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 ٌجذشِغزخٍض 

ليتعدد ؼ ىًددٛ لي دلنف ليٓؿضددٟف ٘ ىلقدف نددّٟ لنعددنف لي دلنف ليٓؿضددٟف يدفٚ  ىحددٝ ليعددن  ٖدفؼ ليحسددل ليدٛ 

ليكٙٚ، ٘لصتخفٌ ليحنزل ليُٓٗح ليٙصؿٝ,٘ لشتُى َدتُع ليحسل ىًٛ  ىحٝ ليعدن  ليكدٙٚ ليُردنننّٟ ؾدٝ 

٘ليرددحن  ٘ليٓنشدد ّٟ ٘يهددل ليدٓضددّٟ يًُٙصددٍ  نطٙيددف لْفٞددف َ٘إصضددنا ليعدد لـ قيعددن  ليكددٙٚ ؾ ددف لي خددنو

٘ ددٍ , (  ىحددن, ٘ ددٍ لرتٟددنن َسددنؾاتٝ  نػددفلف ٘فٞددنيٛ(109(, ٘ليحددنيع ىددففٍٖ  2019 - 2018لي ٞنضددٝ  

( ٘لخ لء ليُعنَلا  ليعًُٟف ؾٝ صفـ ٘ثحنا 2017لصتخفٌ َكٟنس لي لنف ليٓؿضٟف ليُعف َّ قحى  ؾ زنِ

( يًس ددٙو ىًددٛ ليٓتددن ح ٘ ٙصددى ليحنزددل ئيددٛ  (SPSSز ددن ٟف ليُكٟددنس، ٘لصددتخفٌ ليحنزددل ليسكٟحددف لإ

 ل صتٓتنج ل  ٝ:

ٞتُٟز  ىحٙ ليعن  ليكٙٚ نأٍْٗ ُٞتًهدِٙ صدلنف ْؿضدٟف,٘لِ ٖٓنيدم ىلقدف لن حدند للا ف يدف َعٓٙٞدف ندّٟ  -

 ٘ليتسفٜ( يفٚ  ىحٝ ليعن  ليكٙٚ. -٘ليتسهٍ -لنعنف لي لنف ليٓؿضٟف  ل يتزلٌ

 . لي لنف ليٓؿضٟف: اٌىٍّبد اٌّفزبد١خ
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Abstract 

The aim of the research was to identify psychological hardness and a 

relationship between the dimensions of psychological hardness for athletes The 

researcher used the descriptive approach, and the research community included 

athletics athletes participating in the Iraqi Athletics Clubs and Institutions 

Championship for men, youth and juniors for both sexes for the sports season 

(2018 - 2019), and the number (109) players, and the provinces of (Baghdad and 

Diyala) were chosen, And the psychological hardness scale prepared by (Farhan 

2017) was used and scientific transactions were conducted in the validity and 

reliability of the scale, and the researcher used the statistical bag SPSS) to obtain 

the results and the researcher reached the following conclusion:Athletics players 

are distinguished by having psychological rigidity, and there is a significant 

correlation between the dimensions of psychological rigidity (commitment - 

control - and challenge) for athletics players. 
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 اٌفظً األٚي

 :اٌزؼش٠ف ثبٌجذش -1

 ِمذِخ اٌجذش ٚأ١ّ٘زٗ: 1-1

عف ىًٍ ليدٓؿش لي ٞنضدٝ َدّ ليُددن ا ليتدٝ  ضدٍٗ ؾدٝ  سكٟدف َتطًحدنا ل ؾد لف ن دٙنع ىنَدف ٘ليلىحدّٟ ٞ  

ن ٙنع رنصف َّ رلو  طٙٞ  ليعلقف َن نّٟ َن  طًحٕ ليؿعنيٟف لي ٞنضدٟف َ٘دن ٞضدعٛ ليدٛ  سكٟكدٕ ندى َدّ 

 دٙؾٟ  ننؾدف ًُٟف ليتفنٞحٟف يلىحّٟ صٙلء ننقيعن  ليؿ فٞف ل٘ ليدُنىٟف ىًدٛ زدف صدٙلء َدّ ليكن ُّٟ ىًٛ ليع

 ل َهنْنا ٘ ضخٟ ٖن َّ لخى لِ ٞسكف نٞنضٟٗن ل ْدنز ؾٝ ليُٓنؾضنا لي ٞنضٟف.

لي لنف ليٓؿضٟف َّ ليُٙلضٟع ليسفٞثف ؾٝ ىًٌٙ لي ٞنضدف ْاد ل يتأثٟ ٖدن ليؿعدنو ىًدٛ ليلىحدّٟ، ٘يٗد ل  عف 

زاٟت ننٖتُنٌ نحٟ  َّ قحى ليحنزثّٟ ؾٝ ل٠ْ٘ف ل رٟد ع ننىتحننٖدن لي نٟدزع لقصنصدٟف ليتدٝ  عتُدف ىًدٛ  ؾكف

لصددتخفلٌ لصددت ل ٟدٟنا زفٞثددف  ضددٍٗ ؾددٝ لصددتُ لنٞف ليٓرددند لي ٞنضددٝ يلىددت ٘ؾددٝ َختًددؽ ليُدددن ا َددّ 

 ُٓنؾضف.رلو صعٟٗن يتسكٟف َتطًحنا ليلىحّٟ ٘ ٙؾٟ  ننؾف ليُضتًزَنا ليض ٘نٞف يخٙض لي

يد ل  زلٞدف ل ٖتُددنٌ نفنلصدف لي ددلنف ليٓؿضدٟف ر ٙصددن ؾدٝ ىًُٟددف ليتدفنٞت ٘ليُٓنؾضددف, يُدن يٗددن َدّ  ُٖٟددف  

٘لصعف ننيٙقت ليسنض  "  ِ ليلىت قف ٞهِٙ َضتعفل نفْٟن َ٘ٗننٞن قحى ليُٓنؾضدف ٘يهدّ لثٓدنء ليُٓنؾضدف قدف 

فنٞحٟدف ليػٟد  َٓنصدحف َُدن ٞتعد ض ليدٛ ليُٙلقدؽ ٞؿكف ٖ ٔ ل َهنْٟنا ليحفٞٓدف ٘ليُٗننٞدف َدّ خد لء ليحٟ دف ليت

ليضنغطف "
 1)

، لل ْدف لِ  ىحٝ ليعن  ليكٙٚ ٞتع ضدِٙ ليدٛ ليهثٟد  َدّ ليضدػٙد ليٓؿضدٟف لثٓدنء ليُٓنؾضدف 

لنث  َّ ل يعن  ليدُنىٟف ٖ٘ ل ٞإفٜ ليٛ لصتٓؿنل ليطنقف, لل ٞتطًت ن و خٗدف لضدنؾٝ يلىدت ٞختًدؽ ىدّ 

دُنىٟددف, ؾًدد ل  نددف لِ ُٞتًددم ليلىددت لي ددلنف ليٓؿضددٟف نٗددفؼ ليٙصددٙو ليددٛ ليدٗددف ليُحدد ٘و ؾددٝ ل يعددن  لي

 ليٓتن ح ليُطًٙنف.

لل  عددف ل يعددن  ليؿ فٞددف ن ددٙنع ىنَددف ٘ليعددن  ليكددٙٚ ن ددٙنع رنصددف َددّ  ٖددٍ ل يعددن  ليتددٝ    خًددٙ َددّ 

 يٟى  ًدم ليُٙلقؽ ليضنغطف, ٖ٘ ٔ  دعى ليلىت ٘ليُفن   َنٌ  سفٞنا  ستٍ ىًدٍٟٗ َٙلخٗتٗدن َ٘سن٘يدف  د

 ليُٙلقؽ,٘ؾٝ ضٙء َن  كفٌ ؾنِ  ُٖٟف ليحسل  تدًٛ نن  ٝ:  

٘ليتٝ  عف َّ ليُٙلضٟع ليُُٗف نْٙٗن  عتحد  َدّ َع ؾف فنخف لي لنف ليٓؿضٟف يفٚ  ىحٝ ليعن  ليكٙٚ,  -

ل َد  ليد ٜ ٞضدٍٗ ؾدٝ ل ثد لء ليعًُدٝ يًحددنزثّٟ  ليٓؿضدٟف, لي دلنف يُٙضدٙ   ت دفٚ ليتدٝ ليكل دى ليحسدٙ 

ُٗتُّٟ نٗ ل ليُٙضٙىّٟ, لل ُٞهّ لِ ٞرهى ٖد ل ليحسدل لددننل َ خعٟدن يٗدٍ إخد لء لنسدن  لرد ٚ ىًدٛ لي

 ىٟٓنا َختًؿف.

َّ رلو َن  كفٌ ُٞهّ ليكٙو نأِ ليحسل ليسدنيٝ  ردهى  ُٖٟدف نحٟد ع ؾدٝ ىًُٟدف  طدٙٞ  ليعدن  ليكدٙٚ ؾدٝ  -

ّٟ ىًددٛ ليعًُٟددف ليتفنٞحٟددف ؾددٝ ٖدد ٔ َددّ رددلو ْتددن ح ٖدد ل ليحسددل يهددٝ ٞهددِٙ ىْٙددن  يلىحددّٟ ٘ليكددن ُليعدد لـ 

, ٘ند يم ٞضدٍٗ ؾدٝ ئغٓدنء َهتحدف نًٟدف ليت نٟدف ليحفٞٓدف ٘ىًدٌٙ لي ٞنضدف ؾدٝ َددنو  طحٟكدنا ليُكدنٟٞش ليؿعنيٟف

ليٓؿضٟف يفٚ  ىحٝ ليعن  ليكٙٚ ْا ل يكًف ليحسدٙ  ٘ليفنلصدنا ليضدننكف ليتدٝ لصدتخفَت يُثدى ٖد ٔ ليُكٟدنس 

 ىًٛ زف ىًٍ ليحنزل.

 :ش ِشىٍخ اٌجذ 1-2

لِ  سكٟددف ليُطنيددت ل ٞدننٟددف يلىحددّٟ  تطًددت  طددٙٞ  َٗددننل ٍٗ ٘لْؿعددن  ٍٗ ٘رحدد ل ٍٗ َ٘ضددنىف ٍٗ ىًددٛ 

ليتهٟؽ ؾٝ رٙض غُنن ليُٓنؾضنا َ٘ضدنٞ ع ليتطدٙن لي ٞنضدٝ ؾدٝ ليع د  ليسدفٞل، ٖ٘دٝ ئزدفٚ َادنٖ  

                                                
  1))

 دساعخ ِمبسٔخ فٟ اٌظالثخ إٌفغ١خ ث١ٓ الػجٟ دٚسٞ إٌخجخ ثىشح اٌمذَ ألٔذ٠خ ثغذادغؿٙنٜ، زهُت ىحف ليعزٞز: "  -

 .2012,خنَعف فٞنيٛ (،4(, ليُدًف  2َدًف ليعًٌٙ لي ٞنضٟف، ليعفف   "،
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ّ زٟدل لَهنْٟن دٕ ليتفنٞت ٘لقفلء ليٓن ح ىدّ ليعفٞدف َدّ ليعٙلَدى ليتدٝ ٞ خدع نعضدٗن ئيدٛ ليلىدت ْؿضدٕ َد

٘قفنل ٕ ليُختًؿف, ٘ئيٛ دحٟعدف ليتدفنٞت ٘لياد ٘ؼ ليُتسهُدف ؾدٝ َُننصدتٕ ٘ند يم ليحٟ دف ل ختُنىٟدف ليتدٝ 

ٞعٟرددٗن، نُددن لِ ليٙصددٙو ليددٛ ل فلء ل َثددى ٞدد  حا لن حندددن َحنشدد ل ننيُددفن  َ٘ددفٚ لَهنْٟن ددٕ ؾددٝ ئىددفلف 

 ل ٖفلؼ ليُ خٙع.  ليلىت قحى ٘ ثٓنء ٘نعف ليُٓنؾضف ليتٝ َّ شأْٗن لِ  سكف

٘ئِ لي دلنف ليٓؿضدٟف   ُٞهدّ  دنًٖٗدن ؾددٝ  ٜ ْردند نٞنضدٝ قْٗدن  عدف  زددفٚ ليُإشد لا ليتدٝ  ضدٍٗ ؾددٝ 

زٞددنفع ليتسددفٜ ٘لي ددُٙف نٗددفؼ ليٙصددٙو يدديفلء ل َثددى يٟهددِٙ ننيُضددتٙٚ ليُطًددٙ  يخددٙض ليُٓنؾضددف 

ليكدفنلا ليسكٟكٟدف يدٕ َدّ زٟدل  لي ٞنضٟف, ٘ليعهش ىٓف  دنًٖٗن ؾدنِ َضدتٙٚ لفلء ليلىدت ٞهدِٙ  فْدٛ َدّ

َّ٘ رلو ليحسل ؾٝ  ل يتزلٌ ٘ليتسهٍ ٘ليتسفٜ(, ٘ٞدعًٕ ٞرع  ننإزحند ىٓف رٙض ليُٓنؾضف لي ٞنضٟف، 

قًدف ليفنلصدنا ليتدٝ  ط قدت يٗد ل ليُٙضدٙ  ليسٟدٜٙ, يد ل ليفنلصنا ليضننكف ؾٝ ٖد ل ليُددنو  زدل ليحنزدل 

ف ٘زفٞل ٞٓضدٍ َع ليتطٙن ليسنصى ؾٝ ليعن  ليكدٙٚ ؾدٝ صعٛ ليحنزل يفنلصف ٖ ل ليُتػٟ  ٘ؾف ئدنن خفٞ

رددلو َسن٘يددف لإخننددف ىددّ  َ٘ددّ ٖٓددن  حًددٙنا يددفٚ ليحنزددل َرددهًف ليحسددل َددَّختًددؽ ليددف٘و ليُتكفَددف, 

 ليتضنؤ ا ليتنيٟف:

 ٖى  تٙلؾ  يفٚ  ىحٝ ليعن  ليكٙٚ صلنف ْؿضٟف؟ -

 ىحٝ ليعن  ليكٙٚ؟ٖى  ٙخف ىلقف لن حند نّٟ لنعنف لي لنف ليٓؿضٟف يفٚ   -

 :اٌجذش  ٘ذفب 1-3

 ليتع ؼ ىًٛ لي لنف ليٓؿضٟف يفٚ  ىحٝ ليعن  ليكٙٚ..1

 ليتع ؼ ىًٛ ليعلقف نّٟ لنعنف لي لنف ليٓؿضٟف يفٚ  ىحٝ ليعن  ليكٙٚ. .2

 :اٌجذش  ١خفشض  1-4

  ٙخف ؾ ٘ـ للا ف يف لز ن ٟف نّٟ لنعنف لي لنف ليٓؿضٟف يفٚ  ىحٝ ليعن  ليكٙٚ. -1

 :ِجبالد اٌجذش 1-5

  ىحٝ ليعن  ليكٙٚ  ؾ ف ليرحن ( ؾٝ َسنؾاتٝ نػفلف ٘فٞنيٛ.اٌّجبي اٌجششٞ:  1-5-1

 .25/6/2019 ليٛ 16/12/2018َّ  ُفعيًاٌّجبي اٌضِبٟٔ:  1-5-2

 .َلىت َ٘ضُنن ليضنزف ٘ليُٟفلِاٌّجبي اٌّىبٟٔ:  1-5-3

 اٌفظً اٌضبٟٔ

 ٗ ا١ٌّذا١ٔخ :اجشاءارِٕٙج١خ اٌجذش ٚ  -2

 :ِٕٙج اٌجذش 2-1

 لصتخفٌ ليحنزل ليُٓٗح ليٙصؿٝ ننقصًٙ  ليُضسٝ يُل ُتٕ ٘دحٟعف ليحسل.  

 :ِجزّغ اٌجذش ٚػ١ٕزٗ  2-2

لشددتُى َدتُددع ليحسددل ىًددٛ  ىحددٝ ليعددن  ليكددٙٚ ليُرددنننّٟ ؾددٝ نطٙيددف لْفٞددف َ٘إصضددنا ليعدد لـ قيعددن  

(, ٘ليحدنيع ىدففٍٖ 2019 - 2018ضدٝ  ليكٙٚ يؿ ف لي خنو ٘ليرحن  ٘ليٓنش ّٟ ٘يهل ليدٓضّٟ يًُٙصدٍ لي ٞن

(  ىحن, ٘ ٍ لرتٟنن َسنؾاتٝ  نػفلف ٘فٞنيٛ( َّ ليُرنننّٟ ؾٝ ليحطٙيف  ٍ لرتٟننٍٖ نط ٞكف ىُفٞف, 109 

٘شددًُت َسنؾاددف نػددفلف لقْفٞددف  ليدددٟ،، ٘ليرددعًف، ٘ل   ددن ا, ْ٘ؿددا ليٙصددا, ٘ليُفنصددف ليتخ  ددٟف(, 

(  ىحّٟ 6(  ىت َّ نػفلف, ٘ 25ْكّٟ، ٘فٞنيٛ(, لل ُٞثًِٙ  َ٘سنؾاف فٞنيٛ شًُت  ْفٞف  ليٙخٟٟٗف، ٘رن
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(  ىحدّٟ دحكدت ىًدٍٟٗ 6٘ دٍ لصدتحعنف  (  ىحدن , 25َّ فٞنيٛ ٖ٘دٍ ىٟٓدف ليحسدل, لَدن ىٟٓدف ليتطحٟدف نًػدت  

 .ليتد نف ل صتطلىٟف

 :أداح اٌجذش  2-3

 :ِم١بط اٌظالثخ إٌفغ١خ 2-3-1

 ٜ لىف ٕ لصتخفٌ ليحنزل َكٟنس لي لنف ليٓؿضٟف لي
 1)

٘دحكتٕ ىًٛ  ىحدٝ ليعدن  ليكدٙٚ لٜ٘ ل زتٟنخدنا  

, ٘ دتٍ ل خنندف ىًدٛ ؾكد لا ليُكٟدنس َدّ ( لنعدنف3َدٙز  ىًدٛ  ( ؾك ع، 29ليخنصف، لل  نيؽ ليُكٟنس َّ  

ليدفنخنا  ىٓدف   دسٟر ليُكٟدنس ٞدتٍ ئىطدنء لإخنندنالل شًُت ىحننلا لٞدننٟف ٘صدًحٟف  رلو ثلثف نفل ى،

( 87-29 لا ل ٞدننٟف ٘ليعهش يًؿك لا ليضدًحٟف, ٘لقت ندت ليفنخدف ليهًٟدف يًُكٟدنس َدن ندّٟ  ( يًؿك1, 2, 3 

 . فنخف 

 :طذق اٌّم١بط 2-3-1-1

  سكف ليحنزل َّ صفـ ليُكٟنس ىح  لي فـ ليانٖ ٜ.

 :اٌظذق اٌظب٘شٞ ٌٍّم١بط 2-3-1-1-1

ٖٙ َل ُف ليُكٟنس يُدن ٘ضدع ىُف ليحنزل ليٛ ليتسكف َّ صفـ ليُكٟنس ننصتخفلٌ لي فـ ليانٖ ٜ لي ٜ 

 َّ َفٚ ٘ضٙذ ليتعًُٟنا ٘صلزٟف ليعحننلا, ئل  ٍ ى ض ليُكٟنس ىًٛ

ىفف َّ ليخحد لء َدّ لٜ٘ ليخحد ع ٘ل رت دنن ضدُّ لرت دنن ىًدٍ ليدٓؿش لي ٞنضدٝ يػد ض  كُٙٞدٕ  

٘ليسهٍ ىًٛ صلزٟتٕ, ٘يتسكٟف لي فـ ليانٖ ٜ يلرتحننلا ٖ٘دٙ ْدٙ  َدّ لْدٙل  صدفـ ليُستدٙٚ, ٘قدف 

 %( َّ َٙلؾكف ليضنفع ليخح لء.    90زاٝ نٓضحف قفنٖن 

 :اٌزجشثخ االعزطالػ١خ 2-3-1-2

(  ىحدّٟ, ٘ دٍ لرتٟدننٍٖ َددّ َدتُدع ليحسدل, ٘نددنِ 6 دٍ  خد لء ليتد ندف ل صددتطلىٟف ىًدٛ ىٟٓدف قٙلَٗددن  

 ليٗفؼ َّ ليتد نف ٖٙ َن ٞأ ٝ:

 ليتع ؼ ىًٛ َل ُف ليؿك لا ليُعفع يٗ ل ليػ ض. -

 ذ ليؿك لا يًُضتدٙنف.َفٚ ٘ضٙ -

 :صجبد اٌّم١بط   2-3-1-3

 عف لقفلع ثننتدف للل  ىطدت ليٓتدن ح ْؿضدٗن ؾدٝ قٟنصدٗن يًادنٖ ع يُد لا ىفٞدفع 
 2)

٘نػٟدف ليس دٙو ىًدٛ ثحدنا 

(  ىحدن  ننرتحدنن ل٘يدٝ ثدٍ لىٟدف ل رتحدنن ْؿضدٕ نعدف 25ليُكٟنس قنٌ ليحنزل نتٙزٞع ليُكٟدنس ىًدٛ ىٟٓدٕ َدّ 

رتحددنن ل ٘و ىًددٛ ليعٟٓددف ْؿضددٗن, ٘نعددف خُددع ليحٟنْددنا  ُددت َعنيدتٗددن لز ددن ٟن ( لٞددنٌ َددّ ل 10َدد ٘ن  

( ٖ٘دد ل ٞددفو ىًددٛ ٘خددٙف 0,86ننصددتخفلٌ َعنَددى ل ن حددند ليحضددٟا يحٟ صددِٙ )ٗدد ا قُٟددف  ن( ليُستضددحف  

 لن حند ٘ننيتنيٝ ٘خٙف َعنَى ثحنا يًُكٟنس.

 :اٌٛعبئً اإلدظبئ١خ  2-4

( َّ لخى  ٞدنف ليٙصن ى لإز ن ٟف ليخنصدف نُتػٟد لا ليحسدل Spssلصتخفٌ ليحنزل ليح ْنَح لإز ن ٝ  

٘ ددٍ زضددن   ليٙصددا ليسضددننٝ, ٘ل ْسدد لؼ ليُعٟددننٜ, ٘قددنِْٙ ليٓضددحف ليُ ٙٞددف, َ٘عنَددى ل ن حددند ليحضددٟا 

( يعٟٓف ٘لزفع(Tيـ نٟ صِٙ(, ٘لرتحنن  
 3)  . 

                                                
 1)

اٌظالثخ إٌفغ١خ ٚػاللزٙب ثئػبلخ اٌزاد ٌذٜ الػجٟ أٌؼبة اٌمٜٛ ِٓ رٚٞ االدز١بجبد اٌخبطخ ؾ زنِ, صحن شنن : "  -

(, نًٟف ليت نٟف يًحٓنا, قضٍ ليت نٟف ليحفْٟف ٘ىًٌٙ لي ٞنضف, خنَعف 10(, ليُدًف  3", َدًف ىًٌٙ ليت نٟف لي ٞنضٟف, ليعفف  

 .2017,ليكنفصٟف
 2)

 .1990,"، َطحعف فلن ليسهُف يًطحنىف ٘ليٓر ، نػفلفاٌزم٠ُٛ ٚاٌم١بط"  ليعدًٟٝ، صحنذ زضّٟ ٘آر ِ٘: -
 3)

 .2001,(, َ  2", ليطحعف   االدظبء اٌزطج١مٟ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خىُ , دمحم صح ٜ ٘لر لِ: "  -
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 اٌفظً اٌضبٌش

 : ػشع ٚرذ١ًٍ إٌزبئج ِٕٚبلشزٙب -3

ليتددٝ ز ددى ىًٟٗددن ليحنزددل ٘يًتسكددف َددّ صددسف ؾ ضددٟف ليحسددل نصددفا ْتددن ح َكٟددنس نعددف خُددع ليحٟنْددنا 

 لي لنف ليٓؿضٟف يلىحٝ ليعن  ليكٙٚ, ٘ ٍ  سًٟى ليحٟنْنا ئز ن ٟن ىًٛ ليٓسٙ ليتنيٝ:

 :ػشع ٔزبئج  ِالءِخ ِم١بط اٌظالثخ إٌفغ١خ ٌؼ١ٕخ اٌجذش  3-1

ضددٟف يًعٟٓددف ىددّ د ٞددف َعنفيددف َعنَددى ل يتددٙلء لنلف ليحنزددل ليتأنددف َددّ َددفٚ َلءَددف َكٟددنس لي ددلنف ليٓؿ

 ( ٞحّٟ ليم.1يـ نننو نٟ صِٙ(, ٘ليدف٘و  

 (1اٌجذٚي )

 ٠ج١ٓ اٌّزٛعظ اٌذغبثٟ ٚاالٔذشاف اٌّؼ١بسٞ ٚإٌّٛاي ِٚؼبًِ االٌزٛاء إلجبثبد ػ١ٕخ اٌجذش

( لِ قُٟددف ليٙصددا ليسضددننٝ إخننددنا ىٟٓددف ليحسددل يلىحددٝ ليعددن  ليكددٙٚ, نًػددت 1ٞتحددّٟ َددّ ليدددف٘و      

ُددف ليُٓددٙلو ( فنخددف، ؾُٟددن نًدع ق4,497ٟ( فنخدف يً ددلنف ليٓؿضدٟف، ٘نددنْس لؼ َعٟددننٜ َكدفلنٔ  70,325 

 ( فنخف.0,59-( فنخف، ٘ىًٟٕ نًػت قُٟف َعنَى ل يتٙلء  73 

َُن صدحف  ردٟ  ليٓتدن ح ئيدٛ َل ُدف َكٟنصني دلنف ليٓؿضدٟف يًعٟٓدف، ٘ ِ ليتٙزٞدع لقد   ئيدٛ ليطحٟعدٝ، ئل     

ٞرٟ  
 1)

 ( ".1 ±  ئيٛ  ْٕ " ٞعف ل يتٙلء دحٟعٟن  ٘ل رتحننلا َل ُف يًعٟٓف ئلل ٘قع َعنَى ل يتٙلء نّٟ

 :ػشع ٔزبئج رم١١ُ دسجخ اٌظالثخ إٌفغ١خ ٌذٜ ػ١ٕخ اٌجذش  3-2

قخددى  كٟددٍٟ فنخددف َكٟنصني ددلنف ليٓؿضددٟف يددفٚ ىٟٓددف ليحسددل قددنٌ ليحنزددل ناٞدددنف فنخددف ليُتٙصددا ليؿ ضددٝ 

لل خدد ٚ لىتُددنف يًُكٟددنس  ،(، َ٘كننْتددٕ نفنخددف ليٙصددا ليسضددننٝ إخننددنا ىٟٓددف ليحسددل ىًددٛ ليُكٟددنس، 

( ٞحدّٟ 2ليهًٟف يًُكٟنس  صنصن  ؾٝ ليتع ؼ ىًٛ فنخف لي لنف ليٓؿضٟف يفٚ لؾد لف ليعٟٓدف ٘ليددف٘و   ليفنخف

  ؿنصٟى ليم.

 (2اٌجذٚي )

 ( sig)( اٌّذزغجخ ٚل١ّخ tٚل١ّخ اخزجبس ) ٌٍّم١بط  ٠ج١ٓ اٌّزٛعظ اٌذغبثٟ ٚاالٔذشاف اٌّؼ١بسٞ ٚاٌّزٛعظ اٌفشضٟ

 ٌؼ١ٕخ اٌجذش 

  (0.05 )*ِؼٕٛٞ ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ       

                                                
 1)

( ، 1"، فلن ليطًٟعف يًطحنىف ٘ليٓر ، ليطحعف  دظبئ١خاٌٛعبئً اٌزطج١م١خ فٟ اٌطشق اإل" :، دمحم ىًٝ ل د قدٝ -

  1980,نٟ ٘ا 
 

)*(
 :  ٛعظ اٌفشضٟ ٌٍّم١بطّزاٌ 

 ( 841 ،8991ػذد اٌجذائً)ػالٚٞ،  ÷ػذد اٌفمشاد  ×اٌجذائً أٚصاْ= ِجّٛع 

 

 اٌّؼبٌُ  اإلدظبئ١خ               

 اٌّمب١٠ظ

 

 اٌؼ١ٕخ

ٚدددددددددددددددذح 

 اٌم١بط
اٌّزٛعددددددددددددددظ 

 اٌذغبثٟ

ٔذدددددددشاف اال

 اٌّؼ١بسٞ
 إٌّٛاي

ِؼبًِ 

 االٌزٛاء

 0359- 73 43497 703325 دسجخ 25 اٌظالثخ إٌفغ١خ

       اٌّؼبٌُ  اإلدظبئ١خ      

 

 اٌّم١بط   

 اٌؼ١ٕخ
اٌٛعظ 

 اٌذغبثٟ

االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌّزٛعظ 

 اٌفشضٟ
ل١ّخ 

 (tاخزجبس)

ل١ّخ   

(sig) 

 0.000 173333 58 43497 703325 25 اٌظالثخ إٌفغ١خ



 

 

 

 
 
 

 

415 

 P- ISSN:2074 – 9465  (418) ٌٝإ( 409) ص ِٓ اٌظفذبد
E-ISSN:2706-7718                                      

 (30/6/2020) اٌؼششْٚ  اٌؼذد  –اٌّجٍذ اٌشاثغ  –ش٠بض١خ ِجٍخ جبِؼخ االٔجبس ٌٍؼٍَٛ اٌجذ١ٔخ ٚاٌ

َكٟددنس لي ددلنف ليٓؿضددٟف نًػددت ( لِ قُٟددف ليٙصددا ليسضددننٝ  خننددنا ىٟٓددف ليحسددل ىًددٛ 2ٞتحددّٟ َددّ ليدددف٘و  

 ( فنخف.4,497( فنخف، ٘ننْس لؼ َعٟننٜ قفنٔ  70,325 

٘ىٓف لرتحنن َعٓٙٞف ليؿ ٘ـ نّٟ ٘صا فنخنا ليعٟٓف، ٘ليٙصدا ليؿ ضدٝ يُكٟدنس لي دلنف ليٓؿضدٟف ليحنيػدف     

( ؾكددف نًػددت sig( فنخددف، لَددن قُٟددف  17,333( ليُستضددحف يعٟٓددف ٘لزددفع  t( فنخددف, ٘نًػددت قُٟددف لرتحددنن  58 

(، َُدن ٞدفو ىًدٛ ٘خدٙف ؾد ٘ـ 0.05(، ٖ٘ٝ قُٟف لصدػ  َدّ قُٟدف َضدتٙٚ ليخطدأ ليحنيػدف  0,000يًُكٟنس  

 َعٓٙٞف، ٘يُ ًسف ليٙصا ليسضننٝ.

٘ىٓدف ئخدد لء َكننْددف ندّٟ ليٙصددا ليسضددننٝ ٘ليُتٙصددا ليؿ ضدٝ يًُكٟددنس,  حددّٟ  ِ  ؾد لف ىٟٓددف ليحسددل َددّ     

٘ؾكددن  يُعددنٟٞ  ليُكٟددنس  لي ددلنف ليٓؿضددٟفىًددٍٟٗ ُٞتًهددِٙ فنخددف ىنيٟددف َددّ  ليلىحددّٟ ليدد ّٞ  ددٍ  طحٟددف ليُكٟددنس

ليُعف، ٘ٞعز٘ ليحنزل ليٓتن ح ليتدٝ  دٍ ليتٙصدى ليٟٗدن ليدٛ دحٟعدف ليؿعنيٟدف لي ٞنضدٟف  ليعدن  ليكدٙٚ( نْٙٗدن َدّ 

َٖددن ل يعددن  ليؿ فٞددف َ٘ن تطًحددٕ َددّ لفلء ؾدد فٜ, ؾضددل  ىددّ د ٞكددف ليتددفنٞت ٘ليُٓددنٖح ٘ليٙزددفلا ليتددٝ ٞتً كن

  ٕ ليلىت خعًتٕ  لنث  صلنف ٘لنث  قفنع ؾٝ  سُى َ٘ٙلخٗف ليعكحنا ٘ليُرهلا ليتٝ  تع ضٕ, ٘لثدننع قفنل د

ليهنَٓف ؾٝ خُٟع ليُٙلقؽ ليتٓنؾضٟف ليضنغطف ٖ٘ ل َن ٞدعى ليلىت لنثد  ؾعنيٟدف ؾدٝ َٙلخٗتٗدن نْٙدٕ ٞتعنَدى 

( ؾٝ نِٙ ل يعدن  ليؿ فٞدف  تضدٍ ؾٟٗدن 2004َع َ نفن ليضػا ن ٙنع َحنش ع, ٖ٘ ل ٞتؿف َع نلٜ  نل ت, 

نعددا لي ددؿنا ٘ليخ ددن   ليتددٝ  عددزز يددفٚ ليلىحددّٟ قددفنل ٍٗ ىًددٛ َٙلخٗددف ليضددػٙد ٘ليُثددنن ع ٘ليهؿددنذ 

٘ليهؿنءع َّ رلو ليعُى ىًٛ فىٍُٗ ٘ س ٞ  نى َنُٞتًهِٙ َّ دنقف ٘لَهنْٟنا يح و لق ٛ خٗف ٘ليٙصٙو 

ليٛ ليُضتٙٚ لي ٜ ٞٓرفٔ ليلىت يٓؿضٕ. 
 1) 

( لِ لي ددلنف ليٓؿضددٟف  ددإث  ؾددٝ  ؿهٟدد  ليؿدد ف ٘ئفنلنددٕ ييزددفل  2018ٖ٘دد ل َنٞرددٟ  ليٟددٕ  ٞضددن  ليددحط،,   

ٕ  ؾددٝ َٙلخٗدف لقزددفل  ليضدنغطف ؾتتػٟدد   ليضدنغطف ؾٗددٝ  ٙخٗدٕ ليددٛ ليتؿهٟد  نط ٞكددف ئٞدننٟدف َعتكددفل  نكفن د

رح ع  دعًٕ ٞٓا  ييزدفل  نأْٗدن ْا  ٕ ٘  حر  نث  ٘لقعٟف ننيٓضحف ييزفل  ليضنغطف، ٖ٘ٓن ٞهتضت ليؿ ف 

ؾ صف يًُٓٙ ٘ليتطٙٞ . 
 2) 

 :اٌزؼشف ػٍٝ ػاللخ جٛدح اٌج١ئخ اٌزذس٠ج١خ ثأثؼبد اٌظالثخ إٌفغ١خ ٌذٜ ػ١ٕخ اٌجذش 3-3

 (3اٌجذٚي )

 ٠ج١ٓ ِظفٛفخ االسرجبطبد اٌج١ٕ١خ اٌجغ١طخ )ث١شعْٛ( 

 ٕخ اٌجذشث١ٓ أثؼبد اٌظالثخ إٌفغ١خ )االٌزضا3َ اٌزذى3ُ اٌزذذٞ( ٌذٜ ػ١

 ليتسفٜ   ليتسهٍ   ل يتزلٌ   ليُتػٟ لا    

   1 ل يتزلٌ

  1 0,069 ليتسهٍ

 1 0,155 0,080 ليتسفٜ

 (.03380ٚل١ّخ ) س( اٌجذ١ٌٚخ ) 23(= 2-( ٚثذسجخ دش٠خ )0305ْ*ِؼٕٛٞ ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ )

يٓؿضدٟف, ؾكدف نًػدت قُٟدف   ن( ( ٞتحدّٟ لِ ٖٓدنل لن حدند غٟد  َعٓدٜٙ ندّٟ لنعدنف لي دلنف ل3َّ ليددف٘و      

( فنخددف ٖ٘ددٝ لصددػ  َددّ قُٟددف  ن( ليدف٘يٟددف ليحنيػددف 0,069ليُسضددٙنف نددّٟ نعددفٜ  ل يتددزلٌ, ٘ليددتسهٍ(  

( فنخدف ٖ٘دٝ لصدػ  0,080(، نُٟٓن نًػت قُٟف   ن( ليُسضدٙنف ندّٟ نعدفٜ  ل يتدزلٌ, ٘ليتسدفٜ(  0,304 

( فنخف ٖ٘دٝ لٞضدن  0,155عفٜ  ليتسهٍ, ٘ليتسفٜ(  َّ قُٟف  ن( ليدف٘يٟف, لَن قُٟف   ن( ليُسضٙنف نّٟ ن

                                                
 1)

 .2004,ع نٝ , ليكنٖ عفلن ليؿه  لي",  رذس٠ت اٌّٙبساد إٌفغ١خ ٚرطج١مبرٙب فٟ اٌّجبي اٌش٠بضٟ" نل ت, لصنَف ننَى:  -
 2)

"، فبػ١ٍخ ثشٔبِج اسشبدٞ ٔفغٟ د٠ٕٟ ٌشفغ ِغزٜٛ اٌظالثخ إٌفغ١خ ٌذٜ صٚجبد اٌشٙذاءليحط،، ئصلٌ دمحم ىًٝ: "  -

 .2018,نصنيف َنخضتٟ  َٓرٙنع، نًٟف ليت نٟف، ليدنَعف لإصلَٟف نػ ع
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لصػ  َّ قُٟدف  ن( ليدف٘يٟدف, لل ٞاٗد  لِ ليعلقدف ندّٟ ل نعدنف ننْدت خُٟعٗدن غٟد  َعٓٙٞدف نُدن َحدّٟ ؾدٝ 

 ليدف٘و  ىلٔ.

٘ٞعدز٘ ليحنزددل ليٓتددن ح ليتددٝ  ٙصددى ليٟٗددن نعددفٌ ٘خددٙف ىلقددف لن حددند نددّٟ ل نعددنف ليددٛ لِ لي ددلنف ليٓؿضددٟف 

 ٟف ليلىدت ٘ىلقتدٕ ليتؿنىًٟدف َدع ليحٟ دف ٘نسضدت ليُٙلقدؽ ليتدٝ ٞتعد ض يٗدن َ٘ٓٗدن َٙلقدؽ َت ًف نرخ

ليتفنٞت ٘ليُٓنؾضف, رنصف ىٓفَن  رهى  ًم ليُٙلقؽ  ٗفٞفل يٕ, ؾتدعى ليلىت   ًٞتزٌ  دنٔ ْؿضدٕ ٘لٖفلؾدٕ 

خٗدٕ َددّ لزددفل  ٘قُٟدٕ ٘زتددٛ ل رد ّٞ َددّ زٙيددٕ, نُدن لْددٕ يفٞددٕ لىتكدنف نعددفٌ قفن ددٕ ىًدٛ ليددتسهٍ ؾُٟددن  ٙل

٘ سُددى َضددإ٘يٟف ٘ ضددٟ  ل زددفل  ٘ىددفٌ ليكددفنع ىًددٛ ليُٙلخٗددف ليؿعنيددف يًضددػٙد, ىٓددفٖن ٞرددع  ليلىددت 

( 2012ننيضعؽ ؾٝ قفنل ٕ, ٘ننيتنيٝ صٟتدٓت ليتسفٜ َ٘ٙلخٗف لي عٙننا, ٖ٘ ل َن ٞرٟ  ليٟدٕ  غؿدٙنٜ, 

ليتٝ  دإفٜ ليدٛ لصدتٗلل ليطنقدف  لِ لي لنف ليٓؿضٟف يٗن لُٖٟف نحٟ ع يلىحّٟ ٘رنصف ؾٝ ضػٙد ليُٓنؾضف

ليحفْٟف ٘ليٓؿضٟف ليُتُثًف نأنعنفٖن  ل يتزلٌ, ٘ليتسهٍ, ٘ليتسفٜ( ٘ليضعٝ ليدٛ نؾعٗدن َدّ لخدى زٞدنفع ليتسدفٜ 

٘لي ُٙف ٘ل نلفع زٟل  ضنىف ليلىت ليٛ ل فلء ل َثى ؾٝ ليُٓنؾضنا.
 1) 

 اٌفظً اٌشاثغ

 :االعزٕزبجبد ٚاٌزٛط١بد -4

 :االعزٕزبجبد 4-1

 ٞتُٟز  ىحٙ ليعن  ليكٙٚ نأٍْٗ ُٞتًهِٙ صلنف ْؿضٟف. .1

٘ليتسدفٜ( يدفٚ  -٘ليدتسهٍ -   ٙخف ىلقف لن حند للا ف يف َعٓٙٞف نّٟ لنعنف لي لنف ليٓؿضٟف  ل يتدزلٌ .2

  ىحٝ ليعن  ليكٙٚ.

 :اٌزٛط١بد 4-2

َ٘خطدا يٗدن َضدحكن ٘ ٓؿٟد ٖن  ض ٘نع  ٓاٍٟ ليٟف ليعُى ؾٝ ل ْفٞف لي ٞنضٟف ٘ؾف  ٙقٟتنا زَٟٓف َسدففع .1

 ٘ل يتزلٌ نٗن َّ قحى ليكن ُّٟ ىًٛ ليعًُٟف ليتفنٞحٟف.

ضدد ٘نع  عزٞددز ليسنيددف ليٓؿضددٟف يً ٞنضددٝ َددّ رددلو ندد لَح لنشددنفٞف  ٗددفؼ ليددٛ زٞددنفع ليددٙىٝ ٘ سُددى  .2

 ليُضإ٘يٟف َّ٘ ثٍ زٞنفع فلؾعٟتٕ ْسٙ ل ْرطف لي ٞنضٟف ليُختًؿف ن ٙنع ؾعنيف.

يُعضه لا ليتفنٞحٟف ليخننخٟف يزٞنفع قفنلا ليلىحّٟ ٘ليتسفٜ ؾدٝ ليُٓنؾضدنا َ٘دّ ثدٍ ض ٘نع  ٙؾٟ  ل .3

  سكٟف ل ْدنز.

 اٌّظبدس

"، فلن ليطًٟعددف يًطحنىددف ٘ليٓردد ، اٌٛعددبئً اٌزطج١م١ددخ فددٟ اٌطددشق اإلدظددبئ١خ" . ل د قدددٝ، دمحم ىًددٝ :1

 . 1980( ، نٟ ٘ا ,1ليطحعف  

شٔدبِج اسشدبدٞ ٔفغدٟ د٠ٕدٟ ٌشفدغ ِغدزٜٛ اٌظدالثخ إٌفغد١خ ٌدذٜ فبػ١ٍخ ث. ليحط،، ئصلٌ دمحم ىًٝ: " 2

 .2018"، نصنيف َنخضتٟ  َٓرٙنع، نًٟف ليت نٟف، ليدنَعف لإصلَٟف نػزع,صٚجبد اٌشٙذاء

فلن ليؿهد  ليع ندٝ ",  رذس٠ت اٌّٙبساد إٌفغ١خ ٚرطج١مبرٙب فٟ اٌّجبي اٌش٠بضٟ" . نل ت, لصنَف ننَى: 3

 .2004, ليكنٖ ع,

"، َطحعدددف فلن ليسهُدددف يًطحنىدددف ٘ليٓرددد ، اٌزمددد٠ُٛ ٚاٌم١دددبط"  ، صدددحنذ زضدددّٟ ٘آرددد ِ٘:. ليعدًٟددد4ٝ

 .1990نػفلف,

                                                
 1)

 .2012َ فن صحف لن ٔ ، غؿٙنٜ، زهُت ىحف ليعزٞز:  -
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(, 2", ليطحعددددف   االدظددددبء اٌزطج١مددددٟ اٌزشث١ددددخ اٌجذ١ٔددددخ ٚاٌش٠بضدددد١خ. ىُدددد , دمحم صددددح ٜ ٘لردددد لِ: " 7

,  َ2001 . 

ٞ إٌخجدخ ثىدشح دساعدخ ِمبسٔدخ فدٟ اٌظدالثخ إٌفغد١خ ثد١ٓ الػجدٟ دٚس. غؿٙنٜ، زهُت ىحدف ليعزٞدز: " 8

 .2012(، خنَعف فٞنيٛ,4(, ليُدًف  2َدًف ليعًٌٙ لي ٞنضٟف، ليعفف   "، اٌمذَ ألٔذ٠خ ثغذاد

اٌظالثخ إٌفغد١خ ٚػاللزٙدب ثئػبلدخ اٌدزاد ٌدذٜ الػجدٟ أٌؼدبة اٌمدٜٛ ِدٓ رٚٞ . ؾ زنِ, صحن شنن : " 10

(, نًٟدف ليت نٟدف يًحٓدنا, قضدٍ 10 (, ليُدًدف 3", َدًف ىًدٌٙ ليت نٟدف لي ٞنضدٟف, ليعدفف  االدز١بجبد اٌخبطخ 

 .2017ليت نٟف ليحفْٟف ٘ىًٌٙ لي ٞنضف, خنَعف ليكنفصٟف,

 (1اٌٍّذك )

 ِم١بط اٌظالثخ إٌفغ١خ

 اثذا اد١بٔب دائّب اٌفمـشح د

    ٕ٘بن اٌزضاَ ٚاضخ ثزٕف١ز سعبٌخ اٌفش٠ك ٚأ٘ذافٙب 1

    اعزضّش اِىب١ٔبرٟ ثطش٠مخ ِغؤٌٚخ رجبٖ صِالئٟ 2

    أخز صِبَ اٌّجبدسح فٟ ِجبي اعزذذاس ا٘ذاف ٌٕفغٟ والػت اعؼٝ إٌٝ 3

    اٌجأ إٌٝ رذًّ اٌّخبطشح ثؼّذ اٌٙض٠ّخ اٌزٟ أب عججٙب  4

    أجذ اٌذٍٛي إٌّبعجخ ٌٟ اصٕبء إٌّبفغخ اٌش٠بض١خ 5

    اسٜ أخفبع ِغزٜٛ ادائٟ اٌفٕٟ عجت ٘ض٠ّزٟ فٟ إٌّبفغخ  6

    ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌظبدسح ِٓ فش٠مٟ اٌش٠بضٟأظٙش اٌزضاِب ربِب ثبألٔظّخ  7

    اِزٍه اٌمذسح فٟ اٌّذبفظخ ػٍٝ ٚصٟٔ 8

    اشؼش ثبالٔغجبَ ِغ صِالئٟ داخً اٌفش٠ك فٟ إٌّبفغخ 9

    ٕ٘بن جٙذ ٚاضخ ِٓ لجٍٟ فٟ دػُ فش٠مٟ ٚصِالئٟ ِٓ اجً اٌفٛص فٟ إٌّبفغبد 10

ْْ وبٔذ ٔزبئجٙب .11     غ١ش ِضّٛٔخ اٌؼٛائذ ارمجً اٌّجبدساد اٌجذ٠ذح ٚإ

    ادبٚي اْ ال أشؼش ثبٌمٍك فٟ اصٕبء إٌّبفغخ .12

    ٕ٘بن اٌزضاَ ِغزّش ِٓ لجٍٟ فٟ اٌذضٛس ِٛاػ١ذ اٌزذس٠جبد لجً اٌّٛػذ اٌّمشس .13

    رمجً اٌٙض٠ّخ فٟ اٌّجبساح ٠شىً ػٕظشاً جٛ٘ش٠بً فٟ اعزشار١ج١زٟ ٌزذم١ك إٌجبح .14

    ث١ٕٟ ٚث١ٓ صِالئٟ داخً إٌبدٞرٛجذ سٚح اٌزؼبْٚ  .15

    أشؼش ثبٌشغجخ ٚاالعزؼذاد فٟ ِٛاجٙخ إٌّبفظ .16

    اسوض فٟ اٌزّبس٠ٓ ٌغشع اٌفٛص فٟ إٌّبفغخ .17

    ٌذٞ اٌمذسح ػٍٝ اٌزخط١ظ ٌٍزذىُ فٟ ادذاس إٌّبفغخ ٌزذم١ك االٔجبص اٌش٠بضٟ .18

    ٛط إٌّبفغخ ثّب ٠فٛق رٛلؼبرُٙاعزط١غ رٍج١خ ادز١بجبد فش٠مٟ  ٌٍزغٍت ػٍٝ ضغ .19

    اػًّ ػٍٝ إداِخ اٌغٍٛن اٌم٠ُٛ ألوْٛ لذٚح ٌغ١شٞ ِٓ اٌالػج١ٓ فٟ إٌبدٞ .20

    اٌزؼبًِ األخاللٟ ٘ٛ اٌغّخ ا١ٌّّضح ٌؼاللبرٟ ِغ صِالئٟ فٟ إٌبدٞ .21

    اعزغًٙ ِٛاجٙخ اٌخظُ فٟ إٌّبفغخ .22

    ألعجبة خبطخ ثٟ اْ عجت ٘ض٠ّزٟ فٟ اٞ ِٕبفغخ رشجغ .23
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    اِزٍه اٌمذسح ٌألٔفبق ػٍٝ ػالجٟ ػٕذ اطبثزٟ  .25

    ٠ٕزبثٕٟ اٌخٛف ِٓ اإلطبثخ فٟ إٌّبفغخ .26
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