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 البحث: ملخص
تعددمؤسساتددلتؤليمعاددمةؤليكؤدداؤ ؤسساتددلتؤلعمؤدد ؤلذؤهكدد ؤااددالؤالتكلددلؤلاددملدؤل اددملدؤياكمددل ؤ ي  ددل  ؤلدللؤدداؤ ؤ
لعمؤ ؤوليعؤلؤااالؤتط همىةؤوتنؤمملةؤسنؤخاللؤلسمالكلةؤألاليمبؤسمعمدةؤيامعلسلؤس ؤلحملثؤلحلملةؤيذلؤاكمؤلاملماتؤ

لدلتددمممساؤحلؤلهداؤليددذلتؤوليمكعداؤليعكامداؤيددميؤ الداؤكامداؤلي امدداؤياعاد  ؤل  تددل ماؤؤليمرلاداؤلحلليمداؤليمعددمىؤاادالؤل ادليمب
و لمعاؤليعالقاؤامنلؤدلؤتلعدللؤياسدناؤولياد ؤليمرلادحؤويماكمدفؤلىدملىؤليلادبؤاكدمؤيؤاندلاؤسكمدلسؤلادليمبؤ لهداؤليدذلتؤ

صدددمقللؤ دددلىمدؤوليادددم ؤليلندددل حؤؤ(ؤاكدددمةؤالدددمل لؤمتلادددماؤيؤليماكدددفؤسدددن03وامضدددوؤاادددالؤلخلدددنيلاؤول مؤددد ؤسمددد  ؤسدددنؤ 
(ؤاكمةؤذلتؤادمل لؤمتلادماؤيؤ03ولاممملجؤليك ةؤليمؤمزهاؤوليثللتؤإبالدةؤل خمللرؤوانلاؤسكملسؤليمكعاؤليعكاماؤسم  ؤسنؤ 

ليماكفؤسنؤصمقللؤ لىمدلؤوليام ؤليلنل حؤولاممملجؤليك ةؤليمؤمزهاؤوليثللتؤإبالدةؤل خمللرؤمثؤلامممل ؤلدلم اطؤلحلتليبؤ
ول ضلملىؤلدلعملريؤول خمللرؤليمل حؤوسعلسلؤل رتللطؤاريا  ؤك ال لؤلحادل ما ؤل لدمتؤلينمدل نؤل ؤليطالداؤيدمهلةؤلادليمبؤ
 لهاؤذلتؤمتثلؤاددؤ تكدمهمؤليدذلتؤووادل لؤدالامداؤولينعدمةؤليم(دلاسما(ؤول ؤيدمهلةؤستدم يؤاد  ؤلدلم ادطؤسدنؤليمكعداؤليعكامداؤ

وليمكعداؤليعكامداؤوادم ؤوجد دؤادمو ؤ ؤليعالقداؤاد ؤلادليمبؤ لهداؤليدذلتؤوليمكعدداؤؤووجد دؤاالقداؤاد ؤلادليمبؤ لهداؤليدذلت
لانث(ؤووج دؤامو ؤيالحلؤ الاؤليا ؤليملا ؤو ؤض  للؤيؤليم صلؤيعمدؤؤ-ليعكاماؤيميؤليطالاؤوافؤسمػريؤلجلناؤ ذك رؤ

ؤسنؤليم صملتؤولدلك حلت 
 قلية(الكلمات ادلفتاحية )اساليب، محاية الذات، اليقظة الع

Abstract 
Education institutions are regarded as the highest level of community 

institutions since they are in charge of educating people to fulfil significant 

roles in society and work on their own development by equipping them 

with a variety of coping mechanisms for stressful situations. Therefore, the 

current study aimed to determine the strategies employed among the 

students of College of Education for Humanities for self-defense and 

mental alertness. To accomplish the research's aim, a scale of self-

protection techniques was created and presented to experts and arbitrators. 

It included (30) items with quinquennial alternatives; structural validity; the 

ability to extract distinguishing strength and stability through retesting; and 

the creation of a mental alertness scale,  consisting of (35) items with 

quintuple alternatives. Its face validity, structural validity, extracting 

discriminant power and stability were verified by re-testing, then using the 

arithmetic mean, standard deviation, t-test and Pearson correlation 

coefficient as statistical means. 
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The results showed that the students have self-protection methods 

represented by self-esteem, defensive means, and pessimistic outlook, and 

that they have an above-average level of mental alertness, and there are no 

differences in the relationship between self-protection methods and mental 

alertness among students according to the gender variable (males-females), 

and there are differences in favour of fourth graders, and in light of that, a 

number of recommendations and suggestions were made. 

Keywords: (techniques, self-protection, mental alertness) 

ؤادلشكلة
 عمشؤليم  ؤ ؤالملؤسمػريؤ ؤكلااؤج ل بؤلحلملةؤوىذهؤليمػريلتؤرلاكمللؤليعمهمؤسنؤليملمهملتؤولدلمل مؤااالؤلعمؤ ؤ
السدداؤوليدددمدؤخلصدداؤولخطمىددلؤليدد ؤتنلثددفؤسددنؤذلتؤليدددمدؤ لهملددلؤسددنؤىددذهؤليملمهددملتؤاددليدمدؤتمكملدداؤسددنؤس(ددلامؤولحلاددماؤ

معلسلؤس ؤسلؤهمورؤح ينلؤوس ؤذولتندلؤاكدمؤهاسدلؤليددمدؤحلؤلهداؤذلتدوؤلاؤليم(دلا ؤولينعدمةؤولاملرؤسمعمدةؤويملؤسنلؤ مهكاؤ ؤلي
 & Murphyليتددالماؤياددذلتؤشلددلؤهددسديؤلاؤليمعلادداؤوهددس مؤااددالؤلياددااؤليندتددماؤولجلتددمهاؤوهددميؤسدد ر ؤوكم(دد ؤ 

Kupshik, 1992ل  تددال)ؤ ليمضددمم ؤؤ(ؤل ؤليددمدؤهتددعالؤحلؤلهدداؤذلتددوؤولذلؤضددعمؤاددماهؤلعمؤد ؤال ددوؤامتددممم ؤليمددا
(ؤو لدد رؤليعمهددمؤسددنؤل سددملضؤليندتددماؤليدد ؤ دد لؤدو ؤ كمددفؤ ؤ حددلتؤليدددمدؤولسليددوؤوضددع ؤقمرتددوؤااددالؤ250:ؤ2302

لي كمزؤول  مللهؤدلدلؤىد ؤاامدوؤشلدلؤػلد لؤدو ؤل ادمدلدةؤشلدلؤح يدوؤسدنؤليلمالداؤول ادمطالعؤول ادمدلدةؤسدنؤخدنيلتؤل خدمهنؤشلدلؤ
ؤمدؤالسلؤىم ؤ ؤلعمؤ ؤوسنؤخاللؤاؤلؤليللحثاؤكممرهتماؤويكل للؤس ؤليطالاؤ حعت:ػل لؤدو ؤتممدوؤوغلعلؤليد

ؤلهنةؤهعل   ؤسنؤليكافؤوليم تمؤوليم(لا ؤولي(مودؤوام ؤلي كمز ؤ-0
ضددم ؤاعددهؤلدلمرادد ؤسددنؤاددم ؤتددموهنؤلدلالحعددلتؤوضددع ؤليمنعددمةؤيددميؤليطالدداؤشلددلؤه يددمؤليمكدد دؤليدمددميؤواددم ؤتكلددلؤؤ-2

ؤ ؤلاملالةؤوشللرااؤدورىةؤليدلالؤ ؤلعمؤ  لجلمهمؤوػل لؤدوؤ
ىذهؤلدلالحعلتؤسنؤلي لق ؤجعاتؤليللحثاؤتماميؤانؤل اليمبؤلي ؤهملعللؤليطالاؤحلؤلهاؤذلهتةؤوستدم يؤليمكعداؤ

 ليعكاماؤيمهلة 
 االمهية

 ةؤلعمؤ ؤولدلرةؤليمػريؤهعمؤ الاؤكاماؤلي اماؤياعا  ؤل  تل ماؤضمػلاؤلجمؤلاماؤسلؤاؤ ؤلعمؤ ؤالةؤليكابؤلينلاهؤوق
وليمسمهمؤوس لكلاؤليمط رلتؤوس لجلاؤليمامدتؤولدلمل مؤوهك ؤااالؤالتكلةؤتماماؤل جمللؤك هنةؤسمراد ؤادلعمؤ ؤجلجداؤ
لاؤلاددملدؤولادد ؤقددلدرهنؤااددالؤلاددمممل ؤلاددليمبؤلغللامدداؤ ؤليمعلسددلؤسدد ؤل حددملثؤليدد ؤهعم(دد هنلؤوليمعلسددلؤسدد ؤل ضددملصؤ

سلؤهمدد  ؤقدلدرللؤااددالؤالددةؤذلتدوؤال ددوؤادد ىؤهتدلةؤ ؤحددلؤلدل(ددلكلؤليد ؤهعددل ؤسنلددلؤلعمؤد ؤاكددمؤؽلاددحؤليدددمدؤل غلدلام ؤاعنددم
 دتوؤ امممل ؤوادل لؤدالامداؤلوؤقدمؤهمد ؤليددمدؤادنؤل  دعدللؤليد ؤهملىدلؤل خدمو ؤادمالاؤيمالضدحؤليدماهؤلوؤل  دمدلحؤلوؤ
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ليدددمدؤهتددممم ؤلادد لتمسلتؤسمعددمدةؤحلؤلهدداؤذلتددوؤؤل ؤHepper(ؤوهددذكمؤ252:ؤ2302ل امؤددلدؤااددالؤليددذلتؤ ليمضددمم ؤ
ودل لجلاؤلحلملةؤسنللؤتلينؤل غللاماؤاماالؤليدمدؤااالؤق توؤلدلعماماؤولدرلكلتوؤل غللاماؤوهم ق ؤستمكللؤلاضلؤلسلؤل ا لتمسماؤ

لدؤأل دتدلةؤ(ؤول ؤ لهداؤل ادمؤHepper, 2010: 12ليمالامداؤلذؤل ؤليددمدؤهنتدبؤل اعدللؤليتدالماؤألادلل)ؤخلرجمداؤ 
تمنلابؤس ؤليم جدوؤليتدل مؤيدىدملىؤادليلعهؤهعمكدمؤل دوؤلاضدلؤسدنؤل خدمهنؤوهم قد ؤل ؤستدمكلاوؤادمم  ؤل اضدلؤول خدمؤ
هتعالؤدل لجلاؤليملمهملتؤلدللضماؤولحللضمةؤوهكلر   ؤا(ملؤلغلليبؤا ؤسلضدملةؤوحلضدمىةؤوليند عؤل خدمؤهكدمس  ؤل ادذلرؤ

هعمؤددمؤليددمدؤااددالؤذلتددوؤوهكدمرىلؤوهمعلسددلؤسدد ؤل ضدملصؤل غلددلام ؤوىددذلؤهمطاددبؤلاؤقد يؤخلرجمدداؤ اددلل)ؤا(دالةؤلوؤقددمؤ
قددمرؤسددنؤليدد احؤاددلدرللؤليدددمدؤيامددنيلتؤليتددالماؤتعددمؤجل ددبؤسددنؤج ل ددبؤلياددااؤليعكامدداؤوىددذلؤسددنؤضددل وؤل ؤهنؤددحؤليدد احؤ

(ؤل ؤليمكعداؤWang, 2019ول  مللهؤولي كمزؤااالؤل حملثؤليعكاماؤوليمعلسلؤسد ؤخدنيلتؤلحلمدلةؤاد احؤلذؤهدذكمؤؤوهدننؤ 
ليعكاماؤتعؤلؤااالؤزددةؤل  مللهؤولي كمزؤوليم جوؤضل ؤلحللضمؤولامممل ؤلدلعا سدلتؤلدلملحداؤا(دملؤالادلؤوس لجلداؤليضدػ طؤ
سنؤخاللؤرا ؤلدلنلااؤيميؤل املدؤوؽلمنؤلاممملسللؤيعالجؤل سملضؤليندتماؤولجلتمهاؤ ل  ط لا ؤل كمالل) ؤليم تمؤوزددةؤ

(ؤوتتلامؤااالؤلدلملقلاؤلدلتمؤمؤيامنيلتؤولي كمزؤااالؤلحللضمؤلكثمؤسنؤل ج لرؤورلاؤ04:ؤ2322ليت(ؤ دغن ش ؤلي احؤليذ
(ؤاددليدمدؤليددمكلؤاكامددللؤهددمرلؤسددلؤػلددمثؤ434-402 ؤ2320لدللضددحؤويددمهلةؤقددمرةؤااددالؤس لجلدداؤل حددملثؤ الددمؤلعمددم:ؤ
مامداؤووادحؤ ألامدلرؤولدل(دلامؤولدرللؤسمطالدلتؤلحلمدلةؤول  دمدلحؤاملخاوؤوليمعلسلؤإبغللاماؤوالسلؤيالامملرهاؤويمهدوؤسمو داؤسع

(ؤوتمادد ؤستددم يؤل صلددلزؤل كددلدؽلحؤوالددةؤ0:ؤ2322ااددالؤلخلددنيلتؤول خددمهنؤو تدد ؤل دلاؤلحللضددمؤولدلتددمكلاحؤ غدد دل ؤ
ؤليددددددددنداؤو كمددددددددفؤليتددددددددعلدةؤليندتددددددددماؤوليكددددددددمرةؤااددددددددالؤس لجلدددددددداؤليضددددددددػ  لتؤا(ددددددددملؤاددددددددل ؤوتزهددددددددمؤسددددددددنؤجدددددددد دةؤليمعاددددددددمة

ؤ( 23:ؤ2323امه ؤ ل 
(ؤاعليماؤامانسنؤقل ةؤااالؤليمكعاؤليعكاماؤياممدم ؤسنؤليضػ طؤليندتماؤوهدذكمؤ2320اكمؤلضلرتؤدرلااؤليتعممؤ 

(ؤل ؤليمكعددداؤليعكامددداؤتتدددلامؤ ؤادددبؤليثكددداؤ يدددنداؤول خدددمهنؤول ادددمؤملعؤامدددلؤحلعددداؤوقلددد لؤل ضدددملاؤاادددالؤMayسدددليؤ 
تددمعؤ ؤلذددلذؤليكددملرؤولي(ددع رؤ يكدد ةؤيمدددملؤليطددم ؤألخممددلرؤلحلمددلةؤوؽلمددنؤحكمكملددلؤول ىمؤددل ؤ ي(ددملؤليادداملؤواددم ؤليم

ؤت  مدلدددددددددلؤدلعلجلددددددددداؤس(دددددددددمالتؤ كملىمددددددددداؤليدددددددددذلت(ؤوتتدددددددددلةؤ ؤخددددددددددهؤليضدددددددددػ طؤليندتدددددددددماؤوتعدددددددددملؤلحلليددددددددداؤلدلزلجمدددددددددا
(ؤلهندلؤحليداؤسم داؤياعكدلؤ اممدلرؤلضدملاؤجمهدمةؤشلدلؤLanger, 1989(ؤوهدذكمؤ صلدمؤ 00:ؤ2307 لا ؤا ىؤولخمو  ؤ

(ؤالحؤتتلامؤاادالؤراد ؤستدم يؤLanger, 2000: 220عؤلؤااالؤزددةؤليذلكمةؤولياااؤولحلم هاؤوتكالؤسنؤليم تمؤ ه
ليمااددملؤسدددنؤخددداللؤتمكمددزؤل  ملدددلهؤا(دددملؤجمددمؤوليممطدددمطؤيدددددلاؤوسنلق(دداؤلدللدددل ؤالدددحؤتنلمددوؤ ادددمممل ؤليعكدددلؤامددددلاةؤ

ؤلهنلؤتتلامؤ ؤلينل ضؤل كلدؽلحؤوليم جوؤضل ؤلحلملةؤ(ؤ 2323(ؤوىذلؤسلؤلكمتوؤدرلااؤهبنتلويؤ 03:ؤ2323 ا يكؤا ؤ
وتدس مؤ ؤرالىمدداؤليدددمدؤليندتدماؤولجلتددمهاؤول اددملعؤوليمممدد ؤوليدمعاةؤوليمكامددلؤسددنؤلي قدد عؤ ألخطدلاؤشلددلؤهددنعماؤااددالؤل دلاؤ

 Pirsonm & etal, 2015: 2انؤ(ؤان663:ؤ2306(ؤو ت ؤليم لصلؤوليمعل  ؤوتعززؤلياااؤليعكاماؤ ليتمم ؤ
ضلمددلجؤلاؤليطالددداؤ امدددلرؤولادددليمبؤجمهدددمةؤمتمددنلةؤسدددنؤتددد خحؤلحلدددذرؤول امعدددلدؤاددنؤل ادددليمبؤليمكاممهددداؤوليماادددحؤ يعكدددلؤ
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(ؤال ىمؤل ؤ اليمبؤ لهاؤليذلتؤ ؤاامؤليمػريلتؤلدلمعمدةؤيدوؤلعلمداؤكدنيةؤلذؤهاكدحؤليضد اؤاادالؤ2307ول املعؤ لاملىمة ؤ
ثاؤ ؤه جمؤسكملسؤذلذهؤل اليمبؤيميؤ الاؤكاماؤلي اماؤياعا  ؤل  تدل ماؤكؤدلؤل ؤلامزؤىذهؤل اليمبؤوااالؤحمؤااةؤليللح

ليلابؤلحلليلؤؽلمانؤمبكملسؤيامكعاؤليعكاماؤواالقمللؤ اليمبؤلحلؤلهاؤليذلتماؤشللؤهمملؤليددمصؤليلدلحث ؤليالحكد ؤسدنؤلجدملاؤ
ؤدرلالتؤسمعمدةؤتمنلولؤلدل ض ع 

 أهداف البحث
ؤ-:هلمىؤليلابؤليمعمىؤااال

ؤلاليمبؤ لهاؤليذلتؤيميؤ الاؤكاماؤلي اماؤياعا  ؤل  تل ما ؤ-0
ؤستم يؤليمكعاؤليعكاماؤيميؤ الاؤكاماؤلي اماؤياعا  ؤل  تل ما ؤ-2
ؤليعالقاؤا ؤلاليمبؤ لهاؤليذلتؤوليمكعاؤليعكاماؤوافؤسمػرييؤ-0
ؤلانث( ؤ-لجلناؤ ذك رؤؤ-ل

ؤليملا ( ؤ-ليا ؤ ل ولؤؤ-)
 -حدود البحث:

ؤلاليمبؤ لهاؤليذلت ؤليمكعاؤليعكاما ؤ-دود ادلعرفية:احل
ؤ الاؤكاماؤلي اماؤياعا  ؤل  تل ما/ؤليمرلااؤلياللحما ؤ-احلدود البشرية:
ؤكاماؤلي اماؤياعا  ؤل  تل ما/ؤجلسعاؤلدل صل ؤؤ-احلدود ادلكانية:
ؤ( 2322-2320ليعل ؤليمرؤلاحؤ ؤ-احلدود الزمانية:

 -: Self-protectionحتديد ادلصطلحات 
 Styleاألسلوب  -أ

 Self Proticationمحاية الذات  -ب
ؤ-امالل:

 -(:Murray, 1951موراي )
ل امعدددلدؤادددنؤلدل لقددد ؤل مجددداؤلوؤلندددبؤليعدددموىؤليددد ؤتدددسديؤلاؤليمادددػري ؤل زدرلا ؤليتدددممهاؤلوؤادددم ؤلدلمدددل ةؤسدددنؤ

ؤل خمهن 
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 -(:Adler, 1959ادلر )
ؤ كمدددددددددددددددددفؤلاددددددددددددددددا )ؤلي(دددددددددددددددددم ؤليدمهدددددددددددددددددمؤ ؤحملتدددددددددددددددددوؤليلاددددددددددددددددبؤادددددددددددددددددنؤلخلدددددددددددددددددنيلتؤليدددددددددددددددد ؤتتدددددددددددددددددلامؤاادددددددددددددددددال

ؤ( 250:ؤ2320 ليملضم ؤ
 -(:2042كردي )

ؤل ادددددددددددددليمبؤوليمدددددددددددددملاريؤليددددددددددددد ؤهممدددددددددددددذىلؤليددددددددددددددمدؤيادددددددددددددمالعؤادددددددددددددنؤ دتدددددددددددددوؤوس لجلددددددددددددداؤلدلمدددددددددددددل مؤوليملمهدددددددددددددملت
ؤ( 22:ؤ2304 لحلت ؤولخمو  ؤ

 -(:Hepper, 2012هيرب )
ؤانؤل دتلةؤضمؤلآلرلاؤليتالما ؤلىمؤل ؤليدمدؤ ينل ضؤمبم  ؤلوؤلكثمؤسنؤسم انتؤليذلتؤوليمالع

 -(:2047ابو هدروس ومعمر )
كددلؤسددلؤسددنؤضددل وؤهعؤددلؤااددالؤلحلدددلظؤااددالؤليددذلتؤسددنؤكددلؤلضددمللؤلخلطددمؤا(ددملؤسمعؤددمؤلوؤغددريؤسمعؤددمؤوه(ددؤلؤ

ؤ( 070:ؤ2305 لحلؤلهاؤليندتما ؤلجلتمها ؤليموحما(ؤ لا ؤىمروسؤوسعؤم ؤ
 -وتعرفها الباحثة:

دل لقد ؤل مجداؤوليدمالعؤادنؤل دتدلةؤوتمؤثدلؤامكدم ؤليدذلتؤوليمعلسدلؤسد ؤل ضدملصؤلاليمبؤهممذىلؤليدمدؤدل لجلاؤل
ؤل غللام ؤولامممل ؤلي ال لؤليمالاماؤلوؤلامممل ؤلي ال لؤليمالاماؤلوؤليم(لا ؤكلاا )ؤحلؤلهاؤليذلتؤو كمفؤليممم  

 -التعريف االجرائي:
 ؤػلادلؤااملدلؤليطليدبؤسدنؤلجلامدوؤاادالؤسكمدلسؤلادليمبؤلاليمبؤهممذىلؤليدمدؤدل لجلداؤلدل لقد ؤوتمؤثدلؤ يمرجداؤليد

ؤ لهاؤليذلتؤلدلعمؤ ؤليلاب 
 اليقظة العقلية -ج

ؤاماللؤكلؤسنؤ
ؤ

 -(:Langer, 1989الجنر )
رلللؤسم ؤليكدمرةؤليعكامداؤهمتدةؤ دل ضد اماؤو ؤهدمتلطؤا جلداؤ عدمؤليددمدؤلخللصداؤوهتدؤلؤاماهداؤجمدمةؤوسمدماداؤاادالؤؤ

ؤ( Langer, 2000: 206تماؤدو ؤلصملرؤحمةؤوىحؤاؤاماؤاعلياؤ امملرؤلضملاؤجمهمةؤ كلؤلخلنيلتؤليعكاماؤولحل
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 -(:Baer & et al, 2006بري )
حليدداؤسدددنؤليددد احؤلدلمددد لز ؤليدددذيؤغلنددبؤليددددمدؤليم حدددمؤليملسدددلؤ ذل هددداؤليذلتمدداؤوادددم ؤل رتلدددلطؤ خلدددنيلتؤوهملددد ؤليماهددداؤ

ؤحعاؤولي ص ؤوليمامىؤا احؤوام ؤليمدلالؤس ؤلخلنيلتؤليملخاما لي لضااؤياعلىمةؤليندتماؤول  دعليماؤوهمضؤنؤلدلال
 -(:2020عبد الرمحن )

قمرةؤليدمدؤااالؤلي كمدزؤ ؤليااعداؤلحلليمداؤوليمعلسدلؤاد احؤ ؤلي قدتؤلحللضدمؤوسالحعداؤل حدملثؤولخلدنيلتؤوليكدمرةؤ
ؤ( 023:ؤ2323تمكللؤ المؤليم ن ؤااالؤلي ص ؤدللؤه(عمؤاوؤليدمدؤوليمؤممزؤا ؤليا ل)ؤشللؤهتلامؤااالؤليمنلسؤ دل

 -(:2020بولفعة ورانيا )
حلياؤسم اؤياعكلؤتمؤثلؤ   دملحؤااالؤلجلمهمؤولين(لطؤليمؤمزيؤ امملرؤلجلمهمؤوهمضؤنؤليمؤمدزؤليدمكلؤوليم جدوؤضلد ؤ

ؤ(00:ؤ2323لحللضمؤولي احؤا جللتؤلينعمؤلدلمعمدةؤول  دملحؤااالؤلجلمهمؤ ا يدعاؤورل مل ؤ
 -(:2024ادلالحة )

قدمرةؤليددمدؤااددالؤليمؤممدزؤلين(ددطؤسدنؤخدداللؤسالحعمدوؤيامػدريلتؤليطلر دداؤ ؤليلمالداؤول دملحددوؤاادالؤلجلمهددمؤوت جلدوؤضلدد ؤ
ؤ( 55:ؤ2320لحللضمؤسنؤخاللؤتمكمزؤل  مللهؤوتنلولؤلدل ق ؤسنؤوجللتؤ عمؤسمعمدؤ لدلالحا ؤ

 -(:2022الغرابية وامحد )
اادالؤلخلطداؤلحلليمداؤليد ؤهعدمشؤاملدلؤشلدلؤ دمؤسدنؤضدع رهؤ يمد تمؤوليكادفؤضملؤسنؤلضمللؤليمدمريؤهمكدزؤليددمدؤل  ملدلهؤ

ؤ( 052:ؤ2322 ليػملاماؤول م ؤ
حليددداؤتمكمددزؤل  ملدددلهؤوليدد احؤولدلالحعددداؤول خددذؤا جلدددلتؤلينعددمؤلدلمعدددمدةؤشلددلؤهتدددلامؤااددالؤالدددةؤؤ-وتعمالددلؤليللحثددا:
ؤلحللضمؤوليمنلسؤ دلتمكلل 

 -التعريف االجرائي:
حعاؤتنعماؤ يمرجاؤلي ؤػلالؤاامللؤليطليبؤ ؤض اؤلجلاموؤااالؤسكملسؤليمكعاؤليعكاماؤلدلعمؤ ؤحلياؤتمكمزؤوسال

ؤليلاب 
 خلفية نظرية
 -محاية الذات:

ؤ-(ؤ ا لتمسملتؤ لهاؤليذلتؤلذؤيؤتانمدلل:Hepper, 2010تطم ؤىمنيؤ 
ؤل ا لتمسملتؤلدلعماماؤلينعمةؤل غللاماؤياذلت ؤ-0
ؤدلعماماؤلي ؤ دزؤانيؤحبؤذلتؤصااؤ يذلت ل ا لتمسملتؤلؤ-2
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ؤل ا لتمسملتؤليتا كما ؤ-0
ؤلالقاؤليذلتؤ ليم(لا ؤليمالاح(ؤليم ( ؤ-
ؤتممهاؤليمسلؤ تكم ؤليذلتؤل هللسح(ؤ ليملت ؤليكؤ ( ؤ-
ؤ( Hepper, 2010: 497تكم ؤليذلتؤ ل  دملح(ؤ ؤ-

دمدؤلجل ل بؤل غللاماؤوصدلتوؤلدلمغ ااؤولي ؤتمنلابؤس ؤسللرلتوؤالا لتمسملتؤتعزهزؤلينعمهاؤل غللاماؤياذلتؤهعمىؤلي
وهعمكدددمؤل ؤسللرلتدددوؤاندرةؤوهم قددد ؤلحدددملثؤل غللامددداؤويمهدددوؤ كددداؤاندتدددوؤوقدددلدرؤاادددالؤليتدددمطمةؤاادددالؤل حدددملث زلؤ دؤواؤدددم ؤ

ا سدلتؤشلدلؤغلعدلؤ(ؤو ؤلا لتمسماؤلي ؤ دزؤانيؤحمثؤذلتؤصااؤ يذلتؤليددمدؤيمهدوؤقدمرةؤاادالؤتاددماؤلدلع275:ؤ2307
ليدمدؤقدلدرؤاادالؤلخممدلرؤلاضداللؤيماكدفؤلينسدلحؤلوؤليد(دلؤامعد دؤألادلل)ؤخلرجمداؤو ؤل اد لتمسماؤليتدا كماؤهتدعالؤليددمدؤ
يااا لؤااالؤلدلعا سلتؤلي ؤ كفؤتػذهاؤرلجعاؤلغللاماؤكلحلا لؤااالؤليثنلاؤل نلاؤليمدلالؤل جمؤلاحؤولحلا لؤااالؤلاملدؤ

لؤولنبؤليد(لؤولالقاؤليذلتؤ لدسل ؤلدلممرلت ؤليملجمدلؤولدلؤل ادا(ؤوهعدزوؤادلبؤليد(دلؤلاؤلادلل)ؤلغللام  ؤل نلاؤليمدلا
( ؤوقمؤلامدلدتؤليللحثاؤسدنؤHepper & Sedices & et al, 2010: 785خلرجماؤوهاكحؤليا  ؤااالؤل خمهن 

ؤل ا لتمسملتؤليثالثؤيم هنلؤسنلالاؤ املدؤامناؤليلابؤوس ض او 
 -(:Adler, 1937نظرية ادلر )

هميؤل ؤكلؤلظلدلطؤليتدا لؤل  تدل ؤهتدمىؤلاؤ لهداؤليدذلتؤيامػادبؤاادالؤليعند ؤوقاداؤلحلماداؤوياتدمطمةؤاادالؤليلمالداؤ
اكمؤهاسلؤلاؤلياملعؤليت يؤيماكمفؤل ىمؤل ؤل جمؤلاحؤوليمالىماؤس ؤل خمهنؤوليمدلحؤسنؤلجلؤليمد  ؤوليمؤللؤو لهاؤ

وؤليادددملعؤل ان ؤسدددنؤلجدددلؤلدلملادددبؤلي(مادددماؤول ان مددداؤوليكددد ةؤليععؤددداؤليددد ؤ طدددةؤليدددذلتؤاطدددميؤوىددد ؤجدددزاؤسدددنؤلحلمدددلةؤل
ؤ( 040:ؤ0753صلحلللؤوتسديؤلاؤل سملضؤليندتماؤ ى لؤوينمري ؤ

 (Cael, Rogers, 1902روجرز )
لهملدلؤهذكمؤل ؤيإل تل ؤدلا ؤلالاللؤل ؤػلكفؤوهعدززؤوػلؤدحؤذلتدوؤوليدذيؤهنلثدفؤسدنؤلجلل دبؤليدذليتؤيمكدمهمؤليدذلتؤو 

ول خددمؤلحدد ل ؤل خددمهنؤيددوؤ املددلرهؤجددزاؤسددنؤلجلؤلادداؤليدد ؤهعددمشؤاملددلؤادممتنددلؤاددنؤذلتنددلؤو مهكدداؤلدرلكنددلؤ ددمدؤضماددممنلؤ
ؤوتامالتنلؤوتدلاانلؤس ؤل حمثؤلخللرجما 

 -اليقظة العقلية:
لؤمب ضددد اماؤسعلدددلؤسدلددد  ؤه(دددريؤلاؤلي كمدددزؤول  ملدددلهؤوادددم ؤل دددال ؤلحمدددل ؤادددالماؤاادددالؤلدل(دددلامؤول امدددلرؤوليمعلسددد

(ؤل ؤليتا لؤليل(دميؤ ؤهكادمؤاادالؤحليداؤليمضدلؤادلؤلادا )ؤدل لجلداؤLanger, 1992ول ا لىؤهبلؤوقمؤلضلرؤ صلمؤ 
لحلملةؤس لجلداؤكلساداؤول ؤياددمدؤقدمرةؤاادالؤلينعدمؤيدضدملاؤاطمهكداؤجمهدمةؤيعدمضؤليعدلملؤاطمهكداؤ ؤجدمللؤاملدلؤشلدلؤهدسديؤلاؤ

(ؤاليمكعاؤحلياؤسنؤلي احؤتمؤمزؤ ين(لطؤيماةؤل حدملثؤليد ؤلعدلؤليددمدؤسمدمادللؤيمدلؤ406:ؤ2323ردودؤتاكل ماؤ دمحم ؤ
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سددلؤىدد ؤجمهددمؤوهمضددؤنؤتمدد هنؤاالددلتؤجمهددمةؤو ددمهبؤليكمؽلدداؤوتعددمهلؤليتددا لؤليماكددل حؤول خددذؤا جلددلتؤلينعددمؤلجلمهددمةؤ
 اددمؤملرؤ ي قددتؤلحللضددمؤاددميؤؤوليملكمددمؤااددالؤليعؤامدداؤاددملؤلينممسدداؤالددحؤذاددفؤاكددلؤسددمةؤهتددعالؤيااادد لؤااددالؤلدلعا سددلت

 Bishop, et al, 2006ؤل ؤليمكعداؤظلطدللؤياد احؤ ممسداؤيمنعدمةؤل  ملدلهؤاطمهكداؤغلعدلؤليددمدؤقدلدرؤاادالؤليد احؤليدمكلؤ)
يامنيةؤل  ماؤوليمعلسلؤسعللؤجبؤلامطالعؤوقل لؤغلعاوؤهمماالؤانؤليؤرلل دؤاكاحؤيمػمريؤلخلنيةؤل  ماؤوهمامدؤسنؤخاللؤ

ؤ(2320:62يتؤيال مللهؤوليم جوؤضل ؤلخلنيةؤ لدلالحا ليمنعمةؤليذل
(ؤل ؤليمكعاؤليعكاماؤ مثؤاندمسلؤهمادمرؤليعكدلؤسدنؤليمملىمداؤاليمغلداؤJaru Kasem thwee, 2015وه(ريؤ 

م ؤتما ؤليدمدؤيامدمريؤ  ضملاؤلدللدهاؤوغدريؤلدللدهداؤتدما ؤيا ادلاؤلسدلؤليمملىمداؤام يدمؤليػضدبؤوليمد تمؤاليمكعداؤل  دعليمداؤتاد
:ؤ2322لاؤالددةؤل  دعددل تؤل غللامدداؤلوؤليتددالماؤولجلتددؤماؤول ؤل ادد خلاؤسعلددمؤسددنؤسعددلىمؤليمكعدداؤليعكامدداؤ دغندد ش ؤ

ؤ( 56
و ؤلي قتؤلحللضمؤهنعمؤيامكعاؤليعكاماؤااالؤلهنلؤسمعمدؤل اعلدؤهمضؤنؤلدلالحعاؤول  ملدلهؤيامدنيلتؤليملخامداؤدل ؤدللؤ

ريؤانللؤاماؤلتؤوليمامىؤا احؤسنؤخاللؤل  (دطاؤ ؤحلعداؤسدلؤوادم ؤلحلمدةؤاادالؤو ؤلي ص ؤيامنيلتؤليملخاماؤوليمعل
ؤ( 064:ؤ2323لخلنيلتؤ ل امه ؤ

(ؤ ؤانددلاؤسكمددلسؤليلاددبؤHepper, 2010وقددمؤلاددمدلدتؤليللحثدداؤسددنؤلينعددمدتؤليتددلاكاؤولادد لتمسماؤىمددنيؤ 
ؤ(ؤ ؤانلاؤسكملسؤليمكعاؤليعكاما Bishop, 2006لحلليلؤ اليمبؤ لهاؤليذلتؤوسنؤل  مؤلينعمهاؤولرلاؤام( ) 

 دراسات سابقة
 -اواًل: اساليب محاية الذات:

ؤ( 0 لاؤسنؤلدل ض عؤوكؤلؤه ضاوؤلجلمول عمللؤيعم ؤوج دؤدرلااؤسللضمةؤانؤلاليمبؤ لهاؤليذلتؤيؤتنلولؤليمرلااؤليكمهؤؤ
 لذاتالدراسات اليت مت االطالع عليها لبناء مقياس أساليب محاية ا (4اجلدول )

اسم 
 الباحث

 النتائج ادلقياس العينة اذلدف عنوان الدراسة السنة

 لهاؤليذلتؤؤ2302ؤليمضم
واالقمللؤ
 يمسلىلؤ

ل جمؤلاحؤيميؤ
  الاؤلجللسعا

ليمعمىؤااالؤ
ليعالقاؤا ؤ لهاؤ
ليذلتؤوليمسلىلؤ

 ل جمؤلاح

 الاؤ
 لجللسعا

قل ؤليللحبؤ
 النلاؤلدلكملس

وج دؤاالقاؤا ؤ
 لهاؤليذلتؤ

مسلىلؤولي
ؤل جمؤلاحؤ

 (2302 ليمضمم ؤ
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اسم 
 الباحث

 النتائج ادلقياس العينة اذلدف عنوان الدراسة السنة

لا ؤىمروسؤ
ؤوسعؤم

ليطؤل مناؤليندتماؤؤؤ2305
كؤمػريؤوامطؤ
ا ؤليعالقاؤا ؤ
ل  مؤلاؤلي  ينؤ

وكلؤسنؤ
ليمضاماؤواا لؤ
 لهاؤليذلتؤ
يميؤحدعاؤ
ؤليكمآ ؤليمم 

ؤ

انلاؤظل ذجؤ عميؤ
سك حؤياعالقاؤا ؤ
ؤسمػريلتؤليلاب

حدعاؤ
ليكمآ ؤ
ؤليمم 

لامؤليللحثل ؤ
ؤكملسلدل

وج دؤاالقاؤا ؤ
ل  مؤلاؤلي  ينؤ
وليمضاماؤواا لؤ

ؤ لهاؤليذلت

ليمدمريؤلدلمدملؤؤ2307ؤزلؤ دؤواؤم
واالقموؤجؤلهاؤ
ليذلتؤيميؤ

 الاؤلجللسعاؤ ؤ
ؤلقامةؤك ردامل 

ليمعمىؤااالؤ
ليعالقاؤا ؤ

ليمدمريؤلدلمدملؤ
ؤو لهاؤليذلت

 الاؤ
ؤلجللسعا

  رؤليللحثل ؤ
ؤلدلكملس

تدضملؤليطالاؤيلعمؤ
 ت كممؤليذلت(ؤ
وتد  ؤل انثؤ ؤ
ليمما ؤل  تل ؤ
 ؤتدضملؤت كممؤ

ليذلتؤووج دؤاالقاؤ
س ؤليمدمريؤلدلمدملؤ

ؤلين(ط
 زلؤ دؤواؤم ؤ

ؤ(273:ؤ2307
ؤ

ؤىمنيؤولخمو 
Hepper, 

etalؤ

لا لتمسملتؤؤ2303
ليمعزهزؤليذليتؤ
و لهاؤليذلتؤ

ليمعمىؤااالؤ
لا لتمسلتؤ
ليمعزهزؤليذليتؤ

 ال)ؤ
ؤلجللسعا

لامؤليللحث  ؤ
 لدلكملس

ل ؤليعمن ؤ
هتمممس  ؤ

لا لتمسملتؤلحلؤلهاؤ
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اسم 
 الباحث

 النتائج ادلقياس العينة اذلدف عنوان الدراسة السنة

سكلر اؤ يػمام ؤؤليذلتو لهاؤؤيميؤليعمن 
ليذهنؤهتمممس  ؤ
تعزهزؤليذلتؤ

وليتا كملتؤلدلعززةؤؤ
كليمدلالؤس ؤ

لجلذلا ؤولي(مقم ؤ
امتمممس  ؤ
ل ا لتمسملتؤ

ؤليمالاماؤ
 Heper & etal, 

ؤ(79 :2010

 -العقلية:اثنياً: دراسات اليقظة 
 -(:2022غودل )

ؤ ليمكعاؤليعكاماؤكؤنلئؤ  امملرهاؤل  دعليماؤيميؤ ليللتؤجلسعاؤلدلا ؤالمؤليعزهزؤجبمة( 
(ؤ223لاملماتؤليمرلااؤليمعمىؤااالؤستم يؤليمكعاؤليعكاماؤواالقمللؤ  امملرهاؤل  دعليماؤااػتؤامناؤليمرلااؤ 

(ؤيؤليماكفؤسنؤصم ؤ2302(ؤتممجاؤليلارييؤ Baer, 2006سكملسؤ ؤ ليلاؤسنؤجلسعاؤلدلا ؤالمؤليعزهزؤيؤلامممل 
 لىمدلؤول تتل ؤليملخاحؤوليمااملؤليعلساحؤوليثللتؤاطمهكاؤليدلكمو للخؤولامممل ؤسعلسلؤلرتللطؤاريا  ؤك ال لؤلحال ماؤ

ؤ( 02-0:ؤ2322ل لمتؤلينمل نؤرلمؤ ؤليطالاؤمبتم يؤسم اطؤسنؤليمكعاؤليعكاما ؤ غ دل ؤ
 -(:2022) دغندوش

ؤ ليمكعاؤليعكاماؤوليضػ طؤليندتماؤول صللزؤل كلدؽلحؤيميؤ الاؤلجللسعا( 
لاملماتؤليمرلااؤليمعمىؤااالؤليعالقاؤا ؤليمكعاؤليعكاماؤوليضػ طؤليندتدماؤول صلدلزؤل كدلدؽلحؤوادفؤسمػدريؤلجلدناؤ

(ؤ2304(ؤتعمهبؤالمؤليدم نؤ Baer, 2006(ؤ ليبؤو ليلاؤلاممم ؤسكملسؤ 270ولدلتم يؤلجللسعح ؤااػتؤليعمناؤ 
ؤيؤليماكفؤسنؤصمقوؤ لىمدؤوليثللتؤإبالدةؤل خمللر 
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ل لمتؤلينمل نؤام ؤوج دؤاالقاؤاد ؤليمكعداؤليعكامداؤوليضدػ طؤليندتدماؤول صلدلزؤل كدلدؽلحؤوادم ؤوجد دؤادمو ؤتلعدللؤ
ؤ( 2322ياؤتم يؤلجللسعحؤووج دؤامو ؤيالحلؤليذك رؤ دغن ش ؤ

 -(:2024الضياين )
ؤمكعاؤليعكاماؤواالقمللؤ يمعل  ؤوليتا لؤل جمؤلاحؤل غلليبؤيميؤليطالاؤليمؤن ؤ ؤليا (  لي

لاددملماتؤليمرلادداؤليمعددمىؤااددالؤستددم يؤليمكعدداؤواالقملددلؤ يمعددل  ؤوليتددا لؤل جمؤددلاحؤل غلددليبؤيددميؤليطالدداؤ
كددفؤسددنؤصددمقوؤ ددلىمدلؤوليثلددلتؤ إباددلدةؤ(ؤيؤلاددمممل ؤسكمددلسؤليع لسددلؤلخلؤتدداؤيامكعدداؤليعكامدداؤيؤليما337ااػددتؤليعمندداؤ 

ل خمللر(ؤيؤلامممل ؤلدلم اطؤلحلتليبؤول ضلملىؤلدلعملريؤوسعلسلؤل رتللطؤك ال لؤلحادل ماؤل لدمتؤلينمدل نؤل ؤستدم يؤ
ليمكعاؤليعكاماؤسدنمدهؤووجد دؤاالقداؤ مدهداؤاد ؤليمكعداؤليعكامداؤوليمعدل  ؤوليتدا لؤل جمؤدلاحؤل غلدليبؤوليادلحلؤليدذك رؤ

ؤ( 025:ؤ2322يضمل  ؤ ل
 -(:2024عبد اجمليد )

ؤ ليمكعاؤليعكاماؤواالقمللؤجب دةؤلحلملةؤيميؤ ال)ؤو ليللتؤكاماؤلي اماؤليمدضما( 
(ؤ ليددبؤو ليلدداؤلاددمؤليللحددبؤ043لاددملماتؤليمرلادداؤليمعددمىؤااددالؤليمكعدداؤليعكامدداؤواالقملددلؤجبدد دةؤلحلمددلةؤااػددتؤ 

يؤليماكددددفؤسددددنؤلياددددم ؤليعددددلىميؤول تتددددل ؤليددددملخاحؤوليثلددددلتؤمبعلسددددلؤؤ(ؤالددددلرة00سكمددددلسؤليمكعدددداؤليعكامدددداؤسمدددد  ؤسددددنؤ 
ليدلكمو للخؤلاممم ؤلدلم اطؤلحلتليبؤول ضلملىؤلدلعملريؤوسعلسدلؤلرتلدلطؤارياد  ؤول خملدلرؤليمدل حؤولينتدلاؤلدلال هداؤك ادل لؤ

ملاعاؤووج دؤاالقاؤا ؤليمكعاؤليعكاماؤلحال ماؤل لمتؤلينمل نؤمتم ؤليطالاؤمبتم يؤسنؤليمكعاؤليعكاماؤويالحلؤ الاؤلدلمحااؤلي
ؤ( 407-434:ؤ2320وج دةؤلحلملةؤ المؤلعمم ؤ
 -(:2020عبد ادلطلب وايناس )

(ؤواالقمللؤاملؤسنؤليمما ؤولاا )ؤليمعاةؤو  عؤل خملدلرؤليماادماحؤLanger ليمكعاؤليعكاماؤ ؤض اؤ عمهاؤ صلمؤ 
ؤلدلدضلؤيميؤ الاؤجلسعاؤليزقلزهف( 

اددداؤليمعدددمىؤاادددالؤليعالقددداؤاددد ؤليمكعددداؤليعكامددداؤولادددا )ؤليدددمعاةؤو ددد عؤل خملدددلرؤيدددميؤ الددداؤجلسعددداؤلادددملماتؤليمرل
(ؤالدلرةؤتكدماؤليمكعداؤليعكامداؤ ؤضد اؤ عمهداؤ20(ؤ ليبؤو ليلاؤيؤانلاؤلادململ ؤسمد  ؤسدنؤ 353ليزقلزهف ؤااػتؤليعمناؤ 

 Langer خمللرؤليمل حؤك ال لؤلحال ماؤل لمتؤلينمل نؤ(ؤاعمؤليماكفؤسنؤصمقوؤو للتوؤيؤلامممل ؤلي اطؤلحلتليبؤول
(ؤامرجدداؤسم اددطؤو ؤت جددمؤاددمو ؤتعددزيؤدلمػددريؤLangerتدد لامؤسمدد انتؤليمكعدداؤليعكامدداؤ ؤلدلكمددلسؤ ؤضدد اؤ عمهدداؤ صلددمؤ 

لجلدددناؤوليمماددد ؤووجددد دؤادددمو ؤ ؤل مدددلجؤلجلمهدددمؤول  دددمسلجؤيادددلحلؤليطالددداؤذويؤل لدددلهؤل غلدددليبؤو ؤت جدددمؤادددمو ؤتلعدددللؤ
 )ؤليددمعاةؤسلاددملؤ ل مددلجؤلجلمهددم(ؤياددلحلؤليطالدداؤذويؤلألاددا )ؤلدلعؤددفؤو ؤت جددمؤاددمو ؤ ؤسمدد انتؤليمكعدداؤليعكامدداؤألاددا
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وليلابؤانؤجمهمؤولدلمو اؤ خمالىؤ  عؤل خمللرؤليمامهميؤامنؤدلؤوجدمتؤادمو ؤ ل  دمسلج ؤل مدلجؤلجلمهدم(ؤياطالداؤليدذهنؤ
ؤ( 073-024:ؤ2323لهنلس ؤهدضانؤل خمللرؤليمامهميؤلدلكليل ؤ المؤلدلطابؤوؤ

 -(:2020بولفعة ورانيا )
ؤ ليمكعاؤليعكاماؤواالقمللؤ اليمبؤليمعاة ؤدرلااؤسممل ماؤااالؤامناؤسنؤ ااؤكاماؤليعا  ؤل جمؤلاماؤجبلسعاؤقلصمي( 

(ؤ ليدبؤ33(ؤ الداؤ 223لاملماتؤليمرلااؤليمعمىؤااالؤليمكعاؤليعكامداؤواالقملدلؤ ادليمبؤليدمعاةؤااػدتؤليعمنداؤ 
(ؤاعمؤليملكمؤسنؤصم ؤليعلىميؤوليمؤممزيؤوليثللتؤمبعلسلؤليدلكمو للخؤوليمسز اؤلينادماؤ2300ممم ؤسكملسؤالمؤهللاؤ لا

لادممم ؤلدلم ادطؤلحلتددليبؤول ضلدملىؤلدلعمددلريؤوسعلسدلؤل رتلددلطؤاماد  ؤول خملدلرؤليمددل حؤو امدلؤليثلددلتؤك ادل لؤلحاددل ماؤ
طؤسنؤليمكعاؤليعكاماؤووج دؤاالقاؤامتماؤاد ؤليمكعداؤليعكامداؤولادا )ؤليدمعاةؤل لمتؤلينمل نؤلسماللؤليطالاؤدلتم يؤسم ا

ؤليتطاحؤواالقاؤ مدهاؤسنؤلاا )ؤليمعاةؤليعؤمفؤوام ؤوج دؤامو ؤتلعللؤدلمػريؤلجلناؤوليمما ؤولدلتم يؤليمرلاح 
 -(:2020هبنساوي )

ؤاؤاعهؤلدلمػريلتؤليمؽلػملاما(  ليمكعاؤليعكاماؤواالقمللؤ ينل ضؤل كلدؽلحؤيميؤ ال)ؤلجللسعاؤ ؤض ؤ
لاملماتؤليمرلااؤليمعمىؤااالؤليمكعاؤليعكاماؤواالقملدلؤ ينلد ضؤل كدلدؽلحؤيدميؤ الداؤجلسعداؤادينؤادم ىؤااػدتؤ

(ؤ ليددبؤو ليلدداؤيؤلاددملدؤلدلكمددلسؤيامكعدداؤليعكامدداؤولاعددلدهؤ لدلالحعددا ؤلي صدد  ؤليدد اح ؤليمكلددلؤاددمو ؤل ددال ؤ604ليعمندداؤ 
صددمقوؤ ددلىمدلؤوتالزسمدددللؤوليثلددلتؤإباددلدةؤل خملدددلرؤلاددممم ؤلدلم اددطؤلحلتدددليبؤول ضلددملىؤلدلعمدددلريؤلحمددل (ؤيؤليماكددفؤسدددنؤ

ول خملددلرؤليمددل حؤك اددل لؤلحاددل ماؤل لددمتؤلينمددل نؤلرتدددلعؤستددم يؤليمكعدداؤليعكامدداؤواددم ؤوجدد دؤاددمو ؤتلعددللؤدلمػددريؤلجلددناؤ
ؤ( 02-02:ؤ2323نتلوي ؤوليمما ؤووج دؤاالقاؤا ؤليمكعاؤليعكاماؤولينل ضؤل كلدؽلحؤ هب

 -(:2020االبيض وهاين )
 ليمكعاؤليعكاماؤواالقمللؤ يمالىماؤليندتماؤوج دةؤلحلملةؤل كلدؽلماؤيميؤ ال)ؤلجللسعاؤ ؤض اؤتطلمدفؤسنع سداؤليدمعاةؤادنؤ

ؤاعم( 
مداؤااػدتؤليعمنداؤلاملماتؤليمرلااؤليمعدمىؤاادالؤليعالقداؤاد ؤليمكعداؤليعكامداؤوليمالىمداؤليندتدماؤوجد دةؤلحلمدلةؤل كلدؽل

(ؤاعمؤليملكمؤسنؤصمقوؤ لىمدلؤول تتل ؤليملخاحؤوليثللتؤمبعلسلؤ2302(ؤ ليبؤو ليلاؤلاممم ؤسكملسؤليلاريؤ 033 
ليدلكمو لددلخؤلاددممم ؤسعلسددلؤل رتلددلطؤول ضلددملرؤلدلمعددمدؤل لددمتؤلينمددل نؤوجدد دؤاالقدداؤ ؤليمكعدداؤليعكامدداؤوليمالىمدداؤليندتددماؤ

ؤ( 233-043:ؤ2323ووج دؤامو ؤويالحلؤليذك رؤ ل امهؤوىل  ؤؤوج دةؤلحلملةؤل كلدؽلما
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 -(:2020اجلبيلة )
ؤ ليم جوؤضل ؤلحلملةؤواالقمللؤمبمو اؤلألانؤوليمكضاؤليعكاماؤيميؤ الاؤلجللسعا(

ؤلاددملماتؤليمرلادداؤليمعددمىؤااددالؤليعالقدداؤادد ؤليم جددوؤضلدد ؤلحلمددلةؤوسمو دداؤل انؤوليمكعدداؤليعكامدداؤيددميؤ الدداؤلجللسعدداؤ 
(ؤمثؤErisman & Romer, 2011(ؤ ليبؤو ليلاؤلامؤليللحبؤسكملسؤلهممسل ؤورسريؤ 230ليمدضؤااػتؤليعمناؤ 

امضوؤااالؤلخلنيلاؤوليثللتؤاطمهكاؤليدلكمو للخؤوليمسمااؤليادماؤمثؤلاممم ؤسعلسلؤل رتللطؤولي اطؤلحلتليبؤولينتلاؤلدلال هاؤ
ؤخمللرؤليمل حؤك ال لؤلحال ما و املؤل ضلملرؤلدلمعمدؤو املؤليمللهنؤول 

ل لمتؤلينمل نؤلرتدلعؤستم يؤليمكعاؤليعكاماؤيدميؤليطالداؤوادم ؤوجد دؤادمو ؤتعدزيؤدلمػدريؤليند عؤوليمماد ؤووجد دؤ
ؤ( 0062-0023:ؤ2323االقاؤا ؤليم جوؤضل ؤلحلملةؤوسمو اؤل انؤوليمكعاؤليعكاماؤ لجللماا ؤ

 -(:2049ابو عوف واخرون )
ؤالقمللؤ اا )ؤليمدمريؤليمااماحؤيميؤليطالاؤلدلمد ق ؤدرلاملل(  ليمكعاؤليعكاماؤوا

لانث(ؤؤ-لادملماتؤليمرلاداؤليمعددمىؤاادالؤليمكعدداؤليعكامداؤواالقملددلؤ ادا )ؤليمدمددريؤليماامادحؤواددفؤلجلدناؤ ذكدد رؤ
امامدداؤؤ(ؤ ليددبؤو ليلددا052لديب(ؤمثؤلاددمممل ؤسكمددلسؤليمكعدداؤليعكامدداؤتعمهددبؤليلددلحث ؤااددالؤامندداؤ ؤ-وليمماد ؤ ااؤددحؤ

(ؤالدلرةؤليدد احؤليدد احؤ خلددنيةؤليملخامدداؤولخللرجمداؤوليماددمىؤادد اح ؤليمكلددلؤل  دمددلحؤ04لي امداؤجلسعدداؤادد ىلجؤلدلم  دداؤسددنؤ 
اادددالؤلخلدددنية ؤليدلدددةؤليددد لاح ؤليلادددرية ؤ تدددلاؤل امدددلرؤل امدددلر ؤيؤلادددمممل ؤسعلديددداؤكندددمللؤياادددم ؤليعدددلىميؤول تتدددل ؤ

ولاددمممل ؤلي اددطؤلحلتددليبؤول ضلددملىؤلدلعمددلريؤول خملددلرؤليمددل حؤك اددل لؤلحاددل ماؤؤليددملخاحؤوليثلددلتؤمبعلسددلؤليدلكمو لددلخ
ل لمتؤلينمل نؤل ؤليطالاؤلدلمد ق ؤيدمهلةؤهكعداؤاكامداؤسمتدعداؤويادلحلؤليدذك رؤوملؤتعلدمؤخدمو ؤ ؤلياد ؤليمرلادحؤووجد دؤ

ؤ( 045-000:ؤ2307االقاؤا ؤليمكعاؤليعكاماؤوليمدمريؤليمااماحؤ لا ؤا ىؤولخمو  ؤ
 -(:2048الشلوي )

ؤ ليمكعاؤليعكاماؤواالقمللؤ يمدلاةؤليذلتماؤيميؤامناؤسنؤ ال)ؤكاماؤلي اماؤ يمولدسح( 
(ؤ ليبؤلامؤ032لاملماتؤليمرلااؤليمعمىؤااالؤستم يؤليمكعاؤليعكاماؤواالقمللؤ يمدلاةؤليذلتما ؤااػتؤليعمناؤ 

حؤوليثلدددلتؤاطمهكددداؤليدلكمو لدددلخؤلادددممم ؤلدلم ادددطؤلحلتدددليبؤليللحدددبؤلدلكمدددلسؤ كدددفؤسدددنؤصدددمقوؤليعدددلىميؤول تتدددل ؤليدددملخا
ؤولينتبؤوسعلسلؤل رتللطؤك ال لؤلحال ما 

ؤل لدددددددددددمتؤلينمدددددددددددل نؤل ؤستدددددددددددم يؤليمكعددددددددددداؤليعكامددددددددددداؤسمتدددددددددددد ؤووجددددددددددد دؤاالقددددددددددداؤاددددددددددد ؤليمكعددددددددددداؤوليمددددددددددددلاةؤليذلتمدددددددددددا
ؤ( 22-0:ؤ2306 لي(ا ي ؤ
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 -(:Pirson. M& et al, 2015بريسن واخرون )
ؤاؤسكملسؤ صلمؤيامكعاؤليعكاما(  ليملكمؤسنؤساملقم

(ؤاكمةؤمثؤتط همؤلدلكملسؤ ال حؤل اعدلدؤوليملكدمؤ02ىماتؤليمرلااؤتط همؤسكملسؤ صلمؤيامكعاؤليعكاماؤلدلمم  ؤسنؤ 
سنؤصمقوؤليمالزسحؤولغللدؤليك ةؤليمؤممزهاؤوليثللتؤإبالدةؤل خمللرؤلاممم ؤلي اطؤلحلتليبؤول خمللرؤليمل حؤلضلرتؤلينمل نؤ

ؤ( Pirson. M& et al, 2015سكملسؤ صلمؤس    ؤاوؤوصلحلؤيامطلمفؤ ل ؤ
 مدى االستفادة من الدراسات السابقة:

 اذلدف: -4
مضممؤوىمنيؤواللدؤوسعؤم( ؤلسلؤ ؤليلابؤىماتؤليمرلالتؤليتلاكاؤليمعمىؤااالؤ لهاؤليذلتؤكؤلؤ ؤدرلااؤ لي

لحلليلؤاكمؤىماتؤلاؤليمعمىؤااالؤلاليمبؤ لهمو ؤوامؤلؤهمعافؤ يمكعاؤليعكاماؤاكمؤىماتؤليمرلالتؤليتلاكاؤلاؤليمعمىؤ
ؤ لي(ا يؤولا ؤا ىؤولخمو  ؤ ؤدرلاا ؤكؤل ؤليعكاما ؤوليلابؤلحلليلؤىمىؤوؤليضمل وؤلاؤستم يؤليمكعا ؤورل مل( ا يدعا

ؤمعمىؤااالؤستم يؤليمكعاؤليعكاما لي
 العينة: -2

ؤ(ؤ ليبؤو ليلاؤسنؤكاماؤلي اماؤياعا  ؤل  تل ما 233(ؤ ليبؤوامناؤليلابؤ 353-033ااػتؤليعمنلتؤا ؤ 
 االداة: -3

لغابؤدرلالتؤ لهاؤليذلتؤقل ؤليللحبؤ املدؤل دلةؤو ؤسكملسؤليمكعاؤليعكاماؤاعضللؤيؤانلاؤل دلةؤوليلعهؤ
ؤلامؤمؤااالؤسكملسؤجلىز ؤو ؤليلابؤلحلليلؤيؤانلاؤسكملسؤ لاليمبؤ لهاؤليذلت(ؤوسكملسؤليمكعاؤليعكاما ؤلآلخم

 الوسائل االحصائية: -4
ؤيؤلامعؤللؤسعلسلؤل رتللطؤول خمللرؤليمل ح 

 النتائج: -5
ؤت صاتؤليمرلالتؤليتلاكاؤيعمدؤسنؤلينمل ن 

 اجراءات البحث
 رلتمع البحث:

(ؤومشلؤرلمؤ ؤليلابؤ الاؤكاماؤ07:ؤ2333سدمدلتؤليعلىمةؤلي ؤتك  ؤليللحثاؤامرلامللؤ سااة ؤؤوهكامؤاوؤمجم 
(ؤوكؤددلؤ21605(ؤوليلددليعؤاددمدىةؤ 2322-2320ليملادد (ؤيامرلادداؤلياددللحماؤ ؤ-لي امدداؤياعادد  ؤل  تددل ماؤيااددد ؤ ل ولؤ

ؤ( 2ه ضاوؤلجلمولؤ 
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 اجلنس( -رلتمع البحث موزعني وفقاً لـ)الصف  (2اجلدول )

 القسم
 االول

 رلموع
 الرابع

 اجملموع الكلي رلموع
 اانث ذكور اانث ذكور

ؤ323ؤ250ؤ032ؤ005ؤ247ؤ055ؤ72ؤلياػاؤليعماما
ؤ240ؤ233ؤ47ؤ000ؤ240ؤ75ؤ042ؤلجلػملاما
ؤ320ؤ242ؤ07ؤ200ؤ257ؤ000ؤ026ؤليملرهخ

ؤ330ؤ267ؤ232ؤ65ؤ202ؤ022ؤ72ؤلياػاؤل  مامزها
ؤ000ؤ040ؤ40ؤ033ؤ046ؤ50ؤ75ؤاا  ؤليكمآ 

ؤ060ؤ75ؤااةؤليندا
ؤ256

ؤ43ؤ030
ؤ220ؤ040

46469 46348 26847 

 
 عينة البحث:

(ؤومشاددتؤامندداؤليلاددبؤ40:ؤ2302وىددحؤجددزاؤسددنؤلعمؤدد ؤومتثاددوؤؼلملرىددلؤليللحددبؤيمسددميؤااملددلؤجثددوؤ لينعمؤددح ؤ
ؤ(0ل  تل ماؤوكؤلؤه ضاوؤلجلمولؤ ؤليملا (ؤ ؤكاماؤلي اماؤياعا  ؤ-(ؤ ليبؤو ليلاؤسنؤلياد ؤ ل ولؤ233 

 اجلنس( -العينة موزعة وفقاً )الصف  (3اجلدول )

 القسم
 االول

 رلموع اانث –ذكور 
 الرابع

 اجملموع الكلي رلموع اانث –ذكور 

ؤ033ؤ33ؤ23ؤ23ؤ33ؤ23ؤ23ؤليملرهخ
ؤ033ؤ33ؤ23ؤ23ؤ33ؤ23ؤ23ؤليعا  ؤلي ا هاؤوليندتما

 اداات البحث:
 ية الذاتمقياس اساليب محا

يػدمضؤاندلاؤسكمددلسؤيامعدمىؤااددالؤلادليمبؤ لهدداؤليدذلتؤ اددمؤسدنؤهمدد  ؤسنلادلللؤيطلمعدداؤليلادبؤولعمؤدد ؤيدذلؤقلسددتؤ
ؤ-ليللحثاؤمبملجعاؤليمرلالتؤول  مؤلينعمهاؤلدلمعاكاؤ دل ض عؤووجمت:

ؤل ؤسععةؤلدلكلهماؤتكماؤ لهاؤليذلت ؤ-0
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(ؤاكمةؤوتعمؤقامااؤ تلمللؤوتطابؤسنؤليللحثاؤت اعاؤليدكملتؤ04-02لغابؤليمرلالتؤقلستؤانلاؤسكملسؤسمم  ؤسنؤ ؤ-2
وااددالؤاددمةؤلاددليمبؤيددذي ؤقلسددتؤليللحثدداؤامامهددمؤلاددليمبؤ لهدداؤ تكددمهمؤليددذلت ؤليمالامددا ؤليم(ددلا (ؤمثؤوجلددتؤلاددململ ؤ

 ؤضدد اؤؤ(ؤ ليدبؤو ليلدداؤجلؤد ؤليدكدملتؤولاددملدؤليمعامؤدلت033لادمطالاحؤمثؤتطلمكدوؤااددالؤامنداؤلادمطالاماؤسم  دداؤسدنؤ 
ليمعدددمىؤواعدددمؤلحلاددد لؤاادددالؤلجدددل تؤليعمنددداؤل ادددمطالاماؤمثؤلحلاددد لؤاادددالؤرلؤ اددداؤسدددنؤليدكدددملتؤلضدددمدتؤليملدددلؤاكدددملتؤ

ؤ( 2لامالؤتؤسنؤلخلنيلاؤول مؤ ؤوليمرلالتؤول داملتؤلدلمعاكاؤ دل ض عؤوكؤلؤه ضاوؤلجلمولؤ 
 اس اساليب محاية الذاتالدراسات اليت اطلعت عليها الباحثة جلمع فقرات مقي (4اجلدول )

 الفئة العمرية واضع ادلقياس اسم صاحب الدراسة اسم الدراسة

  رؤليللحثل ؤؤ(2307دمحمؤواؤمؤ ؤليمدمريؤلدلمدملؤواالقموؤجؤلهاؤليذلت
ؤ الاؤجلسعاؤلدلكملس

 لهاؤليذلتؤواالقمللؤ يمسلىلؤ
ؤ الاؤجلسعاؤليملضمؤ(2302ليملضمؤ ؤل جمؤلاح

هزؤليذليتؤو لهاؤلا لتمسملتؤليمعزؤ
ؤ الاؤجلسعاؤىمني Hipper (2010)ؤليذلتؤيميؤليامن 

 
 اخلصائص السيكومرتية للمقياس

 صدق ادلقياس -4
ؤ-(ؤيذلؤاكمؤلامؤمتؤليللحثا:024:ؤ2302وهعينؤقمرةؤل دلةؤااالؤقملسؤسلؤوضعتؤألجاوؤ ضالتا ؤ

 الصدق الظاهري
امدؤسنؤلخلنيلاؤول مؤ ؤ ؤلعللؤليذيؤتكمتوؤل دلةؤوى ؤسعلمؤسنؤسعلىمؤصم ؤلدلكملسؤسنؤخاللؤامضوؤااالؤ

(ؤيددذلؤاكدمؤيؤاددمضؤل دلةؤااددالؤرلؤ اداؤسددنؤلخلددنيلاؤول مؤد ؤ ؤليعادد  ؤلي ا هدداؤوليندتددماؤ242:ؤ2335 الدلسؤولخددمو  ؤ
اؤلدلمد  ؤسدنؤيمدا ؤل دلةؤوسميؤسال ؤمللؤوهعدينؤياعمنداؤولجدملاؤليمعدمهالتؤلوؤلحلدذىؤلذؤيؤادمضؤلدلكمدلسؤاادػموؤل ويمد

ؤ%(63(ؤاكمةؤااالؤرلؤ ااؤسنؤلخلنيلاؤول مؤ ؤولامؤمتؤ تلاؤلتدل ؤ 00 
 -القوة التميزية لفقرات مقياس اساليب محاية الذات:

وهعددينؤقددمرةؤليدكددمةؤااددالؤمتمددزؤل اددملدؤليددذهنؤؼلماددد  ؤ ؤليتددؤاؤلدلكلادداؤوؽلمددنؤل امؤددلدؤااملددلؤ ؤتكدد  ؤليدكددمةؤااددالؤ
(ؤوقمرةؤليدكمةؤااالؤمتمزؤليدم ؤاد ؤل ادملدؤليدذهنؤؽلمامد  ؤليادداؤAnastasi, 1988: 200اللؤ قملسؤليتؤاؤلدلملدؤقمل

(ؤ ليبؤو ليلداؤوتمتدبؤدرجدلهتةؤ233 يمرجلتؤليعاملؤول املدؤ ؤليمرجلتؤليم مل ؤلذؤيؤتطلمفؤلدلكملسؤااالؤامناؤااػتؤ 
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%(ؤسنؤلعؤ ااؤليم ملؤو امممل ؤامانسنؤلحلكملاؤ25 ؤ%(ؤسنؤلعؤ ااؤليعاملؤو25سنؤل ااالؤلاؤل ادلؤتنلزيملؤولخذؤ 
(ؤامطلمفؤل خمللرؤليمل حؤيعمنم ؤستمكام ؤدلعمااؤد ياؤليدمو ؤا ؤلعؤ ام ؤل لمتؤلينمل نؤل ؤليدكملتؤspssل حال ماؤ 

انددمؤستددم يؤد يدداؤؤ(034(ؤامرجدداؤحمهدداؤ 0174(ؤقمؤملددلؤليمل مدداؤل تدد ااؤلقددلؤسددنؤقمؤملددلؤلجلمويمدداؤليلليػدداؤ 0/27/03 
ؤ(3(ؤويؤحذاللؤوكؤلؤه ضاوؤلجلمولؤ 3133 

 القوة التميزية دلقياس اساليب محاية الذات (5اجلدول )

 الفقرات
 54رلموعة دنيا   54رلموعة عليا  

 ت قيمة
 االحنراف ادلعياري الوسط احلسايب االحنراف ادلعياري الوسط احلسايب

1 4.6790 0.62903 4.0123 0.62237 6.781 
2 4.4815 0.79232 3.5309 0.74308 7.876 
3 3.8148 1.22588 3.5679 0.97389 1.419 
4 4.6543 0.61564 3.5926 0.64765 10.694 
5 4.2963 0.84327 3.6173 1.09050 4.433 
6 4.2346 0.63780 3.2716 0.98758 7.372 
7 4.1728 0.81838 3.0864 0.83961 8.339 
8 4.9506 0.21802 3.5556 0.83666 14.522 
9 3.8025 0.88628 3.2099 0.73682 4.627 

10 4.6296 0.73220 3.4198 1.04719 8.522 
11 4.6790 0.68606 3.3704 0.95452 10.019 
12 3.9753 1.49144 2.7901 1.10359 5.749 
13 4.5185 0.96321 3.1235 1.11111 8.538 
14 4.7531 0.51310 3.1852 0.77639 15.163 
15 4.8519 0.35746 3.3210 0.98523 13.146 
16 4.6296 0.78174 3.6914 0.71837 7.954 
17 4.2593 1.11555 3.8272 0.83352 2.793 
18 4.2716 1.15122 3.2222 1.03682 6.096 
19 4.6420 0.48241 3.5309 0.93657 9.492 
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 الفقرات
 54رلموعة دنيا   54رلموعة عليا  

 ت قيمة
 االحنراف ادلعياري الوسط احلسايب االحنراف ادلعياري الوسط احلسايب

20 4.1852 1.27584 3.0617 1.21805 5.732 
21 4.0864 1.53458 3.0741 1.13774 4.769 
22 3.6296 1.50370 3.0864 1.01486 2.695 
23 4.6420 0.61864 3.3457 0.92413 10.491 
24 5.0000 0.00000 4.0000 0.74162 12.136 
25 4.8642 0.34471 3.6296 0.84327 12.196 
26 4.9136 0.28273 4.2346 0.63780 8.759 
27 4.1605 0.90079 3.4691 1.03786 4.528 
28 4.0247 1.24474 3.4198 1.11651 3.256 
29 3.3951 1.68582 3.3704 1.00554 0.113 
30 3.9136 1.59058 3.7840 1.10944 0.602 
31 4.9136 0.32394 3.5556 0.79057 14.306 
32 4.9136 0.28273 4.0494 0.85002 8.682 
33 4.5062 1.07382 3.8148 1.03816 4.166 

 -صدق البناء:
يؤلاممملجوؤسنؤخاللؤليعالقاؤل رتلل ماؤا ؤليدكدمةؤوليمرجداؤليمامداؤياؤكمدلسؤوحدذىؤليدكدملتؤليد ؤهمد  ؤسعلسدلؤ

(ؤوكؤددلؤه ضددداوؤ3133ل رتلددلطؤول ددئؤول لددمتؤلينمدددل نؤل ؤسعلسددلؤل رتلددلطؤيادكدددملتؤذيؤد يدداؤلحاددل ماؤاندددمؤستددم يؤ 
ؤ( 4لجلمولؤ 

 باط بني الفقرة والدرجة الكلية دلقياس أساليب محاية الذاتمعامل االرت (6اجلدول )

 الفقرات
 مع البعد التابع له مع الدرجة الكلية

 قيمة ت معامل االرتباط قيمة ت معامل االرتباط
 11.883 0.567 4.957ؤ0.276 1
2 0.387 7.245 0.413 7.828 
3 0.303 5.489 0.365 6.768 
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 الفقرات
 مع البعد التابع له مع الدرجة الكلية

 قيمة ت معامل االرتباط قيمة ت معامل االرتباط
4 0.233 4.136 0.669 15.538 
5 0.373 6.940 0.470 9.192 
6 0.62 13.641 0.216 3.819 
7 0.291 5.251 0.340 6.241 
8 0.48 9.445 0.544 11.192 
9 0.535 10.932 0.195 3.432 
10 0.441 8.482 0.557 11.578 
11 0.5 9.967 0.482 9.497 
12 0.61 13.289 0.459 8.919 
13 0.683 16.142 0.233 4.136 
14 0.504 10.073 0.453 8.772 
15 0.21 3.708 0.395 7.422 
16 0.46 8.943 0.380 7.092 
17 0.52 10.509 0.358 6.619 
18 0.333 6.096 0.262 4.687 
19 0.315 5.729 0.192 3.377 
20 0.162 2.834 0.448 8.650 
21 0.522 10.565 0.599 12.913 
22 0.576 12.164 0.643 14.493 
23 0.645 14.570 0.633 14.115 
24 0.42 7.989 0.546 11.250 
25 0.31 5.629 0.511 10.262 
26 0.23 4.080 0.369 6.854 
27 0.333 6.096 0.417 7.920 
28 0.444 8.554 0.285 5.133 
29 0.272 4.879 0.509 10.208 
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 الفقرات
 مع البعد التابع له مع الدرجة الكلية

 قيمة ت معامل االرتباط قيمة ت معامل االرتباط
30 0.213 3.763 0.508 10.181 

 -الثبات:
يبؤو ليلاؤسنؤقتةؤلياػاؤليعماماؤواعمؤسمورؤلال ا ؤلاممؤتطلمفؤلدلكملسؤويؤلغللدؤ(ؤ ل23يؤتطلمفؤلدلكملسؤااالؤ 

سعلسددلؤل رتلددلطؤادد ؤدرجددلتؤليطددال)ؤ ؤليمطلمددفؤل ولؤوليثددل ؤو اددمممل ؤل خملددلرؤليمددل حؤااػددتؤقمؤدداؤسعلسددلؤل رتلددلطؤ
ؤ(3160 

 -تصحيح ادلقياس:
ذلتؤاددمل لؤمتلاددماؤ تنطلددفؤااددحؤامرجدداؤكلددرية ؤتنطلددفؤااددحؤؤ(ؤاكددمة03ااددعؤاددمدؤاكددملتؤلدلكمددلسؤااددمػموؤلينلل مدداؤ 

(ؤجمددبؤلااددالؤ3 2 0 2 0امرجدداؤسم اددطا ؤتنطلددفؤااددح ؤتنطلددفؤااددحؤامرجدداؤقاماددا ؤ ؤتنطلددفؤااددح(ؤو خددذؤليددمرجلتؤ 
ؤ( 0(ؤوكؤلؤه ضاوؤلي(ملؤ 73(ؤومبم اطؤلا لضحؤ 03(ؤولدىنؤدرجاؤ 033درجاؤ 

 
 ( توزيع درجات ادلقياس على ادلنحىن القياسي4)الشكل 

 -مقياس اليقظة العقلية:
(ؤ5ألاملدؤسكملسؤسنلابؤيالابؤوامناؤواعدمؤل  دالعؤاادالؤل دامدلتؤوليمرلادلتؤليتدلاكاؤكؤدلؤه ضدلؤلجلدمولؤ 

ؤويؤت جموؤلاململ ؤلامطالاحؤيؤلحلا لؤااالؤامدؤسنؤليدكملت 
 
 
 

 متوسط فرضي 
 

051 01 01 

 مستوى منخفض مستوى عالي

61 

49.701 
المتوسط الحسابي 

 المتحقق 
 

021 
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 الباحثة دلقياس اليقظة العقلية (الدراسة اليت اطلعت عليها7اجلدول )
 ادلقياس السنة الدراسة الباحث
ؤ  رؤلدلكملسؤ2306ؤليمكعاؤليعكاماؤواالقمللؤ يمدلاةؤليذلتماؤلي(ا ي

ؤامول ؤورد ؤ2330ؤليماكفؤسنؤسكملسؤليمكعاؤامول ؤوؤرد 
ؤاريانؤولخمو ؤ2303ؤساملقماؤسكملسؤ صلمؤيامكعاؤليعكاماؤاريانؤولخمو 

 -ياس:صدق ادلق
يؤليماكفؤسنؤليام ؤاطمهكاؤليام ؤليعلىميؤاعمضوؤااالؤجلناؤسدنؤلخلدنيلاؤولدلمماد ؤول خدذؤهرل لدةؤيمعدمهلؤلوؤ

ؤ(6(ؤاكمةؤوكذي ؤيؤحتل)ؤليك ةؤليمؤمزهاؤياؤكملسؤوكؤلؤه ضلؤلجلمولؤ 03لحلذىؤسنؤاكملتؤلدلكملسؤليلليعؤ 
 القوة التمييزية دلقياس اليقظة العقلية (8اجلدول )

 فقراتال
 54رلموعة دنيا    54    رلموعة عليا

 ت
 احنراف معياري وسط حسايب احنراف معياري وسط حسايب

1 4.3148 0.93377 3.5556 1.21003 5.162 
2 4.3148 0.90325 3.2593 1.13870 7.547 
3 3.9167 1.12843 3.2685 1.14064 4.198 
4 2.1481 1.21374 1.4815 0.95194 4.491 
5 4.8704 0.43433 3.8519 1.12586 8.771 
6 4.6296 0.69164 3.4907 1.16407 8.741 
7 4.7130 0.62728 3.3426 1.20095 10.511 
8 4.7315 0.57367 3.5185 1.10632 10.115 
9 4.2500 1.02424 3.1296 1.33320 6.925 

10 4.2870 0.84335 3.1111 1.24054 8.147 
11 3.4537 1.41014 3.0370 1.24500 2.302 
12 3.4907 1.42406 2.5833 1.15301 5.147 
13 4.0463 1.32117 3.0278 1.67699 4.958 
14 4.6019 0.85314 3.4722 1.25645 7.730 
15 2.3611 1.24148 2.1389 1.26386 1.304 
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 فقراتال
 54رلموعة دنيا    54    رلموعة عليا

 ت
 احنراف معياري وسط حسايب احنراف معياري وسط حسايب

16 4.5093 0.79125 3.5370 1.17947 7.114 
17 4.2500 1.09481 3.0648 1.24009 7.446 
18 4.2500 0.89782 3.1019 1.14337 8.208 
19 4.2037 1.10021 3.1481 1.05737 7.189 
20 2.7222 1.22919 2.0833 1.29069 3.725 
21 4.2315 0.92329 2.9259 1.08260 9.536 
22 4.4167 0.73783 3.0741 1.05639 10.828 
23 3.9352 1.31329 2.7778 1.23298 6.677 
24 3.4815 1.32186 2.7037 1.17814 4.565 
25 3.2593 1.08834 3.1574 1.29818 0.625 
26 4.6481 0.74023 3.0741 1.32343 10.788 
27 4.3704 0.82703 3.7222 1.22156 4.566 
28 4.0278 1.11455 3.1574 1.16139 5.619 
29 4.3889 1.00311 3.3333 1.23045 6.910 
30 3.4815 1.66594 2.8241 1.48405 3.062 
31 3.8704 1.12817 2.8519 1.25165 6.282 
32 4.3796 0.89357 3.1481 1.23663 8.388 
33 3.6944 1.42382 2.8704 1.28320 4.468 
34 4.3241 1.08368 3.0370 1.25248 8.076 
35 4.6204 0.93447 3.4444 1.23298 7.899 
36 4.5926 0.77384 3.3056 1.13119 9.759 
37 4.6759 0.60879 3.4815 1.18780 9.300 

ؤ(7كؤلؤيؤلغللدؤليعالقاؤا ؤدرجاؤكلؤاكمةؤسنؤاكملتؤلدلكملسؤوليمرجاؤليماماؤياؤكملسؤوكؤلؤه ضاوؤلجلمولؤ 
 



 طجضة درادات طوصضية
 تعظى ببحوث اضطوصل االصاديطية سي اضعضوم االظداظية ،ية رضطية طحصطةسصضطجضة 

ISSN. 1815-8854 

 هـ4444ذعبان  -2023(، ذباط 66طجضة درادات طوصضية، اضعدد )

 
 

 
(888) 

 (معامل االرتباط بني الفقرة والدرجة الكلية دلقياس اليقظة العقلية9اجلدول )
 االختبار التائي معامل االرتباط الفقرات

1 0.263 5.438 
 8.475 0.391ؤ2
3 0.246 5.063 
4 0.241 4.954 
5 0.493 11.305 
6 0.459 10.307 
7 0.48 10.916 
8 0.491 11.244 
9 0.338 7.165 

10 0.446 9.941 
11 0.143 2.882 
12 0.274 5.684 
13 0.324 6.832 
14 0.484 11.034 
15 0.358 7.649 
16 0.346 7.357 
17 0.434 9.611 
18 0.35 7.454 
19 0.173 3.504 
20 0.447 9.969 
21 0.484 11.034 
22 0.342 7.261 
23 0.244 5.019 
24 0.505 11.672 
25 0.252 5.195 
26 0.326 6.88 
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 االختبار التائي معامل االرتباط الفقرات
27 0.417 9.153 
28 0.159 3.213 
29 0.334 7.069 
30 0.411 8.994 
31 0.267 5.527 
32 0.43 9.502 
33 0.472 10.681 
34 0.493 11.305 
35 0.502 11.58 

 -ثبات ادلقياس:
ؤ( 3162يؤلغللدهؤاطمهكاؤلالدةؤل خمللرؤوااػتؤقمؤاؤسعلسلؤل رتللطؤ 

 -تصحيح ادلقياس:
(ؤاكددمةؤذلتؤاددمل لؤمتلاددماؤ تنطلددفؤااددحؤامرجدداؤكلددرية ؤتنطلددفؤااددحؤامرجدداؤ03يؤتادداملؤلدلكمددلسؤلدلممدد  ؤسددنؤ 

(ؤولدىنؤ053(ؤجمددبؤلااددالؤدرجدداؤ 3 2 0 2 0ا ؤ ؤتنطلددفؤاادح(ؤو خددذؤليددمرجلتؤ سم ادطا ؤتنطلددفؤااددحؤامرجدداؤقامادد
ؤ(2(ؤوكؤلؤه ضلؤلي(ملؤ 013(ؤومبم اطؤلا لضحؤ 03درجاؤ 

ؤ

 
 ( توزيع درجات مقياس على ادلنحىن القياسي2الشكل )

 متوسط فرضي 
 

075 05 015 

 مستوى منخفض مستوى عالي

71 

11.811 
المتوسط الحسابي 

 المتحقق 
 

041 
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 -الوسائل االحصائية:
ؤ-حال ما:متتؤسعلجلاؤليلملانتؤوافؤلي ال لؤل 

ؤسعلسلؤل رتللطؤاريا  ؤجتل)ؤل رتللطؤا ؤدرجلتؤلدلكملسؤوليمرجاؤليماماؤوليثللت ؤ-0
ؤل خمللرؤليمل حؤيعمناؤولحمةؤيامعمىؤااالؤد ياؤليدمو ؤا ؤدرجلتؤليعمناؤولي اطؤليدمضح ؤ-2
ؤيلاب ل خمللرؤليمل حؤيعمنم ؤستمكام ؤحلتل)ؤليك ةؤليمؤمزهاؤوليدمو ؤوافؤسمػريلتؤلؤ-0

 -نتائج البحث:
 التعرف على اساليب محاية الذات لدى طلبة كلية الرتبية للعلوم االنسانية. -اذلدف االول:

(ؤواندددمؤسكلر ددداؤلي ادددطؤ071306(ؤو ضلدددملىؤسعمدددلريؤ 0351722ل لدددمتؤلينمدددل نؤل ؤلدلم ادددطؤلحلتدددليبؤياعمنددداؤ 
رؤليمدل حؤيعمنداؤولحدمةؤتلد ؤوجد دؤادم ؤدللؤاندمؤستددم يؤ(ؤواعدمؤتطلمدفؤل خملدل73لحلتدليبؤسد ؤلدلم ادطؤل ا لضدحؤليلدليعؤ 

ؤ(03(ؤوكؤلؤه ضاوؤلجلمولؤ 3133 
 (ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية والقيم التائية احملسوبة دلقياس اساليب محاية الذات40اجلدول )

اساليب محاية 
 العدد الذات

الوسط 
 احلسايب

االفراضي 
 الوسط

االحنراف 
 ادلعياري

 يمة التائيةالق
 الداللة

 اجلدولية احملسوبة
ؤ031263ؤ01034ؤ03ؤ0516522ؤ233ؤتكمهمؤليذلت

ه جمؤام ؤؤ0174
ؤدلل

لامممل ؤ
ل يملتؤ
ؤليمالاما

ؤ231222ؤ01353ؤ03ؤ031326ؤ

ؤ051327ؤ01437ؤ03ؤ021320ؤؤليم(لا 
ؤ021766ؤ071306ؤ73ؤ0351722ؤؤليمرجاؤليماما

ليطالددداؤيدددمهلةؤلادددليمبؤ لهددداؤذلتؤسمعدددمدةؤؽلمدددنؤل ؤهتدددمممس ىلؤدل لجلددداؤلدل لقددد ؤليددد ؤوت(دددريؤىدددذهؤلينممسددداؤل ؤ
تدد لجللةؤاكددمؤهتددمممس  ؤتكددم ؤليددذلتؤوليدد ؤلحماددتؤلدلمتلدداؤل واؤسددنؤادد ؤل اددليمبؤوليمعلسددلؤسدد ؤل ضددملصؤل غلددلام ؤ

مؤهعزيؤذي ؤل ؤليطالاؤ ؤىذهؤلدلمحااؤليعؤمهاؤيمهلةؤولي ال لؤليمالاماؤ ؤلدلمتلاؤليثل ماؤولاا )ؤليم(لا ؤ ؤلدلمتلاؤليثليثاؤوق
درجاؤسنؤلي احؤلي ؤمتمنلةؤسنؤل امؤلدؤاادالؤليدذلتؤولدرللؤلجل ل دبؤل غللامداؤ ؤضمادمملةؤؽلدنالةؤ كداؤ يدنداؤوقدمرةؤ

ملؤ(ؤ ؤل ؤلحدمؤل ادليمبؤحلؤلهداؤليدذلتؤ ؤ دلؤىدذلؤليعدلHepperااالؤليتمطمةؤاؤلؤح يدوؤوهمددفؤذيد ؤسد ؤرليؤىمدنيؤ 
ليملكمددمؤااددالؤلجل ل ددبؤل غللامدداؤوجددلاؤ ؤلدلمتلدداؤليثل مدداؤل اددليمبؤليمالامدداؤاامنؤددلؤهماكددفؤليدددمدؤ ؤليلاددبؤاؤددلؤيمهددوؤسددنؤ
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لغللامدلتؤهتددممم ؤواددل لؤدالامداؤكليملددتؤلوؤليما هددلؤ   لدؤوقددمؤهعمؤدمؤ عددمةؤت(ددلاسماؤوه(دعمؤل ؤليعددلملؤسلمدد ؤول جددمرؤ
ؤذلؤهمدفؤس ؤرليؤلديم ل  ط لاؤول امعلدؤانؤىذلؤليعلملؤوى

 اذلدف الثاين: التعرف على مستوى اليقظة العقلية لدى طلبة كلية الرتبية للعلوم االنسانية
(ؤوانددمؤسكلر مددوؤسدد ؤلي اددطؤ021024(ؤو ضلددملىؤسعمددلريؤ 006120لضددلرتؤلينمددل نؤل ؤلدلم اددطؤلحلتددليبؤياعمندداؤ 

(ؤوكؤدددلؤ3133حددمةؤل لددمتؤلينممسدداؤوجدد دؤاددم ؤانددمؤستددم يؤ (ؤوتطلمددفؤل خملددلرؤليمددل حؤيعمندداؤول013ل ا لضددحؤليلددليعؤ 
ؤ(00ه ضاوؤلجلمولؤ 

 (الوسط احلسايب واالفرتاضي واالختبار التائي دلقياس اليقظة العقلية44اجلدول )

الوسط  الوسط احلسايب العدد
 الفرضي

االحنراف 
 ادلعياري

 القيمة التائية
 الداللة

 اجلدولية احملسوبية
ؤه جمؤام ؤدللؤ0174ؤ001206ؤ021024ؤ033ؤ0061203ؤ233

وىذلؤهملؤالؤل ؤليطالاؤيمهلةؤستم يؤا  ؤلدلم اطؤسنؤليمكعاؤليعكامداؤوقدمؤهعدزيؤذيد ؤلاؤلهندةؤ ؤ دلؤليعدموىؤ
لي ؤهعم(للؤليطالاؤوليعلدلتؤلي ؤتتلامؤااالؤجعلؤليدمدؤسنمللللؤوولامللؤدللؤهمورؤح يوؤوهعؤلؤااالؤل للتؤقمرتوؤسدنؤخداللؤ

(ؤولخماددتؤBishob, 2006ح يوؤوإغللدؤليطم ؤلدلنلالاؤول ادمطالعؤشلدنؤح يدوؤوىدذلؤهمددفؤسد ؤام(د )ؤ ؤسالحعاؤسل
ؤ(ؤلي ؤل لمتؤلطلدلضؤستم يؤليمكعاؤليعكاما 2320س ؤدرلااؤليضلمل ؤ 

 اذلدف الثالث: العالقة بني أساليب محاية الذات واليقظة العقلية.
(ؤو ادمممل ؤل خملدلرؤ31033يمبؤ لهداؤليدذلتؤوليمكعداؤليعكامداؤاادعؤ ل لمتؤلينمل نؤل ؤسعلسلؤل رتللطؤا ؤلال

(ؤاندمؤستدم يؤد يداؤ0174(ؤوىحؤلكنيؤسنؤليكمؤاؤليمل ماؤلجلمويمداؤليلليػداؤ 31020ليمل حؤتل ؤل ؤليكمؤاؤليمل ماؤل ت ااؤ 
(ؤ3102سعلسدددلؤل رتلدددلطؤ ؤ(ؤووجددد دؤاالقددداؤاددد ؤلادددا )ؤلحلؤلهددداؤ تكدددمهمؤليدددذلت(ؤوليمكعددداؤليعكامددداؤإذؤااػدددتؤقمؤدددا3133 

(ؤ0174(ؤوىحؤلكنيؤسدنؤليكمؤداؤليمل مداؤلجلمويمداؤليلليػداؤ 3122و امممل ؤل خمللرؤليمل حؤتل ؤل ؤليكمؤاؤليمل ماؤل ت ااؤ 
(ؤو ادمممل ؤل خملدلرؤليمدل حؤ3103ووج دؤاالقاؤا ؤل اليمبؤليمالاماؤوليمكعاؤليعكاماؤإذؤااػتؤقمؤداؤسعلسدلؤل رتلدلطؤ 

(ؤووجد دؤاالقداؤاد ؤليم(دلا ؤ0174(ؤوىحؤلكدنيؤسدنؤليكمؤداؤليمل مداؤلجلمويمداؤليلليػداؤ 2125 ؤليكمؤاؤليمل ماؤل ت ااؤ تل ؤل
(ؤو امممل ؤل خمللرؤليمل حؤتل ؤل ؤليكمؤاؤليمل ماؤل ت ااؤلكنيؤسنؤ3106وليمكعاؤليعكاماؤإذؤااػتؤقمؤاؤسعلسلؤل رتللطؤ 

ؤ( 02(ؤكؤلؤه ضاوؤلجلمولؤ 3133(ؤانمؤستم يؤد ياؤ 0174 ؤليكمؤاؤليمل ماؤلجلمويماؤليلليػا
ؤ
ؤ
ؤ
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 (العالقة بني اساليب محاية الذات واليقظة العقلية42اجلدول )
 اليقظة العقلية

معامل  العدد
 االرتباط

مستوى الداللة  القيمة التائية
 اجلدولية احملسوبة اساليب محاية الذات (0605)

ؤ01743ؤ31223ؤ31027ؤ233ؤ0

ؤمؤاالقاؤدليات ج
ؤ01743ؤ21252ؤ31030 233ؤ2
ؤ01743ؤ31632ؤ31062 233ؤ0

ؤ01743ؤ31020ؤ31033 233ؤليمرجاؤليماما
ؤ(076(ؤودرجاؤلحلمهاؤ 3133ستم يؤليم ياؤ 

وىذلؤهملؤااالؤوج دؤاالقاؤاد ؤلادليمبؤ لهداؤليدذلتؤ تكدمهمؤليدذلت ؤليمالامدا ؤليم(دلا (ؤوليمكعداؤليعكامداؤوهعدزيؤ
مدؤانمسلؤه لجوؤس ق ؤوػللولؤل ؤغلملزهؤ امؤل ؤؽلماد ؤقدمرللؤسدنؤليمكعداؤليعكامداؤ ادمممل ؤل ادا )ؤلدلنلادبؤذي ؤل ؤليد

ؤياؤ ق ؤشللؤهتلامهؤااالؤليممم ؤس ؤسمطاللتؤلحلملة 
 اانث( -اجلنس )ذكور  -العالقة بني اساليب محاية الذات واليقظة العقلية وفق متغري أ -اذلدف الرابع:

(ؤوامرجداؤ31005ل ؤسعلسلؤل رتللطؤألاليمبؤ لهداؤليدذلتؤوليمكعداؤليعكامداؤيدميؤليطالداؤليدذك رؤ ؤل لمتؤلينمل ن
(ؤو ادمممل ؤل خملدلرؤليمدل حؤاد ؤ3122(ؤوامرجداؤسعملرهداؤ 31220(ؤوسعلسلؤل رتللطؤياطالداؤل انثؤ 31026سعملرهاؤ 

(ؤوىدحؤغدريؤدليداؤلحادل مللؤوكؤدلؤه ضداوؤ0174جلمويمداؤ (ؤوىحؤلقلؤسدنؤليكمؤداؤليمل مداؤل31474ل ؤليكمؤاؤليمل ماؤل ت ااؤ 
ؤ(00لجلمولؤ 

 (الفرق يف العالقة بني اساليب محاية الذات واليقظة العقلية تبعاً للجنس43اجلدول )

 العدد اجلنس
معامل 
 االرتباط

الدرجة 
 الداللة اجلدولية القيمة التائية ادلعيارية

ؤ31026ؤ31005ؤ033ؤذك ر
ؤغريؤدللؤ0174ؤ31474

ؤ31226ؤ31220ؤ033ؤلانث
وهدددملؤذيددد ؤاادددالؤادددم ؤوجدددمودؤلخدددمالىؤاددد ؤليدددذك رؤول انثؤ ؤل ادددليمبؤلدلتدددمممساؤحلؤلهددداؤليدددذلتؤوهكعدددملةؤ

(ؤ ؤاددم ؤوجدد دؤاددمو ؤ ؤليمكعدداؤتلعددللؤ2323ليعكامداؤوقددمؤهعددزيؤلاؤلاددليمبؤليمن(ددالاؤل اددمهاؤولتدكددتؤسد ؤدرلادداؤلجلؤمادداؤ 
(ؤليدد ؤلضددلرتؤا جدد دؤاددمو ؤ ؤليمكعدداؤوياددلحلؤ2322(ؤوغنددموشؤ 2323وىددل ؤ ؤياسددناؤوملؤتمدددفؤسدد ؤدرلادداؤل اددمه

ؤليذك ر 
ؤ
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 -الصف الدراسي: -ب
(ؤوؤ31200(ؤوامرجددددداؤسعملرهددددداؤ 31236لضدددددلرتؤلينمدددددل نؤل ؤقمؤددددداؤسعلسدددددلؤل رتلدددددلطؤياطالددددداؤ ؤلياددددد ؤل ولؤ ؤ

مل ؤل خملددلرؤليمددل حؤااػددتؤليكمؤدداؤ(ؤوانددمؤلاددمم31340(ؤسعلسددلؤلرتلددلطؤ الدداؤليادد ؤليملادد ؤوامرجدداؤسعملرهدداؤ 31302 
(ؤا ؤل وؤه جدمؤادم ؤويادلحلؤ الداؤليملاد ؤوكؤدلؤه ضداوؤ0174(ؤلااالؤسنؤليكمؤاؤليمل ماؤلجلمويماؤ 21205ليمل ماؤل ت ااؤ 

ؤ(02لجلمولؤ 
 (معامل االرتباط والقيمة التائية لألساليب اليقظة العقلية تبعاً للصف الدراسي44اجلدول )

 معامل العدد الصف
 االرتباط

الدرجة ادلعيارية 
 دلعامل االرتباط

القيمة التائية 
 الداللة اجلدولية احملسوبة

ؤ31200ؤ31236ؤ033ؤلول
دللؤيالحلؤ الاؤؤ0174ؤ21205

ؤليا ؤليملا  ؤ31340ؤ31302ؤ033ؤرلا 
هتددةؤوهكعددملةؤوه(ددريؤذيدد ؤلاؤل ؤ الدداؤليادد ؤليملادد ؤلكثددمؤوامددللؤوقددمرةؤااددالؤلاددمممل ؤلاددليمبؤسمعددمدةؤحلؤلهدداؤذول

ليعكاماؤيالس رؤوقمؤهعزيؤذي ؤك هنةؤ ؤسمحااؤسنملماؤسدنؤلجللسعداؤوقدمؤلكمتدل لؤخداللؤتددلاالةؤ ؤليلمالداؤلجللسعمداؤلادليمبؤ
سمعمدةؤحلؤلهاؤذولهتةؤسنؤليملمهملتؤاضاللؤانؤتدلاالةؤس ؤليطالاؤسنؤاماللتؤسلماداؤشللؤالامؤااالؤتن ه ؤلاليمبؤلحلؤلهاؤ

ؤل غللاماؤوليتالما ؤيمهلةؤوهكعملةؤياس ل ب
ؤ(ؤلي ؤل لمتؤام ؤوج دؤامو ؤياا  2307وملؤتمدفؤس ؤدرلااؤلا ؤا ىؤولخمو ؤ 

 -التوصيات:
ؤلقلساؤورشؤاؤلؤيمعمه ؤليطالاؤ ألاليمبؤلدلتمممساؤحلؤلهاؤليذلت ؤ-
ؤلقلساؤدورلتؤتمرهلماؤياطالاؤيمنؤماؤل  مللهؤولدلالحعاؤول املعؤيمهلة ؤ-
ليمددمرهاؤليطالدداؤااددالؤليمدلاددلؤامؤددلؤامددنلةؤوتنؤمدداؤليكددمرةؤااددالؤلدل لجلدداؤواددم ؤليملددم)ؤسددنؤخدداللؤؤت(ددسم ؤلاضددلاؤىمالدداؤ-

ؤليزدرلتؤلدلممل ما 
ؤجعلؤلدل لق ؤليمعامؤماؤقمهلاؤيا لق ؤألاملدؤليطالاؤااالؤس لجلاؤلحلملة ؤ-

 -ادلقرتحات:
ؤلجملاؤدرلااؤس(لهباؤااالؤضمل لؤلجمؤلاماؤلخمي ؤ-
ؤاليمبؤلحلؤلهاؤليذلتماؤيميؤليطالا لجملاؤدرلااؤيمنؤماؤلؤ-
لجددملاؤدرلادداؤاددنؤلاددليمبؤ لهددداؤليددذلتؤواالقملددلؤمبمػددريلتؤلخددميؤ لحدددملثؤلحلمددلةؤليضددلغطا ؤليثكدداؤ يددندا ؤليادددااؤؤ-

ؤليندتما( 
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ؤل امؤلدؤااالؤليمكعاؤليعكاماؤ ؤانلاؤلينيلسنؤلي ؤ مؤسنؤليعمهمؤسنؤليع لىمؤل جمؤلاماؤوليندتما ؤ-
 ادلصادر

 ( ؤالملؤليممب ؤليكلىمة 0(:ؤسعسةؤساطاالتؤوسدلىمةؤليمعامةؤوليمعاة ؤليطلعاؤ 2337مة ؤرلميؤازهز ؤ إاملى  0
(:ؤليمكعداؤليعكامداؤواالقملدلؤ ادا )ؤليمدمدريؤليماامادحؤيدميؤ الداؤلجللسعداؤلدلمدد ق ؤدرلادملل ؤرلاداؤؤ2307لا ؤا ى ؤ اعدتؤدمحمؤولخدمو  ؤ   2

 ( 054-000( ؤ 20ليت ها ؤليعمدؤ كاماؤلي اماؤ إلمسلاماما ؤجلسعاؤقنلةؤ
(:ؤليطؤل منددداؤليندتدددماؤكؤمػدددريؤوادددمطؤاددد ؤليعالقددداؤاددد ؤل  مؤدددلاؤليددد  ينؤوليمضددداماؤ2305لاددد ؤىدددمروس ؤدادددمةؤدمحمؤلهددد )ؤوسعؤدددمؤلرحدددمة ؤ   0

 ( 222-063( ؤ 0( ؤليعمدؤ 20واا لؤ لهاؤليذلتؤيميؤحدعاؤليكمآ ؤليمم  ؤرلااؤجلسعاؤل قاالؤياعا  ؤل  تل ما ؤلعامؤ 
(:ؤليمكعاؤليعكاماؤواالقمللؤ يمالىماؤليندتماؤوج دةؤلحلملةؤل كلدؽلماؤيميؤ ال)ؤلجللسعاؤ2323ل امهؤل مؤحتنؤوىل ؤالمؤلحلدمل ؤ   2

 ( 233-043(ؤ 0 ؤض اؤتطلمفؤسنع ساؤليمعامةؤانؤاعم ؤلعااؤليعماماؤياكملسؤوليمك   ؤليعمد 
يعكامداؤواالقملدلؤ ينلد ضؤل كددلدؽلحؤيدمةؤ دال)ؤلجللسعداؤ ؤضد اؤاعدهؤلدلمػدريلتؤليمؽلػملامددا ؤ(:ؤليمكعداؤل2323هبنتدلوي ؤل دمؤامدمي ؤ   3

 ( 40-02(ؤ 56لعااؤلي ا ها ؤليعمدؤ 
(:ؤليمكعددداؤليعكامددداؤواالقملدددلؤ ادددليمبؤليدددمعاةؤدرلاددداؤسممل مددداؤاادددالؤامنددداؤسدددنؤ الددداؤكامددداؤليعاددد  ؤ2323ا يدعدددا ؤال (ددداؤورل مدددلؤاددد ؤادددالل ؤ   4

 سعاؤقلصميؤسم حؤورقاا ؤرالياؤسلجتمري ل جمؤلاماؤجبل
( ؤ56(:ؤليم جدددوؤضلددد ؤلحلمدددلةؤواالقمدددوؤمبمو ددداؤل انؤوليمكعددداؤليعكامددداؤيدددميؤ الددداؤكامددداؤلجللسعدددا ؤليعدددمدؤ 2323لجللمادددا ؤلجلددد ىمةؤاندددتؤالدددم ؤ   5
 0023-0062 ) 
الاةؤيادمملتؤذولتؤل القاؤليعكاماؤلدلم اطا ؤ(:ؤامانسنؤسك حؤيمنؤماؤسللرلتؤ لهاؤليذلتؤسنؤل 2304لحلتمين ؤاندهاؤليتممؤولخمو  ؤ   6

 ( 64( ؤ 23رلااؤكاماؤلي اماؤ ؤليعا  ؤليندتما ؤليعمدؤ 
ؤ-(:ؤليمكعاؤليعكاماؤوليضػ طؤليندتماؤول صللزؤل كدلدؽلحؤيدميؤ الداؤلجللسعدا ؤل موحداؤدكمد رلة ؤجلسعداؤدمحمؤخضدريؤ2322دغن ش ؤ  رة ؤ   7

 اتممة 
(:ؤ لهاؤليذلتؤواالقمللؤ يمسلىلؤل جمؤلاحؤيميؤ الاؤلجللسعا ؤرلااؤليلا ثؤلي ا هاؤوليندتما ؤ2302ليملضم ؤصدلاؤحلسمؤتمكح ؤ   03

 ( 274-253( ؤ 02ليعمدؤ 
(:ؤليمكعدداؤليعكامدداؤواالقملددلؤ يمضددلؤاددنؤلحلمددلةؤيددميؤامندداؤسددنؤلدلددملىك ؤسددنؤلجلنتدد  ؤرلادداؤدرلاددلتؤ2306ليتددمم ؤىددميؤمجددللؤدمحم ؤ   00

 ( 723-600( ؤ 2 دتما ؤليعمدؤ 
  ؤله لؤياطللاا ؤليكلىمة 0(:ؤدروسؤ ؤليكملسؤليندتح ؤط2302ضالتو ؤالسلاؤمسري ؤ   02
(:ؤليمكعدداؤليعكامدداؤواالقملددلؤ يمدددلاةؤليذلتمدداؤيددميؤامندداؤسددنؤ ددال)ؤكامدداؤلي امدداؤ يددمولدسح ؤرلادداؤليلاددبؤ2306لي(ددا ي ؤااددحؤدمحم ؤ   00

 ( 22-0( ؤ 07ليعاؤحؤ ؤلي اما ؤليعمدؤ 
(:ؤليمكعاؤليعكاماؤواالقمللؤ يمعل  ؤوليتا لؤل جمؤلاحؤل غلليبؤيميؤليطالاؤليمؤن ؤ ؤليا  ؤلعااؤليعماماؤ2320سم ؤ ليضلمل  ؤال  02

 ( 025-004( ؤ 00( ؤليعمدؤ 3ياعا  ؤو (مؤل جلث ؤرلااؤليعا  ؤلي ا هاؤوليندتما ؤلعامؤ 
 يعميب ؤاريوت ؤيلنل  (:ؤسعسةؤليعا  ؤليندتما ؤدلرؤليمل مؤل0766القل ؤالخم ؤ   03
 ل رد  ؤ– ؤدلرؤلدلتريةؤيان(م ؤاؤل ؤ0(:ؤسمخلؤلاؤسنلىنؤليلابؤ ؤلي اماؤوااةؤليندا ؤط2335اللس ؤدمحمؤخاملؤولخمو  ؤ   04
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ادم طؤ(:ؤليمكعاؤليعكاماؤواالقمللؤجبد دةؤلحلمدلةؤيدميؤ دال)ؤو ليلدلتؤكامداؤلي امداؤليمدضدما ؤرلاداؤل2320المؤلعمم ؤلمسلاؤالمؤليعزهز ؤ   05
 ( 407-434( ؤ 2يعا  ؤوان  ؤلي اماؤليمدضما ؤليعمدؤ 

(ؤواالقملدددلؤامدددلؤسدددنؤLanger(:ؤليمكعددداؤليعكامددداؤ ؤضددد اؤ عمهددداؤ صلدددمؤ 2323الدددمؤلدلطادددب ؤليتدددممؤلينضدددليلؤولهندددلسؤدمحمؤصدددد ت ؤ   06
 ( 073-024( ؤ 74مدؤ ( ؤليع47ل للهؤضل ؤليمما ؤولاا )ؤليمعاةؤو  عؤلي اماؤيماماؤلي اماؤجبلسعاؤا ىلج ؤرلامؤ 

(:ؤليمكعدداؤليعكامداؤواالقملدلؤ جللددمؤل  دعدليلؤيددميؤليعدلسا ؤ ؤرلدللؤلياددااؤليندتدما ؤرلادداؤ2322ليػملهلدا ؤزلؤد دؤدمحمؤول ددمؤالدمؤهللا ؤ   07
 ( 073-053( ؤ 2لجللسعاؤل االسماؤيامرلالتؤلي ا هاؤوليندتما ؤليعمدؤ 

مدداؤكؤنلددئؤ  امملرهدداؤل  دعليمدداؤيددميؤ ليلددلتؤجلسعدداؤلدلادد ؤالددمؤليعزهددزؤجبددمة ؤلعادداؤ(:ؤليمكعدداؤليعكا2322غدد دل ؤمسمدداؤانددتؤصددلحل ؤ   23
 ( 02-0( ؤ 2( ؤليعمدؤ 0ليتع دهاؤيامرلالتؤلي ا هاؤوليندتما ؤلعامؤ 

ااددالؤل مدداؤيددميؤؤ(:ؤاددمانسنؤل ددميؤسكدد حؤ ؤضدد اؤليداتددداؤلي لقعمدداؤيمنؤمدداؤليمكعدداؤليعكامدداؤوليمدمددريؤليكددل ة2323دمحم ؤو اؤدمحمؤصددلحل ؤ   20
 ( 453-424( ؤ 55ليطليبؤسعاةؤليداتداؤاماماؤلي اماؤجلسعاؤصا ل  ؤلعااؤلي ا ها ؤليعمدؤ 

(:ؤليمدمدددريؤلدلمددددملؤلين(دددطؤواالقمدددوؤجؤلهددداؤليدددذلتؤيدددميؤ الددداؤلجللسعددداؤ ؤلقادددمةؤؤ2307زلؤددد د ؤ دددوؤكدددم ؤاددد دؤواؤدددمؤلادددملىمةؤازهدددز ؤ   22
 ك ردامل ؤليعمل  

(:ؤل الل ؤلينتد ؤيامكعداؤليعكامداؤوليدذكلاؤل  دعدليلؤووجلداؤليضدلطؤ ؤليمنلدسؤ يم جدوؤضلد ؤلدلتدمكللؤ2320دملح ؤ لدلالحا ؤحنل ؤالمؤلي  20
 ( 004-47( ؤ 65( ؤليعمدؤ 0يميؤ الاؤلدلمحااؤليثل  ها ؤج 

 عاؤددا ؤليعمل  (:ؤليكملسؤليندتحؤ ؤلي اماؤوااةؤلينداؤلدلطلكاؤلدلمكزها ؤجلس2302لينعمؤح ؤسلنمؤدمحمؤالمؤليتملر ؤ   22
(:ؤ عدددمدتؤلي(مادددما ؤتممجدددا:ؤادددمجؤل دددمؤادددمجؤولخدددمو  ؤلذلمالددداؤلدلادددمهاؤياممدددل) ؤ0753ىددد ل ؤلؤويندددمزي ؤج ؤ   23
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