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 )ممخص الجراسة(
ىجفت الجراسة إلى التعّخؼ عمى العبلقة بيغ الخضا الػضيفي وعبلقتو ببعس هتغيخات 
الذخرية اإليجابية لجى عيشة هغ هػضفي القصاع الخاص بسجيشة الخياض بالسسمكة العخبية 

ة، ولتحقيق أىجاؼ الجراسة تع تصبيق هكياس الخضا الػضيفي، هغ إعجاد الذابحي الدعػدي
(، وهكياس هتغيخات الذخرية االيجابية هغ إعجاد الباحث، وذلظ عمى عيشة تكػنت هغ 7991)
 ( هغ هػضفي القصاع الخاص بسجيشة الخياض بالسسمكة العخبية الدعػدية.701)

 في واألساليب اإلحرائية، أضيخت نتائج الجراسة وهغ خبلؿ استخجاـ السشيج الػص      
وجػد عبلقة ارتباشية هػجبة ودالة احرائيا بيغ الخضا الػضيفي والسكياس الكمي لستغيخات 

، كحلظ كذفت الجراسة عغ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية الذخرية وكحلظ في االبعاد الفخعية
الدعػدي، بيشسا ال تػجج فخوؽ ذات داللة  في الخضا الػضيفي تعػد لستغيخ الجشدية لرالح غيخ

 إحرائية بيغ افخاد العيشة تعػد لستغيخ الخبخة. 
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 مقجمة:      
أولت السجتسعات الحجيثة أىسية هتدايجة لسػضػع الخضا الػضيفي في هختمف هياديغ   

ي تقـػ الحياة وذلظ الرتباشو السباشخ بالخرائز العاهة لمجساعة والعتباره هغ أىع السطاىخ الت
عمييا عسمية التفاعل االجتساعي وتساسظ العاهميغ في السؤسدات التخبػية والسيشية السختمفة، كسا 
يعج هغ السػضػعات السيسة لؤلفخاد والجساعات، فخضا الفخد عغ هيشتو ضخوري لتحقيق تػافقو 

ػ السعيار الشفدي واالجتساعي، وذلظ ألف الخضا يختبط بالشجاح في العسل، والشجاح في العسل ى
كسا اف تشسية الذخرية االيجابية .  أساسو تقييع السجتسع ألفخاده السػضػعي الحي يقـػ عمى

ليدت هدألة عذػائية، كسا انيا ليدت هدألة حظ صخؼ، إذ اف قيع السجتسع هدتسخة في التغيخ 
ر كعزػ والقػاعج الستعارؼ عمييا تتقادـ ليحا فالسيارات والرفات الذخرية السصمػبة لبلستسخا

هفيج وهشتج وسعيج في السجتسع تحتاج ايزا الى تحجيث حيث انو ال يػجج أكثخ اىسية هغ تشسية 
 شخرية ايجابية.   

( دراسة ىجفت إلى Liacqu& Schumacher, 1995وقج أجخي لياكػ وشػهاخخ )
ـ التعخؼ عمى العػاهل التي تؤدي إلى الذعػر بالدعادة أو عجـ االرتياح في العسل، واستخج

( في نطخية العاهميغ التي ركدت عمى تحميل Herz Berg, 1968الباحث تقديع ىخزبخج )
العػاهل التي تؤثخ عمى الخضا الػضيفي وعجـ الخضا الػضيفي ألعزاء الييئات التجريدية في 
الجراسات العميا الجاهعية، وقج تػصمت نتائج الجراسة إلى أف العػاهل السدببة لمخضي عغ العسل 

دسى بالعػاهل الجافعة تسثمت في الذعػر باإلنجاز وفخص الشسػ، وتقجيخ اآلخخيغ. والحظ أو ها ي
أف إشباع ىحه الحاجات وها تتصمب هغ خجهات تقجهيا السشطسة لمعاهميغ فييا تؤدي إلى درجة 
عالية هغ الخضي عغ العسل وتحديغ األداء. أها العػاهل التي يؤدي عجـ وجػدىا إلى عجـ 

ل الرحية( فتختبط باألجػر، وبدياسة السشطسة، واإلشخاؼ الفشي، والعبلقات الخضا )العػاه
 الذخرية، وضخوؼ العسل، والعبلقة هع الخؤساء، والسخكد االجتساعي.

          ( بجراسة ىجفت هعخفة تأثيخ الػججاف عمى الخضا(Downey,2005وقاـ دورني 
        واستخجاـ الباحث السقاييذ العاهة  السيشي لجى هجيخي الكمية السجتسعية بػالية فخجيشيا،

 وهقاييذ العشاصخ لكياس الخضا الػضيفي يتزسغ هكياس حدغ التصابق والسبلئسة هغ اعجاد
(Brief & Weiss, 2002)  هػضفا في السرالح  17هغ السػضفيغ  731وتكػنت العيشة هغ

خيغ الحيغ يعسمػف في رتب وأشارت الشتائج إلى أف السجي في السرالح الخاصة.  33الحكػهية، و
إدارية هختفعة يكػنػف أكثخ رضا هيشيًا، وأف السدتػيات السختفعة لمحكاء الػججاني يختبط بالسدتػى 

 السختفع هغ الخضا السيشي.
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( وتيجؼ إلى هعخفة العبلقة بيغ الخضا الػضيفي وهدتػى 7001اها دراسة السالكي )
شة هكة السكخهة. ولتحقيق أىجاؼ البحث استخجـ الرحة الشفدية لجى السخشجيغ السجرسييغ بسجي

(، وهكياس الرحة الشفدية هغ  7991الباحث هكياس الخضا الػضيفي هغ إعجاد الذابحي )
( هخشجًا هغ السخشجيغ 711(  ، و تكػنت عيشة الجراسة هغ )7991إعجاد هخسي وعبج الدبلـ )

سخاحمو الثبلث االبتجائي، والستػسط، السجرسييغ الحيغ يعسمػف بسجارس التعميع العاـ الحكػهية ب
: أنو ال تػجج فخوؽ ذات وهغ الشتائج التي أضيختيا الجراسة والثانػي لمبشيغ بسجيشة هكة السكخهة،

داللة إحرائية بيغ السخشجيغ السجرسييغ بسجيشة هكة السكخهة في الخضا الػضيفي تخجع إلى 
داللة إحرائية بيغ السخشجيغ السجرسييغ هتغيخ الخبخة .،وهغ الشتائج أنو ال تػجج فخوؽ ذات 

بسجيشة هكة السكخهة في الخضا الػضيفي تخجع إلى هتغيخ الخاتب إال في بعج الخضا عغ الخاتب 
لرالح ذوي الخاتب األكثخ.،  وهغ الشتائج أنو تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ السخشجيغ 

 لستغيخ السخحمة الجراسية. السجرسييغ بسجيشة هكة السكخهة في الخضا الػضيفي تبعاً 
( والتي ىجفت إلى الكذف عغ العبلقة االرتباشية بيغ 7009وتشاولت دراسة الخيخي )

الخضا الػضيفي ودافعية اإلنجاز لجى السخشجيغ السجرسييغ لجى عيشة الجراسة بسحافطتي الميث 
ا الػضيفي هغ والقشفحة. ولتحقيق أىجاؼ البحث استخجـ الباحث في ىحه الجراسة هكياس الخض

(. وتكػنت عيشة 7993(، وهكياس دافعية اإلنجاز هغ إعجاد )هشرػر، 7991إعجاد )الذابحي ،
( هخشًجا هغ السخشجيغ السجرسييغ الحيغ يعسمػف بسجارس التعميع العاـ الحكػهية 99الجراسة هغ )

الشتائج التي  وهغالثبلث )االبتجائي، والستػسط، والثانػي( لمبشيغ بسحافطتي الميث والقشفحة. 
أنو ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ هتػسصات درجات السخشجيغ أضيختيا الجراسة 

السجرسييغ هغ عيشة الجراسة بسحافطتي الميث والقشفحة في الخضا الػضيفي تخجع إلى هتغيخ هكاف 
الخضا  العسل إال في بعج الخضا عغ إنجازات العسل لرالح هخشجي السخحمة الثانػية، وفي بعج

عغ فخص الشسػ الػضيفي لرالح هخشجي السخحمة الثانػية ، وفي بعج الخضا عغ الخاتب لرالح 
هخشجي السخحمة االبتجائية، وهغ الشتائج أيزًا أنو ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ 
هتػسصات درجات السخشجيغ السجرسييغ هغ عيشة الجراسة بسحافطتي الميث والقشفحة في الخضا 

ػضيفي تخجع إلى هتغيخ سشػات الخبخة ، وهغ الشتائج أيزًا أنو ال تػجج فخوؽ ذات داللة ال
إحرائية بيغ هتػسصات درجات السخشجيغ السجرسيغ هغ عيشة الجراسة بسحافطتي الميث والقشفحة 
في الخضا الػضيفي ، تخجع إلى هتغيخ الخاتب إال في األبعاد التالية : الخضا عغ إنجازات العسل 

والخضا عغ االعتخاؼ والتقجيخ، والخضا عغ العسل نفدو ، والخضا عغ التقجـ والتخقي الػضيفي ، 
، والخضا عغ اإلشخاؼ وشخقو الستبعة ، والخضا عغ الخاتب ، والخضا عغ الحالة االجتساعية ، 
والخضا عغ الحياة الذخرية ، والخضا عغ ضسانات الػضيفة ، والجرجة الكمية لرالح أكثخ 

 . لاير 7000هغ
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 مذكمة الجراسة:
يعتبخ الخضا الػضيفي أحج السػضػعات التي حطيت باىتساـ الكثيخ هغ عمساء الشفذ       

وعمساء اإلدارة عمى حج سػاء وعمى الخغع هغ ذلظ اليداؿ ىحا السػضػع يمفو الكثيخ هغ 
قياسيا بكل الغسػض، ذلظ ألنو حالة انفعالية هتعمقة بالسػرد البذخي يرعب فيسيا، ناليظ عغ 

هػضػعية، وكذفت نتائج بعس البحػث الشقاب عغ أف األفخاد الخاضيغ وضيفيًا يعيذػف حياة 
أشػؿ هغ األفخاد غيخ الخاضيغ وىع أقل عخضة لمقمق الشفدي وأكثخ تقجيخا لمحات وأكبخ قجرة عمى 

أي بسعشى أف ىشاؾ عبلقة وثيقة بيغ الخضا عغ الحياة والخضا الػضيفي،  إذالتكيف االجتساعي 
أف الخاضيغ وضيفيا راضيغ عغ حياتيع والعكذ صحيح . وقج خزع هفيـػ الخضا الػضيفي 
لخؤى فكخية عجيجة وليحا تبايشت أفكار الباحثيغ حياؿ صياغة تعخيف هحجد لمخضا الػضيفي، 
ويعػد ىحا التبايغ إلى تعخض بعس السيتسيغ بو وفقا لصبيعة تخرراتيع فيعخؼ لصفي 

لػضيفي بأنو هجسػعة السذاعخ الػججانية اإليجابية التي يذعخ بيا الفخد اتجاه ( الخضا ا7993)
 عسمو أو وضيفتو، والتي تعبخ عغ هجى اإلشباع الحي يحققو العسل بالشدبة لمفخد.

إف السجى الحي يجج فيو الفخد هشفحا هشاسًبا لقجراتو وهيػلو وسسات شخريتو وقيسو، 
قة الحياة التي يدتصيع بسػجبيا أف يمعب الجور الحي يتػقف عمى هػقفو العسمي، وعمى شخي

 (.7009يتساشى هع نسػه وخبخاتو )الخيخي، 
والخضا الػضيفي ىػ ذلظ الذعػر اإليجابي لمفخد العاهل نحػ وضيفتو والسشطسة التي  

يعسل فييا نطخا لمتػافق بيشو وبيغ هشاخيا الجاخمي كسا انو يذكل االتجاىات الشفدية لمعاهميغ 
 ه أعساليع وهجى ارتياحيع وسعادتيع في العسل. تجا

( أف هدتػى السذاعخ اإليجابية لمخضا الػضيفي Herzberg,1959ووفقا لخأي ىيخزبيخج )      
يتحقق بػجػد العػاهل الجافعة التي تعسل عمى تحفيد األفخاد العاهميغ عمى اإلنجاز، كػنيا تحقق 

عية وبالتالي تمعب االنفعاالت والعبلقات اإلندانية الخضا الػضيفي ويصمق عمييا بالعػاهل اإلشا
هغ خبلؿ الذخرية اإليجابية دورا بارزا في هجاؿ العسل، فاإليجابي هشيا دليل لمشجاح، والعكذ 

 (.7001صحيح )العسياف،
إف الذخرية اإليجابية تعصى الذخز الذجاعة لسػاجية السذكبلت واتخاذ القخارات،  

كار، كسا أنيا تخسخ االستقخار الشفدي والرحي لمعاهميغ هسا يؤثخ وتخكد عمى اإلبجاع واالبت
يعتبخ الخضا الػضيفي األساس األوؿ في تحقيق األهغ الشفدي باإليجاب عمى اإلنتاجية كسا 

والػضيفي لمسػضفيغ ويشعكذ إيجابيًا عمى اإلنتاج في العسل هغ الشاحيتيغ الكسية والشػعية 
 (. 7003)السذعاف، 
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( التي استيجفت فحز آثار الخضا عغ العسل بيغ السعمسيغ 7999إبخاليع ) وبيشت دراسة
عمى أداء السجرسة، خاصة الجانب غيخ السادي والستسثل في انتذار سمػؾ اإليثار، والتصػعية، 
والحساس، وبيشت الشتائج أف درجة الخضا الػضيفي تديج هغ الدمػؾ اإليثاري، والتصػعي والحساس 

 أف الخضا عغ العسل يدػده الجانب الػججاني أكثخ هغ الجانب السعخفي. عشج السعمسيغ إضافة

( أف 7009ولتحجيج هفيـػ الخضا الػضيفي بحلت هحاوالت هتعجدة، حيث يخى )الخيخي،     
رضا الفخد عغ العسل يتػقف عمى السجى الحي يجج فيو هشفحا هشاسبا لقجراتو وهيػلو وسسات 

فو العسمي وعمى شخيقة الحياة التي يدتصيع بسػجبيا أف شخريتو وقيسو كسا يتػقف عمى هػق
 يمعب الجور الحي يتساشى هع نسػه وخبخاتو.

وهغ جية أخخى يؤثخ العاهل الشفدي بذكل هباشخ في تحقيق الخضا الػضيفي وبذكل 
 هباشخ، وال يقل أىسية عغ دور العاهل البيئي. هثل )بيئة العسل، اإلدارة واألشخاص، السياـ(. 

بعس الجراسات عمى أف التقبل الشفدي اإليجابي يعج هغ الستغيخات الشفدية  وتؤكج
 (.Downey, 2005الحجيثة ندبيا والتي تؤثخ عمى التػافق واألداء في العسل )

عمى التكيف وهػجية الحياة بشجاح تعتسج عمى التػضيف الستكاهل لقجراتو قدرة الفرد إف 
شجاح في العبلقات الذخرية يعتسج عمى قجرة الفخد عمى اإليجابية العقمية واالنفعالية، واف ال

 التفكيخ بإيجابية في خبخاتو االنفعالية، والسعمػهات االنفعالية، واالستجابة بػسائل هتػافقة انفعاليا.

( أف بعس الدسات الذخرية هثل (Bowsher & Dawn,1995بػشيخ ويحكخ دواف و  
كبلت تؤثخ في كفاءة وفاعمية ودوافع السدتخجهيغ فاعمية الحات واإليثار والقجرة عمى حل السذ

أف الحالة الشفدية أو السداجية، واالضصخابات االنفعالية والرخاع والقمق نحػ العسل، كسا 
واإلحباط، والدسات الذخرية هغ حيث االستعجادات لمعسل وتػفخ الخغبات والسيػؿ وهدتػى 

 لسيشي والخضا الػضيفي.القجرة عمى أداء العسل تمعب دورا هيسا بالتػافق ا

أحاسيذ( تداىع -انفعاالت –كسا أف هتغيخات الذخرية السعخفية والػججانية )هذاعخ 
في تػافق الفخد هع نفدو وهع بيئة العسل التي يعير فييا وتعكذ صحتو االنفعالية، عميو فاف 

 هذكمة الجراسة تتخكد في األسئمة التالية:
 أسئمة الجراسة:
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وبعس هتغيخات الذخرية باشية دالة إحرائيًا بيغ الخضا الػضيفي ىل تػجج عبلقة ارت-7
حل السذكبلت( لجى عيشة هغ هػضفي -التػاصل االجتساعي–اإليجابية )فاعمية الحات 

 ؟القصاع الخاص بسجيشة الخياض بالسسمكة العخبية الدعػدية
عًا لستغيخات ىل تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في الخضا الػضيفي لجى عيشة الجراسة تب-7

 الجشدية والخبخة ؟
 أىسية الجراسة:

تبخز أىسية الجراسة هغ أىسية الستغيخات التي تتشاوليا وذلظ بتقجيع هعمػهات عغ الخضا 
الػضيفي وهحجداتو وهكػنات الذخرية اإليجابية وتػضيح العبلقة بيشيسا لجى عيشة هغ هػضفي 

 دعػدية.القصاع الخاص بسجيشة الخياض بالسسمكة العخبية ال
فالسؤهل أف تقجـ -ونطخا لعج وجػد دراسات هحمية تشاولت ىحا السػضػع _حج عمع الباحث

الجراسة إضافة عمسية في هكتبة البحػث الشفدية التي تجرس ىحه الستغيخات، كسا تأهل الجراسة 
الحالية هغ خبلؿ الشتائج التي سيتع التػصل إلييا إلى السداىسة في تأكيج أو ترحيح بعس 

فتخاضات حػؿ هكػنات الذخرية اإليجابية. وبالتالي يتع التخكيد عمى ىحه السكػنات وتفعيميا اال
ألىسيتيا في الشجاح والخضا الػضيفي. وتسثل الجراسة الحالية هحاولة ىادفة لمسداىسة في تػضيح 
دور هكػنات الذخرية اإليجابية في أهاكغ العسل والشجاح الػضيفي لحلظ فاف نتائجيا يسكغ 
اإلفادة هشيا لسجيخي السػارد البذخية في القصاع الخاص وهدؤولي التجريب في تعديد ىحه 

 السكػنات.  
 مرظمحات الجراسة:

 ((Job satisfactionالخضا الؾعيفي 
( بأنو حالة عاشفية إيجابية أو سارة تشتج عغ تقييع الفخد Luthans,1992عخفو لػثياف )

 لػضيفتو أو خبختو.
( أف الخضا الػضيفي ىػ إحداس داخمي لجى الفخد يتسثل 7991بحي )بيشسا عخفو الذا

في شعػره باالرتياح والدعادة نتيجة إلشباع حاجاتو ورغباتو هغ خبلؿ هداولتو لمػضيفة التي 
يعسل بيا، والحي يشتج عشو نػع هغ رضا الفخد وتقبمو لسا تسميو عميو وضيفتو هغ واجبات وهياـ، 

كميًا وىحا يعشي رضا الفخد عغ جسيع العػاهل التي تؤثخ عمى هذاعخ وىحا الذعػر إها أف يكػف 
الفخد نحػ وضيفتو وهجى تعمقو بيا. أو أف يكػف ىحا الذعػر جدئيًا، وىحا يعشي رضا الفخد عغ 
  جػانب هعيشة دوف األخخى، كأف يكػف الفخد راضيًا عغ الخاتب وفي نفذ الػقت غيخ راضي عغ

 السكانة االجتساعية. 



 الذخرية اإليجابية متغيخاتوعالقتو ببعض  الخضا الؾعيفي
 لؤي بؽ حدؽ دمحم ابؾ لظيفةد/                               عبجهللا جابخ أحسج الحمؾي أ/  
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( الحي قاـ بإعجاد استبانة الخضا الػضيفي التي 7991احث يتبشى تعخيف الذابحي )والب
 استخجهيا الباحث في ىحه الجراسة. 

: بانو الجرجة الخاـ التي يحرل عمييا أفخاد عيشة الجراسة عمى كل ويعخفو الباحث إجخائيا
 بعج هغ أبعاد الخضا الػضيفي شبقا لمسكياس السدتخجـ في ىحه الجراسية.

   Personal positiveالذخرية االيجابية 
يعخؼ الباحث الذخرية اإليجابية: اإلشار الحي يجسع خرائز الفخد اإليجابية التي 
ليا صفة الثبات واالستقخار الشدبي والتي تعكذ الدمػؾ اإليجابي والعبلقة التي تخبط بيغ أنػاع 

 الدمػؾ التي يترف الفخد بيا.

  كسا حجدىا البحث ستقترخ في ىحه الجراسة عمى: ومتغيخات الذخرية اإليجابية
( فاعمية الحات عمى أنيا هعتقجات الفخد Bandura,1997يعخؼ بانجورا ) فاعمية الحات:

 بذأف قجرتو عمى تشطيع وأداء سمدة هغ األنذصة السصمػبة إلنجاز هيسة هعيشة.

اهشة في قجراتو خبلؿ السػاقف ( فاعمية الحات بأنيا: " ثقة الفخد الك7007كسا يعخؼ العجؿ )     
الججيجة، أو السػاقف ذات السصالب الكثيخة وغيخ السألػفة، أو ىي اعتقادات الفخد في قػاه 
          الذخرية، هع التخكيد عمى الكفاءة في تفديخ الدمػؾ دوف السرادر أو األسباب 

 األخخى لمتفاؤؿ.

خخيغ، عغ شخيق إدراؾ انفعاالتيع التأثيخ اإليجابي القػي في اآل التؾاصل االجتساعي:
 وهذاعخىع، وهعخفة هتى تقػد اآلخخيغ وهتى تتبعيع وتدانجىع والترخؼ هعيع بصخيقة الئقة.

هيارة حل السذكبلت بأنيا عبارة عغ استخجاـ عسميات التفكيخ لفيع  حل السذكالت:
اسب بسثابخة هغ وإعادة صياغة السذكمة لمػصػؿ إلى حمػؿ هختمفة تسييجا الختيار الحل السش

خبلؿ بحؿ الجيج هخات وهخات لمحل باستخجاـ تسثيبلت كيفية لمسذكمة، فزبل عغ فيع وجيات 
 .(7999نطخ اآلخخيغ واختيار أفزل شخؽ الحل )حسجي، 

ويعخؼ الباحث الذخرية اإليجابية إجخائيا: بالجرجة الخاـ والتي سيحرل عمييا 
بعاد السكياس والحي سيقترخ في ىحه الجراسة السػضف عمى هكياس الذخرية اإليجابية حدب أ

 .عمى )إدراؾ الحات، فاعمية الحات، التػاصل االجتساعي، حل السذكبلت، دافعية اإلنجاز(
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 اإلطار الشغخي: 
 :Job satisfactionالخضا الؾعيفي  (0

ولمخضا الػضيفي أىسيتو الكبخى بالشدبة لؤلفخاد وكحلظ السجتسعات، وذلظ ألف رضا  
 سمو ىػ العاهل األساسي لتحقيق تػافقو الشفدي واالجتساعي. الفخد عغ ع
ولقج تعجدت تعخيفات الخضا الػضيفي واتخحت اتجاىات هختمفة هسا جعل االجساع عمى  

تعخيف هػحج أهخًا في غاية الرعػبة نطخًا الختبلؼ نطخة واتجاىات الباحثيغ الحيغ يتعخضػف 
بيئية والكيع والسعتقجات وشبيعة االتجاه الحي يخكد ليحا السػضػع، إضافة إلى اختبلؼ الطخوؼ ال

 عميو الباحثػف. 
( بأنو الجرجة التي يذعخ فييا الفخد بإشباع حاجاتو الشفدية، 7070الذخيجة )فقج عخؼ  

بحيث يكػف هثبًل لقجراتو وهيػلو هسا يؤدي إلى احتخاـ الفخد لحاتو ولغيخه ويؤدي إلى عقج عبلقات 
دهبلء والخؤساء ويشتج عشو انبثاؽ الحساس في نفدو ويبعج عشو التيجيج اجتساعية هتيشة هع ال

 الحي قج يؤدي إلى هذكبلت اقترادية أو اجتساعية أو نفدية. 
 هيشتو هع التػافق عمى الشفدي السخشج أو الفخد قجرة " ىػ ( بأنو7009ويعخفو شػهاف )

 الستغيخة وضخوفو العسل هصالب هعو  وهيػلو الحاتية خرائرو وهع عميو والسذخؼ ورؤسائو وزهبلئو
 عمى والقجرة هياراتو وتحديغ التقجـ عمى والقجرة العسل في واالستقخار باألهغ وشعػره دخمو هع وتػافقو
 .هخضًيا إنجاًزا العسل إنجاز

( الخضا الػضيفي بأنو: الجاللة لدعادة اإلنداف واستقخاره في عسمو، Lock,1999وعخؼ لػؾ )
 ل هغ وفاء وإشباع لحاجاتو، وىي حاجات تتبايغ نػعًا وكسًا هغ أنداف إلى آخخ.وها يحققو ىحا العس

( بأنو " هجسػعة السذاعخ اإليجابية أو الدمبية التي يبجييا العاهل 7999ويخى هداعجة )
 “. نحػ عسمو 

 عؾامل ومحجدات الخضا الؾعيفي: 
لعسل وهتصمباتو وهدؤولياتو يتأثخ الخضا الػضيفي بكثيخ هغ العػاهل يتعمق جدء هشيا با     

ويتعمق الجدء اآلخخ بالفخد نفدو وشخريتو ودوافعو وانفعاالتو ورغباتو، في حيغ أف جدءًا آخخ 
 هغ ىحه العػاهل يتعمق بالجػانب االجتساعية في حيغ لمػضيفة أو السيشة.

فقج كذفت الجراسات أف الخضا الػضيفي يتأثخ بالكثيخ هغ العػاهل التي تقف وراء 
ػر السػضفيغ بالخضا الػضيفي، فيػ هتعجد األبعاد والجػانب، ال يتأثخ بعاهل واحج بل ىػ شع

 نتيجة تفاعل عػاهل شخرية ووضيفية وبيئية واجتساعية وتشطيسية.



 الذخرية اإليجابية متغيخاتوعالقتو ببعض  الخضا الؾعيفي
 لؤي بؽ حدؽ دمحم ابؾ لظيفةد/                               عبجهللا جابخ أحسج الحمؾي أ/  
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( أن ىشاك مجسؾعتيؽ مؽ العؾامل التي تحجد الخضا 0999ويخى عبج اليادي والعدة )
 الؾعيفي وىي: 

دو وىحه ليا عبلقة بتحقيق الحات لجى الفخد ، وتذسل العشاصخ العػاهل الػضيفية لمعسل نف -
التالية : الخغبة في الحرػؿ عمى السدؤولية ، والكياـ باألعساؿ التي تزفي عمى العاهميغ 
أىسية في عسميع ، وأف يتمقى العاهمػف التقجيخ عمى جيػدىع سػاء داخل السؤسدة أو 

لسيارات التي تػفخت لمعاهل نتيجة خبختو في خارجيا ، وتػفيخ فخص التخقي في العسل ، وا
العسل ، فكمسا زادت ىحه السيارة زاد الخضا عغ العسل ، والحالة الشفدية أو السداجية ، 
واالضصخابات االنفعالية والرخاع والقمق واإلحباط، والدسات الذخرية هغ حيث 

 العسل .  االستعجادات لمعسل وتػفخ الخغبات والسيػؿ وهدتػى القجرة عمى أداء
العػاهل الخارجية وتذسل: األجخ، وقجرة الفخد عمى عقج صبلت اجتساعية، وعبلقات  -

إندانية، والذعػر باألهغ واالستقخار في العسل، ونػع العسل وشخوشو وإجخاءاتو وعجالة 
السؤسدة وسياستيا وتػعية الخؤساء السدئػليغ عغ العاهميغ وهجى تأثيخ العسل عمى الحياة 

 برػرة عاهة. العائمية
( أف الخضا يتأثخ بعػاهل عجيجة هشيا: األجػر وزهبلء العسل 7007ويحكخ )السذعاف،      

والتخقيات، واإلشخاؼ الجيج وااللتداـ بالعسل، وسياسة السشطسة الػضيفية التي يقـػ بيا الفخد نفدو، 
 السكانة الػضيفية، ضخوؼ العسل.
 مغاىخ عجم الخضا الؾعيفي:

الػضيفي يسثل عجد الفخد عغ التكيف الدميع هع ضخوؼ عسمو السادية أو إف عجـ الخضا 
االجتساعية هعًا، وىشاؾ هطاىخ هتعجدة لعجـ الخضا نحكخ هشيا: قمة اإلنتاج هغ حيث الكع 
والكيف.، واإلكثار هغ الحػادث وهغ األخصاء الفشية، وإساءة استخجاـ اآلالت واألدوات والسػاد 

لتسارض بعحر أو بجوف عحر واالنتقاؿ هغ عسل آلخخ، والبلهباالة الخاـ، وكثخة التغيب وا
 والتكاسل والذعػر باالكتئاب، إضافة إلى اإلسخاؼ في الذكػى أو التسخد أو السذاغبة. 

ويجب هبلحطة أنو قج ال يتخؾ األفخاد العسل بالخغع هغ عجـ رضاىع عشو وخرػصًا  
  جيج، والحيغ لجييع هصالب اقترادية كثيخةأولئظ الحيغ لجييع فخص بديصة لبللتحاؽ بعسل ج

 (.7999)عبج اليادي، والعدة، 
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 :االيجابيةثانيا: متغيخات الذخرية 
تشاوؿ الباحث في هحجدات وعػاهل الخضا الػضيفي اف الخضا هختبط بالعجيج هغ جػانب       

هع زهبلء  الذخرية هثل العػاهل الحاتية الستعمقة بذخرية الفخد وحاجة الفخد ألف يتفاعل
العسل، بحيث تخبصو بيع عبلقات تعاوف وود، وأف يكػف لو هكانتو االجتساعية بيشيع، كسا أف هغ 
العػاهل  السؤثخة عمى الخضا عغ العسل عػاهل الخضا الجاخمية والتي تأتي هغ الدعادة 
واإلحداس باإلنجاز الحي يعيذو الفخد هغ هقابمة هدتػيات اجتساعية لمشجاح وهغ تحقيق 

لذخز لقجراتو أثشاء عسمية اإلنجاز، وىحه العػاهل هختبصة بالذخرية كسا فاإلنداف اجتساعي ا
        بصبعو ويكػف العسل أكثخ إرضاء لمفخد إذا شعخ بأنو يسشحو الفخصة لدهالة اآلخخيغ

 واالتراؿ بيع.
وهغ هشطػر عكدي فاف اىع العػاهل السؤثخة في الذخرية ىي ها يدسى بالعػاهل 

العػاهل السادية واالجتساعية والثقافية والحزارية التي تديع في تذكيل شخرية جية كالخار 
الفخد، وفي تعييغ أنساط سمػكو أو أساليبو في هػاجية هػاقف الحياة أف البيئة االجتساعية التي 
يعير فييا الفخد تذكمو اجتساعيا وتحػلو إلى شخرية اجتساعية هتسيدة، ويكتدب الفخد أنساط 

ج سمػكو، وسسات شخريتو نتيجة التفاعل االجتساعي هع غيخه هغ الشاس خبلؿ التشذئة ونساذ
االجتساعية. وتتػلج الفخوؽ بيغ البيئة االجتساعية التي تمبي فييا الحاجات، وتمعب األحػاؿ 
الصبيعية والجغخافية دورا هيسا في تذكيل شخريات الكائشات اإلندانية، فالبيئة االجتساعية 

الحالة الشفدية والسعشػية لمعائمة إلى العاهل االقترادي تؤثخ في الذخرية سمبا أو لمبيت هغ 
إيجابا، كسا أف التخاث الحزاري والثقافي الحي انتقل هغ جيل إلى جيل لو أىسيتو في تذكيل 

 (.7009شخرية الفخد تجريجيا إضافة الى تأثيخ البيئة السيشية )حجازي،
 جابية:عخض لبعض متغيخات الذخرية اإلي

سيتشاوؿ الباحث بذيء هغ التفريل عجد هغ الستغيخات اإليجابية السؤثخة في الخضا 
 الػضيفي وستقترخ ىحه الستغيخات عمى ها يمي: 

 فاعمية الحات-0
لقج أنبثق هفيـػ فاعمية الحات هغ هفاليع وهبادئ التشطيع الحاتي لمتعمع ويقرج بالتشطيع 

 الحاتي لمتعمع.
أف فاعمية الحات هغ أىع هيكانيدهات القػى الذخرية لؤلفخاد، ( 7991وتخى عػاشف )

إذ أنيا تسثل هثيخا هيسا في دافعية األفخاد لمكياـ بأي نذاط، وتداعجىع عمى هػاجية الزغػط 
 التي تعتخضيع في هخاحل حياتيع.
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( عمى دور السبلحطة وتقميج سمػؾ اآلخخيغ خبلؿ Nevid, 2003وقج أكج نيفيج )
ساعي في تصػيخ فاعمية الحات، كسا هيد بيغ نػعيغ هغ التػقعات وىي: تػقع السحتػى االجت

السخخجات والتي ىي عبارة التشبؤات التي يقـػ بيا الفخد حػؿ هخخجات الدمػؾ، وتػقع الفاعمية 
والتي ىي عبارة عغ تشبؤات الفخد لقجراتو الذخرية في أداء عسل هعيغ وإنجازه، وقج افتخض أف 

مية الحات العالية والحيغ لجييع اعتقاد قػي بكفاءتيع الذخرية غالبا ها يقبمػف األشخاص ذوي فاع
 التحجي في السػاقف األكاديسية واالجتساعية.

يعخؼ )بانجورا( فاعمية الحات بأنيا هعتقجات الفخد عغ قجرتو عمى تشطيع وإنجاز السياـ و 
اعمية الحات تسكغ األفخاد هغ السصمػبة لتحقيق األىجاؼ التي يدعى إلى تحكيقيا، فسعتقجات ف

األداء الجيج في هختمف الطخوؼ، واألفخاد ذوو فاعمية الحات السختفعة لجييع كفاءة عالية في 
تجسيع السعمػهات واستخجاـ استخاتيجيات هخنة وفعالة في إدارة السػاقف برفة عاهة والسػاقف 

يثابخوف في تحقيق الزاغصة برفة خاصة، ويشطخوف إلى الرعػبات عمى أنيا تحجيات و 
وإنجاز أىجافيع، ويسيمػف إلى تحسل السدئػلية هقارنة باألفخاد ذوي فاعمية الحات السشخفزة 

((Heslin & Klehe,2006. 
( إلى فاعمية الحات عمى أنيا " ثقة الفخد الكاهشة في قجراتو، 7007ويشطخ العجؿ )

خ السألػفة أو ىي اعتقادات الفخد في خبلؿ السػاقف الججيجة أو السػاقف ذات السصالب الكثيخة وغي
قػاه الذخرية، هع التخكيد عمى الكفاءة في تفديخ الدمػؾ دوف السرادر أو األسباب األخخى 

 لمتفاؤؿ".
( هفيـػ فاعمية الحات بأنو هجسػعة األحكاـ الرادرة عغ 7000ويعخؼ )الذعخاوي، 

ػكيات هعيشة، وهخونتو في ىحا الفخد، والتي تعبخ عغ هعتقجاتو حػؿ قجراتو عمى الكياـ بدم
التعاهل هع السػاقف الرعبة والسعقجة، وتحجي الرعاب وهجى هثابختو لئلنجاز، ويتزسغ ىحا 
السفيـػ األبعاد التالية التي أضيخىا التحميل العاهمي: الثقة بالشفذ، والسقجرة عمى التحكع في 

 الفذل، والسثابخة لئلنجاز. ضغػط الحياة، وتجشب السػاقف التقميجية، والرسػد أهاـ خبخات
ويحكخ بانجورا بأنيا " أحكاـ األفخاد عمى قجراتيع لتشطيع وإنجاز بعس األعساؿ التي 

 (.Bandura, 1997تتصمب تحقيق أنػاع واضحة هغ األداء " )
وبشاء عمى ها تع استعخاضو هغ تعاريف لفاعمية الحات فأف الباحث يخى بأف ثقة الفخد 

تكػيغ ترػر إيجابي لمحات وبالتالي يقـػ بتػجيو أفعالو بعج أف تتع عسمية في قجراتو تداىع في 
تحجيج األىجاؼ وتتحػؿ األحجاث السدتقبمية بالشدبة إليو إلى حػافد هسا يديع في رفع هدتػى 

 دافعيتو.
 أبعاد فاعمية الحات: 

لفخد عغ يحجد بانجورا ثبلثة أبعاد لفاعمية الحات هختبصة باألداء، ويخى أف هعتقجات ا
 فاعمية ذاتو تختمف تبعا ليحه األبعاد.
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ويقرج بو هدتػى قػة دوافػع الفػخد لؤلداء في السجاالت والسػاقف السختمفة،  قجر الفاعمية:-7
ويختمف ىحا السدتػى تبعا لصبيعة أو صعػبة السػقف ويبجو قجر الفاعمية برػرة أوضح 

ختبلفات بيغ األفخاد في تػقعات عشجها تكػف السياـ هختبة وفقا لسدتػى الرعػبة واال
الفاعمية، ويسكغ تحجيجىا بالسياـ البديصة الستذابية، وهتػسصة الرعػبة، ولكشيا تتصمب 
هدتػى أداء شػاؽ في هعطسيا. وهع ارتفاع هدتػى فاعمية الحات لجى بعس األفخاد فأنيع ال 

الخبخة والسعمػهات يقبمػف عمى هػاقف التحجي، وقج يخجع الدبب في ذلظ إلى تجني هدتػى 
 (.7991الدابقة )أبػ ىاشع ،

ويذيخ ىحا البعج إلى انتقاؿ فاعمية الحات هغ هػقف ها إلى هػاقف هذابية، فالفخد  التعسيؼ:-7
يسكشو الشجاح في أداء هياـ هقارنة بشجاحو في أداء أعساؿ وهياـ هذابية 

(Bandura,1997). 
داس بالفاعمية الحاتية، بسعشى قجرة أو شجة أو ويذيخ أيزا ىحا البعج إلى عسق اإلح القؾة:-3

عسق اعتقاد أو إدراؾ الفخد أف بإهكانو أداء السياـ أو األنذصة هػضػع الكياس، ويتجرج بعج 
 (.7007القػة أو الذجة عمى هترل ها بيغ قػى ججا إلى ضعيف ججا )الديات، 

 آثار فاعمية الحات:
الحات يطيخ جميا هغ خبلؿ أربعة  ( إلى أف تأثيخ فاعمية7001أشارت )الجاسخ، 

وفيسا يمي  عسميات أساسية وىي العسمية السعخفية، والجافعية، والػججانية، وعسمية اختيار الدمػؾ
 عخض ألثخ فاعمية الحات في تمظ العسميات األربعة:

وجج بانجورا أف آثار فاعمية الحات عمى العسمية السعخفية تأخح أشكاال  العسميات السعخفية:-7
ختمفة فيي تؤثخ عمى كل هغ هخاتب اليجؼ لمفخد وكحلظ في الديشاريػىات التػقعية التي ه

بيشيا، فاألفخاد هختفعػ الفاعمية يترػروف سيشاريػىات الشجاح التي تديج هغ أدائيع وتجعسو، 
بيشسا يترػر األفخاد هشخفزػ الفاعمية دائسا سيشاريػىات الفذل ويفكخوف فييا، كسا أف 

مية الحات تؤثخ عمى العسمية السعخفية هغ خبلؿ هفيـػ القجرة، وهغ خبلؿ هجى هعتقجات فاع
اعتقاد األفخاد بقجرتيع عمى الديصخة عمى البيئة، ففيسا يتعمق بسفيـػ القجرة يتسثل دور هعتقجات 
فاعمية الحات في التأثيخ عمى كيفية تأويل األفخاد لقجراتيع، فالبعس يخى أف القجرة عمى أسذ 

ػروثة، وهغ الخصأ االرتقاء بالقجرات الحاتية، وبالتالي فإف األداء الفاشل يحسل تيجيجا بأنيا ه
ليع ولحكائيع عمى حداب خػضيع تجارب قج تػسع هغ هعارفيع و هؤىبلتيع، والبعس يخى 
 بأف القجرة هكتدبة يسكغ العسل عمى تصػيخىا واالستفادة هغ أداء السياـ الرعبة

(Bandura,1997.) 
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أف اعتقادات األفخاد لفاعمية الحات تداىع في  (7009لقج أوضح )الشفيعي،  ية الجافعية:العسم-7
تحجيج هدتػياتيع الجافعية، وىشاؾ ثبلثة أنػاع هغ الشطخيات السفدخة لمجوافع العقمية وىي: 
نطخية العدو الدببي، ونطخية األىجاؼ السجركة، ونطخية تػقع الشتائج، وتقـػ فاعمية الحات 

يع في التأثيخ عمى الجوافع العقمية في كل هشيا، فشطخية العدو الدببي تقـػ عمى هبجأ بجور ه
إف األفخاد هختفعي الفاعمية يعدوف فذميع إلى الجيج غيخ الكافي أو إلى الطخوؼ السػقفية 
غيخ السبلئسة، بيشسا األفخاد هشخفزػ الفاعمية يعدوف سبب فذميع إلى انخفاض في قجراتيع، 

ببي يؤثخ عمى كل هغ الجافعية واألداء و ردود األفعاؿ الفعالة عغ شخيق االعتقاد فالعدو الد
في الفاعمية الحاتية، وفي نطخية تػقع الشتائج ُتشطع الجوافع عغ شخيق تػقع أف سمػكا هحجدا 
سػؼ يعصي نتيجة هعيشة بخرائز هعيشة، كسا ىػ هعخوؼ فيشالظ الكثيخ هغ الخيارات 

شتيجة السخغػبة، ولكغ األشخاص هشخفزي الفاعمية ال يدتصيعػف التي تػصل إلى ىحه ال
التػصل إلييا، وال يشاضمػف هغ اجل تحقيق ىجؼ ها ألنيع يحكسػف عمى أنفديع بعجـ 
الكفاءة . وفيسا يتعمق بشطخية األىجاؼ السجركة تذيخ الجاللة إلى أف األىجاؼ الػاضحة 

أثخ األىجاؼ بالتأثيخ الذخري أكثخ هغ والستزسشة تحجيات تعدز العسمية الجافعية، وتت
 . Bandura,1997)تأثيخىا بتشطيع الجوافع واألفعاؿ )

الخضا أو عجـ والجوافع القائسة عمى األىجاف تتأثخ بثالثة أنؾاع مؽ التأثيخ الذخري وىي: -3
الخضا الذخري عغ األداء، وفاعمية الحات السجركة لميجؼ، وإعادة تعجيل األىجاؼ بشاء 

تقجـ الذخري، ففاعمية الحات تحجد األىجاؼ التي يزعيا األفخاد ألنفديع، وكسية عمى ال
الجيج السبحوؿ في هػاجيتيا وحميا، ودرجة إصخار األفخاد وهثابختيع عشج هػاجية تمظ 

 .السذكبلت، فاألشخاص هختفعػ الفاعمية يبحلػف جيجا كبيخا عشج هػاجية التحجيات
ادات فاعمية الحات في كع الزغػط واإلحباشات التي يتعخض تؤثخ اعتق العسمية الؾججانية:-1

ليا األفخاد في هػاقف التيجيج، كسا يؤثخ عمى هدتػى الجافعية، حيث أف األفخاد ذوي 
اإلحداس السشخفس بفاعمية الحات أكثخ عخضة لمقمق، حيث يعتقجوف أف السياـ تفػؽ 

العتقادىع بأنو ليذ لجييع السقجرة قجراتيع وسػؼ يؤدي ذلظ بجوره إلى زيادة هدتػى القمق، 
 (.Bandura, 1997عمى إنجاز تمظ السيسة )

كسا أنيع أكثخ عخضة لبلكتئاب، بدبب شسػحاتيع غيخ السشجدة، وإحداسيع السشخفس 
بفاعميتيع االجتساعية، وعجـ قجرتيع عمى إنجاز األهػر التي تحقق الخضا الذخري، في حيغ 

عة تشطيع الذعػر بالقمق والدمػؾ اإلندحابي هغ السياـ الرعبة، يتيح إدراؾ فاعمية الحات السختف
 .عغ شخيق التشبؤ بالدمػؾ السشاسب في هػقف ها
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تؤثخ فاعمية الحات عمى عسمية انتقاء الدمػؾ، وهغ ىشا فإف اختيار  عسمية اختيار الدمؾك:-5
عتقادات ذاتية في األفخاد لؤلنذصة واألعساؿ التي يقبمػف عمييا هخىػف بسا يتػفخ لجييع هغ ا 
 قجرتيع عمى تحقيق الشجاح في عسل هحجد دوف غيخه وأداءه برػرة هشاسبة.

فاعمية الحات والخضا السيشي: تعتبخ الذخرية أحج اىع عػاهل الخضا السيشي وىي ذلظ 
الشسػذج الستفخد والسدتقخ ندبيًا في الدمػؾ والفكخ والعػاشف، وباشتخاكيا هع القجرات والعػاهل 

يو السختمفة يتحجد الدمػؾ في التشطيسات، وفي ضػء ىحا السجخل فإف فخدًا بعيشو قج يكػف السػقف
أكثخ هبلئسة هغ غيخه لمكياـ بعسل هعيغ، ألنو يستمظ الخرائز والقجرات الذخرية التي تتػافق 

خ رضا هع العسل السصمػب أداؤه، وّكمسا كاف ىحا التػافق كبيخًا، ّكمسا كاف الفخد أكثخ إنتاجية وأكث
 (7001عغ العسل )رفاعي وبديػني،

وُتعتبخ فاعمية الحات هغ الستغيخات الحاتية الستعمقة بالفخد ذاتو، والتي ُتؤثخ في سمػؾ 
الفخد وترخفاتو، ويخى العمساء الدمػكيػف بأف فيع الذخز لقجراتو أهخ ضخوري وحيػي لتفديخ 

، البج أف يتػافخ لجى السجيخ تفيع سمػؾ الفخد والسداعجة عمى التشبؤ بيحا الدمػؾ، وهغ ىشا
واضح لذخريات األفخاد الحيغ يعسمػف هعو ليتسكغ هغ تػجيييع وتحفيدىع وتذجيعيع واالستفادة 

 (.7001هشيع بكفاءة وفعالية في تحقيق أىجاؼ السشطسة )حخيع ،

 التؾاصل االجتساعي:
خىع، وهعخفة هتى ويذيخ إلى التأثيخ اإليجابي في اآلخخيغ عغ شخيق انفعاالتيع وهذاع

 (.7999تقػد اآلخخيغ وهتى تتبعيع وتدانجىع، وكيفية الترخؼ هعيع بصخيقة الئقة )عثساف، 

( " بأنيا قجرة الفخد عمى أف يعبخ، برػرة لفطية وغيخ لفطية، عغ 7003ويعخفيا شػقي )
غيخ المفطية هذاعخه، وآرائو وأفكاره لآلخخيغ، وأف يشتبو ويجرؾ في الػقت نفدو الخسائل المفطية و 

الرادرة عشيع، ويفدخىا عمى نحػ يديع في تػجيو سمػكيع حياليع، وأف يترخؼ برػرة هبلئسة 
في هػاقف التفاعل االجتساعي هعيع، ويتحكع في سمػكو المفطي وغيخ المفطي فييا ويعجلو كجالة 

 “.لستصمباتيا عمى نحػ يداعج عمى تحقيق أىجافو 

ى أنو" القجرة عمى قخاءة وفيع كل هغ الدمػؾ كسا يعخؼ " التػاصل االجتساعي عم
االجتساعي، وهيارة السذاركة االجتساعية، هثل التعبيخ المفطي واالنفعالي، والقجرة عمى لعب 

 (.7007الجور االجتساعي بكفاءة " )أبػ ناشي، 
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ويخى الباحث إف القجر عمى إدارة االنفعاالت هع اآلخخيغ ىي أساس تشاوؿ العبلقات 
حي سميع، تمظ السيارة األساسية في إقاهة عبلقات إيجابية هثسخة هع اآلخخيغ. عمى نحػ ص

ولكي تطيخ ىحه القجرة لجى األشخاص عمييع أف يرمػا أواًل إلى هدتػى هتقجـ هغ التقجـ عمى 
 التحكع في أنفديع وإدارة ذواتيع، ويتصمب التػافق هع اآلخخيغ قميبًل هغ اليجوء الشفدي. 

فعاالت اآلخخيغ أي إدارة العبلقات بيغ األفخاد يدتمـد وجػد هيارتيغ إف التعاهل هع ان
انفعاليتيغ ىسا: التحكع في الحات واالنفعاؿ. فستى نكػف قادريغ عمى إدارة العبلقات هع اآلخخيغ 

 يشبغي أف نكػف قج تػصمشا إلى قجر هغ التحكع في ذواتشا وقجر هغ تفيسشا وانفعالشا هع اآلخخيغ.
 صل االجتساعي:مكؾنات التؾا

الفخد الحي لجيو هيارات السحادثة ىػ الذخز الحي يدتصيع أف يبجأ  ميارات السحادثة:-أ 
السحادثة ويدتسخ فييا ويشيييا، وتذسل هيارة االستسخار في السحادثة ثبلثة عشاصخ ىي 

 االستساع الجيج(. –إعصاء هعمػهات لآلخخيغ  –)إلقاء األسئمة عمى اآلخخيغ 
الفخد الحي لجيو السيارات التػكيجية ىػ الذخز الحي يدتصيع أف يعبخ  التؾكيجية:السيارات -ب 

 بحخية عسا يخيج، وتقدع السيارات التػكيجية إلى نػعيغ ىسا:
  هيارات التػكيج السػجب، وىي السذاعخ االيجابية نحػ اآلخخيغ هثل هيارات السجاهمة هغ

هغ أشياء هادية، وهيارات التعاشف وىي  هجح وثشاء عمى اآلخخيغ إلنجازاتيع وها يستمكػنو
السذاركة الػججانية لآلخخيغ في هػاقف الفخح واأللع، وتقجيع هبخرات لمدمػؾ الحي يدمكو 

 الذخز عشجها يخصئ في حق اآلخخيغ.
  هيارات التػكيج الدمبي، وىي هذاعخ الخفس واالستياء والجفاع عغ الشفذ: هثل رفس

وشمب سمػكيات ججيجة، والتعبيخ عغ الغزب، الصمب غيخ السشصقي، واالحتجاج، 
 والتفاوض لمػصػؿ إلى الحل.

 ميارات حل السذكالت-4
لقج بخز االىتساـ بسػضػع حل السذكبلت في عسمية التعمع والتعميع هغ خبلؿ السيسات  

الجراسية السختمفة التي يتعخض ليا الستعمع والسعمع، فحل السذكبلت ىي عسمية تعمع استكذافي 
ى ولمستعمع دور إيجابي في تحكيقيا، فالستعمع ال يتمقى الحل هغ غيخه وإنسا يبحؿ جيجا ذي هعش

فكخيا إلنجازه، ثع يقـػ بجهج شخيقة وأسمػب الحل ضسغ بشائو السعخفي بعج استيعاب عشاصخ 
السذكمة وسبل الػصػؿ إلى السصمػب لحميا، إذ يرعب تخديغ أسمػب الحل في الحاكخة لجى 

 (.7003يع أبعاد السذكمة وشخيقة الحل الحي يقـػ بو تجاه السذكمة )الدغػؿ، الفخد ها لع يف
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( حل السذكمة: بأنيا حالة يدعى خبلليا الفخد لمػصػؿ إلى 7070وقج عخؼ وافي )   
ىجؼ يرعب الػصػؿ إليو بدبب عجـ وضػح أسمػب الحل أو صعػبة تحجيج اليجؼ، أو بدبب 

، عغ شخيق أداة بحؿ الجيج العقمي لمخخوج هغ هأزؽ عكبات تحػؿ دوف وصػؿ الذخز لسا يخيج
 تعخض لو. 

 أىسية ميارة حل السذكالت:
 ( إلى أىسية حل السذكالت كأسمؾب لمتعمؼ مؽ خالل الشقاط التالية:9114ويذيخ غانؼ ) 

إف هيارة حل السذكمة هيارة تداعج الستعمع عمى تحريل السعخفة بشفدو، أو التدود بآليات  -7
 االستقبلؿ.

هيارة حل السذكمة تداعج الستعمع عمى اتخاذ القخارات الياهة في الحياة وتجعمو يديصخ  إف -7
 عمى الطخوؼ والسػاقف.

تشػع السعخفة بحاجة إلى التجريب عمى أساليب هختمفة لسعالجة هجاالت وأنػاع السعخفة  -3
 السختمفة.

لسدتقبمية وتعميسيع أسمػب حل السذكبلت يفيج األشفاؿ بسػاجية الحاجات السباشخة والحياة ا -1
 استخجاـ قجراتيع وإهكانيتاىع الجاخمية والخارجية لحل السذكبلت التي تػاجييع.

أف هيارة حل السذكمة تترف بأنيا هيارة تجعل الستعمع يسارس دورا ججيجا يكػف فاعبل  -1
 وهشطسا لخبخاتو وهػاضيع تعمسو.

هغ دور في تشسية ويخى الباحث أف هيارة حل السذكبلت تترف باألىسية لسا ليا 
أسمػب تفكيخ الفخد عشج هػاجية أي هذكمة والتفكيخ بأكثخ هغ شخيقة وىي هيسة لصبلب السخحمة 
الثانػية بالحات لسا ليا هغ أثخ في غخس هعشى االستقبللية وتحسل السدئػلية والثقة بالشفذ هع 

 القجرة عمى اتخاذ القخار. 
تشاولػا خصػات حل السذكبلت هغ  (: أف كثيخا هغ الباحثيغ7003ويخى أبػعبلـ )

خبلؿ وجيات نطخ هختمفة إال أف أىع العشاصخ السذتخكة بيشيع في هخاحل حل السذكمة يسكغ 
 إيجازىا كالتالي:

            وجػد دافع أو هخحمة تعخؼ عمى السذكمة، وفييا يذعخ التمسيح بأنو يػاجو هذكمة ويخغب -7
 في حميا.

ي عجة شخؽ أو وسائل لسعالجة السذكمة وكثيخا ها هخحمة تخصيط يفكخ فييا الذخز ف -7
 تذتسل ىحه السخحمة عمى تكػيغ الفخوض التي يتع فيسا بعج قبػليا أو رفزيا.
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السخحمة الثالثة وىي هخحمة اختبار الفخوض وجسع السادة البلزهة، هثاؿ هشاقذة السذكمة هع  -3
 اآلخخيغ.

تقػيع السعمػهات واتخاذ قخار بذأف السذكمة وفي ىحه السخحمة يقـػ  السخحمة األخيخة وىي -1
التمسيح بتقػيع ها فكخ فيو هغ آراء أو حمػؿ ويرل برجدىا إلى قخار يؤدي إلى حل 

 السذكمة.
وعمى ضػء ها تع ذكخه يخى الباحث بأف سمػؾ حل السذكمة يطيخ كسيارة يسكغ 

اء الدعي لمتغمب عمى العكبات أو الغسػض الحي هبلحطتيا هغ خبلؿ دقة األداء لجى الفخد أثش
قج يػاجو الفخد أثشاء سعيو لمحل في كل هخحمة هغ هخاحل حل السذكمة سػاء أثشاء تحجيج السذكمة 
         أو أثشاء وضع االحتساالت السسكشة، أو أثشاء جسع السعمػهات، أو أثشاء تقػيع السعمػهات 

 والبجائل السسكشة.  
 مشيج الجراسة:

اعتسجت الجراسة الحالية عمى السشيج الػصفي االرتباشي لمتعخؼ عمى الخضا الػضيفي 
وعبلقتو ببعس هتغيخات الذخرية اإليجابية لجى عيشة هغ هػضفي القصاع الخاص هجيشة 

وىػ  الخياض بالسسمكة العخبية الدعػدية، وإجخاء السقارنات حدب الستغيخات الجيسػغخافية لمجراسة،
ب البحث العمسي استخجاهًا خاصة في هجاؿ العمـػ اإلندانية ويسكغ بػاسصتو هغ أكثخ أسالي

هعخفة ها إذا كاف ىشاؾ ثسة عبلقة بيغ هتغيخيغ أو أكثخ، وهغ ثع هعخفة درجة تمظ العبلقة 
 (.7991)العداؼ، 

 مجتسع الجراسة وعيشتيا:
لسسمكة اشتسل هجتسع الجراسة عمى جسيع هػضفي القصاع الخاص بسحافطة الخياض با

( هػضفًا، حدب إحرائية وزارة التجارة، والغخفة 911العخبية الدعػدية والبالغ عجدىع تقخيبًا )
قاـ الباحث باختيار عيشة هغ هجتسع الجراسة الحي ـ، و 7071التجارية بالسشصقة الذخقية لمعاـ 

ة يتزسغ جسيع هػضفي القصاع الخاص هغ الدعػدييغ وغيخ الدعػدييغ، وتقع عيشة الجراس
 31.77سشة، وقج بمغ هتػسط اعسار العيشة الشيائية  10-71الحالية في الفئة العسخية ها بيغ 

وقج تع اختيار عيشة الجراسة بالصخيقة العذػائية البديصة. بمغت في ، 1.33سشة وانحخاؼ هعيارى 
         ( استبانات لعجـ اكتساؿ البيانات، وبالتالي1( هػضفا وقج تع استبعاد )773هجسميا )

 77( هػضفًا يذغمػف وضائف هختمفة هػاششيغ وغيخ هػاششيغ يسثمػف 703أصبح هجسػع العيشة )
 هشذأة خاصة.
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 ( :0وقج جاء وصف العيشة كسا ىؾ مؾضح في الججول )
 (  تؾصيف العيشة وفقًا لستغيخات الجراسة0ججول )

 % العجد الستغيخات

 الجشدية
 11.9 19 سعػدي

 11.7 19 غيخ سعػدي

 خبخةال
 79.0 37 سشػات 1اقل هغ 
 31.3 31 1-10سشػات
 33.1 39 سشػات 70أكثخ هغ 

 الخاتب الذيخي 
 39.3 17 لاير 1000أقل هغ 

 31.1 39 1000-000لاير 7
 73.7 79 لاير 7000أكثخ هغ 

 701 السجسػع

 أدوات الجراسة:
 التالية: استخجم الباحث في جسع السعمؾمات الخاصة بيحه الجراسة األدوات 

 استبيان الخضا الؾعيفي: -0
(، والحي ىػ تخجسة الستقراء جاهعة هيشيدػتا لمخضا 1997هغ إعجاد الذابحي )

الػضيفي، حيث قاـ بتخجستو وتكييفو وتعجيل بعس فقخاتو لمتبلـؤ هع بيئة العسل وثقافة السجتسع 
ة تتعمق بكياس درجة الخضا ( عبار 31في السسمكة العخبية الدعػدية. ويتكػف ىحا االستبياف هغ )

كسا قاـ هعج السكياس بحداب صجؽ األداة هغ خبلؿ شخيقة ( بعجًا، 71الػضيفي هػزعة عمى )
البشاء الجاخمي حيث تع حداب هعاهبلت االتداؽ الجاخمي لمسكياس عغ شخيق حداب هعاهبلت 

مية لسكياس الخضا االرتباط بيغ األبعاد وبعزيا، وهعاهبلت اإلرتباط بيغ األبعاد والجرجة الك
( ووجج أف قيع االتداؽ الجاخمي هختفعة واهتجت هغ 3الػضيفي ، وعخضت الشتائج في ججوؿ )

(  وىحه الكيع هختفعة وتذيخ إلى أف أداة الجراسة تتستع بجرجة عالية هغ 0.93إلى  0.97)
خرائز  قاـ الباحث بالتحقق هغو  الرجؽ وبالتالي يسكغ االعتساد عمى الشتائج والػثػؽ بيا.

 السكياس كسا يمي:
 صجق البشاء:

تع حداب االرتباط بيغ أبعاد االستبياف والجرجة الكمية لمتأكج هغ صجؽ البشاء، والججوؿ 
 ( يػضح ذلظ:7)
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 ( االرتباط بيؽ ابعاد ااستبيان الخضا الؾعيفي والجرجة الكمية 9ججول ) 

 هعاهل االرتباط أبعاد الخضا الػضيفي

 .0** 119 غ إنجازات العسل البعج األوؿ: الخضا ع
 .0** 646 البعج الثاني: الخضا عغ االعتخاؼ والتقجيخ 

 .0** 669 البعج الثالث: الخضا عغ العسل نفدو 
 .0** 726 البعج الخابع: الخضا عغ هدؤوليات الػضيفة 

 .0** 561 البعج الخاهذ: الخضا عغ التخقي والتقجـ الػضيفي 
 .0** 548 خص الشسػ الػضيفي البعج الدادس: الخضا عغ ف

 .0** 683 البعج الدابع: الخضا عغ أنطسة وإجخاءات العسل 
 .0** 512 البعج الثاهغ: الخضا عغ اإلشخاؼ وشخقو الستبعة 

 .0** 379 البعج التاسع: الخضا عغ ضخوؼ العسل وبيئتو السادية 
 .0** 499 البعج العاشخ: الخضا عغ الخاتب 

 .0** 498 : الخضا عغ الحالة االجتساعية البعج الحادي عذخ
 .0** 489 البعج الثاني عذخ: الخضا عغ الحالة الذخرية 
 .0** 390 البعج الثالث عذخ: الخضا عغ ضسانات الػضيفة 

 .0** 428 البعج الخابع عذخ: الخضا عغ العبلقات هع الخؤساء والسخؤوسيغ والدهبلء 

 (10100** دال إحرائيا عشج مدتؾى )

( عغ أف قيسة هعاهبلت االرتباط بيغ أبعاد االستبياف ودرجتو 7يكذف الججوؿ رقع )
 هسا يجؿ عمى صجؽ البشاء.(، 0,07الكمية ذات داللة إحرائية عشج هدتػى )

 ثبات االستبيان في الجراسة الحالية:

                     بحداب هعاهل ثبات ألفا لكخونباخ االستبيافتع التحقق هغ ثبات 
(Alpha Cronbach)  االستبيافلبلستبياف الكمي ولكل بعج هغ أبعاده، وتبيغ أف هعاهل ثبات 

( هسا يجؿ أنو يحطى بجرجة عالية هغ الثبات، وقج تخاوحت ابعاد السكياس بيغ 0,979الكمي )
 ( يػضح ذلظ.3(. والججوؿ )0,107-0,917)
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 حداب الثبات بظخيقة الفا كخونباخ( 6ججول )

 ألفا كخونباخ بعاد الخضا الػضيفيأ رقع البعج

 0.733 الخضا عغ إنجازات العسل  7
 0.752 الخضا عغ االعتخاؼ والتقجيخ  7
 0.801 الخضا عغ العسل نفدو  3
 0.749 الخضا عغ هدؤوليات الػضيفة  1
 0.714 الخضا عغ التخقي والتقجـ الػضيفي  1
 0.910 الخضا عغ فخص الشسػ الػضيفي  3
 0.179 عغ أنطسة وإجخاءات العسل الخضا  1
 0.937 الخضا عغ اإلشخاؼ وشخقو الستبعة  9
 0.133 الخضا عغ ضخوؼ العسل وبيئتو السادية  9
 0.199 الخضا عغ الخاتب  70
 0.782 الخضا عغ الحالة االجتساعية  77
 0.817 الخضا عغ الحالة الذخرية  77
 0.117 الخضا عغ ضسانات الػضيفة  73
 0.702 الخضا عغ العبلقات هع الخؤساء والسخؤوسيغ والدهبلء  71

 0.979 السكياس الكمي

 مقياس الذخرية اإليجابية: )مؽ إعجاد الباحث(
 خظؾات إعجاد السقياس:

هػضفا هغ هػضفي القصاع الخاص عغ هتغيخات  10تػجيو سؤاؿ هفتػح لعيشة هكػنة هغ -7
 الذخرية اإليجابية األكثخ قبػال.

ع استجابات العيشة واختيار أكثخ خسدة هتغيخات حرمت عمى اغمب االستجابات لتذكل تجسي-7
 ابعاد السكياس وكانت كسا يمي:

ىي قجرة الفخد عمى أداء الدمػؾ الحي يحقق الشتائج السخغػبة في هػقف ها،  فاعمية الحات:
اتية نحػ كيفية أدائو والقجرة عمى التحكع في األحجاث التي تؤثخ عمى حياتو وإصجار التػقعات الح

 لمسياـ واألنذصة التي يقـػ بيا.



 الذخرية اإليجابية متغيخاتوعالقتو ببعض  الخضا الؾعيفي
 لؤي بؽ حدؽ دمحم ابؾ لظيفةد/                               عبجهللا جابخ أحسج الحمؾي أ/  
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بأنيا التأثيخ القػي واإليجابي في اآلخخيغ عغ شخيق إدراؾ انفعاالتيع والترخؼ هعيع  التؾاصل:
 بصخيقة الئقة.
هحاولة الفخد تحجيج واكتذاؼ وابتكار وسائل فاعمة لمتعاهل هع السذكبلت التي  حل السذكالت:

 ليػهية.يػاجيا في حياتو ا
 االطالع عمى األدبيات الدابقة والسقاييذ الستعمقة بيحه األبعاد ومشيا: -0
 ( 7070هكياس الحكاء االنفعالي: هغ إعجاد احسج العمػاف) 
 ( 7070هكياس السيارات االجتساعية: هغ إعجاد احسج العمػاف) 
 (7009هكياس فاعمية الحات: هغ إعجاد ىذاـ عبج هللا وعراـ العقاد) 
 ( 7999رة حل السذكبلت: هغ إعجاد نديو حسجي )هكياس هيا 
عبارة ترحح العبارات عمييا  94بشاء السقياس والحي ويتكؾن في صؾرتو األولية مؽ  -9

 وفق تجريج مكؾن مؽ أربع استجابات0
 مؤشخات الرجق والثبات لسقياس متغيخات الذخرية

في الجراسة الحالية هغ تع التأكج هغ الرجؽ البشائي لمسكياس حداب صجؽ البشاء لمسكياس -7
 ( يػضح ذلظ:1خبلؿ االرتباط بيغ أبعاد السكياس وبعزيا البعس، والججوؿ )

 مرفؾفة االرتباط بيؽ أبعاد السقياس(  4ججول )

 حل السذكبلت التػاصل االجتساعي فاعمية الحات أبعاد السكياس

   - فاعمية الحات
  - 690.** التػاصل االجتساعي

 - 628.** 603.** حل السذكبلت
 378.** 749.** 707.** السكياس ككل

 (10100** دالة عشج مدتؾى )  
( عغ أف قيسة هعاهبلت االرتباط بيغ أبعاد السكياس نفديا ذات 1ويكذف الججوؿ )

(، وىحا يذيخ إلى أف أبعاد السكياس هتشاسقة وهفخداتو 0,07داللة إحرائية عشج هدتػى )
 .هتساسكة
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لجاخمي حيث تع إيجاد االتداؽ الجاخمي عغ شخيق حداب هعاهل حداب صجؽ التكػيغ ا-7
 (.1)االرتباط بيغ درجة كل فقخة والجرجة الكمية لمبعج السشتسية لو كسا يػضحيا الججوؿ 

 (  معامالت ارتباط صجق البشاء بيؽ فقخات السقياس الفخعية5الججول )

 حل السذكبلت التػاصل فاعمية الحات
 هعاهل االرتباط رقع الفقخة هعاهل االرتباط رقع الفقخة تباطهعاهل االر  رقع الفقخة

9 **.398 71 **.466 71 *.190 
70 **.716 79 **.623 73 **.580 
77 **.366 79 **.724 71 **.311 
77 **.634 70 **.575 79 **.401 
73 **.720 77 **.611 79 **.657 
71 **.607 77 **.649 30 **.509 
71 -*.212 73 **.594 37 **.677 
73 **.575 71 **.590 37 **.428 

 (10150(0  * دالة عشج مدتؾى )1010** دالة عشج مدتؾى )
الدابق أف قيع االرتباشات بيغ الفقخات والجرجة الكمية لمبعج ( 1ويتزح هغ الججوؿ )

ارة عجا العب(. 0.01( وهدتػى الجاللة )0.07)السشتسية لو ذات داللة إحرائية عشج هدتػى 
 .الثالثة هغ البعج األوؿ

 ثبات السقياس: -3
 (Alpha Cronbach)تع التحقق هغ ثبات السكياس بحداب هعاهل ثبات ألفا لكخونباخ 

لكل بعج هغ أبعاد السكياس، إضافة إلى حداب هعاهل ثبات السكياس كاهبًل، وتبيغ أف هعاهل 
ح هعاهل الثبات بصخيقة (، وكحلظ بصخيقة التجدئة الشرفية وصح0,119ثبات السكياس )

( هسا يجؿ أف السكياس يحطى بجرجة 0,133بخاوف وتبيغ أف هعاهل ثبات السكياس ) –سبيخهاف
 (.3، كسا يتزح هغ ججوؿ )عالية هغ الثبات، وكحلظ بعجيو

 ( معامالت الثبات ألبعاد مقياس متغيخات الذخرية6ججول)

 األبعاد
 

 هعاهل  عجد الفقخات
 الفا لكخونباخ

الشرفية  التجدئة
 بخاوف -سيبخهاف

 693. .133  9 فاعمية الحات
 807. 754. 9 التػاصل االجتساعي



 الذخرية اإليجابية متغيخاتوعالقتو ببعض  الخضا الؾعيفي
 لؤي بؽ حدؽ دمحم ابؾ لظيفةد/                               عبجهللا جابخ أحسج الحمؾي أ/  
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 .177   .179  9 حل السذكبلت
 766. 779. 71 الثبات الكمي

 األساليب اإلحرائية السدتخجمة:
تع استخجاـ هعاهل االرتباط بيخسػف لمتعخؼ عمى داللة العبلقة بيغ الخضا الػضيفي  

خرية االيجابية لجى هػضفي القصاع الخاص بسحافطة الخياض بالسسمكة العخبية وهتغيخات الذ
الدعػدية واختبار ت لمتعخؼ عمى داللة الفخوؽ بيغ افخاد عيشة الجراسة تبعا لستغيخ الجشدية 

( لمتعخؼ عمى داللة الفخوؽ تبعا لستغيخي الخاتب الذيخي ANOVAوتحميل التبايغ األحادي )
 وسشػات الخبخة.

 تائج ومشاقذتيا والتؾصيات الش
يتزسغ ىحا الجدء عخضًا ألىع نتائج الجراسة الحالية، وهشاقذتيا، وتفديخىا في ضػء 

 الجراسات الدابقة. حيث ىجفت الجراسة الحالية إلى اإلجابة عغ األسئمة التالية:
بيغ  " ىل تػجج عبلقة ارتباشية دالة إحرائياً  " أواًل: الشتائج الستعمقة بالدؤال األول:

الخضا الػضيفي وهتغيخات الذخرية اإليجابية في ىحه الجراسة لجى عيشة هغ هػضفي القصاع 
 الخاص بسجيشة الخياض بالسسمكة العخبية الدعػدية؟
بيغ بيغ الخضا الػضيفي وهتغيخات الذخرية ولمكذف عغ داللة العبلقة االرتباشية 

ت ارتباط بيخسػف لمتعخؼ عمى داللة العبلقة، لجى أفخاد عيشة الجراسة تعَّ حداب هعاهبلاإليجابية 
 ( يػضح ىحه العبلقة.  1والججوؿ )

 (  معامالت االرتباط بيؽ قائسة الخضا الؾعيفي ومتغيخات الذخرية االيجابية7ججول )

 السكياس ككل حل السذكبلت التػاصل االجتساعي فاعمية الحات هتغيخات الذخرية

هكياس الخضا 
 269.** 216.* 180. 262.** الػضيفي

       1015دال إحرائيًا عشج مدتؾى داللة *    1010دال إحرائيًا عشج مدتؾى داللة * *       
( وجػد عبلقة ارتباشية هػجبة ذات داللة إحرائية بيغ الخضا 1يتزح هغ الججوؿ )

حلظ (، وك0.07الػضيفي وهتغيخات الذخرية اإليجابية في الجرجة الكمية عشج هدتػى الجاللة )
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وجػد عبلقة ارتباشية هػجبة بيغ الخضا الػضيفي وهتغيخات فاعمية الحات عشج هدتػى الجاللة 
(، بيشسا ال تػجج عبلقة ارتباشية 0.01(، وهتغيخ حل السذكبلت عشج هدتػى الجاللة )0.07)

 بيغ الخضا الػضيفي وهتغيخ التػاصل االجتساعي.
ا الػضيفي لجى السػضفيغ يؤثخ عمى شخرياتيع وىحا يعشي أنو كمسا اف هدتػى الخض          

اها سمبا او إيجابا ويؤثخ في كثيخ هغ هتغيخاتيع الذخرية. ويفدخ الباحث ىحه الشتيجة اف 
العػاهل السؤثخة في الخضا الػضيفي وهحجداتو في جدء هغ هتغيخات الذخرية، إذ أف هفيـػ 

ىػ هفيـػ يذيخ الى هجسػع السذاعخ  الخضا الػضيفي يعبخ عغ هذاعخ الفخد واحاسيدو وبالتالي
الػضيفية او الحالة الشفدية التي يذعخ بيا الفخد نحػ عسمو فالخضا الػضيفي ها ىػ اال تجسيع 
لمطخوؼ الشفدية والفديػلػجية والبيئية التي تحيط عبلقة السػضف بدهبلئو ورؤساءه وتتػافق هع 

 شخريتو.
مو الفخد نحػ عسمو، وىػ انعكاس لسجى كسا أف الخضا ىػ االتجاه اإليجابي الحي يحس

اإلشباع الحي يدتسجه هغ ىحا العسل، وبحلظ فيػ يذيخ إلى الحالة الشفدية التي يذعخ بيا الفخد 
 نحػ عسمو، وأثخ ىحا الذعػر الشفدي عمى شخريتو باإليجاب.

ودراسة  (،Gardner&Stough,2003دراسة جارنخ وستػغ )هع وتتفق ىحه الشتيجة 
 (.Busso, 2004باسػ )

( أف ىشاؾ خرائز هذتخكة يجب تػافخىا في شخرية تديع 7001ويحكخ )الدسادوني،
في رضاه الػضيفي وكاف هغ أىع تمظ الخرائز: القجرة عمى فيع األخخيغ وبشاء شبكات هغ 

 العبلقات االجتساعية.
اشف، إف شخرية الفخد ىي ذلظ الشسػذج الستفخد والسدتقخ ندبيًا في الدمػؾ والفكخ والعػ 

وباشتخاكيا هع القجرات والعػاهل السختمفة يتحجد الدمػؾ في التشطيسات، وفي ضػء ىحا السجخل 
فإف فخدًا بعيشو قج يكػف أكثخ هبلئسة هغ غيخه لمكياـ بعسل هعيغ، ألنو يستمظ الخرائز 

ّكمسا كاف والقجرات الذخرية التي تتػافق هع العسل السصمػب أداؤه، وّكمسا كاف ىحا التػافق كبيخًا، 
 (.7001الفخد أكثخ إنتاجية وأكثخ رضا عغ العسل )رفاعي وبديػني،

ىل تػجج فخوؽ دالة في الخضا الػضيفي وهكػناتو "ثانيًا: الشتائج الستعمقة بالدؤال الثاني: 
 لعيشة الجراسة تبعًا لستغيخات: الجشدية، سشػات الخبخة؟"

 الفخوق حدب الجشدية: -أ 



 الذخرية اإليجابية متغيخاتوعالقتو ببعض  الخضا الؾعيفي
 لؤي بؽ حدؽ دمحم ابؾ لظيفةد/                               عبجهللا جابخ أحسج الحمؾي أ/  
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خؼ عمى داللة الفخوؽ تبعا لستغيخ الجشدية لمتع T-testتع حداب اختبار 
( يػضح قيسة ت 9)سعػدي/غيخ سعػدي( في هحاور السكياس والجرجة الكمية، والججوؿ )

 وداللتيا في كل هحػر. 
                                (                                                                                                               8ججول )

 نتائج اختبار ت لمتعخف عمى داللة الفخوق تبعا لستغيخ الجشدية 
 في محاور السقياس ودرجتو الكمية

 الستغيخ
 الخضا الػضيفي

درجات  13ف=   غيخ سعػدي 17ف=   سعػدي
 الحخية

قيسة 
 )ت(

هدتػى 
 ع ـ ع ـ الجاللة

الخضا عغ 
 009. 2.097 105 2.33438 15.9286 2.23466 14.7451 إنجازات العسل.

 778. 0.765 105 3.37908 23.5000 1.61026 23.3529 الخضا عغ التقجيخ
الخضا عغ العسل 

 045. 7.137 105 1.81909 21.5000 3.02888 20.5294 نفدو

الخضا عغ 
 002. 2.598 105 1.83676 21.8393 3.50070 20.1569 السدؤوليات

ـ الخضا عغ التقج
 444. 0.619 105 70986. 32.4286 83643. 32.3137 الػضيفي

الخضا عغ فخص 
 271. 0.455 105 2.47159 20.7679 3.88249 20.0784 الشسػ الػضيفي

الخضا عغ أنطسة 
 016. 2.009 105 2.02035 21.7500 1.98997 21.0000 العسل

الخضا عغ 
 015. 7.622 105 5.63385 106.0714 4.59983 103.6275 اإلشخاؼ وشخقو

الخضا عغ 
 347. 488. 105 3.75270 9.9107 3.14375 9.2745 ضخوؼ العسل

 861 0.753 105 3.00557 9.9464 3.08786 9.8431 الخضا عغ الخاتب
الخضا عغ الحالة 

 566. 091. 105 2.57863 9.5714 2.75012 9.2745 االجتساعية

الخضا عغ الحياة 
 185. 186. 105 2.90135 10.9821 3.30881 10.1765 الذخرية

الخضا عغ 
 015. 2.339 105 1.88699 67.3036 1.93988 66.3922 ضسانات الػضيفة

الخضا عغ 
 002. 2.573 105 3.70218 81.6964 2.59683 79.7647 العبلقات
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 001. 7.238 105 19.51356 453.1964 18.39495 440.5294 السكياس ككل

  حخاف السعياري م = الستؾسط    ع = االن 
 1015* دالة عشج مدتؾى  (10100* *دالة عشج مدتؾى )

( وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج هدتػى الجاللة 77يتزح هغ الججوؿ رقع )
الخضا الػضيفي حدب هتغيخ الجشدية )سعػدي/غيخ سعػدي( لجى أفخاد عيشة الجراسة  (0.07)

وؽ لرالح غيخ الدعػدي حيث بمغ الستػسط وبالخجػع لستػسصات افخاد العيشة يمحظ اف الفخ 
( في حيغ بمغ هدتػى الخضا الػضيفي لمدعػدي 79.17313( بانحخاؼ هعياري )113.7931)
 ( 79.39191( بانحخاؼ هعياري )110.1791)

 كسا تبايشت مدتؾيات افخاد العيشة في االبعاد الفخعية لمخضا الؾعيفي كالتالي:
في الخضا عغ إنجازات  (0.01هدتػى الجاللة ) وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج

العسل و الخضا عغ العسل نفدو، والخضا عغ هدؤوليات العسل، والخضا عغ انطسة العسل، وعغ 
االشخاؼ والستابعة لمعسل، والخضا عغ ضسانات الػضيفة، وعغ العبلقات هع الدهبلء لجى أفخاد 

 ظ اف الفخوؽ لرالح غيخ الدعػدي.عيشة الجراسة وبالخجػع لستػسصات افخاد العيشة يمح
ويفدخ الباحث ىحه الشتيجة أنو كمسا كاف العسل ىػ هخكد حياة العاهل أي انو هيع ججا 
هغ اجل هعيذتو وهعيذة اسختو، كسا ىػ الحاؿ لمعاهل االجشبي الحي تغخب وأىمو رغبة في 

ع الخاص ىحا العير الكخيع كمسا كانت درجة الخضا عغ العسل أفزل خرػصا بذخكات القصا
االهخ قج ال يشصبق عمى السػضف الدعػدي الحي يخى اف الػضيفة الحكػهية هرجر اهاف 

 واستقخار أفزل.
( في بعس الجػانب السفدخة Downey.2005دورني )وتتفق ىحه الشتيجة هع دراسة 

 ليحه الشتيجة.
ضفي القصاع إضافة الى اف نػع التعميع يعتبخ هغ العػاهل السؤثخة وىحا ها يتسيد بو هػ 

الخاص هغ غيخ الدعػدييغ فيحا العاهل هغ شأنو اف يسكشيع هغ هشاصب وضيفية عميا تجعل 
هدتػى الخضا الػضيفي أعمى وأخيخا فاف عقػد العسل لغيخ الدعػدييغ تكػف أكثخ وضػحا والداها 
لمصخفيغ )صاحب العسل والسػضف( هغ عقػد العسل لمدعػدييغ وىحا هغ شأنو أف يخفع هغ 

 ػى الخضا الػضيفي لجى السػضف غيخ الدعػدي.هدت
 الفخوق حدب سشؾات الخبخة:-ب



 الذخرية اإليجابية متغيخاتوعالقتو ببعض  الخضا الؾعيفي
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لمتعخؼ عمى داللة الفخوؽ بيغ  One Way ANOVAتع حداب تحميل التبايغ األحادي 
( يػضح نتائج تحميل 73أفخاد العيشة وفقًا لدشػات الخبخة في لمجرجة الكمية لمسكياس، والججوؿ )

 التبايغ األحادي.
 نتائج تحميل التبايؽ األحادي بيؽ متؾسظات الخضا الؾعيفي وفقا لستغيخ الخبخة( 03ججول )

درجات  هجسػع السخبعات هرجر التبايغ ابعاد السكياس
 قيسة هتػسط السخبعات الحخية

F الجاللة 

 الخضا عغ
 إنجازات العسل.

 9.633 3 28.900 بيغ السجسػعات
 5.416 103 557.885 داخل السجسػعات 156. 1.779

  106 586.785 الكمي

 الخضا
 عغ التقجيخ

 7.768 3 143.304 بيغ السجسػعات
 5.970 103 614.920 داخل السجسػعات 213. 2.001

  106 758.224 الكمي
 الخضا عغ
 العسل نفدو

 21.390 3 64.171 بيغ السجسػعات
 5.842 103 601.679 داخل السجسػعات 115. 1.662

  106 665.850 الكمي

الخضا عغ 
 السدؤوليات

 10.002 3 30.005 بيغ السجسػعات
 8.193 103 843.846 داخل السجسػعات 306. 1.221

  106 873.850 الكمي

الخضا عغ التقجـ 
 الػضيفي

 1.416 3 4.247 بيغ السجسػعات
 571. 103 58.800 داخل السجسػعات 065. 2.480

  106 63.047 الكمي

الخضا عغ فخص 
 الشسػ الػضيفي

 2.848 3 8.543 بيغ السجسػعات
 10.620 103 1093.812 داخل السجسػعات 848. 268.

  106 1102.355 الكمي

 الخضا عغ
 أنطسة العسل

 7.327 3 21.981 بيغ السجسػعات
 4.034 103 415.533 داخل السجسػعات 149. 1.816

  106 437.514 الكمي

 عغ الخضا
 اإلشخاؼ وشخقو

 32.262 3 96.786 بيغ السجسػعات
 27.828 103 2866.279 داخل السجسػعات 329. 1.159

  106 2963.065 الكمي
 الخضا عغ

 ضخوؼ العسل
 12.238 103 1260.467 داخل السجسػعات 670. 519. 6.349 3 19.047 بيغ السجسػعات
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درجات  هجسػع السخبعات هرجر التبايغ ابعاد السكياس
 قيسة هتػسط السخبعات الحخية

F الجاللة 

  106 1279.514 الكمي
 الخضا

 لخاتبعغ ا
 1.273 3 3.819 بيغ السجسػعات

 9.418 103 970.050 داخل السجسػعات 939. 135.
  106 973.869 الكمي

 الخضا عغ
 الحالة االجتساعية

 3.798 3 11.395 بيغ السجسػعات
 7.134 103 734.830 داخل السجسػعات 661. 532.

  106 746.224 الكمي

 الخضا عغ
 الحياة الذخرية

 4.291 3 12.874 بيغ السجسػعات
 9.853 103 1014.846 داخل السجسػعات 728. 436.

  106 1027.720 الكمي

 الخضا عغ
 ضسانات الػضيفة

 957. 3 2.871 بيغ السجسػعات
 3.916 103 403.298 داخل السجسػعات 865. 244.

  106 406.168 الكمي

 الخضا عغ
 العبلقات

 6.195 3 18.586 بيغ السجسػعات
 11.379 103 1172.031 داخل السجسػعات 653. 544.

  106 1190.617 الكمي

 السكياس ككل
 635.527 3 1906.581 بيغ السجسػعات

 390.657 103 40237.719 داخل السجسػعات 188. 1.627
  106 42144.299 الكمي

اللة إحرائية بيغ أفخاد العيشة وفقًا يتزح هغ الججوؿ الدابق أنو ال تػجج فخوؽ ذات د
 لدشػات الخبخة في الجرجة الكمية لسكياس الخضا الػضيفي، او السكػنات الفخعية لو.

ويخجع الباحث ذلظ الى اف أنطسة العسل وعقػد العسل ال تعصي الثقة باالستسخارية في 
ت شػيمة هسا يجعل العسل وبالتالي ذلظ الػالء الحي يشعكذ عمى بقاء السػضف في عسمة فتخا

هتغيخ الخبخة لجى هػضفي القصاع الخاص ليذ أحج الستغيخات التي يعدى الييا الخضا الػضيفي 
 إضافة الى اغخاءات الذخكات السشافدة لمسػضف الكفؤ وبالتالي عجـ استقخاره.

           ( ودراسة7001وتتفق ىحه الشتيجة هع ها تػصمت اليو دراسة )العاجد، نذػاف، 
 (.7009يخ، وشخيخ، )الذ

( أف كثيخ هغ الجراسات تشاولت هتغيخات سشػات الخبخة وعبلقتو 7001ويحكخ هحيدغ )
بالخضا الػضيفي، فأضيخت نتائج بعس الجراسات عجـ وجػد داللة إحرائية في رضا السػضفيغ 
تخجع إلى عجد سشػات الخبخة، بيشسا أكجت دراسات أخخى العكذ، ولعل الجراسات التي تػصمت 
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إلى وجػد عبلقة شخدية بيغ الخضا الػضيفي وهتغيخ سشػات الخبخة أرجعت ذلظ إلى أف الفخد 
ّكمسا ازدادت خبختو أصبح أكثخ تسكشًا في عسمو، أها األخخى فأرجعت ذلظ إلى زيادة الساؿ هع 

 زيادة سشػات الخبخة.
 ممخص الشتائج:

اشية هػجبة ودالة احرائيا خمرت ىحه الجراسة إلى نتائج عجة: أىسيا وجػد عبلقة ارتب 
 بيغ الخضا الػضيفي وهتغيخات الذخرية اإليجابية وكحلظ في االبعاد الفخعية عشج هدتػى الجاللة

عجا بعج التػاصل االجتساعي، وىحا يعشي أنو كمسا اف هدتػى  (0.07( وهدتػى الجاللة )0.01)
جابا ويؤثخ في كثيخ هغ الخضا الػضيفي لجى السػضفيغ يؤثخ عمى شخرياتيع اها سمبا او إي

هتغيخاتيع الذخرية.  وبالتالي فاف الخضا الػضيفي يؤثخ بجرجة كبيخة عمى الحالة الشفدية 
 وهتغيخات الذخرية هغ حيث الجافعية واإلنتاجية واألداء وفاعمية الحات.

كحلظ كذفت الجراسة عغ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في الخضا الػضيفي تعػد 
لرالح غيخ الدعػدي، بيشسا ال تػجج فخوؽ ذات  (0.07ة عشج هدتػى الجاللة )لستغيخ الجشدي

 داللة إحرائية بيغ افخاد العيشة تعػد لستغيخ الخبخة.
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 التؾصيات:
 حيث أن التؾصيات تشبثق مؽ نتائج الجراسة لحا يؾصي الباحث بسا يمي:

ػضفي القصاع الخاص هحاولة تػفيخ الػسائل التي تخفع هغ درجات الخضا الػضيفي لجى ه-7
هثل الحػافد والتأهيغ الرحي والبجالت لسا ليا هغ أثخ ايجابي عمى شخرية الفخد 

 وانتاجيتو.
تثكيف رجاؿ االعساؿ وأصحاب هؤسدات القصاع الخاص هغ خبلؿ الشجوات والسؤتسخات في -7

            الغخؼ التجارية بأىسية الخضا الػضيفي في تحديغ اإلنتاجية في السؤسدة والعػاهل 
 السؤثخة فيو. 
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 مخاجع الجراسة:
 السخاجع العخبية: -0

(. الخضا عغ العسل بيغ السعمسيغ وعبلقتو بالدمػؾ            7999ابخاليع، عبج الحسيج صفػت. ) 
السؤسدي وبعس الستغيخات الجيسػغخافية، القاىخة، هجمة دراسات نفدية، 

9 (31 )311-179. 
هجى الخضا الػضيفي لجى هػضفي بمجيات السحافطة (. 7070) .أبػ شسالة، إبخاليع فخج

 ، رسالة هاجدتيخ، كمية التخبية، الجاهعة اإلسبلهية، غدة.الػسصى
الحكاء االجتساعي والحكاء الػججاني وعبلقتيسا بالذعػر  (.7073) .ابػ عسذة، ابخاليع باسل

خ ، رسالة هاجدتيخ غيبالدعادة لجى شمبة الجاهعة في هحافطة غدة
 هشذػرة، كمية التخبية، جاهعة االزىخ، فمدصيغ.

(. الحكاء االنفعالي وعبلقتو بالحكاء العاـ والسيارات االجتساعية 7007) .أبػ نأشي، هشى سعيج
، السجمة السرخية لمجراسات الشفدية .وسسات الذخرية )دراسة عاهميو(

 .707-711( 77)7الجسعية السرخية لمجراسات الشفدية، القاىخة، 
، رسالة هاجدتيخ، كمية أثخ التغحية الخاجعة عمى فاعمية الحات(.  7991بػ ىاشع، الديج. ) أ

 التخبية، جاهعة الدقازيق.
 ، القاىخة: األنجمػ السرخية.التعمع نطخيات وتصبيقات(.  7999أنػر دمحم الذخقاوى. ) 

، القاىخة: يقاتالجافعية نطخيات وتصب(. 7999) .باىي، هرصفى حديغ وشمبي، أهيشة إبخاليع
 هخكد الكتاب لمشذخ. 

الحكاء االنفعالي وعبلقتو بكل هغ فاعمية الحات وإدراؾ (. 7001) .الجاسخ، البشجري عبج الخحسغ
. الخفس الػالجي لجى عيشة هغ شبلب وشالبات جاهعة أـ القخى  –القبػؿ 

 رسالة هاجدتيخ غيخ هشذػرة، جاهعة اـ القخى، هكة السكخهة.
 ، الكػيت: هصابع الػشغ.الحكاء العاشفي، تخجسة ليمى الجبالي(. 7000) .جػلساف، دانياؿ
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الخضا الػضيفي والتفكيخ الشاقج لجى األخرائييغ (. 7999) .الحديشي، شايع عبج العديد
االجتساعييغ واألخرائيات االجتساعيات بالسدتذفيات الحكػهية بسشصقة 

 ـ القخى.، رسالة هاجدتيخ غيخ هشذػرة، جاهعة أهكة السكخهة

هجمة (. عبلقة هيارة حل السذكبلت باالكتئاب لجى شمبة الجاهعة، 7999حسجي، نديو. )
 .700-90( 7) 71، الجاهعة األردنية، دراسات العمـػ التخبػية

، الخياض، الصبعة الثانية: دار ذكاء السذاعخ(. 7077) .الحسػدي، سعج، وعبج المصيف، احسج
 الحجيث.

 . القاىخة، دار غخيب لمشذخ والتػزيع. الجافعية لئلنجاز(. 7000) .خميفة، عبج المصيف دمحم

الخضا الػضيفي ودافعية االنجاز لجى عيشة هغ السخشجيغ (. 7009) .الخيخي، حدغ بغ حديغ
، رسالة هاجدتيخ غيخ السجرسييغ بسجارس التعميع العاـ بسحافظ القشفحة

 هشذػرة، جاهعة اـ القخى، هكة السكخهة.

أثخ العػاهل الػضيفية والذخرية عمى الخضا الػضيفي وكفاية (. 7003) .ف صالحالجلبحي، سي
 : أكاديسية نايف لمعمـػ األهشية. األداء، الخياض

، الخياض: دار إدارة الدمػؾ في السشطسات(. 7001) .رفاعي، رفاعي، إسساعيل، بديػني
 السخيخ لمشذخ.

، مكفاءة الحاتية األكاديسية وهحجداتياالبشية العاهمية ل(.  7007الديات، فتحي هرصفى. ) 
 القاىخة: دار الشذخ لمجاهعات.

. القاىخة، ايتخاؾ لمصباعة السخترخ في الذخرية واإلرشاد الشفدي(. 7001سفياف، نبيل )
 والشذخ والتػزيع.

الخضا الػضيفي لجى شاغمي الػضائف التعميسية بسجارس ( . 7991) .الذابحي ، شبلؿ أحسج
. رسالة الثانػية لمبشيغ )الحكػهية واألىمية( بسجيشة ججةالتعميع العاـ 

 هاجدتيخ غيخ هشذػرة، جاهعة أـ القخى، كمية التخبية. 

(. االلتداـ التشطيسي والخضا الػضيفي ألعزاء ىيئة التجريذ بكمية التخبية 7003) .سبلهة، عادؿ
 731-777. 7( 73، )هجمة كمية التخبيةبجاهعة عيغ شسذ. 
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، ةػالًجداني ًالتًافق الهيني لمهعمن دراسة هيداني(. الحكاء 7007) .لسيد إبراىينا، السهادًنى
 .731-37(، 7) 3، السكتبة الجاهعية الحجيثة، اإلسكشجرية،عالن التربية

الخضا الػضيفي وعبلقتو ببعس الدسات الذخرية لجى (. 7991) .الذافعي، هججي دمحم
ميغ بالخصػط الجػية العخبية السزيفيغ الدعػدييغ وغيخ الدعػدييغ العاه

 . رسالة هاجدتيخ غيخ هشذػرة، كمية التخبية، جاهعة أـ القخى. الدعػدية
هجى فاعمية بخناهج اإلنجاز وعبلقتو نحػ السخاشخة وهدتػى (. 7001) .شحادة، عبجالحافظ

، رسالة دكتػراه غيخ هشذػرة، السعيج العخبي الصسػح وهدتػى التحريل
 لقاىخة.لمبحػث والجراسات، ا

، عساف: دار الخضا الػضيفي. أشخ نطخية وتصبيقات عسمية(. 7070) .الذخايجة، سالع تيديخ
 صفاء لمشذخ والتػزيع.

(. أنساط الدمػؾ الكيادي لجي هجيخي السجارس 7999) .الذخيجي، لياـ وعبج الخحيع زىيخ
األساسية في هحافطة إربج وعبلقتيا بالخضا الػضيفي لمسعمسيغ هغ وجية 

، جاهعة اليخهػؾ، عساف هجمة اتحاد الجاهعات العخبيةخ السعمسيغ، نط
،33 ،39-97. 

(. فعالية الحات وعبلقتيا ببعس الستغيخات الجافعية لجى 7000) .الذعخاوي، عبلء هحسػد جاد
-793، 11، جاهعة السشرػرة، هجمة كمية التخبية شمبة السخحمة الثانػية،

371 . 
العبلقة بيغ نسط هجيخ السجرسة الكيادي حدب نسػذج (. 7003) .الذػكاني، عبج هللا بغ ناصخ

رسالة هاجدتيخ غيخ  ىخسي وببلتذارد وبيغ دافعية السعمسيغ لئلنجاز.
 هشذػرة، كمية التخبية، جاهعة أـ القخى. 

الستغيخات،  بعس ضػء في الشفدي السخشج ألداء تكيسيو دراسة(. 7009) .شػهاف، زياد هحسػد
، كمية التخبية في في اإلرشاد الشفديخ هشذػرة، غيرسالة هاجدتيخ 

 الجاهعة اإلسبلهية، غدة 
(. التشذئة الػالجية وعبلقتيا بفاعمية الحات لجى السخاىقيغ هغ 7991صالح، عػاشف حدغ. )

 .777 – 93، 71جاهعة السشرػرة،  هجمة كمية التخبية،الجشديغ. 
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، دار الػفاء لجنيا الصباعة ات اإلندانيةالدمػؾ اإلداري والعبلق(.  7001الريخفي، دمحم. ) 
 والشذخ، اإلسكشجرية.  

، دراسات وبحػث نفدية، القاىخة: دار السيارات االجتساعية واالترالية(. 7003) .شخيف شػقي
 غخيب لمصباعة والشذخ والتػزيع.

 . الكػيت: دار الرباح.هػسػعة عمع الشفذ والتحميل الشفدي(. 7993شو، فخج عبج القادر. )

 السعخفة دار ، اإلسكشجرية:3 ط ،السعاصخ الشفذ عمع.  )7999)  .العطيع عبج الصػيل، عدت
 الجاهعية.

أثخ السشاخ التشطيسي عمى الخضا الػضيفي في شخكة (. 7009) .عاير هحسػد أيياب الصيب،
دراسة حالة، رسالة هاجدتيخ غيخ هشذػرة، كمية  االتراالت الفمدصيشية،

 سبلهية، غدة. التجارة، الجاهعة اال

. الجدء االوؿ. القاىخة: هخكد هقاييذ الذخرية "لمذباب والخاشجيغ(. 7007) .عبادة، أحسج
 الكتاب لمشذخ.

. عساف: دار وائل إدارة السػارد البذخية( . 7999) .عباس، سييمة دمحم، وعمي، عمي حديغ
 لمشذخ. 

، عساف: لسيشي ونطخياتوالتػجيو ا(. 7999عبج اليادي، جػدت عدت والعده، سعيج حدشي )
 هكتبة دار الثقافة لمشذخ والتػزيع. 

(. الحكاء الػججاني وعبلقتو بفعالية 7009) .عبج هللا، ىذاـ إبخاليع والعقاد، عراـ عبج المصيف
هجمة عمع الشفذ السعاصخ والعمـػ الحات لجى عيشة هغ شبلب الجاهعة. 

 .770-731(، 70) 79، اإلندانية

           (،79) 9، السجمة السرخية لجراسات الشفدية(. ذاتيو هتػىجة، 7999) .عثساف، سيج احسج
9-70. 

، عساف، األردف: دار الفكخ 7، طالحكاء هغ هشطػر ججيج(. 7991) .عجس، دمحم عبج الخحيع
 العخبي لمصباعة.
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(. تحميل السدار لمعبلقة بيغ هكػنات القجرة عمى حل السذكبلت 7007) .العجؿ، عادؿ
هجمة كمية عية وكل هغ فعالية الحات واالتجاه نحػ السخاشخة. االجتسا
 .719 – 777(، 71) 7، جاهعة عيغ شسذ، التخبية

(. هدتػى الخضا الػضيفي لسجيخي السجارس في األردف وعبلقتو ببعس 7997) .العسخي، خالج
( 1، )هجمة هؤتة لمبحػث والجراساتخرائريع الذخرية والػضيفية، 

7 ،73 – 71 . 
(. الحكاء االنفعالي وعبلقتو بالسيارات االجتساعية وأنساط التعّمق لجى 7077) .ػاف، احسجالعم

شمبة الجاهعة في ضػء هتغيخي التخرز والشػع االجتساعي، رسالة 
(، 7) 1،السجمة األردنية في العمـػ التخبػيةهاجدتيخ غيخ هشذػرة، 

771-711. 
ػهات وعبلقتيا بالقجرة عمى حل السذكبلت تجييد السعم(. 7009) .عمػاف، هرعب دمحم شعباف

، رسالة هاجدتيخ غيخ هشذػرة، كمية التخبية، لجى شمبة السخحمة الثانػية
 الجاهعة اإلسبلهية، غدة. 

 ، الكػيت: جاهعة الكػيت.الستعمع في عمع الشفذ التخبػي (. 7990) .العسخ، بجر عسخ
، عساف: دار وائل 3. طاألعساؿالدمػؾ التشطيسي في هشطسات (. 7001) .العسياف، هحسػد

 لمشذخ والتػزيع.
العبلقة بيغ درجة األداء الػضيفي والخضا الػضيفي ( . 7007) .العشػدي، عصا هللا بغ فاحذ

، لسجيخي وهجيخات السجارس الثانػية بسشصقة الحجود الذسالية التعميسية
 رسالة هاجدتيخ غيخ هشذػرة، كمية التخبية، جاهعة أـ القخى.

 . بيخوت: دار الشيزة.في عمع الشفذ االجتساعي(. 7990اس هحسػد. )عػض، عب
دراسة عغ الخضا الػضيفي وعبلقتو بسدتػى الصسػح لجى ( . 7070) .العيجروس، لػلػ عبج هللا

السسخضات الدعػديات وعبلقة كل هشيسا ببعس الستغيخات الذخرية 
 ة أـ القخى.، رسالة هاجدتيخ غيخ هشذػرة، كمية التخبية، جاهعوالسيشية

 ، عساف، األردف: دار الثقافة لمشذخ والتػزيع.التفكيخ عشج األشفاؿ(. 7001غانع، هحسػد دمحم. )
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( . دور إدارة العبلقات التشطيسية في تحجيج هدتػى الخضا 7007الفيجاوي، فيسي خميفة. )
 . 97( 1، )79، هؤتة لمبحػث والجراساتالػضيفي، 

ف نية لعينة هداسة هيدرالعهؿ: ف اضا عرلواإلنسانية ت اعبلقال(. ا7993ـ. )ىيرابت إمع،طفيطل
، الجتهاعيةاهة دلخاهجمة ؼ، يوينة بني سدلنسيج في هابهصنع ف لعاهميا

31  .719-737. 
( . أثخ بيئة العسل االجتساعية عمى الخضا عغ العسل لعيشة هغ  7999السجالي، فايد. )

هؤتة افطة الكخؾ. العاهميغ في هرانع شخكة البػتاس العخبية في هح
 . 31( 9) 71، لمبحػث والجراسات

 . الخياض: دار فخزدؽ.االتراالت اإلدارية(. 7993دمحم، لصفي راشج. )
 وكالة الغػث في العاهميغ الغػث وكالة هػضفي رضا هجى .)7001( أحسج. وججي هحيدغ،

 هاجدتيخ غيخ هشذػرة، ، رسالةوالحػافد التعػيس أنطسة عغ غدة بقصاع
 .غدة – اإلسبلهية الجاهعة لتجارة،كمية ا

(. الخضا الػضيفي لجى السػضفيغ اإلدارييغ في جاهعة اليخهػؾ. 7999) .هداعجة، عبج الحسيج
 . 733( 9، )73، جاهعة قصخ، هجمة هخكد البحػث التخبػية

( . العبلقة بيغ سمػؾ الشسط )أ( والخضا الػضيفي لجى عيشة هغ 7003) .السذعاف، عػيج سمصاف
، 71، السجمة التخبػيةرسيغ الكػيتييغ والسجرسيغ السرخييغ. الكػيت، السج

(31 )777-773 . 
السيارات االجتساعية وفاعمية الحات لجى عيشة هغ (. 7009الشفيعي، فؤاد هعتػؽ عبج هللا. )

. رسالة الستفػقيغ والعادييغ هغ شبلب السخحمة الثانػية بسحافطة ججة
 القخى، هكة السكخهة.هاجدتيخ غيخ هشذػرة، جاهعة اـ 

 وكيفية هرادرىا ونتائجيا العسل. ضغػط. )7999)دمحم. بغ أحسج بغ الخحسغ عبج ليجاف،
 العاهة.  اإلدارة هعيج ، الخياض:إدارتيا

السيارات الحياتية وعبلقتيا بالحكاءات الستعجدة لجى ( .  7070وافي، عبج الخحسغ جسعو. ) 
رسالة هاجدتيخ غيخ هشذػرة، السخحمة الثانػية في قصاع غدة، شمبة 

 الجاهعة اإلسبلهية، غدة.
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