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النفسية  وعالقتها باالنغماس الىظيفي لذي مىظفي جامعة  الطاقة 
 االنبار

 حال خضري صىكر حسني ةالباحثأ.م.د. صفاء حامذ تركي الراشذ                
 كلية الرتبية للعلىم االنسانية -جامعة االنبار

 املستخلص
الػضيفي لجى  الشفدية واالنغساس الصاقة  ييجؼ البحث الحالي الى ايجاد العالقة بيغ

اناث ( ومجة  –مػضفي جامعة االنبار تبعًا لبعس الستغيخات الجيسػغخاؼية كالشػع ) ذكػر 
الخجمة ولغخض تحقيق اىجاؼ البحث قاـ الباحثاف باعجاد مؿياساف احجىسا لمصاقة الشفدية 

( فقخة شبقًا عمى عيشة 26( فقخة واالخخ لالنغساس الػضيفي مكػف مغ ) 23مكػف مغ ) 
( مغ الحكػر والباقي اناث تع اختيارىع 620( مػضف ومػضفة مشيع ) 063نو مغ ) مكػ 

بالصخيقة العذػائية الصبؿية وبعج جسع البيانات وتحميميا احرائيا تبيغ اف عيشة البحث تتستع 
الشفدية واف افخاد العيشة يتستعػف بانغساس وضيفي وقج اوصى  الصاقة بسدتػى عالي مغ

الشفدية لجى السػضفيغ وبسا يشعكذ  الصاقة فخ وسائل متعجدة لخفع مدتػى الباحثاف بزخورة تػا
الشفدية وعالقتيا ببعس الستغيخات  الصاقة عمى انغساسيع الػضيفي واجخاء دراسات حػؿ

 كالرحة الشفدية ومدتػى الصسػح
 0الظفسية  االنغطاس الوظيفي  ، موظفي الجامعة  الطاقة الكلطات الطفتاحية :
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Abstract 
       The current research aims at finding out the relation between 

the psychological energy and the vocational indulgence for the 

employees of  the university of Anbar in accordance with some 

demographic variations such as sex ( males – females) and the duration 
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of the job. The two researchers, in order to achieve the purposes of the 

research,  have prepared two measures, one is for the measurement of 

the psychological energy consisting of (56) items and the other one is 

for the vocational indulgence having (52) items experimented on a 

sample that consists of (320) male and female employees among them 

(953) are from females and the rest is from females who have been 

chosen by stratified random way.  Data, after being  collected and 

analyzed statistically, they show that the sample of the research has 

shown a high rate of psychological energy and the individuals of the 

sample have got a vocational indulgence. The two researchers have 

recommended the necessity of  multi-means availability to raise the 

level of the psychological energy of the employees that reflects upon 

their vocational indulgence as well as conducting studies on the 

psychological energy and its relation with some variations like the 

psychological health and the ambition level. 

Keywords: psychological energy, vocational indulgence, 

university employees, the psychological  energy measure , the 

vocational indulgence measure.  

  شكلة البحث:م
أف حياتشا تسخ بالعجيج مغ الرخاعات والتػتخات التي مغ السسكغ أف نتعامل معيا  
ونتعاير معيا في حياتشا بسا نتستع بو مغ صحة نفديو وعالقات اجتساعيو مع اآلخخيغ واف 

 الشفدية اإليجابية  فعااًلً ومؤثخ بسا يستمظ مغ مػاىب وقجرات تسكشو  عمى الصاقة الفخد  ذو
لكغ أف السذكمة اليـػ  3العسل وإؾبالو عمى السيشة التي يتجاوليا واؾبالو عمى الحياة وابتياجيا 

أذ مغ الرعب أيجاد ىحه اإلمكانات الخالقة مشيا  3ىػ تعثخ القػى الشفدية واألفكار الحىشية 
ية لكي ندتفيج مشيا في فعاليات وأنذصة ذات ؾيع عالية وعجـ استغالليا في ألتدميو وتسز

 (  -1-18 2002  ,الػقت  ) بػيخ ، 
وتحقق الحالة الشفدية السثمى عشج السػضف الجامعي وعمى كافو السدتػيات  عشجما 

 الصاقة االيجابية الالزمة لتحقيق أفزل أداء وىحا يجخل في مجاؿالصاقة  يستمظ مقجار مغ
لجى السػضف خالؿ  الشفدية التي تعشي محرمو كل مغ االستثارة والتشذيط والجافع الستػلج

الشفدية تتسيد بكػنيا ايجابيو أو  الصاقة مسارسو األداء الػضيفي أو عالقتو مع السػضفيغ كػف 
سمبيو مغ حيث ارتباشيا باالنفعاالت وىحا يعشي أف السػضف عشجما يػاجو الػضيفة ألجامعيو 
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التحجي والخغبة في  ومتصمباتيا بخضا وسعادة  فانو يذعخ بصاقة نفديو ايجابيو عاليو نابعة مغ 
 أضيار أحدغ مدتػى مغ  األداء عمى عكذ السػضف الحي يحسل شاقة نفديو سمبية وأف

في العسل االنغساس  الصاقة الشفدية تؤدي إلى تحسل السػضفيغ السدؤولية وزيادة الصاقة
الػضيفي وتحقيق أىجاؼ السؤسدة لسا ؼيو مغ تعمق السػضف في عسمو ويربح جدءًا ميسا في 

 (                                                               2001:15تو أكثخ فأكثخ)ألفزمي،حيا
الشفدية مػجػدة لجى كافو السػضفيغ ، لكغ كيؽيو  الصاقة وىكحا ومسا تقجـ يتزح أف 

استثسارىا بسا يحقق االستستاع الػضيفي يذكل مذكمو عمى الرعيج الشفدي واالجتساعي 
 حى  تتجمى مذكمة البحث الحالي في االجابة عمى التداؤالت االتية والسيشي ل

 ىل يتستع مػضفي الجامعة بصاقة نفدية وانغساس وضيفي 
 الشفدية واالنغساس الػضيفي  الصاقة وما نػع العالقة بيغ

 The Signe Finance Of Research أهطيه البحث :
 الجامعةة لجى عيشو مغ مػضفي الشفدي الصاقة تكسغ أىسيو الجراسة في التعخؼ عمى

وعالقتيا باالنغساس الػضيفي لجييع وذلظ الف بمػغ أىجافيع وتحؿيقيا يختبط بذكل كبيخ بالخضا 
والثقة بعسميع حيث كافحػا وتعخضػا لكثيخ مغ السخاشخ مغ اجل تحقيق معاف كثيخة فارتفاع 

ػا عغ معاف كثيخة في حياتيع   واالستعجاد واإلصخار إلى أف يبحث القجرةالسعشػيات يجعل لجييع 
والذعػر بالدعادة عشج الؿياـ بأي مياـ أو عشج مداعجه اآلخخيغ والذعػر أيزا أنيع  3

والحيػية ليتحسمػا الكثيخ مغ السدؤوليات دوف الذعػر باإلرىاؽ والتعب                 الصاقة يتستعػف ب
 (8: 2007)فيسي ، 
والتصبيؿية لمبحث الحالي مغ خالؿ ما  لشطخيةا األىسيةومغ خالؿ ما تقجـ  تبخز  
  -يأتي :

  يعج البحث الحالي محاولو أولى عمى الرعيج الجامعي في تشاولو -الشطخية :  األىسية
وخرػصا شخيحة السػضفيغ  الباحثةوعالقتيا باالنغساس الػضيفي عمى حج عمع  الشفدية الصاقة

 في جامعو االنبار 
 االهطية التطبيقية 

 واالنغساس الػضيفي  الصاقة الشفدية أداتي لؿياستػافخ 
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تداعجىع في تػجيو السػضفيغ  اإلداريةتقجيع معمػمات لمباحثيغ ومدؤولي الػحجات 
الستثسار شاقاتيع بالذكل الرحيح وتحقيق الخضا الػضيفي بػيو الحرػؿ عمى أعمى انجاز 

 خجمة لمسديخة التعميسية 
 الصاقة ػقع اف تمقى نتائج البحث حػؿ وجػدلمبحث : مغ الست العسمية واالىسية 

الشفدية لجى السػضفيغ والتي مغ السسكغ استغالليا في دعع االنغساس الػضيفي وذلظ بتحديغ 
 ضخوؼ العسل لمسػضفيغ بسا يذعخىع بارتفاع روحيع السعشػية وإحداسيع بجػدة الحياة  

 اهجاف البحث :
 التعخؼ عمى  الحاليةتدتيجؼ الجراسة 

 لجى مػضفي الجامعة  الشفدية ةالصاق 
 إناث (  -الشفدية لجى مػضفي الجامعة تبعا لستغيخ الشػع ) ذكػر الصاقة 
اقل –) اكثخ مغ عذخ سشػات  الخجمةالشفدية لجى مػضفي الجامعة تبعا لستغيخ مجة  الصاقة 

 مغ عذخ سشػات ( 
 االنغطاس الوظيفي لجى موظفي الجامعة 

 إناث (  –ي الجامعة تبعا لستغيخ الشػع ) ذكػر االنغساس الػضيفي لجى مػضف
 أقل مغ عذخ سشػات  –)أكثخ مغ عذخ سشػات  الخجمةاالنغساس الػضيفي تبعا لستغيخ مجة 

 الشفدية واالنغساس الػضيفي لجى مػضفي الجامعة  الصاقة   أيجاد العالقة بيغ 
 حجود البحث : 

 نغساس الػضيفي واال الشفدية الصاقة يتحجد البحث الحالي بجراسة
  2019   - 2018 -: الدمانيةالحجود 
 مخكد الجامعة –الخمادي  –محافطو االنبار  -: السكانيةالحجود 

 الحجود البذخية : مػضفي جامعة االنبار بكافة كمياتيا 
 تحجيج الطصطلحات :

 ( Psychology energy) الشفدية الصاقة 
 (Seligman, 2000 )يعخؼ سيمجساف  
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وتحخؾ اإلنداف وتسكشو مغ  اإلندانية لإليجابيةكامشة تعتبخ مرجر ىاـ  بأنيا قػه
تحػيل ما يخاه سيئًا في واقعو إلى واقع ججيج يججد أممو في الحياة ويعيج الى نفدو التػازف 

 ( (Seligman, 2000    ,  p55 والقجرة عمى بشاء حياه متساسكة ترل بو الى الدعادة 
 (Seligman, 2000 )التعخيف الظعخي : تبظت الباحثة  تعخيف سليحطان 

 تعخيفا نطخيا لجراستيا وذلظ كػنيا تبشت  نطخيتو في تفديخ نتائج بحثيا 
الكمية التي يحرل عمييا السدتجيب ) السػضف ( مغ  الجرجةىػ  -التعخيف اإلجخائي:

 ببشائو  الباحثةالحي قامت   الشفدية الصاقة خالؿ أجابتو عغ  فقخات مؿياس
 (Job involvementاالنغطاس الوظيفي) 

 عخؼ االنغساس الػضيفي بعجة تعخيفات : 
عسمية معخؼية يدتعسميا االفخاد في التفديخات  بأنيا (  Winer 1986عخفو  ويشخ )

التي يقجمػنيا لسا يػاجيػنو في حياتيع اليػمية حيث تدشج اسباب االنغساس الػضيفي الى 
 واسباب الفذل الى مرجر خارجي وعػامل غيخ قابمو لمديصخة  مدتقخةمرجر داخمي وعػامل 

 (280-279:  1997، ) البيمي واخخوف                                          
     Winer, 1986 تبشت الباحثة تعخيف ويشخ تعخيفا نطخيا لجراستيا التعخيف الظعخي:     

 و في تفديخ نتائج بحثياكػنيا تبشت  نطخيت
التي يحرل عمييا السدتجيب ) السػضف( مغ  الكمية الجرجة: ىػ  التعخيف اإلجخائي

  ببشائو الباحثةخالؿ اجابتو عغ فقخات مؿياس االنغساس الػضيفي الحي قامت 
 االطار الظعخي 

 الظفسية  الطاقة: اوال   
لتي قج تؤثخ  في االنجاز مغ العػامل ا اف الجراسات والبحػث تتفق  عمى وجػد عجد

السيشي والحىشي  واالعجاد الشفدي  التجريبمشيا  الصاقة  لمػصػؿ الى مدتػيات اعمى مغ
اف اغمب  واالدراكي وبالخغع مغ اختالؼ ىحه الجػانب تبعا لشػع الشذاط الحي يسارسو الفخد اال

جػانب مع بعزيا الجراسات تجسع عمى اف الجانب الشفدي يعج العامل السيع في ربط ىحه ال
في ميشتو مسا  السختمفةلمسػاقف  الرحيحة االستجابةفيػ يعج شخشا اساسيا لتسكيغ الفخد مغ 

 والدمػكية والحىشية السعخؼيةيثبت ذلظ تعخض الكثيخ مغ االفخاد الى بعس مطاىخ االنفعاالت 
لشفدية وعجـ لصاقة ا اف يؤدي ذلظ الى انييار ؼيا الشتيجةفي العسل وتكػف  السذاركةاثشاء 
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شاقو مسكشو وبعباره اخخى اف الفخد عشجما يكػف في مشافدة االداء  بأقرىعمى االداء  القجرة
مثل  مختمفةشكاؿ أويطيخ ذلظ ب األثارةفانو يػاجو الذعػر بالتػتخ والقمق وارتفاع مدتػى 

قج يؤثخ  والتشفذ وقمو التخكيد وكثخه االخصاء وىحا الحخكةارتفاع ندبو مدتػى الشبس وسخعو 
لحلظ 3عمى السػاقف في اشار ذلظ  الديصخةسمبًا عمى ادراؾ الفخد ؼيذعخ بحالو مغ فقجاف 
الشفدية يكػنػف اكثخ امتالكا  خبخات  الصاقة  يسكغ القػؿ اف  االشخاص الحيغ يتدسػف بخبخه

مى بتمظ الخبخات ، لحلظ ع ال يتدسػف لعكذ االخخيغ الحيغ ل انفعاليو واكثخ استستاعا بالعس
الشفدية وكيؽية شعػر الفخد بيا وارتباشيا بعػامل  الصاقة  وجسيع العامميغ عمييع فيع القادة

 ( 6-1: 6331)الدقا  ،  الخبخةتجفعيع الى تحقيق ىحه 
 الظفسية للطاقة الطفسخةالظعخيات 

 (Martin  Seligman,2003عمع الشفذ االيجابي)   سيمجسافنطخيو 
في االنداف حيث يخى  اإليجابيةالشفدية  الصاقة  ارسوييتع عمع الشفذ االيجابي بج

اف التفكيخ االيجابي يعتسج عمى الثقة باف كل شيء يحجث في الحياة يخجع  6330 سيمجساف
 ذلظ الى افكارنا ومعتقجاتشا وايساف الفخد بشفدو وبالعالع 

 (Seligman,pawelski,2003,p:1061 ) 
معو بشدمفانيا الى انو حاف وقت الحي ييتع ؼيو استاذ عمع الشفذ بجا سيمجسافوقج اشار 

في االفخاد بجال مغ التخكيد عمى االمخاض واالضصخابات وقج  الكامشةالشفدية  الصاقة  بتفجيخ
  اإليجابية والشطخةتعاضع دور االتجاه االيجابي 

واخخوف قائسو عمى اربعة وعذخيغ عشرخا تسثل استخاتيجيات  سيمجسافحيث اوضح 
، والسعخفة ، والذجاعة ، والشدعة االندانية ، واالعتجاؿ واف  الحكسةجابي لمفخد ىي الفكخ االي

 ( Seligman , 2002,p8تػضيف االنداف ليحه الرفات تجعمو يحقق الدعادة الحؿيؿية ) 
اف تبشي ىحه الرفات تداعج عمى تخصيء الفذل وتحسل التحجيات  سيمجسافواتزح 

 (Seligman   , 2004,p606السختمفة ) 
الفخد مغ معتقجات وافكار  يستمكوالى خبخة الفخد االيجابية وما  سيمجسافوقج اشار 

 ألفكارهوشاقة وقجرات متشػعة ورضا الحياة وتقييع ىحه القجرات التي يعيذيا الفخد شبقا 
ومعتقجات وقجرة الفخد الحىشية عمى مػاجية العسل الحي يقػـ بو ويكػف مشاسبا لو ) 

Seligman,&pawelski,2003,p 162) 
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لتفديخ متغيخ بحثيا والشتائج التي تػصمت الييا  سيمجسافوقج تبشت الباحثة نطخية 
 االتية  لألسبابوذلظ 

في عمع الشفذ االيجابي والتي اىتست ببشاء  السيسةتعتبخ الشطخية مغ الشطخيات 
  لألفخادالشفدية والقػه  الصاقة  التسكيغ الذخري او الحاتي وبشاء

 Levin,Theories  (0980- 0891 )لطجال ليفيننعخيه ا
الشفدية حيث  الصاقة  باسع الشفدية باألعساؿالتي تقػـ  الصاقة  اشمق ليفيغ عمى نػع

الى التػازف بعج اف  والعػدةالشفدية عشجما يحاوؿ الجياز الشفدي والذخري  الصاقة  تشصمق
حا عغ ازدياد التػتخ في جدء مغ يػضع في حالو مغ انعجاـ التػازف ويشتج انعجاـ التػازف ى

اجداء الجياز بالؿياس الى بؿية اجدائو سػاء كاف ذلظ نتيجة تشبيو خارجي اـ تغييخ داخمي 
)  الخاحةبأسخه الى  الصاقة  وعشجما يتداوى التػتخ داخل الجياز كل مخه اخخى يتػقف تػليج

 ( 126: 6310الخفاؼ ، 
عمى التػتخات والتي يكػف الفخد واعيًا في  ويذيخ ليفيغ اف مذاعخ الفخد وسمػكو دالو

بالحيد الذخري او حيد حياة الفخد وقج تكػف ىحه  الشفديةاي لحطو قج سسي ليفيغ الحقائق 
او قػى سمبيو تجفعو الى اتجاه اخخ واف التفاعل بيغ القػه   إيجابيةذات قػى  الشفديةالحقائق 
او تذجه بعيجا عشيا ويخشج الدمػؾ تجاه اعاده تجفع الفخد الى حيد الحياة  والدمبية اإليجابية

 ( 26: 1665) انجرو ،  السترارعةحل التػازف بيغ القػى 
 االنغطاس الوظيفي  -ثانيا : 

في  العسل اي تعسق بالعسل او انغساس ؼيو  انغسار الفخداف االنغساس الػضيفي معشاه 
الفخاد  بعزيع البعس في فقج جاءت معشى االنغساس ىػ مغ اغتسذ في العسل  او اغتسذ ا

عسميع  وقج جاءت كمسة االنغساس في القخاف الكخيع بالسعشى السخادؼ بكمسة ) غسخ( وفي قػلة 
  الحارياتتعالى ) الحيغ في غسخة ساىػف ( 

جػانب   ثالثة( لالنغساس الػضيفي عغ وجػد  (Kahn,1990وقج تبيغ مغ تعخيف 
،والحىغ ،  السعخفةنذاط وىي  أليعشج ادائو تذتخؾ في تذكيل حالو االنغساس لجى الفخد 

 واالنفعاؿ ، واالدراؾ والذعػر الدمػكي 
ففي  السؤسدةاو  السشطسةوقج تؤكج جػانب االنغساس لجى الفخد في اداء عسمو في 

عمى ما يبحلػف مغ جيج وشاقو  الجدجيةالجانب الجدجي فاف انغساس الفخد يتعمق بالصاقات 
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الحي يقػـ بيا اما الجانب االدراكي الحىشي يتعمق باالنغساس  عسميع في االدوار إلنجاز
  السشطسةبطخوؼ وؾياده العسل وارتباشيع بسعتقجات حػؿ 

اما ؼيسا يخز الجانب الذعػري الدمػكي فيػ يترل تجاه شعػر الفخد وبكيؽيو 
 الذعػر في عسميع تجاه كل جانب مغ ىحه الجػانب 

  الظعخيات الطفسخة لالنغطاس الوظيفي
 نطخية العدو ) لػيشخ (

قج اكج اف الشاس يحاولػف تحجيج سبب ادائيع واداء   Weiner, 1970اذا كاف ويشخ  
االخخيغ في مياـ االنجاز ، فأف عدوىع الدببي الحي يقػمػا بو يؤثخ في ردود افعاليع 

االقجاـ والسعخؼية ) تػقع الشجاح مدتؿبال ( والدمػكية )  Satisfactionالػججانية مثل الخضى
 ( Weiner,1970,p1( )  لألداءاو االحجاـ عغ مياـ مساثمة 

كسا اكج ويشخ في احجى الخصػات االولى لتصػيخ االنسػذج تصػيخ ترشيف لمدببية 
وفي ىحا الترشيف فقج حجد الخػاص التحتية االساسية او ) ابعاد الدببية ( السدتخجمة لتفديخ 

والحظ  السيسةنفديا مثل القجرة ، الجيج ، صعػبة الشجاح او الفذل وليذ االسباب الخاصة 
وىي التي تكػف وسيمة في تحجيج نتائج االداء كسا اقتخح بعجيغ لمدببية اشمق عمى البعج االوؿ 
تدسية مػقع او مخكد الدببية بيشسا اشمق عمى البعج الثاني باالستقخار 

(Weiner,1972,p239) 
حجا مغ االفكار والبحػث وانسا يذكل ومغ ىشا فاف نطخية العدو ال تذكل كال مػ 

 مجسػعة متشػعة مغ االسيامات الشطخية واالمبخيؿية تخبصيا اىتسامات سمػكو 
 -1االتية  لألسبابوقج تبشت الباحثة نطخية العدو لػيشخ لتفديخ نتائج بحثيا وذلظ 

 لدمػؾ خمف ا الكامشةتعشي الشطخية بكيؽية تعميمشا لدمػؾ االخخيغ ووصػلشا الى االسباب 
التي تحكع معالجتشا لمسػاقف االجتساعية  السبادئتدعى الشطخية الى التعخؼ عمى -6
  باألخخيغالستعمقة 
الشطخية تشتسي الى الشطخيات السعخؼية وىي تذكل مجسػعة متشػعو مغ البحػث -0
 التجخيبية 

  العطلية اإلدارةنعخيه 
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( واىتست بالحػافد Fayol( وفايػؿ )Taylorحيث وصفت عمى يج روادىا تايمػر )
تػفيخ كافو  الشطخيةباعتبارىا الحافد الػحيج السحقق لمخضا عغ العسل فحاولت ىحه  السادية
وبدخعو قرػى ورغع ذلظ  بإتقافالعامل لتجعمو يؤدي عسمو  كفايةالتي تخفع ؾيع  الساديةالدبل 

ليا لمجػانب اىسا الشطخيةاف ترل لمخضا السصمػب ويؤخح عمى ىحه  اإلدارةلع تدتصيع 
 (16، 6336) الذسخي ،فقط  الساديةفيي اىتست بالجوافع  اإلندانية
 وأليسكغوقج ركد فخيجريظ تايمػر عمى اىسية الحػافد السادية اذا اف السػضفيغ كدالى  

تحفيدىع االمغ خالؿ الخواتب والحػافد السادية فقط والػصػؿ الى نطاـ عادؿ لمخواتب 
ف يتع تجدئة العسل او الػضيفة الى اجداء صغيخة ومغ ثع دراسة ىحه والحػافد واقتخح تايمػر ا

واالدارة العسمية والػقت ) حجازيغ ،  الحخكةاالجداء بذكل فعاؿ وىحه العسمية تدسى دراسة 
6313 :6 ) 

 جراسات سابقة ال
 الشفدية الصاقة  الجراسات التي تشاولت -اواًل:

 
ية التجفق الشفدي وعالقتو مع العػامل الشفد

 االجتساعية لجى شمبة الجامعة  
  6336دراسة صجيق  العشػاف

 االىجاؼ الػسائل االحرائية العيشة ادوات الجراسة

استعاف الباحث بسؿياس 
التجفق الشفدي مغ اعجاد 
الباحث ومؿياس العػامل 

 الشفدية  

تكػنت العيشة مغ 
 ( شالبا 313) 

الستػسط الحدابي ، 
االنحخافات السعياري 

 ارتباط بيخسػف   معامل

التعخؼ عمى التجفق 
وعالقتو بالعػامل الشفدية 
 واالجتساعية لجى الصمبة 

بيغ الحكػر واالناث في التجفق الشفدي  إحرائيةوجػد فخوؽ دالة -1
 لرالح الحكػر 

وجػد ارتباشات مػجبة بيغ التجفق الشفدي وكل مغ االعتساد عمى -6
فدي عكديا مع الخضا عغ الحات الشفذ والسثابخة كسا ارتبط التجفق الش

 والقمق 
 (  1:  6336) صجيق ، 

 الشتائج
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استخاتيجيات تعديد االستغخاؽ الػضيفي 
ودورىا في تحقيق االداء العالي لسشطسات االعساؿ 
دراسة استصالعية لعيشة مغ العامميغ في القصاع 

 العخاؽ   –السرخفي 

دراسة العبادي ، والجاؼ  العشػاف
6316 
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 مظهجية البحث وإجخاءاته :

     : Method of the Researchاوال :مظهجية البحث
 :    Population of the Researchالبحث عثانيا : مجتط

ضفي  جامعة االنبار التابعة لػزارة التعميع العالي يذتسل مجتسع البحث الحالي عمى مػ 
(ويتكػف السجتسع االحرائي مغ 6316-6315والبحث العمسي لمعاـ الجراسي)

(مػضف ومػضفة مػزعيغ حدب الشػع  وعمى الشحػ االتي :بمغ عجد 1613)
 654عجد االناث ) ،اما %( مغ السجتسع الكمي 4366(مػضف ويذكمػف ندبة)620الحكػر)
 %(مغ السجتسع الكمي                6061ندبة )ف ويذكمػ  ة(مػضف

 : Research Sampleعيظة البحث 
(مػضف ومػضفة تع اختيارىع بالصخيقة العذػائية 063تألفت عيشة البحث الحالي مغ) 
( كميات حيث يبمغ عجد الحكػر  13( بػاقع )1613مغ  السجتسع االصمي البالغ )الصبؿية 

الػسائل   العيشة  لجراسةااداه 
  اإلحرائية

 االىجاؼ 

استخجـ الباحث اداة 
 السشيج التحميمي 

تكػنت 
العيشة مغ ) 

132 ) 

استخجـ 
الباحث الػسط 
الحدابي واالنحخاؼ 

 واألىسيةالسعياري 
ومعامل  الشدبية

االرتباط ومعامل 
 االنحجار 

ىجفت الجراسة 
الى استكذاؼ 
استتخاتيجيات تعديد 

لػضيفي االنغساس ا
ودورىا في تحقيق االداء 
العالي لسشطسات 
 االعساؿ لعيشة السػضفيغ 

تػصمت الشتائج الى اف السؤسدات تبحث دائسا عغ تحقيق االداء 
في القصاع  العالي وبالتالي تجج شخيقة لمحرػؿ عمى السيدة التشافدية

لتحقيق االداء  قالصخائاحج  واستخاتيجياتوالسرخفي لحا يعج االستغخاؽ 
 يؤدي الى ارتفاع درجة االستغخاؽ الػضيفي  العالي لالنغساس  مسا

 (  6: 6316) العبادي والجاؼ ، 

 الشتائج
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% مغ مجسػع مػضفي جامعة 63( مػضفة اي بشدبة 41الناث ) ( مػضف وعجد ا 613)
 6االنبار

 :: Research Toolsرابعا : أدوات البحث
 الظفسية  الطاقة مقياس

 الشفدية : الصاقة 6تحجيج مفيػـ1
الشفدية   الصاقة بعج اشالع الباحثة عمى االشخ الشطخية واالدبيات الستعمقة بسػضػع

( ليحا السفيـػ والحي عخفو بانيا قػة كامشو seligman20003جسافميتبشت الباحثة تعخيف )س
االندانية وتحخؾ االنداف وتسكشو مغ تحػيل ما يخاه سيئًا في  لإليجابيةتعتبخ مرجر ىاـ 

عمى بشاء حياة  والقجرةواقعة الى واقع ججيج يججد اممو في الحياة ويعيج الى نفدو التػازف 
 متساسكة ترل بو الى الدعادة 

 الظفسية  : الطاقة مكوناتتحجيج 
الشفدية  باالعتساد عمى االشار الشطخي لمصاقة الشفدية  الصاقة بعج تحجيج مفيػـ

الشفدية  وبحدب  الصاقة لمعالع)سيمجساف(تحجدت مجاليغ اساسيغ  التي يذتسل عمييا مؿياس
جاؿ الخبخة وىسا  م ما اشار اليو )سيمجساف( لتمظ السجاالت الحي  تع بشاؤه في البحث الحالي

 الحاتية ومجاؿ القجرة عمى العسل 
 جسع وصياغة الفقخات:-6

اف ج في البحث الحالي ،قامت الباحثالشفدية  السع الصاقة مغ اجل جسع فقخات مؿياس
(فقخة في مجاؿ 00(   فقخة تػزعت عمى مجاليغ بػاقع)31لمسؿياس تع صياغة) بتحجيج مجاليغ 
                                              القجرة عمى العسل ( فقخة في مجاؿ01الخبخة الحاتية و)

 صالحية الفقخات:-0
( فقخة واعصاء خسذ بجائل لكل فقخة مغ 31بعج تحجيج مجاالت السؿياس وفقخاتو البالغة)

(محكسًا 11الباحثة بعخضو عمى مجسػعة مغ السحكسيغ والبالغ عجدىع ) السؿياس قامتفقخات 
استبقاء الفقخات  تعآرائيع في صالحية الفقخات ،وبعج جسع اآلراء وتحميميا  وشمب مشيع ابجاء

الفقخات التي حرمت عمى ندبة أتفاؽ اقل مغ  استبعادفاكثخ ،وتع  %(53التي حرمت ندبة )
 (53  )%   
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مػضف ( 63التصبيق االستصالعي لمسؿياس : قاـ الباحثاف بتصبيق السؿياس عمى )
 عذػائي مغ مجتسع البحث مػزعيغ بحدب متغيخ الشػع6 تع اختيارىع بذكل ومػضفة

( 1-2ترحيح السؿياس: تع اعصاء لكل فقخة مغ فقخات السؿياس أوزانًا تتخاوح مغ )
 (26-1لمفقخات االيجابية ، اما الفقخات الدمبية فيتع ترحيحيا بالعكذ مغ )

 الظفسية:  الطاقة التحليل االحصائي لطقياس
ختبار الى أقرى حج عمى الفقخات التي يتألف مشيا فسغ تعتسج جػدة اال          

الزخوري اف تحمل كل فقخة كي تدتبقى الفقخات التي تالئع األسذ السشصؿية التي بشيت مغ 
أجميا االداة 6 لحلظ يعج تحميل الفقخات جدءًا مكساًل لكل مغ ثبات االختبار وصجقو 

(Freeman, 1962,p6110 6 ) 
 ئي لفقخات السؿياس اإلجخاءات اآلتية:ويتزسغ التحميل اإلحرا

 حداب القػة التسييدية لفقخات السؿياس: -أ
يقرج بالقػة التسييدية لمفقخة قجرة الفقخة عمى التسييد  بيغ األفخاد الحيغ يستمكػف     

(6 فالفقخة التي تكػف مسيده 111: 6331الرفة مغ الحيغ ال يستمكػنيا) العجيمي وآخخوف، 
الفقخة التي تسيد بيغ فخديغ يختمفاف فعال في الجرجة وفي مجى امتالكيع وذات فاعمية ىي 

لدسة معيشة وىحا يطيخ مغ خالؿ سمػكيع، وىي أيزا فقخة تؿيذ سسة محجدة مغ دوف غيخىا 
 (0056،ص1665)عبج الخحسغ ،

 الصاقة وعمى ىحا األساس اعتسجت الباحثة في استخخاج القػة التسيدية لفقخات مؿياس
 عمى االتي :الشفدية 
 أسمػب السجسػعتيغ الستصخفتيغ:  

 حجدت السجسػعتاف الستصخفتاف العميا و الجنيا وفق 
%( مغ االستسارات الحاصمة عمى اعمى  الجرجات وسسيت بالسجسػعة العميا 64ندبة )

(Upper Group( وعجدىا )استسارة، وأختيخت ندبة ا53 )(مغ االستسارات الحاصمة 64م )%
( استسارة ، 53( وعجدىا )Lower Groupجات  ، وسسيت بالسجسػعة الجنيا )عمى ادنى الجر 

وبعج اف ّتع استخخاج الػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لكل الفقخات لمسجسػعتيغ العميا 
والجنيا ّتع استعساؿ االختيار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ الختبار داللو الفخوؽ بيغ اوساط 

يا وتبيغ اف جسيع الفقخات كانت مسيدة كػف الؿيع التائية السحدػبة ليا السجسػعتيغ العميا والجن
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( ودرجة حخية 3632( عشج داللة السدتػى )1663اكبخ مغ الؿيسة التائية الججولية البالغة )
 .( وججوؿ  يػضح ذلظ143)

 الشفدية بأسمػب السجسػعتيغ الستصخفتيغ الصاقة القػة التسييدية لفقخات مؿياس
الؿيسة التائية  السجسػعة الجنيا لعمياالسجسػعة ا

 السحدػبة
مدتػى الجاللة 

الػسط  ت (3032)
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

الػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

 دالة 5.413 0.928 3.21 0.828 3.93 1
 دالة 5.172 1.017 3.35 0.896 4.10 2
 دالة 5.714 0.971 2.16 0.738 2.92 3
 دالة 3.819 0.951 3.26 0.949 3.81 4
 دالة 4.133 1.087 3.30 0.887 3.92 5
 دالة 5.138 1.031 3.24 0.864 3.98 6
 دالة 3.560 0.918 3.42 0.824 3.89 7
 دالة 4.964 0.992 3.31 0.870 4.01 8
 دالة 4.594 1.101 2.14 0.844 2.82 9

 دالة 2.608 0.990 3.45 0.822 3.81 10
 دالة 4.685 1.019 2.17 0.863 2.84 11
 دالة 3.931 1.059 3.33 0.853 3.90 12
 دالة 5.035 0.984 2.02 0.841 2.72 13
 دالة 3.557 0.984 3.28 0.987 3.81 14
 دالة 2.727 1.012 3.32 0.865 3.71 15
 دالة 6.643 1.038 1.91 0.837 2.86 16
 دالة 8.294 0.910 1.95 0.785 3.02 17
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 دالة 4.718 0.921 2.11 0.955 2.78 18
 دالة 5.067 1.041 3.10 0.915 3.85 19
 دالة 3.520 0.905 3.39 0.743 3.83 20
 دالة 4.109 0.968 3.34 0.955 3.94 21
 دالة 2.957 1.080 3.45 0.762 3.87 22
 دالة 4.166 0.988 3.16 0.906 3.76 23
 دالة 3.888 1.012 3.28 0.888 3.84 24
 دالة 6.618 1.006 2.13 0.813 3.05 25
 دالة 5.823 1.046 3.09 0.787 4.08 26
 دالة 6.423 0.950 3.11 0.859 3.99 27
 دالة 6.577 1.095 3.19 0.848 4.17 28
 دالة 6.984 0.939 3.08 0.709 3.96 29
 دالة 3.493 0.978 2.16 0.948 2.67 30
 دالة 5.416 1.009 3.17 0.880 3.95 31
 دالة 7.333 1.003 3.06 0.766 4.05 32
 دالة 5.664 0.972 3.17 0.917 3.98 33
 دالة 6.014 0.965 3.06 0.857 3.89 34
 دالة 5.234 1.091 3.12 0.864 3.90 35
 دالة 7.054 0.964 3.20 0.728 4.11 36
 دالة 4.210 1.032 3.23 0.968 3.87 37
 دالة 4.428 0.978 3.42 0.864 4.04 38
 دالة 5.769 0.910 3.35 0.796 4.10 39
 دالة 5.724 1.100 2.12 0.790 2.95 40
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 دالة 5.857 1.033 3.08 0.796 3.90 41
 دالة 5.000 0.971 3.31 0.870 4.01 42
 دالة 3.309 0.956 3.40 0.918 3.87 43
 دالة 3.241 0.998 3.34 0.912 3.81 44
 دالة 4.191 0.948 3.29 0.848 3.86 45
 دالة 5.771 1.014 3.21 0.934 4.07 46
 دالة 3.175 1.045 3.46 0.904 3.93 47
 دالة 3.884 0.902 3.32 0.932 3.86 48
 دالة 4.696 0.923 3.37 0.815 3.99 49
 دالة 7.635 1.084 2.64 0.848 3.77 50
 دالة 4.964 1.013 2.10 0.841 2.80 51
 لةدا 5.310 1.010 2.11 0.896 2.88 52
 دالة 4.324 0.993 3.20 0.959 3.84 53
 دالة 4.423 1.066 3.20 0.989 3.89 54
 دالة 5.859 0.922 3.31 0.759 4.06 55
 دالة 5.103 0.987 3.19 0.924 3.93 56

 
 
 

  عالقة درجة الفقخة بالجرجة الكلية للطقياس
باط بيخسػف بيغ بالسجسػع الكمي تع استخخاج معامل ارت الفقخةمغ اجل معخفو عالقو 

 6  مقبػلةكل فقخه والسجسػع الكمي وقج كانت جسيع الفقخات 
 عالقة درجة الفقخة بالجرجة الكلية للطجال الحي تظتطي اليه  :
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بعج استخجاـ معامل ارتباط بيخسػف،تبيغ إف كل ؾيع االرتباط دالة إحرائيًا عشج 
( ودرجة 3032( عشج داللة السدتػى )36110مقارنتيا بالؿيسة الحخجة لسعامل االرتباط البالغة)

( ومغ خالؿ ىحا السؤشخ تبيغ أف جسيع فقخات السؿياس تشتسي لسجاالتيا، أي 015الحخية )
  أف جسيع فقخات السجاؿ تعبخ مفيـػ ذلظ السجاؿ

 الظفسية ببعضها)مصفوفة االرتباطات الجاخلية(:  الطاقة عالقة مجاالت مقياس
خيق استخخاج العالقة االرتباشية بيغ مجاالت تع التثبت مغ ىحا السؤشخ عغ ش

السؿياس ببعزيا والجرجة الكمية وذلظ باستخجاـ معامل ارتباط بيخسػف، الف ارتباشات 
السجاالت الفخعية، ىي ؾياس أساسي لمتجانذ، ألنيا تداعج عمى تحجيج مجاؿ الدمػؾ السخاد 

شة التحميل اإلحرائي البالغ ( وقج اعتسجت الباحثة عمى عي(Anistasi,1976,p:155ؾياسو) 
( مػضف ومػضفة، وأضيخت الشتائج أف ارتباط السجاالت ببعزيا والجرجة الكمية 063عجدىا)

الشفدية، إذ  الصاقة ذات داللة إحرائية و ىحا يجؿ عمى إف السجاالت  تؿيذ شيئا واحجًا ىػ
عشج داللة السدتػى  ( 36110كانت ؾيع االرتباط السحدػبة أكبخ مغ الؿيسة الحخجة البالغة )

 ( يػضح ذلظ106( وىحا مؤشخ جيج لمرجؽ ، والججوؿ )015( ودرجة الحخية )3632)
 الشفدية الصاقة مرفػفة االرتباشات الجاخمية لسؿياس                

درجة السؿياس  السجاالت
 الكمية

مجاؿ القجرة عمى  مجاؿ الخبخة الحاتية
 العسل

 0,332 0,453 1 درجة السؿياس الكمية
 0,207 1  مجاؿ الخبخة الحاتية

 1   مجاؿ القجرة عمى العسل
 

 (Validity, Indexes)مؤشخات الصجق 
  ( ( Face validityالصجق العاهخي  

تحقق ىحا الشػع مغ الرجؽ مغ خالؿ عخض السؿياس عمى مجسػعو مغ الخبخاء في 
شاره اليو في السمحق رقع عمع الشفذ لمحكع عمى مجى صالحيو فقخات السؿياس كسا سبق اال

(1 ) 
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وقج تحقق ىحا الشػع مغ الرجؽ في السؿياس مغ خالؿ ايجاد معامل ارتباط درجو 
 الفقخه بالسؿياس و درجو الفقخه بالسجاؿ  

 ( Reliabilityثانيا/ الثبات   ) 
 الشفدية بصخيقتيغ ىسا :  الصاقة تع حداب ثبات مؿياس

 ( Test – Retestشخيقة إعادة االختبار  )  -1
، وذلظ بتصبيق السؿياس عمى عيشو  و استخخج معامل الثبات وفق ىحه الصخيق     
( مػضف و مػضفو تع اختيارىع بالصخيقو العذػائيو 6 وبعج اسبػعيغ مغ تاريخ 13مكػنو مغ )

التصبيق االوؿ 6 تع اعاده تصبيق السؿياس ثانية ، وتع استخخاج معامل ارتباط بيخسػف بيغ 
( و ىػ معامل ارتباط  3،  56اد العيشو في التصبيقيغ حيث بمغ معامل االرتباط )درجات افخ 

 جيج 6 
 ( Cronbachs Albhaكخونباخ ) -ػػ معامل الفا6

( و ىػ  3،  45تع استخخاج الثبات بصخيقو الفاكخونباخ ، وقج بمغ معامل االرتباط )
 معامل ارتباط جيج 

 اجخاءات بظاء مقياس االنغطاس الوظيفي 
 تزسشت خصػات بشاء مؿياس االنغساس الػضيفي ما  يأتي :

  6تحجيج مفيـػ االنغساس الػضيفي :1
قاـ الباحثاف بعج اف حجدا ىحا الستغيخ نطخيا باعتسادىسا عمى 

  (Winner,1986)نطخيو
( فقخه تػزعت عمى ثالثو 33و اجخائيا باعجاد مؿياس االنغساس الػضيفي السكػف مغ )

 ؿ السعخفي ، االنفعالي ، الدمػكي 6 مجاالت ىي : السجا
 
 6صالحية الفقخات:1

(فقخة واعصاء خسذ بجائل لكل فقخة مغ 33بعج تحجيج مجاالت السؿياس وفقخاتو البالغة)
(محكسًا 11الباحثة بعخضو عمى مجسػعة مغ السحكسيغ والبالغ عجدىع ) السؿياس قامتفقخات 

عج جسع اآلراء وتحميميا تع استبقاء الفقخات وشمب مشيع ابجاء آرائيع في صالحية الفقخات ،وب
  %( واكثخ   ،53التي حازت عمى ندبة اتفاؽ )
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( 1-2ترحيح السؿياس: تع اعصاء لكل فقخة مغ فقخات السؿياس أوزانًا تتخاوح مغ )
 (6          2-1لمفقخات االيجابية ، اما الفقخات الدمبية فيتع ترحيحيا بالعكذ مغ )

 Statistical Analysis for Itemsلفقخات التحليل االحصائي ل
 لسؿياس االنغساس الػضيفي:

( 063وبعج تصبيق السؿياس عمى أفخاد عيشة التحميل اإلحرائي البالغ عجدىا)    
مػضف ومػضفة قامت الباحثة بتختيب الجرجات مغ أعمى درجة إلى أقل درجة وحجدت 

%( في كل مجسػعة ،    وبمغ عجد 64السجسػعتاف الستصخفتاف في الجرجة الكمية بشدبة )
ضفة، ومغ خالؿ استخجاـ  االختبار التائي لعيشتيغ ( مػضف ومػ 53األفخاد في كل مجسػعة)

مدتقمتيغ لسعخفة داللة الفخؽ بيغ السجسػعتيغ في درجات كل فقخة وجج أف الؿيسة التائية 
( 3632( عشج داللة السدتػى )1663السحدػبة اكبخ مغ الؿيسة التائية الججولية البالغة )

يبيغ وججوؿ االنغساس الػضيفي مسيدة ( وبحلظ تعج جسيع فقخات مؿياس 143ودرجة الحخية )
 ذلظ6

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القوة التطييدية لفقخات مقياس االنغطاس الوظيفي بأسلوب الطجطوعتين الطتطخفتين
الؿيسة التائية  السجسػعة الجنيا السجسػعة العميا

 السحدػبة
مدتػى الجاللة 

الػسط  ت (3032)
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

الػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 ي السعيار 
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 دالة 5.631 1,118 2,63 0,870 3,48 1
 دالة 6.474 1,183 2,54 0,839 3,55 2
 دالة 7.622 1,029 2,71 0,482 3,64 3
 دالة 7.435 0,861 2,79 0,675 3,66 4
 دالة 6.158 1,160 2,88 0,792 3,81 5
 دالة 4.710 1,084 3,16 0,694 3,81 6
 دالة 7.901 1,113 2,03 1,024 3,31 7
 دالة 8.044 1,187 2,24 1,171 3,68 8
 دالة 5.517 1,176 3,12 0,664 3,92 9

 دالة 7.448 1,149 2,79 0,717 3,87 10
 دالة 7.058 0,914 1,84 0,627 2,68 11
 دالة 6.739 1,038 1,92 0,758 2,85 12
 دالة 7.841 1,173 1,59 0,543 2,68 13
 دالة 6.524 1,113 1,56 0,693 2,48 14
 دالة 4.015 1,016 3,00 0,692 3,53 15
 دالة 5.629 0,941 2,58 1,048 3,43 16
 دالة 5.269 1,112 2,87 1,087 3,75 17
 دالة 6.809 1,186 2,92 0,950 4,03 18
 دالة 5.413 1,086 3,09 0,592 3,81 19
 دالة 7.238 0,743 3,11 0,639 3,87 20
 دالة 11.296 0,792 2,70 0,628 3,92 21
 دالة 7.573 1,018 1,98 0,752 3,01 22
 دالة 7.680 1.009 3,000 0,590 3,96 23
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 دالة 6.519 1,196 2,76 1,188 3,94 24
 دالة 7.116 1,193 3,13 0,944 4,29 25
 دالة 5.163 1,236 2,90 1,192 3,85 26
 دالة 9.121 1,139 2,61 0,782 3,66 27
 دالة 8.467 0,919 2,72 0,701 3,77 28
 دالة 8.448 0,824 2,66 0,704 3,64 29
 دالة 6.326 1,119 2,61 0,794 3,54 30
 دالة 7.823 1,256 2,98 0,964 4,31 31
 دالة 5.517 1,110 3,12 0,764 3,92 32
 دالة 4.761 1,192 2,75 1,021 3,90 33
 دالة 3.780 1,139 3,08 1,022 3,70 34
 دالة 5.918 1,188 3,05 0,864 3,92 35
 دالة 8.618 1,176 1,44 0,799 2,75 36
 دالة 5.816 1,191 2,70 0,789 3,59 37
 دالة 7.045 0,950 3,03 0,790 3,96 38
 دالة 7.514 1,199 2,93 1,019 4,20 39
 دالة 7.922 1,040 2,46 0,987 3,68 40
 دالة 6.666 1,104 1,42 1,028 2,50 41
 دالة 6.538 1,036 1,83 1,018 2,85 42
 دالة 10.139 1,040 2,77 0,839 4,22 43
 دالة 6.385 1,191 2,57 0,989 3,63 44
 دالة 6.598 1,184 2,45 0,689 3,42 45
 دالة 5.352 1,018 2,98 0,842 3,74 46
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 دالة 5.838 1,122 2,79 0,824 3,66 47
 دالة 6.858 1,088 2,65 0,964 3,72 48
 دالة 5.986 1,176 2,94 0,790 3,85 49
 دالة 6.423 1,171 2,60 0,780 3,57 50
 دالة 7.022 0,930 3,04 0,790 3,96 51
 دالة 6.607 1,192 2,99 1,015 4,10 52

 عالقة درجة الفقخة بالجرجة الكلية للطقياس:-
استخجمت الباحثة ىحا السؤشخ لسعخفة ؾيع االرتباط بيغ درجة كل فقخة والجرجة الكمية 

جاؿ السشتسية إليو، وذلظ لغخض التأكج مغ صجؽ فقخات مؿياس االنغساس الػضيفي، وقج لمس
استخجمت الباحثة معامل ارتباط بيخسػف واتزح إف جسيع ؾيع االرتباط دالة إحرائيًا اذا ما 

( ودرجة 3032(عشج داللة السدتػى )36110قػرنت بالؿيسة الحخجة لسعامل االرتباط البالغة)
 مغ خالؿ ىحا السؤشخ اتزح إف كل فقخات السؿياس تشتسي لسجاالتيا،6( و 015الحخية)

 عالقة السجاالت ببعزيا والجرجة الكمية)مرفػفة االرتباشات الجاخمية(:
تع التحقق مغ ىحا السؤشخ مغ خالؿ استخخاج العالقة االرتباشية بيغ مجاالت السؿياس 

إذ كانت ؾيع االرتباط السحدػبة أكبخ  مع بعزيا والجرجة الكمية وذلظ باستخجاـ معامل ارتباط
( وىحا 015( ودرجة الحخية )3632( عشج داللة السدتػى  )36110مغ الؿيسة الحخجة البالغة )

 ( يػضح ذلظ146مؤشخ جيج لرجؽ بشاء السؿياس، والججوؿ )
              

 
 

 مرفػفة االرتباشات الجاخمية لسؿياس االنغساس الػضيفي                
 االنغساس الدمػكي االنغساس االنفعالي االنغساس السعخفي الجرجة الكمية التالسجا

 0,489 0,507 0,582 1 الجرجة الكمية 
 0,398 0,342 1  االنغساس السعخفي
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 0,376 1   االنغساس االنفعالي
 1    االنغساس الدمػكي

 
 Validity, Indexes)أوال: مؤشخات الصجق 

السؿياس في ؾياس ما اعج لؿياسو وعمى ىحا األساس يتحقق يجؿ الرجؽ عمى قجرة     
( 002-000: 1652مغ مجى قجرة السؿياس في تحقيق الغخض الحي أعج مغ أجمو )عػدة، 

إف تقجيخ درجة الرجؽ لسؿياس ما تخزع العتبارات متعجدة فالرجؽ ندبي إذ يتػقف عمى 
عمييا السؿياس فزاًل عغ كػنو عامميغ ىسا الغخض مغ السؿياس وعيشة األفخاد التي يشصبق 

نػعيًا أو محجدًا فالسؿياس الرادؽ لؿياس خاصية قج ال يكػف صادقًا في ؾياس الػضائف 
(6 لحا استخخجت الباحثة نػعيغ لمرجؽ ىسا )الرجؽ 61: 6333األخخى )األنراري، 

 الطاىخي ، وصجؽ البشاء(6
  6Face Validity الرجؽ الطاىخي 1

مغ الخبخاء في عمع الشفذ لمحكع عمى  ةياس عمى مجسػعتحقق مغ خالؿ عخض السؿ
   ( 1اليو في السمحق رقع ) اإلشارةمجى صالحيو فقخات السؿياس كسا سبق 

 Construct Validityصجؽ البشاء  -6
لفقخات السؿياس و  التسييديةوقج تحقق ىحا الشػع مغ الرجؽ مغ خالؿ ايجاد القػه 

 و السؿياس الكمي 6  معامل االرتباط بيغ فقخات السؿياس
  (:reliability ثانيًا: الثبات  )

 ثبات السؿياس بصخيقتيغ :  استخخاجتع 
  :6Test – Retest شخيقة إعادة االختبار 1

مغ خالؿ تصبيق السؿياس عمى عيشو مكػنو مغ  الصخيقةاستخخج معامل الثبات بيحه 
وقج حدب معامل ارتباط  العيشةذ ( فخدا و بعج فتخه اسبػعيغ شبق السؿياس ثانية عمى نف13)

 ( وىػ معامل ارتباط جيج 6 3، 53بيخسػف بيغ درجات التصبيقيغ و قج بمغ معامل االرتباط )
  Cronbach Alpha Coefficient ػػ معادلة ألفا كخونباخ لالتداؽ الجاخمي6

   6تباط جيج( وىػ معامل ار  3، 44وقج بمغ معامل االرتباط ) الصخيقةتع استخخاج الثبات بيحه 
 عخض الظتائج وتفسيخها ومظاقشتها        
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يتزسغ ىحا الفرل عخضًا لمشتائج التي تع التػصل إلييا عمى وفق األىجاؼ السحجدة        
وتفديخ ىحه الشتائج ومشاقذتيا بحدب اإلشار الشطخي والجراسات الدابقة وخرائز السجتسع 

خخوج بسجسػعة مغ التػصيات والسقتخحات ، الحي تست دراستو في البحث الحالي ، ومغ ثع ال
 ويسكغ عخض الشتائج كسا يأتي:

 الشفدية لجى مػضفي جامعة االنبار6 الصاقة اليجؼ االوؿ: التعخؼ عمى
الشفدية عمى عيشة البحث البالغة  الصاقة لتحقيق ىحا اليجؼ شبقت الباحثة مؿياس 

وبانحخاؼ معياري قجرة ( 146655( مػضف ومػضفة6 حيث بمغ الػسط الحدابي )063)
( درجة 6ولسعخفة داللة الفخؽ بيغ الستػسط الحدابي والستػسط الفخضي البالغ 66104)
(، تبيغ أف الفخوؽ كانت بجاللة إحرائية اذا بمغت الؿيسة التائية السحدػبة البالغة 135)
داللة  (،عشج مدتػى 1063( درجة وىي اكبخ  مغ الؿيسة التائية الججولية البالغة )666266)
(، وىحا يذيخ إلى أف افخاد ىحه العيشة يستمكػف شاقة نفدية عالية  016( وبجرجة حخية )3،32)

 والججوؿ يبيغ الشتائج 6
الػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري والؿيسة التائية السحدػبة والؿيسة التائية الججولية 

 الشفدية  الصاقة لعيشة مػضفي الجامعة عغ مؿياس
الستػسط  العيشة الستغيخ   

 الحدابي
االنحخاؼ 
 السعياري 

الستػسط 
 الفخضي

 الجاللة *  tالؿيسة التائية 
(0,05)  

 
 الججولية السحدػبة

 الصاقة 
 الشفدية

  دالة   1,96 22.522 168 9.437 179.88 320

 
وتفدخ ىحه الشتيجة مغ وجية نطخ سميجساف باف مػضفي الجامعة لجييع خبخة ذاتية 

ابية حػؿ ما تػفخه الػضيفة مغ رفاـية الذخرية وسعادة ومتعة واشسئشاف حػؿ السدتقبل ) ايج
 ( 01: 6333سميجساف ، 

وتحديغ ضخوؼ العسل  األخيخة اآلونةاف ارتفاع رواتب السػضفيغ في يخى الباحثاف و 
وتػفخ فخص التػاصل بيغ السػضفيغ وتبادؿ الخبخات عغ شخيقة ورش العسل السختمفة اسيع 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 2مج 3العدد )

 2029( انون االولك)

 

  (153(  
 

لجى السػضفيغ وتسكشيع  مغ تخصيط مدتقبل جيج لسػاصمتيع في عسميع  الصاقة ي رفع  ف
 واالستسخار في اداء مياميع لتحقيق اىجافيع في الحياة 

 الشفدية لجى مػضفي جامعة االنبار تبع الصاقة اليجؼ الثاني: التعخؼ عمى الفخوؽ في
 اناث(6 –الستغيخ الشػع )ذكػر 

(  وبانحخاؼ 1516266الشفدية ) الصاقة الحكػر عمى مؿياس بمغ الػسط الحدابي لعيشة
(درجة ،في حيغ بمغ الستػسط الحدابي لجرجات االناث عمى السؿياس 66524معياري قجرة  )

(درجة ، ولسعخفة داللة الفخوؽ 66360يقجرة  ) ( وبانحخاؼ معيار1456130نفدو   )
غ مدتقمتيغ حيث  ضيخ أف الؿيسة ( لعيشتي t- testاستخجمت الباحثة  االختبار التائي  )

( عشج داللة 1063( وىي  أكبخ مغ الؿيسة التائية الججولية )66363التائية السحدػبة البالغة )
الشفدية بيغ  الصاقة مسا يذيخ الى وجػد  فخوؽ في ,(015(ودرجة الحخية )3،32السدتػى  ) 

 الحكػر واالناث ولرالح الحكػر والججوؿ يبيغ الشتائج 6
دػبة ودرجة الحخية الحدابي واالنحخاؼ السعياري والؿيسة التائية الججولية والسح الػسط
 الشفدية  الصاقة لعيشة مػضفي الجامعة عغ مؿياس ةومدتػى الجالل

 الستغيخ
حجع  الشػع

 العيشة
الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

درجة 
 الحخية

مدتػى  الؿيسة التائية
الجاللة 

 الججولية دػبةالسح (3، 32)

 الصاقة 
 الشفدية

 9.857 181.522 246 ذكػر  
 دالة    1,96 2.626 318

 9.023 178.163 74 اناث  
 

الشفدية تحرل لجى كافة الشاس لكغ يشبغي مخاعاة  الصاقة وتفدخ ىحه الشتيجة بأف
 يستمكاىسالتي الفخوؽ الفخدية حيث نجج اف السػضف الجامعي يدتثسخ شاقتو الشفدية والقػة ا

 الصاقة في العسل والتحجي والسشافدة لجى الحكػر واالناث واف خبخة السثابخةتخمق لجيو نػع مغ 
: 6310الجانبية ومرادر التيجيج ) ابػ حالوة ،  باألمػرانذغاالت السػضفيغ  تأجيلتديع في 

12 ) 
السمقاة  توالسدؤوليافي العسل والبيت  السخأة اف االدوار التي تزصمع بيا يخى الباحثاف و 

 مسا افدجت عمييا االستستاع بخبخاتيا الحاتية االيجابية ، السخأة عمى عاتقيا القت بثقميا عمى 



         ء حامد تركي د. صػا       

 الباحثة حال خضري صوكر      
 

الطاقة النػسوة  وعالقتها باالنغماس الوظوػي 

 لدى موظػي جامعة االنبار
 

 

)154 ) 
 

الشفدية لجى مػضفي جامعة االنبار تبعا  الصاقة اليجؼ الثالث: التعخؼ عمى الفخوؽ في
 سشػات(6 13اقل مغ  –سشػات  13لستغيخ الخجمة )اكثخ مغ 

ستخخجت الباحثة  متػسط درجات السػضفيغ الحيغ لجييع خجمة تحؿيقا ليحا اليجؼ ا
(درجة  ، 66213( وبانحخاؼ  معياري قجره )1516343( سشػات اذ بمغ )13اكثخ مغ )

(  1456312( سشػات اذ بمغ )13ومتػسط درجات السػضفيغ الحيغ لجييع خجمة اقل مغ )
( لعيشتيغ  t- testبار التائي  )( درجة، وبعج استعساؿ االخت66001وبانحخاؼ معياري قجره  )

(  كانت أكبخ مغ الؿيسة التائية 06054مدتقمتيغ ضيخ أف الؿيسة التائية السحدػبة البالغة )
مسا يذيخ الى  ,(015( ودرجة الحخية ) 3،32( عشج داللة السدتػى  ) 1063الججولية البالغة)
ػعة التي لجييا خجمة اكثخ الشفدية بيغ السجسػعتيغ ولرالح السجس الصاقة وجػد  فخوؽ في

 ( سشػات والججوؿ  يبيغ الشتائج 136مغ )
الػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري والؿيسة التائية الججولية والسحدػبة ودرجة الحخية 

  الشفدية الصاقة لعيشة مػضفي الجامعة عغ مؿياس الجاللةومدتػى 
 

 
حجع  مجة الخجمة الستغيخ

 العيشة
الستػسط 
 الحدابي

حخاؼ االن
 السعياري 

درجة 
 الحخية

مدتػى  الؿيسة التائية
الجاللة 

 السحدػبة (3، 32)
الججول

 ية
 الصاقة 

 الشفدية
اكثخ مغ 

 سشػات 13
194 181.670 9.546 

 دالة    1,96 3.387 318
اقل مغ 

 سشػات 13
126 178.015 9.334 

 
ذوي االكثخ مغ عذخ  باف السػضفيغ سيمجسافوتفدخ ىحه الشتيجة مغ وجية نطخ 

سشػات خجمو غالبا ما يكػنػف مغ كبار الدغ واف اىتساماتيع االجتساعية تشرب عمى اقامة 
عالقات اجتساعية مثسخة مع زمالئيع في العسل ، مسا يشسي الخبخة الحاتية االيجابية لجييع ، 

سدتقبل والػالء حػؿ ال البشاءةوالدخور والسعارؼ  والدعادةوبسا يذعخىع بالخفاـية الذخرية 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 2مج 3العدد )

 2029( انون االولك)

 

  (155(  
 

الشفدية بجرجة كبيخة وتعدز قجرة  الصاقة الحاتية االيجابية تشذط فالخبخةواالنتساء لمسؤسدة ، 
 والذجاعة وميارات العالقات االجتساعية  والجخاءةاالنداف عمى الحب والعسل 

اف السػضفيغ الحيغ تجاوزت خجمتيع العذخ سشػات يحرمػف عمى يخى الباحثاف و 
ىي تتابع  سيمجسافمغ وجية نطخ  الدارةسكشيع مغ العير حياة ساره والحياة رواتب مجدية ت

 السذاعخ االيجابية نحػ الحاضخ 
 اليجؼ الخابع: التعخؼ عمى االنغساس الػضيفي لجى مػضفي جامعة االنبار6

لتحقيق ىحا اليجؼ شبقت الباحثة مؿياس االنغساس الػضيفي عمى عيشة البحث البالغة  
( وبانحخاؼ 145646ػضفة6 حيث تع استخخاج الػسط الحدابي اذ بمغ )( مػضف وم063)

( درجة لسعخفة داللة الفخؽ بيغ الستػسط الحدابي والستػسط الفخضي 136223معياري قجرة  )
التائية السحدػبة  الؿيسة(، استخجمت الباحثة االختبار التائي لعيشة واحجه ،بمغت  123البالغ )

( 3،32(،وعشج مدتػى داللو )1063سة التائية الججولية البالغة )( وىي اكبخ مغ الؿي056202)
(، وىحا يذيخ إلى أف افخاد ىحه العيشة يترفػف باالنغساس الػضيفي  016وبجرجة حخية )

( يبيغ الشتائج 6الػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري والؿيسة التائية الججولية 66والججوؿ )
لعيشة مػضفي الجامعة عغ مؿياس االنغساس  اللةالجوالسحدػبة ودرجة الحخية ومدتػى 

  الػضيفي
 

الستػسط  العيشة الستغيخ   
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

الستػسط 
 الفخضي

 الجاللة *  tالؿيسة التائية 
(0,05)  

 
 الججولية السحدػبة

االنغساس 
 الػضيفي

  دالة   1,96 38.535 156 10.550 178.72 320

 
( بأف السػضفيغ يذعخوف (Weiner,1970لشتيجة مغ وجية نطخ وتفدخ ىحه ا

، واف ىحا العدو يؤثخ في ردود افعاليع  ألفعاليعباالنغساس الػضيفي نتيجة عدوىع الدببي 
( والسعخؼية تػقع الشجاح مدتؿبال والدمػكية االقجاـ (Sati,factionالػججانية مثل الخضا 

 ( (Winer, 1970,p1واالحجاـ 



         ء حامد تركي د. صػا       

 الباحثة حال خضري صوكر      
 

الطاقة النػسوة  وعالقتها باالنغماس الوظوػي 

 لدى موظػي جامعة االنبار
 

 

)156 ) 
 

باف امتالؾ السػضفيغ لمصاقة الشفدية  سيمجسافالشتيجة مغ وجية نطخ وتفدخ ىحه 
مسا دفعو الى محاورة نفدو بصخيقة  سعادةواستثسارىا بالذكل الرحيح ، جعل السػضف اكثخ 

بالعسل ومقارنتيا بسا تكدبو الػضيفة مغ  السختبصة الديئةمػضػعية مكششو مغ نبح االفكار 
ما يخاه سيئا في واقعو الى واقع ججيج يججد اممو في الحياة مدايا ونعع وبداعجتو مغ تحػيل 

 ( 01، 6333،  سيمجسافويعيج التػازف الى نفدو ) 
اف امتالؾ السػضفيغ لمصاقة الشفدية االيجابية مكشيع مغ االستستاع يخى الباحثاف و 

الحديو  والستعةباستثسار مياراتيع السعخؼية والعقمية بذكل اكدبيع الدعادة والخضا والدخور 
   بالعسل وزاد مغ التفاؤؿ واالمل لجييع

اليجؼ الخامذ: التعخؼ عمى الفخوؽ في االنغساس الػضيفي لجى مػضفي جامعة 
 اناث(6 –االنبار تبعا لستغيخ الشػع )ذكػر 

عمى مؿياس االنغساس  تحؿيقا ليحا اليجؼ استخخجت الباحثة  متػسط درجات الحكػر
(درجة ، ومتػسط 136542وبانحخاؼ معياري قجره  ) ( 1536123الػضيفي والحي  بمغ )

( وبانحخاؼ معياري قجرة 1446110درجات االناث عمى السؿياس نفدو الحي  بمغ )
(  t- test(درجة، ولسعخفة داللة الفخوؽ استخجمت الباحثة االختبار التائي  )136666)

كانت أكبخ مغ الؿيسة  ( 66022لعيشتيغ مدتقمتيغ حيث  ضيخ أف الؿيسة التائية السحدػبة )
مسا  ,(015( ودرجة الحخية ) 3،32( عشج داللة السدتػى  ) 1063التائية الججولية البالغة)

يذيخ الى وجػد  فخوؽ في االنغساس الػضيفي بيغ الحكػر واالناث ولرالح الحكػر والججوؿ 
 يبيغ الشتائج 6

ة والسحدػبة ودرجة الحخية الػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري والؿيسة التائية الججولي
 لعيشة مػضفي الجامعة عغ مؿياس االنغساس الػضيفي  الجاللةومدتػى 
 
 

 
حجع  الشػع الستغيخ

 العيشة
الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

درجة 
 الحخية

مدتػى  الؿيسة التائية
الجاللة 

(32 ،  الججولية السحدػبة



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 2مج 3العدد )

 2029( انون االولك)

 

  (163(  
 

حيث لجييع  عمى وجػد فخوؽ بيغ الجشديغ وكانت لرالح الحكػر الشتيجةوتفدخ ىحه 
 في مدتقبميع   التسييدالفخصة في تجريب مياراتيع واالداء في عسميع مسا يحقق 

يات السػضفة فيي أـ وزوجة باف سبب ذلظ يعػد الى كثخة مدؤوليخى الباحثاف و 
في الحرػؿ عمى مدؤوليات السخأة  الصاقة ومدؤولة عغ تخبية االشفاؿ ومياـ السشدؿ مسا يبجو

 في العسل ؾياسًا بالخجاؿ يقمل مغ تػقعيا لفخص الشجاح مدتؿبالً 
اليجؼ الدادس: التعخؼ عمى الفخوؽ في االنغساس الػضيفي لجى مػضفي جامعة 

 سشػات(6 13اقل مغ  –سشػات  13الخجمة )اكثخ مغ  االنبار تبعا لستغيخ
تحؿيقا ليحا اليجؼ استخخجت الباحثة  متػسط درجات السػضفيغ الحيغ لجييع خجمة 

وبانحخاؼ معياري قجره  ( درجة1516343( سشػات اذ بمغ الستػسط الحدابي )13اكثخ مغ )
( سشػات اذ بمغ 13( ، ومتػسط درجات السػضفيغ الحيغ لجييع خجمة اقل مغ )136331)

( 6 وبعج استعساؿ 136103وبانحخاؼ معياري قجره ) (درجة1436110الستػسط الحدابي )
( لعيشتيغ مدتقمتيغ ضيخ أف الؿيسة التائية السحدػبة البالغة  t- testاالختبار التائي  )

( عشج داللة السدتػى  ) 1063(  وىي  أكبخ مغ الؿيسة التائية الججولية البالغة)06511)
اي انو تػجج فخوؽ في االنغساس الػضيفي بيغ السجسػعتيغ   ,(015( ودرجة الحخية ) 3،32

( سشػات والججوؿ يبيغ الشتائج 6الػسط 13ولرالح السجسػعة التي لجييا خجمة اكثخ مغ )
الحدابي واالنحخاؼ السعياري والؿيسة التائية الججولية والسحدػبة ودرجة الحخية ومدتػى 

 ػضفي الجامعة عغ مؿياس االنغساس الػضيفي لعيشة م الجاللة
 
 
 

 
 مجة الخجمة الستغيخ

حجع 
 العيشة

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

درجة 
 الحخية

مدتػى  الؿيسة التائية
الجاللة 

(32 ،3) 
السحدػ 

 الججولية بة

3) 

االنغساس 
 الػضيفي

 10.875 180.456 246 ذكػر  
 دالة   1,96 2.355 318

 10.222 177.113 74 اناث  



         ء حامد تركي د. صػا       

 الباحثة حال خضري صوكر      
 

الطاقة النػسوة  وعالقتها باالنغماس الوظوػي 

 لدى موظػي جامعة االنبار
 

 

)161 ) 
 

االنغساس 
 الػضيفي

اكثخ مغ 
 سشػات 13

194 181.076 10.661 
 دالة   1,96 3.844 318

اقل مغ 
 سشػات 13

126 176.443 10.436 

 
تفدخ ىحه الشتيجة مغ وجية نطخ ويشخ باف السػضفيغ مغ ذوي الخجمة االكثخ مغ و 

عذخ سشػات يذعخوف باالستقخار الػضيفي نتيجة حرػليع عمى مدؤوليات داخل السؤسدة ، 
تػقع الشجاح مدتؿباًل  كسا اف تػلييع السشاصب في العسل عدز مغ ردود افعاليع الػججانية في

، واف ارتفاع رواتبيع بدبب الخجمة عدز مغ فخص االستقخار السالي لجييع فاالنغساس في 
 بالثبات واالستقخار   يتأثخالعسل 

الشفدية واالنغساس الػضيفي  الصاقة اليجؼ الدابع: التعخؼ عمى العالقة االرتباشية بيغ
 لجى مػضفي جامعة االنبار 6

الشفدية  الصاقة امل االرتباط بيغ درجات السػضفيغ عمى مؿياسيإليجاد ؾيسة مع
واالنغساس الػضيفي استخجمت الباحثة  معامل ارتباط بيخسػف  وكانت الشتائج كسا مػضحة 

 ججوؿالفي 
 الشفدية واالنغساس الػضيفي الصاقة العالقة االرتباشية بيغ

ؾيسة معامل  الستغيخ الثاني الستغيخ االوؿ   
 االرتباط

 الجاللة *  tالؿيسة التائية 
(0,05)  

 
 الججولية السحدػبة

  دالة    1,96 10.020 0.491 االنغساس الػضيفي الشفدية الصاقة 
الشفدية واالنغساس الػضيفي  الصاقة يتبيغ مغ الججوؿ اعاله اف العالقة االرتباط بيغ
( حيث 318( ودرجة الحخية )0,05كانت  عالقة شخدية دالة إحرائيا عشج داللة السدتػى  )

( أكبخ مغ الؿيسة التائية الججولية البالغة 10,020كانت الؿيسة التائية السحدػبة البالغة )
(6 وىحا يعشي انو كمسا كاف السػضفيغ يستمكػف شاقة نفدية عالية زاد انغساسيع الػضيفي  1,96)
6   



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 2مج 3العدد )

 2029( انون االولك)

 

  (166(  
 

خز يقػـ بأعسالو والتخكيد الشفدية العالية تجعل الذ الصاقة وتفدخ ىحه الشتيجة باف
عمييا واالنجفاع بحيػية نحػ األنذصة السيشية بسا فييا االنغساس الػضيفي في التعامل مع 

 (42، 6330،  سيمجسافاألنذصة يرل ذلظ الى مدتػى االنغساس لحج ندياف ذاتو بعسمو ) 
اخمية مغ السؤثخات والعػامل الخارجية والج ةاف االنغساس ىػ مجسػعيخى الباحثاف و  

االنغساس ذات مشفعة  فاذا كاالستعمقة بالسػضف والعسل الحي يقػـ بو وتؤدي ىحه العػامل 
ومع ما يصسح اليو العامل مغ انجازات مسا يجعمو أكثخ تؿباًل   لمػضيفة وأكثخ إنتاجيو في 

  .العسل
 Conclusions :االستظتاجات 

 في ضػء نتائج البحث يسكغ التػصيل الى االستشتاجات االتية : 
اف السػضفيغ الجامعييغ يتستعػف بصاقة نفدية عالية وذلظ بدبب ما تقجمو وضيفتو مغ  16

 استقخار نفدي 
عمى ادراؾ عسميع  اف السػضفيغ يتستعػف بانغساس وضيفي وذلظ بدبب قجرتيع 66

 الػضيفي بذكل ايجابي 
 الصاقة الشفدية واالنغساس الػضيفي عالقة مػجبة وذلظ نتيجة اف الصاقة العالقة بيغ 06

 ترشع االنغساس
  -:   Recommendationالتوصيات  

الشفدية لجى السػضفيغ حتى يشعكذ  الصاقة ضخورة تػافخ وسائل متعجدة لخفع مدتػى  16
 عمى انغساسيع بعسميع 

الشفدية بيغ الجيات السدؤولة  الصاقة غ الزخوري عقج نجوات ومؤتسخات تتعمق بم 66
 والسػضفيغ 

 زيادة فخص الجعع السادي والسعشػي لجى مػضفي الجامعة  06
  Suggestionsالطقتخحات 

الشفدية وعالقتيا بالستغيخات االخخى مثل الرحة  الصاقة اجخاء عجة دراسات في مجاؿ 16
 الشفدية لجى فئات عسخية مختمفة  الصاقة ، السثابخة وذلظ لتشسية الشفدية ، مدتػى الصسػح

الشفدية باالنغساس الػضيفي وكل مغ الحػافد  الصاقة اجخاء دراسات حػؿ عالقة 66
 والسسارسات الفعالة لجى السػضفيغ 
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الشفدية واالنغساس  الصاقة اجخاء دراسات عغ فاعمية بخامج نفدية في رفع مدتػى  06
 الػضيفي 

الشفدية واالنغساس الػضيفي ويتع تشاوؿ متغيخات  الصاقة اسات مساثمة عشجاجخاء در  16
 العسخ (    –اخخى مثل ) مكاف العسل 

 
 لطصادر العخبية:اقائطة 

( ، حالو التجفق ، السفيػـ ، االبعاد ، والؿياس ، 6310ابػ حالوه ، دمحم الدعيج )  16
 (66العجد)  –العمـػ الشفدية العخبيو  اصجار شبكة –الكتاب االلكتخوني لذبكة العمـػ الشفدية 

تخجسو عبج المصيف الخفاؼ ، ايساف  –( عمع الشفذ البيئي 1665انجرو : فخانيذ )  66
 ف دار السشاىج لمشذخ والتػزيع ، عساف 6 االرد 1( نطخيات التعميع والتعمع ، ط6310عباس ) 

 الحجيث6(: ؾياس الذخرية ، الكػيت ، دار الكتب 6333األنراري، بجر دمحم) 06
تجريب السذاعخ ) التػازف االنفعالي 6 ضبط الشفدي 6  3( 6336بػيخ ، بيتخ )  16

 التخكيد 6 التامل ( دراسة نفدية ، تخجسة الياس حاجػج ، مكتبو االسج ، دمذق 
 ( ، عمع الشفذ التخبػي وتصبيقاتو ، دار الفالح ، الكػيت 1664البيمي دمحم واخخوف )  26
(: الؿياس والتقػيع في عمع الشفذ 1656بيث ـيجي )ثػرنجايظ ، روبخت ، والدا 36

 3والتخبية ، تخجسة : عبج هللا الكيالني ، عبج الخحسغ عجس ، مخكد الكتب األردني ، عساف 
( : مشاىج البحث في التخبية وعمع الشفذ 6311الجابخي ، كاضع كخيع رضا )  46

 ؽ ،        ادار الكتب والػثائق ، العخا 1واالسذ واالدوات ، ط 
 
دار السشاىج لمشذخ  1( نطخيات التعميع والتعمع ، ط6310الخفاؼ ، ايساف عباس )  56

 والتػزيع ، عساف 6 االردف
(: أساسيات التقػيع في تجريذ العمػـ ، تخجسة :دمحم سعيج 1652دوراف، رودي) 66

 صباريشي، وخميل يػسف الخميمي، وفتحي ممكاوي، األردف، دار األمل6
 (: ؾياس الذخرية ، اإلسكشجرية، دار السعخفة الجامعة6 1661ربيع، دمحم شحاتو) 136
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(: الخرائز الدايكػمتخية ألسمػبي السػاقف 1664الديباري، صابخ عبج هللا سعيج) 116
المفطية والعبارات التقخيخية في بشاء مقاييذ الذخرية، )أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة( ، 

 ابغ رشج6 –جامعة بغجاد ، كمية التخبية 
السجمج  –عمع الشفذ  األمخيكيةمقجمو  –( : عمع الشفذ االيجابي 6333،)سيمجساف_ 166
 ( يشايخ1)22
تخجسة عديد الديج او  –االيجابي  ياإلكميشيك( : عمع الشفذ 6330________: ) 106

 سيكػلػجية القػى االندانية ، تخجسة ومخاجعة صفاء االعدخ واخخوف  3رسػال ـ
ستخجاـ عمع الشفذ االيجابي الحجيث ( الدعادة الحؿيؿية، ا 6333__________، ) 116

، تخجسة مكتبة جخيخ، السسمكة العخبية 0لتحقيق اقرى ما يسكشظ مغ االشباع الجائع، ط
 الدعػدية

( الخضا الػضيفي لجى العامميغ واثخه عمى االداء الػضيفي ، 6336الذسخي ، سالع )  126
 رسالو ماجدتيخ ، جامعو السمظ عبج العديد ، الدعػديو 

( االخالؽ في فكخه افالشػف الفمدفي ، مجمو مخكد 6335ديغ حسده ) شييج ، ح- 136
 الجراسات الكػفو ، العجد العاشخ 6

( ، التجفق وعالقتو ببعس العػامل الشفدية لجى شالب 6336صجيق ، دمحم الديج )  146
 مجمج التاسع عذخ ، العجد االوؿ  –الجامعة ، مجمة دراسات نفدية 

تييئيالشفديةوالتػجو نحػ االخرائي الشفدي الخياضي ( :ال6331صالح دمحم الدقا )   156
 مغ وجيو نطخ الخياضييغ الدعػدييغ  ،السسمكو العخبيو الدعػديو6

استخاتيجيات تعديد االنغساس الػضيفي ودورىا في تحقيق 6316العبادي والجاؼ  166
االداء العالسي لسشطسات االعساؿ ، دراسة استصالعية لعيشة مغ العامميغ في القصاع 

 ( 6لسرخفي العخاقي اربيل ، مجمة دراسات ادارية ، كمية االدارة واالقتراد جامعة البرخة )ا
(: 6331العجيمي، صباح حديغ، الصخيحي، فاىع حديغ، وحسادي، حديغ ربيع6 ) 636

 مبادئ الؿياس والتقػيع التخبػي ، السكتبة الػششية ، دار الكتب والػثائق ، بغجاد6
(: الؿياس والتقػيع التخبػي والشفدي أساسياتو 6333) ،عالـ ، صالح الجيغ محسػد 616

 وتصبيقاتو وتػجياتو السعاصخة
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األردف،   0(: الؿياس والتقػيع في العسمية التجريدية، ط1652عػدة، أحسج سميساف) 666
 اربج: دار األمل لمشذخ6 

(: تأثيخ الستغيخات الجيسػغخاؼية والتػجيات الؿيسة عمى 6331الفزمي، فزل) 606
 3ضيفي في القصاع الحكػمي الكػيت، مجمو السمظ عبجالعديد، االقتراد واإلدارةاالنغساس الػ 

يع  ) 616 (: قػة التفكيخ ، شبعة خاصة بالسخكد الكشجي لمتشسية البذخية 6335الفقي ، ابخـا
 3دار الخاية لمشذخ والتػزيع  –

ء ، العػلسة والذباب مغ مشطػر اجتساعي اإلسكشجرية، دار الػفا6334 سيج فيسي،دمحم 626
 3لمصباعة والشذخ

:جػده حياه العسل واثخىا في تشسيو االستغخاؽ الػضيفي  6331السغخبي، عبج الحسيج،  636
بحث مشذػر ، مجمو الجراسات والبحػث التجارية ، كميو التجارة ، جامعو الدقازيق، العجد 

 الثاني 
حياة الشفدية الفعالة وعالقتيا بسعشى ال الصاقة :( 6316مكاوي ،صالح فؤاد دمحم ) 646

 3(43( يشايخ ، مجمة دراسات تخبػية نفدية ، العجد)62لجى شباب الجامعي السذاركيغ ثػرة )
(: الؿياس وإالحراء الشفدي والتخبػي، 1661مشدي، محسػد عبج الحميع ) 656

 ،اإلسكشجرية، مرخ ، دار السعارؼ 6
 –يع درجة رضا العامميغ االدارييغ في مجيخيات التخبية والتعم 6313نائل حجازيغ ، 666

 3وزارة التخبية والتعميع ، االردف  –رسالة ماجدتيخ غيخمشذػرة 
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