللتررة الياررف ة فرر  الطخق

ضاء تت ةفاك: القاعل بالت ا ل بال يف  التدر وةةل بفئرة الطعىرم.  ببكاةرت لةقرة 

( سرقة باةحرفا  34,12تعىًطل بتعىطرةل تتاسرط ألطرلرهم الزتقةرة ) 94الدراسة تب )

ااد  تب تعىط  الةوب ذبر اإلللتة (. بم ا تةلرهم ظةف  ة ت 6,51تعةلرر تدر  )

الياررف ة ظطقة ترر : جررلزا  بلوررةف ظجقرراب الططىكررة العفظةررة الوررعاد ة. ببررم بةررا ف 

ت ةلسةب مغرفاض الدراسرةل بهطرل: فللىةرة الرذاك الطخقةرةل بت ةرلس الاروظة الطخقةرة. 

بأشررلرك القتررللى إلررى أ  تعىطرر  الةرروب ذبر اإلللتررة الياررف ة  اخررفب  توررتال 

ف  فللىةة الذاك الطخقةرةل بأةره باجرد لوترة اربيل ةرة تاجيرة بدالرة إحارللةًل تتاسًةل 

ظرررةب فللىةرررة الرررذاك الطخقةرررة بالاررروظة الطخقةرررة لررردل تعىطررر  الةررروب ذبر اإلللترررة 

الياف ةل عطل أ خفك القتللى لدم بجاد ففبا دالة إحاللةًل ظةب الطعىطةب بالطعىطرلك 

للى أ ً ل بجراد أ رف لىت ار ل بال يرف  لىرى ف  فللىةة الذاك الطخقةةل بأ خفك القت

 فللىةة الذاك الطخقةة.

( الررى بعررف  اسررتفابةجةلك تررلبراء 2017بهرردفت دراسررة فةاررا بضررللح )

بقاررةم الطررزاج بلوتتخررل ظللارروظة الا ة ةررة لرردل تررا    عىةررة اآلداب فرر  جلتعررة 

ل ةرلس الخرد ل  ( تا  ًل بتا  ة ظللةف  ة العشاالةة60ال لدسةةل بتد ا تلر اليلحثل  )

ببررم ظقررلء ت ةررلس اسررتفابةجةلك تررلبراء بقاررةم الطررزاج بت ةررلس الارروظة الا ة ةررةل 

بباضرىت القترللى الرى أ  ترا    جلتعرة ال لدسرةة لرد خم تورتال تفب ر  ترب الارروظة 

الا ة ةةل عطل باجرد لوترة اربيل ةرة تاجيرة ظرةب اسرتفابةجةلك ترلبراء بقارةم الطرزاج 

 بالاوظة الا ة ةة.
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( إلرررى التعرررف  لىرررى  يةعرررة العوترررة ظرررةب 2017فت دراسرررة ت  رررا )بهرررد

الاروظة الطخقةررة بالفضرل الررا ة   لردل لةقررة ترب تعىطرر  التفظةرة الف لضررةة ظطرردارس 

( تعىًطررل تررب العررلتىةب 21التفظةررة ال لضررة ظطحلفاررة تقررلل ببررم إجررفاء الدراسررة لىررى )

لس الاروظة الطخقةرة ظطدارس التفظةرة ال لضرة ظطحلفارة تقرلل باسرت دتت الدراسرة ت ةر

تب بعف ب اليلحثل بت ةلس الفضل الا ة   تب إلداد اليلحثل بباضرىت القترللى إلرى 

بجرراد لوتررة اربيل ةررة تاجيررة ظررةب الدرجررة الكىةررة لىفضررل الررا ة   بالدرجررة الكىةررة 

لىاررروظة الطخقةرررة بأظعلدهرررل ال فلةرررةل بأ  الدرجرررة الكىةرررة لىفضرررل الرررا ة ى ب ورررف 

 ف  الاوظة الطخقةة.%( تب التيل ب 31,3)

( الررى بعررف  العوتررة ظررةب الررذعلء الفبحرر  2019بهرردفت دراسررة الوررحطة )

بالاوظة الطخقةة لدل لةقة ترب تعىطر  بتعىطرلك الطفحىرة اةظتدالةرةل ببكاةرت العةقرة 

( تعىًطررل بتعىطررة ظللطفحىررة اةظتدالةررة ظطحلفاررة الررف بل باسررت دم الدراسررة 235تررب )

(ل باسررتيةل  الارروظة الطخقةررة تررب 2012لررداد )ال رري ل ت ةررلس الررذعلء الفبحرر  تررب إ

ل ببفجطرة اليلحرثل بباضرىت القترللى (Moreno-Jimenez, et al., 2014)إلرداد 

الى ارب لع توتال الاوظة الطخقةة لدل تعىطر  بتعىطرلك الطفحىرة اةظتدالةرةل بعرذلك 

لإلضرلفة الرى بجاد لوترة اربيل ةرة تاجيرة ظرةب الرذعلء الفبحر  بالاروظة الطخقةرةل ظ

بجاد فرفبا دالرة إحارللةًل ظرةب الطعىطرةب بالطعىطرلك فر  الاروظة الطخقةرة بفجر  إلرى 

القاعل بسقااك ال يف  لاللح الذعارل بفئة سرقااك ال يرف  أعثرف ترب  طرس سرقااكل 

بأ  الذعلء الفبح   وخم ف  التقيؤ  ظللاوظة الطخقةرة لردل تعىطر  بتعىطرلك الطفحىرة 

 اةظتدالةة.

( دراسرة عرل  ترب ظرةب أهردافخل الكشرع لرب تورتال 2020حفظ  )بأجفل ال

الاوظة الق وةةل ببعف  العوتة ظةب ظةقخل بظةب الجطاد ال كفر بالطفبةرة لردل رجرل  

امتب بالووتة ظطد قة الف لضل ببكا  تجتط  الدراسة تب رجل  امتب ظطد قة الطىرك 

عاد لىارردر ةل ب تكررا  سررعاد الةيةررةل بتوتشرر ى الطىررك سررىطل ل بتوتشرر ى الطىررك سرر

( رجررروً ظللةف  رررة 150( رجرررال بترررد برررم ا تةرررلر لةقرررة تررردرهل )302لرررددهم ترررب )

العشاالةةل بباضىت القتللى إلى أ  توتال الاوظة الق وةة لردل رجرل  امترب ظطد قرة 

الف لض تفب  ل ببجاد لوتة اربيل ةرة سرىيةة ظرةب الجطراد ال كرفرل بأظعرلد الاروظة 

امتب بالووتةل عطل بجردك لوترة اربيل ةرة تاجيرة ظرةب الطفبةرة الق وـةة لدل رجل  

 بالاوظة الق وةة. 

 فروض الدراسة:

ة باجررد فررفبا ذاك دةلررة إحاررللةة ظررةب الطتاسررط ال فضرر  بالطتاسررط التجف يرر  -1

لدرجلك أففاد لةقة الدراسة تب رجرل  امترب ظطقة رة لورةف لىرى اسرتيةل  الة ارة 

 الع ىةة.
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ذاك دةلررة إحاررللةة ظررةب الطتاسررط ال فضرر  بالطتاسررط التجف يرر  ة باجررد فررفبا -2

لدرجلك أففاد لةقة الدراسة تب رجل  امتب ظطقة ة لوةف لىرى اسرتيةل  الاروظة 

 الا ة ةة.

باجد لوتة اربيل ةة دالة إحاللةًل ظةب الة اة الع ىةرة بالاروظة الطخقةرة لردل أفرفاد -3

 ف.لةقة الدراسة تب رجل  امتب ظطقة ة لوة

باجررد فررفبا ذاك دةلررة إحاررللةة فرر  الة اررة الع ىةررة لرردل أفررفاد لةقررة الدراسررة تررب -4

رجل  امتب ظطقة ة لوةف بفج  إلرى سرقااك ال يرف  )أترا سرقة/ ترل ظرةب سرقة إلرى 

  طس سقااك/ أعثف تب  طس سقااك(.

باجد ففبا ذاك دةلة إحارللةة فر  الاروظة لردل أفرفاد لةقرة الدراسرة ترب رجرل  -5

ظطقة ة لوةف بفج  إلى سرقااك ال يرف  )أترا سرقة/ ترل ظرةب سرقة إلرى  طرس امتب 

 سقااك/ أعثف تب  طس سقااك(.

 المنهج واإلجراءات:

 أوالً: منهج الدراسة:

التطدك الدراسة لىى الطقخى الاض   اةربيل   الط لر ؛ ةاًفا مةخل بخرد  

الا ة ةررة لرردل رجررل  إلررى التعررف  لىررى  يةعررة العوتررة ظررةب الة اررة الع ىةررة بالارروظة 

امتررب ظطقة ررة لوررةفل بالتعررف  لىررى ال ررفبا فرر  الة اررة الع ىةررة بالارروظة الا ة ةررة 

 ظل تو  سقااك ال يف  ف  العطا.

 ثانيًا: مجتمع وعينة الدراسة:

بكا  تجتط  الدراسة تب تجطالة تب رجرل  اآلترب العرلتىةب ظطرفبر تقة رة 

( شرعية. بترب هرذا الطجتطر  برم ا تةرلر 23لوةف ظط تىع شعب الطقة ة اليللغ لرددهل )

فررفدًال ببطثررا الخررد  تقخررل فرر  التح ررق تررب ترردل ( 44اسررتةولةة ظىررغ لررددهل )لةقررة 

توءتة أدباك الدراسة لىتةيةرق لىرى العةقرةل بذلرك ترب  رو  حورلب ضردتخل ب يلبخرل 

رجررل  اآلتررب فررفدًا تررب ( 150ظةررفا ت تى ررةل ببكاةررت لةقررة الدراسررة امسلسررةة تررب )

( سرقة ظرلةحفا  تعةرلرر 34,14تتاسرط ألطرلرهم الزتقةرة )ل ب ظطرفبر لورةفالعلتىة

 ( باز   أففاد العةقة لىى سقااك ال يف .1(ل ب اضح جدب  )5,59)

 ( باز   أففاد العةقة تب رجل  الطفبر لىى سقااك ال يف .1جدب  )

 القوية الطئا ة العدد سقااك ال يف 

 % 14 21 أتا تب سقة

 % 30 45 سقااكتل ظةب سقة ب طس 

 % 56 84 أعثف تب  طس سقااك

 % 100 150 الطجطاع
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 ثالثًا: أدوات الدراسة:

استبيان العوامل الخمسة لليقظة العقلية ترجمة وتعريب )البحيري وآخرون، -1

2014:) 

القو ة امضىةة ةستيةل   (Bear, et al., 2006)ألدَّ ظةةف ب  فب  

( ف ف  تازلة لىى  طوة لااتال 39ببتكا  تب )العااتا ال طوة لىة اة الع ىةةل 

 به :

( ف فاك ب ةس الطوحاة باةةتيل  لى يفاك الدا ىةة 8الطوحاة:  تكا  تب )-أ

بال لرجةة تثا اإلحولسلك بالطعلر  باةة علةك بالطشلهد بامضااك 

 بالفبالح.

لقخل تب ( ف فاك ب ةس بضع ال يفاك الدا ىةةل بالتعيةف 8الاضع:  تكا  تب )-ب

  و  الكىطلك.

( ف فاك ب ةس تل   ام ظه الش   تب أةشةة ف  لحاة تلل 8التاف  ظال : )-ج

بإ  ا تىع هذا القشل  ت  سىاعه التى لل  حتى بإ  عل   فعز اةتيلهه لىى ش ء 

   ف.

( ف فاك ب ةس لدم إضدار أحكلم ب ةةطةة لىى 8لدم الحكم لىى ال يفاك الدا ىةة: )-د

 بالطشللف الدا ىةة.امفكلر 

( ف فاك ب ةس الطةا إلى الوطلح لألفكلر 7لدم الت للا ت  ال يفاك الدا ىةة: )-هـ 

بالطشللف لتأب  ببذهب دب  أ  بشتت ب كةف ال فدل أب  قش ا ظخلل بب  د  بفعةز  

 ف  الىحاة الحلضف .

ب تطت  الط ةلس ظطوتال جةد تب اةبولا الدا ى ل حةث بفابحت تةم أل ل 

(ل عطل بفابحت اةربيل لك اليةقةة ظةب العااتا ال طوة 0.91ل 075فبةيلع ظةب )ع

 (. 0.34ل 0.15ظةب )

ببتم اإلجلظة لب ليلراك اةستيةل  تب  و  إجلظة  طلسةة بتي   ف  ة 

ة بقةيق بطلًتل(ل حةث بحاا اإلجلظة "بقةيق -لةكفك بتفابح ظةب )بقةيق بطلًتل

طل بحاا اإلجلظة "ة بقةيق بطلًتل" لىى درجة باحد  بطلًتل" لىى  طس درجلكل ظةق

إذا علةت العيلر  تاجية اةبجل ل بالعكس ضحةح ف  حللة العيلر  سللية اةبجل . 

ببشةف الدرجة الطفب عة إلى ارب لع درجة الة اة الع ىةة أب درجة الا ة الت    ةوخل 

 اليُعد ال فل . 

بب قةب اةستيةل  لى ة العفظةةل ( ظتفجطة 2014بتد تلم اليحةفر ب  فب  )

حةث  ي ا  لىى  وث لةقلك لفظةة: تاف ة بسعاد ة بأردةةةل بتد بطتعت 

الاار  الطعفظة تب اةستيةل  ظدرجة جةد  تب اةبولا الدا ى ل حةث بفابحت 

( 0.790 – 0.480تعلتوك ابولا امظعلد ال طوة ت  الدرجة الكىةة لوستيةل  ظةب )
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 – 0.443( لىعةقة الوعاد ةل بظةب )0.706 – 0.452ل بظةب )لىعةقة الطاف ة

( لىعةقة امردةةة. عطل بفابحت تعلتوك  يلك أل ل عفبةيلع لألظعلد باةستيةل  0.715

( لىعةقة 0.799- 0.516( لىعةقة الطاف ةل بظةب )0.837- 0.527عكا ظةب )

لى التحىةا العلتى  ( لىعةقة امردةةة. عطل أ  ةتل0.806-0.559الوعاد ةل بظةب )

التاعةدر لززك ةتللى اةبولا الدا ى  تب اةتالم اليقةة العلتىةة الطوت ىاة ف  

بفق -لدل العةقلك الثو ة- طوة لااتا ببشي  ال  فاك لىى العااتا الطقتطةة إلةخل 

 .Bear, et al. (2006)اةستيةل  امضى  لـ 

ةستيةل  بابولته الدا ى  بف  الدراسة الحللةة بم التح ق تب ضدا ب يلك ا

( تب رجل  امتب 44ظعد بةية ه لىى لةقة الدراسة اةستةولةة بالت  ظىغ لددهل )

 ظطقة ة لوةف.

 الصدق التمييزي:-أ

بمَّ اةلتطلد لىى الادا التطةةزر ظخرد  اسرت فاج ال را  التطةةز رة لوسرتيةل  

لت ف ف أةه  طةز ظةب امتا لء بال عل  ف  الة اة الع ىةةل بةاًفا لار ف حجرم امفرفاد 

ف  عا تجطالةل ف د بم اةلتطلد لىى اإلحالء الوظرلراتتفرل باسرت دام ا تيرلر ترل  

دةلة ال فبا ظةب الطجطالتةب العىةل بالدةةل ف  تجطراع  ببق  لعةقتةب توت ىتةب لطعففة

 (.2درجلك ف فاك اةستيةل . بجلءك القتللى عطل ف  جدب  )

( دةلة ال فبا اإلحاللةة ظةب تتاسةلك ربب درجلك امففاد الااتعةب 2جدب  )

 ضطب الطجطالة العىةل  بالطجطالة الدةةل لىى استيةل  الة اة الع ىةة

 جطالةالط الطت ةفاك
تتاسط 

 الفبب

تجطاع 

 الفبب
 الطحواظة Zتةطة 

 الطوحاة

الطجطالة العىةل 

= (10) 
18.50 185.00 

4.05** 
الطجطالة الدةةل 

= (13) 
7.00 91.00 

 الاضع

الطجطالة العىةل 

= (13) 
17.00 221.00 

4.08** 
الطجطالة الدةةل 

= (10) 
5.50 0.55 

التاف  

 ظال 

الطجطالة العىةل 

= (11) 
18.00 198.00 

4.07** 
الطجطالة الدةةل 

= (12) 
6.50 78.00 
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لدم الحكم 

لىى ال يفاك 

 الدا ىةة

الطجطالة العىةل 

= (11) 
16.00 176.00 

3.89** 
الطجطالة الدةةل 

= (10) 
5.50 55.00 

لدم الت للا 

ت  ال يفاك 

 الدا ىةة

الطجطالة العىةل 

= (12) 
18.50 222.00 

4.18** 
الطجطالة الدةةل 

= (12) 
6.50 78.00 

 الدرجة الكىةة

الطجطالة العىةل 

= (11) 
17.00 187.00 

3.98** 
الطجطالة الدةةل 

= (11) 
6.00 66.00 

 (.,.1دالة لقد ) **

( بجرراد فررفبا دالررة إحاررللةًل ظررةب تتاسررةلك ربررب 2 ت ررح تررب جرردب  )

الة ارة الع ىةرةل بهرذ  ال رفبا فر  درجلك أففاد الطجطالة العىةل بالردةةل لىرى اسرتيةل  

ابجررل  الطجطالررة ذر الطتاسررط املىررىل بهررذا  عقرر  أ  اةسررتيةل  لرره تررا  بطةةز ررة ظررةب 

 الطجطالتةبل تطل  شةف إلى أ  اةستيةل  ضلدا ظاار  ت يالة.

 االتساق الداخلي لالستبيان:-ب

د الذر بمَّ حولب تعلتا اةربيل  ظةب درجلك عا ت فد  بالدرجة الكىةة لىيع

بقتط  إلةهل بعذلك تعلتوك اةربيل لك ظةب درجة عا ظعد بالدرجة الكىةة لىى 

ل 3اةستيةل ل باةربيل لك اليةقةة ظةب أظعلد اةستيةل ل عطل ها تاضح ف  جدبل  )

4.) 

( تعلتوك اةربيل  ظةب درجلك عا ت فد  بالدرجة الكىةة لكا ظعد تب 3جدب  )

 الع ىةةأظعلد استيةل  الة اة 

 لدم الت للا لدم الحكم التاف  ظال  الاضع الطوحاة

د 
ف

ط 
ال

 

تعلتا 

د  اةربيل 
ف

ط 
ال

 

تعلتا 

د  اةربيل 
ف

ط 
ال

 

تعلتا 

د  اةربيل 
ف

ط 
ال

 

تعلتا 

د  اةربيل 
ف

ط 
ال

 

تعلتا 

 اةربيل 

1 0.58** 2 0.62** 5 0.64** 3 0.32** 4 0.74** 

6 0.71** 7 0.66** 8 0.39** 10 0.53** 9 0.73** 

11 0.37** 12 0.58** 13 0.74** 14 0.49* 19 0.44** 

15 0.68** 16 0.61** 18 0.69** 17 0.45** 21 0.74** 

20 0.58** 22 0.50** 23 0.68** 25 0.53** 24 0.58** 

26 0.69** 27 0.46** 28 0.64** 30 0.61** 29 0.68** 
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31 0.53** 32 0.45** 34 0.68** 35 0.51** 33 0.69** 

36 0.60** 37 0.48** 38 0.64** 39 0.60** - - 

 (  0,01دالة لقد توتال ) **

( أ  تعلتوك اةربيل  ظةب درجة عا ت فد  بالدرجة 3 ت ح تب جدب  )

(ل بلىيعد الثلة  0,71ل 0,0,37الكىةة لىيعد امب  )الطوحاة( بفابحت تل ظةب )

بلىيعد الثللث )التاف  ظال ( (ل 0,66ل 0,46)الاضع( بفابحت تل ظةب )

(ل بلىيعد الفاظ  )لدم الحكم( بفابحت تل ظةب 0,74ل 0,37بفابحت تل ظةب )

(ل 0,44ل0,74(ل بلىيعد ال لتس )لدم الت للا( بفابحت تل ظةب )0,61ل 0,32)

 (. ,.01بجطةعخل دالة إحاللةًل لقد توتال )

بامظعلد ال فلةة باةربيل لك ( تعلتوك اةربيل لك ظةب الدرجة الكىةة 4جدب  )

 اليةقةة ةستيةل  الة اة الع ىةة
 (5) (4) (3) (2) (1) الدرجة الكىةة امظعـلد

 - - - - - **0.55 (1الطوحاة )

 - - - - **0.33 **0.61 (2الاضع )

 - - - **0.36 **0.34 **0.67 (3التاف  ظال  )

 - - **0.40 **0.42 **0.38 **0.41 (4لدم الحكم )

 - **0.42 **0.39 **0.43 **0.36 **0.57 (5لدم الت للا )

 ( 0,01** دالة إحاللةًل لقد توتال )

( أ  هقلع اربيل لك ظةب الدرجة الكىةة بامظعلد ال فلةة 4 ت ح تب جدب  )

ةستيةل  الة اة الع ىةة؛ حةث اربيةت امظعلد ظيع خل اربيلً ل إ جلظةًلل ببفابحت تةم 

(. ببؤعد هذ  0,0( لقد توتال دةلة )0,42ل 0,33اةربيل  تل ظةب )تعلتوك 

 القتللى لىى بطت  اةستيةل  ظدرجة تقلسية تب اةبولا الدا ى  ظةب أظعلد اةستيةل .

 ثبات االستبيان:-ج

لىتح ررق تررب  يررلك اةسررتيةل  بررم اسررت دام  ف  ترر  أل ررل عفبةيررل ل بالتجزلررة 

 ذلك. ( ةتللى 5القا ةةل ب اضح جدب  )

( تعلتوك  يلك استيةل  الة اة الع ىةة ظةف  ت  أل ل عفبةيل  بالتجزلة 5جدب  )

 القا ةة.

 امظعلد م
 تعلتــا

 أل ل عفبةيل 

 التجزلة القا ةة

 ظفاب - ف  ة سيةفتل   ف  ة جتطل 

 0.70 0.69 0.72 الطوحاة 1

 0.58 0.58 0.60 الاضع 2

 0.63 0.63 0.77 التاف  ظال  3

 0.64 0.63 0.60 لدم الحكم 4

 0.75 0.74 0.78 لدم الت للا 5
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 0.76 0.76 0.79 الدرجة الكىةة لىة اة الع ىةة

استتبيان ( إلى أ  تعلتوك الثيلك ال لضة 5بشةف القتللى الاارد  ف  جدب  )

 سااء لىى الدرجرة الكىةرةل أب امظعرلد ال فلةرة ظةف  تر  أل رل بعفبةيرل  اليقظة العقلية

بالتجزلة القا ةة عىخل تةم ت يالة بتفب عةل تطل  شةف إلى  يرلك هرذا اةسرتيةل .  بتطرل 

 تطتر  ظ ارلل  سرةكاتتف ة جةرد  ترب استتبيان اليقظتة العقليتة سيقل  طكب ال ا  إ  

حةررث اةبوررلا الرردا ى ل بالارردال بالثيررلكل بذلررك لىررى لةقررة الدراسررةة الحللةررةل تطررل 

 ه لىى العةقة امسلسةة لىدراسة. عة  الث ة ةست داته ببةية 

 استبيان الصالبة الوظيفية:-2

 (Moreno-Jiménez, et al., 2014)جةطقةررز ب  ررفب  -ألررد تار قررا

ل بذلرك Occupational Hardiness Questionnaireاستيةل  الاوظة الا ة ةة 

لت د ف الاوظة الا ة ةة عيعرد ةرال  لىاروظة الق ورةة ظشركا لرلم. ب تكرا  الط ةرلس 

( ت ررفداك لكررا ظعرردل بامظعررلد 5( ت ررفد  تازلررة لىررى  و ررة أظعررلدل ظااترر  )15تررب )

 :Commitmentل باةلترررررزام Controlل بالرررررتحكم Challengeهررررر : التحررررردر 

)ة أبافررقل أبافررق تىررةوًل  ب جررلب لررب ت ررفداك الط ةررلس فرر  ضرراء برردرج  طلسرر 

أحةلةًررلل أبافررق عثةررًفال أبافررق بطلًتررل(. بالط ررفداك عىخررل بوررةف فرر  اةبجررل  اإل جررلظ ل 

( لىررى التفبةرربل ببشررةف الدرجررة الطفب عررة لىررى 4ل5ل 3ل 2ل 1ببعةررى الرردرجلك )

اةسررتيةل  إلررى اإلحوررلس ظللارروظة الطخقةررة.  بتررد بطترر  اةسررتيةل  تررب  ررو  بةية رره 

( تشلرًعل تب العلتىةب فر  ال ةللرلك الارحةة ظ ارلل  سرةكاتتف ة 1,647لىى )

جةد  تب حةث ضدا التحىةا التاعةدرل باةبولا الدا ى ل عطل بطت  الط ةلس ظاردا 

ظقررلل  جةررد تررب  ررو  اربيل لبرره اإل جلظةررة أب الوررىيةة بالدالررة إحاررللةًل لقررد توررتال 

املرررفاض الوةكاسررراتلبةةل ( ظكرررا ترررب الورررعلد  الق ورررةةل بب رررد ف الرررذاكل ب0,01)

باسررت دتت فرر  الثيررلك  ف  ررة إلررلد  التةيةررقل بظى ررت تررةم تعررلتوك اةربيررل  ظررةب 

( ظتفبةب امظعلدل عطرل برم التح رق 0,54ل  0,43ل  0,44التةية ةب: امب ل بالثلة  )

( لىدرجرة 0,86تب  يلك الط ةلس لب  ف رق حورلب تعرلتوك أل رل عفبةيرل  بظىرغ )

( لألظعرلد ال فلةرة. ببطرت بفجطرة اةسرتيةل  ترب 0,81ل  0,74ةب )الكىةةل ببفابح ظ

( إلررررى الى ررررة العفظةررررةل بالتح ررررق تررررب  اللارررره 2016تيررررا ضرررر ح  بال رررري  )

 الوةكاتتف ة لىى لةقة تب تعىط  الةىية ذبر اإلللتة الياف ة ظطقة ة لوةف.

ى  بف  الدراسة الحللةة بمَّ التح ق تب ضدا ب يلك اةستيةل  بابولته الدا 

( تب رجل  امتب 44ظعد بةية ه لىى لةقة الدراسة اةستةولةة بالت  ظىغ لددهل )

 ظطقة ة لوةف.
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 الصدق التمييزي:-أ

بم است دام ا تيلر تل  ببق  لعةقتةب توت ىتةب لطعففة دةلة ال فبا ظةب           

الطجطالتةب العىةل بالدةةل ف  تجطاع درجلك ليلراك استيةل  الاوظة الا ة ةة. 

 (.6بجلءك القتللى عطل ف  جدب  )

( دةلة ال فبا اإلحاللةة ظةب تتاسةلك ربب درجلك امففاد الااتعةب 6جدب  )

 ب الطجطالة العىةل بالطجطالة الدةةل لىى استيةل  الاوظة الا ة ةةضط

 تتاسط الفبب الطجطالة الطت ةفاك
تجطاع 

 الفبب
 الطحواظة Zتةطة 

 التحدر
 259.00 18.50 (14الطجطالة العىةل ) =

4.27** 
 66.00 6.00 (11الطجطالة الدةةل ) =

 التحكم
 176.00 16.00 (11الطجطالة العىةل ) =

4.05** 
 55.00 5.50 (10الطجطالة الدةةل ) =

 اةلتزام
 175.00 17.50 (10الطجطالة العىةل ) =

4.18** 
 78.00 6.50 (12الطجطالة الدةةل ) =

الدرجة 

 الكىةة

 175.00 17.50 (10الطجطالة العىةل ) =
3.97** 

 78.00 6.50 (12الطجطالة الدةةل ) =

 (.,.1دالة لقد ) **

( بجرراد فررفبا دالررة إحاررللةًل ظررةب تتاسررةلك ربررب 6جرردب  )  ت ررح تررب

درجلك أففاد الطجطالة العىةل بالردةةل لىرى اسرتيةل  الاروظة الا ة ةرةل بهرذ  ال رفبا 

ف  ابجل  الطجطالة ذر الطتاسط املىىل بهذا  عق  أ  اةستيةل  له ترا  بطةةز رة ظرةب 

 ت يالة.الطجطالتةبل تطل  شةف إلى أ  اةستيةل  ضلدا ظاار  

 االتساق الداخلي لالستبيان:-ب

بم حولب تعلتوك اةربيل  ظةب درجة عا ليلر  بالدرجة الكىةة لىيعد الطقتطةرة 

( ةتررللى 7إلةررهل بظررةب درجررة عررا ظعررد بالدرجررة الكىةررة لىط ةررلس عكررال ب اضررح جرردب  )

 ذلك.

الطقتطةة ( تعلتوك اةربيل  ظةب درجلك عا ت فد  بالدرجة الكىةة لىيعد 7جدب  )

 إلةه
 اةلتزام التحكم التحدر

 الط فد  تعلتا اةربيل  الط فد 
تعلتا 

 اةربيل 
 تعلتا اةربيل  الط فد 

1 0.73** 2 0.82** 3 0.78** 

4 0.69** 5 0.75** 6 0.62** 

7 0.53** 8 0.67** 9 0.65** 

10 0.60** 11 0.78** 12 0.69** 
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13 0.69** 14 0.72** 15 0.76** 

 (0,01دالة لقد توتار دةلة ) **

( أ  تعلتوك اةربيل  ظةب درجة عا ت فد  بالدرجة 7 ت ح تب جدب  )

(ل بلىيعد الثلة  0,73ل 0,0,53الكىةة لىيعد امب  )التحدر( بفابحت تل ظةب )

(ل بلىيعد الثللث )اةلتزام( بفابحت تل ظةب 0,82ل 0,72)التحكم( بفابحت تل ظةب )

 (. ,.01بجطةعخل دالة إحاللةًل لقد توتال )(ل 0,62ل0,78)

( تعلتوك اةربيل لك ظةب درجة عا ظعد بالدرجة الكىةة لىى اةستيةل ل 8جدب  )

 باةربيل لك اليةقةة ظةب أظعلد اةستيةل 

 اةلتزام التحكم التحدر الدرجة الكىةة امظعـلد

 - - - **0.90 التحدر

 - - **0.78 **0.95 التحكم

 - **0.82 **0.71 **0.91 اةلتزام 

 (. 0,01** دالة إحاللةًل لقد توتال )

( بجاد اربيل  دا  إحاللةًل ظةب امظعلد باةستيةل  8 ت ح تب جدب  )

عكال بعذلك ظةب امظعلد بظع خل اليعضل بهذا  عق  اةبولا ظةب امظعلد باةستيةل  

 ف  تةلس الخد  تقه.

 ثبات االستبيان:-ج

لىتح ررق تررب  يررلك اةسررتيةل  بررم اسررت دام  ف  ترر  أل ررل عفبةيررل ل بالتجزلررة 

 ( ةتللى ذلك. 9القا ةةل ب اضح جدب  )

( تعلتوك  يلك استيةل  الاوظة الا ة ةة ظةف  ت  أل ل عفبةيل  بالتجزلة 9جدب  )

 القا ةة

 امظعلد م
 تعلتــا

 أل ل عفبةيل 

 التجزلة القا ةة

 ظفاب -سيةفتل  ف  ة   ف  ة جتطل 

 0.61 0.57 0.64 التحدر 1

 0.82 0.76 0.79 التحكم 2

 0.77 0.73 0.73 اةلتزام 3

الدرجة الكىةة لىاوظة 

 الا ة ةة
0.89 0.82 0.82 

استتبيان ( إلى أ  تعلتوك الثيلك ال لضة 9بشةف القتللى الاارد  ف  جدب  )

الا ة ةرررة سرررااء لىرررى الدرجرررة الكىةرررةل أب امظعرررلد ال فلةرررة ظةف  تررر  أل رررل الصتتتالبة 

بعفبةيررل  بالتجزلررة القارر ةة عىخررل تررةم ت يالررة بتفب عررةل تطررل  شررةف إلررى  يررلك هررذا 

 تطتر  ظ ارلل  استتبيان الصتالبة الوظيفيتة اةستيةل .  بتطل سريقل  طكرب ال را  إ  
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جةررد  تررب حةررث اةبوررلا الرردا ى ل بالارردال بالثيررلكل بذلررك لىررى لةقررة  سررةكاتتف ة

 الدراسةة الحللةةل تطل  عة  الث ة ةست داته ببةية ه لىى العةقة امسلسةة لىدراسة.

 نتائج الدراسة:

 نتائج التحقق من الفرض األول:

ة َّ هذا ال فض لىى أةه: "ة باجد ففبا ذاك دةلة إحاللةة ظةب تتاسط 

  بالطتاسط التجف ي  لدرجلك أففاد لةقة الدراسة تب رجل  امتب ظطقة ة ال فض

 لوةف ".

بة تيلر ضحة هذا ال فضل بم حولب الطتاسةلك باةةحفافلك الطعةلر ة 

لدرجلك أففاد العةقة سااء لىى أظعلد استيةل  العااتا ال طوة لىة اة الع ىةةل أب 

ىى الط ةلس؛ حةث بم حولب الطتاسط الدرجة الكىةة. ببم حولب الطتاسط ال فض  ل

ال فض  لوستيةل  تب  و  جط  ظدالا الط ةلس ال طوةل بتوطتخل لىى لددهلل  م 

( 1ل 2ل 3ل 4ل 5ضفب القلبى ف  لدد ال  فاكل بظللتلل  فإ  أبزا  اليدالا ه  )

(ل 3(ل بلقد ال وطة  ايح تتاسط أبزا  اليدالا )5(ل بلددهل )15 كا  تجطالخل )

(ل  كا  الطتاسط ال فض  لىدرجة الكىةة 39ضفب لدد ف فاك الط ةلس )بلقد 

 (ل بهكذا ظللقوية لألظعلد ال فلةة(.117لوستيةل  )

ببم است دام ا تيلر "ك" لعةقة باحد  لىتح ق تب دةلة ال فبا ظةب الطتاسط 

ال فض  بالطتاسط التجف ي  ف  استيةل  العااتا ال طوة لىة اة الع ىةة. ب اضح 

 ( ةتللى ذلك. 10ب  )جد

( ةتللى ا تيلر "ك" لعةقة باحد  لى فبا ظةب درجة الطتاسط التجف ي  10جدب  )

بالطتاسط ال فض  ف  الة اة الع ىةة لدل أففاد لةقة الدراسة تب رجل  امتب ظطقة ة 

 (150لوةف ) =

 امظعلد
الطتاسط 

 التجف ي 

اةةحفا  

 الطعةلرر

الطتاسط 

 ال فض 
 الطوتال (Tتةطة )

 تفب   **3,88 24 7.64 26.42 الطوحاة

 تفب   **4,11 24 6.47 26,17 الاضع

 تفب   **6,21 24 6,49 27.29 التاف  ظال 

 تتاسط 1,52 24 6.62 24,82 لدم الحكم

 تتاسط 1,83 21 5,23 21,78 لدم الت للا

 تفب   **6,76 117 17,19 126,49 الدرجة الكىةة

 (0.01لقد توتال )** دالة 

( بجاد ففبا دالة إحاللةًل لقد 10 ت ح تب القتللى الاارد  ف  جدب  )

( ظةب الطتاسط ال فض  بالطتاسط التجف ي  لدرجلك أففاد لةقة 0,01توتال )
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الدراسة ف  الدرجة الكىةة لىة اة الع ىةةل بأظعلد: الطوحاةل بالاضعل بالتاف  

طتاسط التجف ي ل بلدم بجاد ففبا ظةقخطل ف  ظال ل بعلةت هذ  ال فبض لاللح ال

ظعدر: لدم الحكمل بلدم الت للال ببعق  هذ  القتةجة ارب لع توتال الدرجة الكىةة 

أففاد لةقة الدراسة تب رجل  امتب لىة اة الع ىةة بامظعلد الثو ة لدل أففاد لةقة 

 .  للا عل  تتاسًةلظطقة ة لوةفل بأ  توتال اليعد ب اآل ف ب: لدم الحكمل بلدم الت

الطعطارر (ل بدراسة 2013ببت ق هذ  القتةجة ت  ةتللى دراسة ليد هللا )

( الت  باضىت إلى بجاد توتال 2019(ل بدراسة شلهةب بر ل  )2018) بهلدرل

( الت  2018تفب   لىة اة الع ىةة لدل  ىية الجلتعةل بعذلك ةتللى دراسة لاد  )

ظةة بالتعىةم العلل  لد خم توتال تفب   لىة اة باضىت إلى أ  تا    تد فاك التف

 الع ىةة.

( الت  أ خفك توتال 2017بب تىع هذ  القتةجة ت  ةتللى دراسة الخلشم )

( 2017تتاسط لىة اة الع ىةة لدل تد فر الطدارسل بعذلك ةتللى دراسة الالةدر )

طت لىى ( الت  ب2018الت  بطت لىى  ىية الجلتعة؛ بعذلك ةتللى الةا ا برزا )

  ىية الدراسلك العىةل. 

ظللطثةفاك بامحداث  غقةة العطا ب طكب ب وةف هذ  القتةجة ظأ  ظةئة

 جوطةة أليلء تب ظللط ل ف بالشفبد الذهق  بتل  تفبب لىةخل بالطىةئة ال لغةة

 حتلجا   الذهبل برجل  امتب بالشفبد اةةتيل  ع ىة بذهقةة بال ىق عللتابف بة وةة

 ظشكا إلةخم الطاعىة الطخلم إةجلز لةتطكقاا تب باةةتيل  الجخد بالت كةف تب عثةف إلى

الذهق ل بتا  الطوحاةل بال در  لىى  بالا لء  تطتعاا ظللخدبء أ   قي   جةدل لذا

 التاف  الاال  ف  الطااتع الط تى ة.

( ظأ  الطوتال الطفب   تب الة اة 2013ب ت ق هذا ت  تل ذعف  ليد هللا )

 وللد امففاد لىى اةت لء الطثةفاك الطقلسية تب اليةئة ال لرجةةل ببجعىخم الع ىةة 

تلدر ب لىى باجةه اةتيلهطم لىطثةفاك الجد د  بغةف العلد ةل ب كاةا  بالةب ظشكا 

علتا ظلليةئة الت   عطىا  فةخلل ب عىطا  تل  دبر حالخم لحاة ظىحاة بظدب  شفبد 

 ذهق .

طا رجل  امتب بتخلتخم الةاتةة بتةىب بتب  م  طكب ال ا  إ   يةعة ل

 باافف الوىاع الة ظل بز لد  الة اة لد خم. 

 نتائج التحقق من الفرض الثاني:

ة َّ هذا ال فض لىى أةه: "ة باجد ففبا ذاك دةلة إحاللةة ظةب الطتاسط 

ال فض  بالطتاسط التجف ي  لدرجلك أففاد لةقة الدراسة تب رجل  امتب ظطقة ة 

 استيةل  الاوظة الا ة ةة ". لوةف لىى
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بة تيلر ضحة هذا ال فضل بم حولب الطتاسةلك باةةحفافلك الطعةلر ة 

لدرجلك أففاد العةقة سااء لىى أظعلد استيةل  الاوظة الا ة ةةل أب الدرجة الكىةة. 

ببم حولب الطتاسط ال فض  لىى اةستيةل ؛ حةث بم حولب الطتاسط ال فض  

  ظدالا الط ةلس ال طوةل بتوطتخل لىى لددهلل  م ضفب القلبى لىط ةلس تب  و  جط

(  كا  تجطالخل 1ل 2ل 3ل 4ل 5ف  لدد ال  فاكل بظللتلل  فإ  أبزا  اليدالا ه  )

(ل بلقد ضفب 3(ل بلقد ال وطة  ايح تتاسط أبزا  اليدالا )5(ل بلددهل )15)

(ل 45كىةة لوستيةل  )(ل  كا  الطتاسط ال فض  لىدرجة ال15لدد ف فاك اةستيةل  )

 بهكذا ظللقوية لألظعلد ال فلةة(.

ببم است دام ا تيلر "ك" لعةقة باحد  لىتح ق تب دةلة ال فبا ظةب الطتاسط 

( 11ال فض  بالطتاسط التجف ي  ف  استيةل  الاوظة الا ة ةة. ب اضح جدب  )

 ةتللى ذلك. 

درجة الطتاسط التجف ي  ( ةتللى ا تيلر "ك" لعةقة باحد  لى فبا ظةب 11جدب  )

بالطتاسط ال فض  ف  الاوظة الا ة ةة لدل أففاد لةقة الدراسة تب رجل  امتب 

 (150ظطقة ة لوةف ) =

 امظعلد
الطتاسط 

 التجف ي 

اةةحفا  

 الطعةلرر

الطتاسط 

 ال فض 
 الطوتال (Tتةطة )

 تفب   **4,16 15 3.47 16,18 التحدر

 تفب   **5,41 15 3.45 16,53 التحكم

 تفب   **6,65 15 3.28 16,78 اةلتزام

 تفب   **6,80 45 8.09 49,49 الدرجة الكىةة

 (0.01** دالة لقد توتال )

( أ َّ توتا لك أظعلد الاوظة 11 ت ح تب القتللى الاارد  ف  جدب  )

الا ة ةة بالدرجة الكىةة جلءك تفب عةل حةث أشلرك القتللى إلى بجاد ففبا دالة 

( ظةب الطتاسط ال فض  بالطتاسط التجف ي  لدرجلك 0,01إحاللةًل لقد توتال )

بأظعلد  ال فلةةل بعلةت هذ  أففاد لةقة الدراسة لىى استيةل  الاوظة الا ة ةة 

ال فبض لاللح الطتاسط التجف ي ل ببعق  هذ  القتةجة ارب لع توتال الاوظة 

 . أففاد لةقة الدراسة تب رجل  امتب ظطقة ة لوةفالا ة ةة لدل أففاد لةقة 

( الت  باضىت 2018ببت ق هذ  القتةجة ت  ةتللى دراسة الجقدر بلطفب )

الق وةة ظشكا للم لدل تقتوي  امجخز  امتقةة إلى توتال تفب   لىاوظة 

تا    ( الت  باضىت إلى أ  2017ال ىوةةقةة؛ بعذلك ةتللى دراسة فةاا بضللح )

الجلتعة لد خم توتال تفب   تب الاوظة الا ة ةة؛ ببعذلك ةتللى دراسة الوحطة 

عذلك ( الت  باضىت إلى ارب لع توتال الاوظة الا ة ةة لدل الطعىطةب؛ ب2019)
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( الت  باضىت أ  رجل  امتب بالووتة ظطد قة الف لض 2020ةتللى دراسة الحفظ  )

 لد خم توتال تفب   تب الاوظة الق وةة. 

ب طكب ب وةف هذ  القتةجة ظأ  رجل  امتب لد خم سطلك ش اةة بطكقخم تب 

ةم الاطاد بتااجخة ال  ا  الا ة ةة الت  بااجخخمل بأةخم  ىتزتا  ظلمهدا  بال 

الا ة ةة ف  العطال ب درعا  ال  ا  لىى أةخل ففضة لىتحدر الذر  اخف تب  و  

 إرادبخم بلز طتخم ف  إةجلز باجيلبخم الا ة ةة لىى أعطا بجه.

 نتائج التحقق من الفرض الثالث:

ة َّ هذا ال فض لىى أةه: "باجد لوترة اربيل ةرة دالرة إحارللةًل ظرةب الة ارة 

  ةة لدل أففاد لةقة الدراسة تب رجل  امتب ظطقة ة لوةف".الع ىةة بالاوظة الا ة

بة تيلر ضحة هرذا ال رفض برم حورلب تعلترا اةربيرل  )ظةف  رة ظةفسرا ( 

ظةب الدرجلك ال لم مففاد لةقة الدراسة تب رجل  امترب ظطقة رة لورةف لىرى اسرتيةل  

بدرجررلبخم لىررى امظعررلد ال فلةررة(ل -العااتررا ال طوررة لىة اررة الع ىةررة )الدرجررة الكىةررة

( 12امظعررلد ال فلةررة(ل ب اضررح جرردب  )-اسررتيةل  الارروظة الا ة ةررة )الدرجررة الكىةررة

 ةتللى ذلك.

( تعلتوك اةربيل  ظةب درجلك أففاد لةقة الدراسة لىى استيةل  العااتا 12جدب  )

امظعلد ال فلةة(ل بدرجلبخم لىى استيةل  -ال طوة لىة اة الع ىةة )الدرجة الكىةة

 (150امظعلد ال فلةة( ) =-ة الا ة ةة )الدرجة الكىةةالاوظ

 الطت ةفاك
 الاوظة الا ة ةة

 الدرجة الكىةة اةلتزام التحكم التحدر

ةة
 ى
لع

 ا
اة

ة 
ال

 
 **0.61 **0.48 **0.61 **0.53 الطوحاة

 **0.77 **0.66 **0.74 **0.64 الاضع

 **0.74 **0.52 **0.75 **0.67 التاف  ظال 

 **0.50 **0.41 **0.45 **0.49 الحكملدم 

 **0.52 *0.45 **0.47 **0.44 لدم الت للا

 **0.73 **0.68 **0.70 **0.67 الدرجة الكىةة

   0,01ل ** دالة لقد توتال 0,05* دالة لقد توتال 

( بجاد لوتة اربيل ةة تاجية ظةب 12 ت ح تب القتللى الاارد  ف  جدب  )

الع ىةة بأظعلدهل ال فلةة بجطة  أظعلد الاوظة الا ة ةة بدرجتخل جطة  أظعلد الة اة 

(ل بتد علةت جطة  هذ  0,77ل 0,41الكىةةل ببفابحت تةم تعلتوك اةربيل  تل ظةب )

(. ببعق  هذ  القتةجة أةه عىطل ارب   توتال 0,01ال ةم دالة إحاللةًل لقد توتال )

رجل  امتب ارب   بيعًل لذلك توتال الة اة الع ىةة لدل أففاد لةقة الدراسة تب 

 الاوظة الا ة ةة لد خم.
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 ,Keye & Pidgeon)ببت ق هذ  القتةجة ت  ةتللى دراسة عة  بظدجةا  )

الت  باضىت إلى بجاد لوتة اربيل ةة تاجية ظةب الة اة الع ىةة بالاطاد  2014

لوتة ( الت  باضىت إلى بجاد 2019الق و ؛ بعذلك ةتللى دراسة العكل ش  )

اربيل ةة تاجية ظةب الة اة الع ىةة بالاوظة الق وةة؛ بعذلك ةتللى دراسة تلسط  

الت  باضىت إلى بجاد لوتة اربيل ةة  (Ghasemi, & Kajbaf, 2019)علجيل  

تاجية ظةب الة اة الع ىةة بالاوظة الق وةة؛ بعذلك ةتللى دراسة ظفجطل  ب  ف ب 

(Bergman, et al.,  2016) اضىت إلى أ  الة اة الع ىةة بوخم ف  التقيؤ الت  ب

 ظطوتال تق  ض تب ال  ا  بال  ب لدل رجل  امتب.

ب طكب ب وةف هذ  القتةجة ظأ  الة اة الع ىةة ب ةد ف  أةخل بطقح ال فد تز دًا 

تب التفعةزل فعقد بفعةز اةةتيل   كتوب ال فد عثةًفا تب ال ا  بالث ة بالوةةف  لىى 

جطة  جااةب الحةل  بتجلةبخل؛ بهذا التفعةز  ؤدر إلى ألىى توتا لك امداء ف  

ال فد ظلل در  لىى إدار  اليةئة الطحةةة تب  و   العطال عطل أةخل بعزز تب شعار

بعز ز اةستجلظلك الكة ةة لطااجخة ال  ا ل عطل أةخل بحوب تب شعار ال فد 

ظللتطلسكل م  الال  لحاة ظىحاة رظطل  وخا اةة تلح لىى ال يفاك باإلحولس ظخلل 

بذعفك  .(Mace, 2008)ببعزز  تب شعار ال فد ظطعقى الحةل  باستكشل  تعقلهل 

( أ  الة اة الع ىةة بعد تؤشًفا لىى بطت  ال فد ظللاوظة الق وةة 2019العكل ش  )

عاةخل بعطا لىى   ض ةوية ال  ا لك الق وةةل ببز د تب تدر  ال فد لىى تعللجة 

 بإدار  امحداث ال لغةة.

 نتائج التحقق من الفرض الرابع:

إحاللةة ف  الة اة باجد ففبا ذاك دةلة " ة َّ هذا ال فض لىى أةه:

الع ىةة لدل أففاد لةقة الدراسة تب رجل  امتب ظطقة ة لوةف بفج  إلى سقااك 

 ال يف  )أتا سقة/ تل ظةب سقة إلى  طس سقااك/ أعثف تب  طس سقااك(".

بة تيررررلر ترررردل ضررررحة هررررذا ال ررررفض بررررم حوررررلب الطتاسررررةلك الحوررررلظةة 

جلك أفررفاد لةقررة الدراسررة لىررى باةةحفافررلك الطعةلر ررة ببحىةررا التيررل ب امحررلدر لرردر

 ( ةتللى ذلك.13استيةل  الة اة الع ىةة بف ًل لطت ةف سقااك ال يف . بباضح جداب  )

( بحىةا التيل ب امحلدر ةستجلظلك أففاد العةقة لىى استيةل  الة اة الع ىةة 13جدب  )

 بف ًل لطت ةف لوقااك ال يف 
تادر 

 التيل ب
 تادر التيل ب

تجطاع 

 الطفظعلك

درجلك 

 الحف ة

تتاسط 

 الطفظعلك

 تةطة

) ( 

 الطوحاة

 32,900 2 65,800 ظةب الطجطاللك

0,56 
دا ا 

 الطجطاللك
8620,740 147 58,644 

  149 8686,540 الطجطاع
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 الاضع

 58,221 2 116,442 ظةب الطجطاللك

1,40 
دا ا 

 الطجطاللك
6121,052 147 4,640 

  149 6237,494 الطجطاع

التاف  

 ظال 

 49,183 2 98,366 ظةب الطجطاللك

1,17 
دا ا 

 الطجطاللك
6186,728 147 42,087 

  149 6285,094 الطجطاع

 لدم الحكم

 31,992 2 63,984 ظةب الطجطاللك

0,73 
دا ا 

 الطجطاللك
6452,156 147 43,892 

  149 6516,140 الطجطاع

 لدم الت للا

 19,725 2 39,450 ظةب الطجطاللك

0,53 
دا ا 

 الطجطاللك
4034,290 147 27,444 

  149 4073,740 الطجطاع

الدرجة 

 الكىةة

 233,081 2 466,161 ظةب الطجطاللك

0,79 
دا ا 

 الطجطاللك
43659,312 147 296,390 

  149 44035,473 الطجطاع

 ( أ  ترةم ) ( غةرف دالرة إحارللةًل سرااء لىرى الدرجرة13 ت ح ترب جردب  )

الكىةررة لىة اررة الع ىةررةل أب امظعررلد ال فلةررة. بهررذا  شررةف إلررى لرردم بجرراد فررفبا ظررةب 

الطجطاللك الثوث ف  الة اة الع ىةة بأظعلدهل. بهذا  عق  أ  للتا سرقااك ال يرف  ة 

  ؤ ف ف  الة اة الع ىةة لدل أففاد لةقة الدراسة تب رجل  امتب ظطقة ة لوةف.

( الترر  أ خررفك لرردم 2019راسررة الفب ىرر  )ببت ررق هررذ  القتةجررة ترر  ةتررللى د

بجرراد فررفبا فرر  الة اررة الع ىةررة بفجرر  إلررى للتررا ال يررف  لرردل الطفشررد ب الةوظةررةب؛ 

( التررر  باضرررىت إلرررى لررردم بجررراد برررأ ةف لى يرررف  لىرررى 2019بعرررذلك دراسرررة ظررردر )

لرردل تعىطررى الطفحىررة اةظتدالةرررةل بب تىررع ترر  ةتررللى دراسررة الخلشرررم  الع ىةررة الة اررة

  أشررلرك بجرراد بررأ ةف لى يررف  امترردم لىررى الة اررة الع ىةررة لرردل تررد فر ( الترر2017)

( الترر  2018الطرردارس الثلةا ررة الحكاتةررة فرر  لطررل ؛ بعررذلك ةتررللى دراسررة لرراد  )

( 10أشلرك بجاد ففبا ف  الة اة الع ىةة لاللح العلتىةب الذ ب  يفهتخم بز د لرب )

 سقااك. 
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    ر  ة لردل رجرل  امترب الة ارة ب طكب ب وةف هرذ  القتةجرة ظرأ  تورتال

م  رجرل   هرذا أتدتةرةل امترا ظقارفالخم ت لرةرة العطرا فر  أتدتةرة امعثرف ظرةب ل رفبا

 الطقاطرةل امترف دا را بالحطل رة امترب فر  تت ار  ترب  ففًرل بكا قًل  تى ا  امتب

 العطا الى ظلإلضلفة الة اةل توتال ف  تولهطتخل بتدل امتدتةة للتا تب الذر   ىا

   ىرا الطقاطرة الطخرلم( فر  بشرلظه (العطرا ةراع العطل ل بعذلك ظه الذر  تطةز الجطلل 

 (. 2019العطا )سعةدا ل  ف  امتدتةة دبر تب

بهذا  عق  أ  رجل  امتب بتشلظه تخلتخم الةاتةةل ب عطىرا  فر  ظةئرة باحرد ؛ 

ل بأةخرم أر أةخم  شتفعا  ف  اليةئة التقاةطةةل ب تعفضا  لتجلرب ب يرفاك تتشرلظخة

اعتوررياا ة ررس ال يررفاك بالطخررلراك تررب  ررو  بكررا قخمل بأ   يةعررة املطررل  الطاعىررة 

إلةخم ف  حطل ة الطاارد الطلد ة باليشف ة ببافةف امترب لىجطةر  بتةىرب الورىاع الرة ظل 

بالتطةةز بالتاف  الاال ل بتوحاة عا امحداث ظدترة ترب أب   رام  ق ف را  فةره 

 لدم بجاد أ ف لعلتا ال يف  ف  الة اة الع ىةة.ف  العطا؛ تطل  ؤدر إلى 

 نتائج التحقق من الفرض الخامس:
باجد ففبا ذاك دةلة إحاللةة ف  الاوظة " ة َّ هذا ال فض لىى أةه:

الا ة ةة لدل أففاد لةقة الدراسة تب رجل  امتب ظطقة ة لوةف بفج  إلى سقااك 

 أعثف تب  طس سقااك(".ال يف  )أتا سقة/ تل ظةب سقة إلى  طس سقااك/ 

بة تيررررلر ترررردل ضررررحة هررررذا ال ررررفض بررررم حوررررلب الطتاسررررةلك الحوررررلظةة 

باةةحفافررلك الطعةلر ررة ببحىةررا التيررل ب امحررلدر لرردرجلك أفررفاد لةقررة الدراسررة لىررى 

( ةتررللى 14اسرتيةل  الارروظة الا ة ةرة بف ًررل لطت ةرف سررقااك ال يرف . بباضررح جرداب  )

 ذلك.

حلدر ةستجلظلك أففاد العةقة لىى استيةل  الاوظة ( بحىةا التيل ب ام14جدب  )

 الا ة ةة بف ًل لطت ةف لوقااك ال يف 
تادر 

 التيل ب
 تادر التيل ب

تجطاع 

 الطفظعلك

درجلك 

 الحف ة

تتاسط 

 الطفظعلك

 تةطة

) ( 

 التحدر

 209,033 2 418,067 ظةب الطجطاللك

22,30** 
دا ا 

 الطجطاللك
1378,073 147 9,375 

  149 1796,140 الطجطاع

 التحكم

 343,961 2 687,923 ظةب الطجطاللك

46,41** 
دا ا 

 الطجطاللك
1089,471 147 7,411 

  149 1777,394 الطجطاع

 **8,93 86,754 2 173,507 ظةب الطجطاللك اةلتزام
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دا ا 

 الطجطاللك
1428,233 147 9,716 

  149 1606,740 الطجطاع

الدرجة 

 الكىةة

 1780,660 2 3561,321 ظةب الطجطاللك

42,35** 
دا ا 

 الطجطاللك
6180,152 147 42,042 

  149 9741,473 الطجطاع

 (    0,01** دالة لقد توتال )

( 0.01( أ  تررةم ) ( دالررة إحاررللةًل لقررد توررتال )14 ت ررح تررب جرردب  )

لىدرجة الكىةة لىى استيةل  الاوظة الا ة ةة بأظعرلد  ال فلةرة. بهرذا  شرةف إلرى بجراد 

ففبا ظةب الطجطالرلك الرثوث فر  الة ارة الع ىةرةل تطرل  حرتم إجرفاء ا تيرلر إحارلل  

 Scheffeبتد است دم ا تيرلر "شرة ةه" ليةل  أر الطجطاللك علةت سييًل لخذ  ال فبال 

 ( ةتللى ذلك. 15لىط لرةلك اليعد ةل ب اضح جدب  )

 ( دةلة ال فبا ظةب تتاسط الطجطاللك ظلست دام ا تيلر شة ةه15جدب  )

 تجطاللك الط لرةة الطت ةفاك
تتاسط 

 الدرجلك

 ففبا الطتاسةلك بدةلة شة ةه

1 2 3 

 التحدر

 *4.88- 0,44- ..... 13.76 (1أتا تب سقة )

تل ظةب سقة ب طس 

 (2سقااك )
14.20 .... .... -4.45* 

أعثف تب  طس 

 (3سقااك )
18.65 .... .... ..... 

 التحكم

 *6.00- 1.36- ..... 12.86 (1أتا تب سقة )

تل ظةب سقة ب طس 

 (2سقااك )
14.22 ..... ..... -4.64* 

أعثف تب  طس 

 (3سقااك )
18.68 ..... ..... ..... 

 اةلتزام

 *2.44- 0.42- ..... 15.29 (1أتا تب سقة )

تل ظةب سقة ب طس 

 (2سقااك )
15,71 ..... ..... -2.02* 

أعثف تب  طس 

 (3سقااك )
17,73 ..... ..... ..... 

الدرجة 

 الكىةة

 *11.81- 3.23- ..... 41,90 (1أتا تب سقة )

تل ظةب سقة ب طس 

 (2سقااك )
45,13 ..... ..... -8.58* 
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أعثف تب  طس 

 (3سقااك )
53,71 ..... ..... ..... 

( بجراد بفرفبا فر  الاروظة الا ة ةرة 15باضح القترللى الراارد  فر  جردب  )

 بفج  لألتدتةة بسقااك ال يف ل بأ  ال فبا لاللح سقااك ال يف  املىى.

بالوررحطةل ؛ 2016ببت ررق هررذ  القتةجررة ترر  ةتررللى دراسررلك )ضرر ح  بال رري ل 

 ( الت  باضىت إلى بجاد بأ ةف لى يف  لىى الاوظة الا ة ةة.2019

ب طكب ب وةف هذ  القتةجة ف  ضاء ظأ  رجل  امتب ت  ازد لد سقااك 

ال يف  ف  العطا باست فارهم فةه  كتويا  الث ة ف  أة وخم بف  تدرابخمل ب ت ىاا  

ب كتويا  بدر جةًل ال در  لىى تب الاعاظلك بالطشكوك الت  باجختخم ف  اليدا ةل 

ب خم  فب  ب يةعة العطا ف  الطفبر بإدار  أتب الةفا. بهذا  عق  أ  رجل  

امتب الجدد الطق ف ةب حد ثًل ف  العطا تد  كاةا  أعثف شعاًرا ظلةحتفاا الق و ؛ 

بذلك مةخم  علةا  تب ضدتة اليدا ةل بأةخم تلزالاا ف  تفحىة التجف ب باةعتشل  

 ف  بتتًل أ ا  ارهم الطخقةة الطتاتعة تقخم ف  ظةئة العطال بظللتلل  تد  وت فتا مدب

تب الطشكوكل عطل أةخم  عثةف بجل  ظللعجز تقخمل ب شعفب  الطةىاظة الطخلم أداء

ذبر ال يف  الا ة ةة  رجل  امتب تب أعيف ظاار  الطخقةة ظلل  ا   شعفب 

 الكيةف . 

 التوصيات والمقترحات:

ة شك ف  أ  جخلز شف ة الطفبر تب امجخز  الفلةوة ف  أر تجتط ل 

بتب  م  جب اةهتطلم ظأداء العلتىةب ظخلل ببشجةعخم ببخةئة الطقل  الطولم لخمل بذلك 

تب تقةىق أ  ع لء  هذا الجخلز ببطت  العلتىةب ظه ظللاوظة الا ة ةة ة بقعكس ف ط 

الجطخار تب  و  الطحلفاة لىى أرباحخم  لىى الجخلز بحد ل بإةطل  تعدل ذلك إلى

باست فار الطجتط  بالطحلفاة لىى  فبابه بتكتولبهل بلذا  طكب ب د م التاضةلك 

 التللةة:

اةهتطلم ظتعز ز الة اة الع ىةة لدل رجل  امتب العلتىةب ف  ح ظ امتب ظشكا للم -1

 بح ظ أتب الةفا ظشكا  لص.

لك الاوظة الطخقةة لدل رجل  امتب ظاار  اةهتطلم ظللعطا لىى تةلس توتا -2

 دبر ة.

إ  لع امففاد الذ ب  تم باز عخم لىى بحداك تااك الطخطلك بالااجيلك -3

ال لضةل ة تيلر الاوظة الق وةةل لتحد د تدل توءتة بكا قخم الش ا  لخذ  

 الطخطةل بتدل بافف  لضةة الاوظة الق وةة لد خم. 

تد ف لك شف ة الطقل قل بختم ظللجااةب الق وةة بالطعقا ةل إةشلء إدار  ة وةة ف  -4

 ببعطا لىى رفعخل ببقطةتخل لدل رجل  امتب.
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 مراجع الدراسة:
 الحد ث الشف ع.

العلتىةب  لدل (. ض ا  العطا2009إدر سل لالم ليد الفزاا )

بة ة ال ف ام. رسللة تلجوتةف غةف تقشار ل عىةة اآلدابل  تفبر ظشف ة

 درتل  اإلسوتةةل الوادا .جلتعة أم 

اليحةفرل ليد الفتةب أحطد؛ بال ي ل فتح  ليد الفحطب؛ ب ىبل أحطد لى ؛ 

(. الاار  العفظةة لط ةلس العااتا ال طوة 2014بالعااتىةل لللد  أحطد )

لىة اة الع ىةة دراسة تةداةةة لىى لةقة تب  وب الجلتعة ف  ضاء أ ف تت ةفر 

 .168-120ل 39رشلد الق و ل الث لفة بالقاع. تجىة اإل

فى التدر س بالت لؤ  امعلد طى لدل  الع ىةة (. الة اة2019ظدرل أتةف  تحطد )

-399(ل 11) 30تعىطى الطفحىة اةظتدالةة. تجىة عىةة التفظةةل جلتعة ظقخلل 

482. 

 الاوظة بتالدر (.  درجلك2018الجقدرل ةيةا جيف ب؛ بلطفبل حلفظ لى  )

ال ىوةةقةة. تجىة اليحاث امتقةةل تفعز  امتقةة امجخز  ي تقتو لدل الق وةة

 . 231-197(ل 62) 24اليحاث بالدراسلكل عىةة الطىك فخد امتقةةل 

لاوظة الجطاد ال كفر بلوتته ظللطفبةة بالتاىب با(. 2020الحفظ ل تلجد سللمل )

. رسللة الق وـةة لدل رجل  امتب بالووتة: ةحا ظقلء ةطاذج سيي  تقام لىعوتة

دعتارا  غةف تقشار ل عىةة العىام اةجتطللةةل جلتعة ةل ع العفظةة لىعىام 

 امتقةةل الف لض.

(. الة اة الع ىةة بالطفبةة بالتدفق الق و  لدل 2019الفب ى ل القشط  ظشةف )

دراسة -ةب ف  تحلفاة  ف ع ظللططىكة العفظةة الوعاد ةالطفشد ب الةوظي

ت لرةة ظةب الطفشد ب الجدد بال داتى. تجىة العىام التفظا ة بالق وةةل الطفعز 

 . 130-114(ل 7) 3ال ات  لىيحاثل فىوةةبل 

(. الذعلء الفبح  بلوتته ظللاوظة الطخقةة 2019الوحطةل حطاد ظب ليد الفحطب )

الطفحىة اةظتدالةةل الطجىة الوعاد ة لىعىام الق وةة لدل تعىط  بتعىطلك 

 .92-65ل 63)جوتب(ل 

(. الة اة الع ىةة لدل ألاا  امتب ظللطؤسوة 2019سعةدا ل فل طة الزهفاءل )

الا قةة الكيفل لألش ل  العطاتةة. رسللة تل جوتةف غةف تقشار ل عىةة العىام 

 تىةل الجزالف.بر-اإلةولةةة باةجتطللةةل جلتعة تلضدر تفظلح

توتال الة اة الع ىةة لدل (. 2019شلهةبل تحطد ليد ال تلح؛ بر ل ل للد  لةةة )

 ىية عىةة العىام التفظا ة ف  جلتعة ال دس الط تاحة بلوتتخل ظطخلراك حا 

http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/66625
http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/66625
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Record/1048337
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Record/1048337
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Record/1048337
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ال وىةةقةة لىتعىةم الط تاح بالتعىةم اإللكتفبة ل جلتعة ال دس . الطجىة الطشكوك

 .13-1(ل 14) 8الط تاحةل 

(. فللىةة الذاك الطخقةة 2016ض ح ل تحطد ظب  حة ؛ بال ي  فتح  ليد الفحطب )

بلوتتخل ظللاوظة الطخقةة لدل تعىط  التفظةة ال لضة )دراسة تةداةةة لىى 

تة الياف ة(. تجىة عىةة التفظةة ظللاادر لةقة تب تعىط  الةوب ذبر اإللل

 .156-121(ل 1) 21الجد دل جلتعة أسةا ل 

(. الة اة الع ىةة بلوتتخل ظللوعلد  الدراسةة لدل 2016ال ي ل فتح  ليد الفحطب )

لةقة تب ام  ل  تب بوتةذ الطفحىة اةظتدالةة. الطجىة الطاف ة لىدراسلك 

 .366-325ل 92ك الق وةة الق وةةل الجطعةة الطاف ة لىدراسل

(. فللىةة التدر ب لىى الة اة 2013ال ي ل فتح  ليد الفحطب؛ ب ىبل أحطد لى  )

الع ىةة ف    ض ألفاض اةعتئلب الق و  لدل لةقة تب  وب الجلتعة. تجىة 

 .75-1ل 34اإلرشلد الق و ل 

لت كةف (. الة اة الع ىةة بلوتتخل ظل2018الةا ال راةةه تافق؛ برزال أتةقة )

 .45-11(ل 4) 40التأتى  لدل  ىية جلتعة دتشق. تجىة جلتعة اليعثل سار لل 

عىةة -(. الة اة الذهقةة لدل  ىية الجلتعة. تجىة امستلذ2013ليد هللال أحوم تخدر )

 .366 – 342(ل 205) 2اظب رشد لىعىام اإلةولةةةل 

لىة اة الع ىةة ف  بحد د توتال  (. ال در  التقيؤ ة2019العكل ش ل ظشفل أحطد )

الاوظة الق وةة لدل لةقة  ىية جلتعة الشلرتة. الطجىة الدبلةة لألظحلث 

 .290-262(ل 3) 43التفظا ةل 

(. لوتة ال  ا  الق وةة ظيعض الطت ةفاك الش اةة 2004العقزرل لةلش سطةف )

ر ل عىةة رسللة تلجوتةف غةف تقشالدل العلتىةب ف  الطفبر ظطد قة الف لض. 

 العىام اةجتطللةةل جلتعة ةل ع العفظةة لىعىام امتقةةل الف لض.

الة اة الذهقةة بلوتتخل ظلإلظداع التقاةط  لدل تا    (. 2018لاد ل تفام رسط  )

تد ف لك التفظةة بالتعىةم العلل  ف  تحلفات  ال ىةا بظةت لحم. رسللة تلجوتةف 

 جلتعة ال دسل فىوةةب.غةف تقشار ل لطلد  الدراسلك العىةلل 

(. استفابةجةلك تلبراء بقاةم 2017فةاال سقلء تجا ؛ بضللحل لى  ليد الفحةم )

الطزاج بلوتتخل ظللاوظة الا ة ةة لدل تا    الجلتعةل تتلح لىى الفاظط 

التلل : 

http://proceedings.sriweb.org/akn/index.php/art/article/view/

29 

امةجىا  ال لهف : تكتية الق وةة.  الاوظة استيةل  دلةا (. 2011لطلد ) ت ةطفل

 .الطاف ة

https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Record/1048337
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Record/1048337
http://proceedings.sriweb.org/akn/index.php/art/article/view/29
http://proceedings.sriweb.org/akn/index.php/art/article/view/29
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(. الة اة الع ىةة لدل  ىية 2018الطعطاررل لى  حوةب؛ بهلدرل سوم تحطد )

 25لىعىام اإلةولةةةل جلتعة ظ دادل الجلتعة. تجىة العىام اإلةولةةةل عىةة التفظةة 

 .19-1(ل 3)

(. الاوظة الطخقةة بلوتتخل ظللفضل 2017ت  ال حطدر أظا الطجد سىةطل  )

الا ة   لطعىط  التفظةة الف لضةة ظطدارس التفظةة ال لضة ظطحلفاة تقل. رسللة 

 تلجوتةف غةف تقشار ل عىةة التفظةة الف لضةة لىيقلكل جلتعة اإلسكقدر ة.

(. درجة باافف الة اة الذهقةة لدل تد فر 2017خلشمل أتلة  ليد هللا ل ىه )ال

الطدارس الثلةا ة الحكاتةة ف  تحلفاة لطل  بلوتتخل ظدرجة تطلرسة سىاع 

الطاا قة التقاةطةة لىطعىطةب تب بجخة ةافهم. رسللة تلجوتةف غةف تقشار ل 

 جلتعة الشفا امبسطل لطل .

(. الة اة الع ىةة بلوتتخل ظللوعلد  الق وةة لدل  ىية 2017الالةدرل لى  تحطد )

 .68-41ل 28جلتعة الطىك  للد. تجىة جلتعة الطىك  للد لىعىام التفظا ةل 
Baer, R., Smith, G., Hopkins, J., Krietemeyer, J. & Toney, L. (2006). 

Using self-report assessment methods to explore facets of 

mindfulness. Assessment, 13(1), 27–45.  

Balotanbegan, A., Rezaei, A., Mohammady, M., & Najafi, M. (2015). 

Psychometric Properties of Occupational Hardiness Questionnaire 
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Bergman, A. L., Christopher, M. S., & Bowen, S. (2016). Changes in 

facets of mindfulness predict stress and anger outcomes for police 
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Cadaciotto, L., Herbert, T., Forman, E., Moitra, E. & Farrow, V. 
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Chopko, B., & Schwartz, R. (2013). The relation between mindfulness 
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Eddy, A., Bergman, A. L., Kaplan, J., Goerling, R. J., & Christopher, 

M. S. (2019). A Qualitative Investigation of the Experience of 
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