
ُاة واإلجناص األكادميٍ لذي الطالباث  ٍ وعالقته جبىدة احل الزكاء الشوح
 املعلواث باجلاهعت

 د.أهل عبذ الكشَن قاسن َىنس
 أستار هساعذ جباهعت امللك فُصل

 باملولكت العشبُت السعىدَت 

 :هقذهت البحج
رة اقبيػػ  ُيعػػد ذكػػذالر ذكرمفػػم حديػػـم فػػديثه م فػػد حدػػلايـ ابػػـ ذكػػددس ذ ي ػػل مه  يػػم  ػػد     

تسلاـ  م تدحي  ذكمام ذكذذتمه محمذ ي  ذكحشاالت ذكحختبد  م دلر ذكحعدى ذكشخصػم كخدػض 
ذكسػبمؾ ذكسػب م   لحػ  اال ػلت ذ تحلايػ  دل فػ ه كػػذكؾ يحاددػل حػف م ػح   علكدػل مفيلتدػل  ػػم 

 سيلؽ حلدح كبحعدى.
حًل ا يرًذ  م ذكعبـم احل ُيعد حصطبح  مدة ذكفيلة حف ذكحدلايـ ذكفديث  ذكتم دلكت ذاتحل     

ذكط يعي  مذ دسلدي ه مام حديمـ ديدلحيًل يت حف ذكاثير حف ذكحامدلت ذكذذتي  مذال تحلاي  
 مذكددسي ه ميددرج تفتيل اؿ ادلصر ذكصف  ذكددسي  ذ ي ل ي .

دفم تفصيبيل  ذكطلك  ديحم حتأثر  عدة امذحؿ كيل تأثير ابى  دذر لميعد ذكإلد لز ذألا    
ي  فيث إديل إفدى حامدلت ذكشخصي  ذكتم ياتس يل ذكدرد حف ذك يئ  ذال تحلاي  حثؿ ذكدذ ع

ذكتم يعيش  ييل ميتدلاؿ حعيل احل  ديل ُتعد حتغيرًذ ديدلحيًل  م ذكشخصي ه كذكؾ  إف درذس  
 ذ د لز ذألالديحم يعت ر الـ كتأثيره  لكسبب مذ ي لب ابى تقدـ ذكح تحح متطمره.

س  شريف  حيح  حف شرذئح ذكح تحح ماـ ذكطلك لت ذكحعبحلته متعت ر كذكؾ تدلمكت ذكدرذ    
حالدلتيل  اذه ذكحرفب  حف ذكحرذفؿ ذكحيح   م فيلة ذكطلك   فيث تُ رز  ييل  درذت ذكطلك   مذ 
مطريق  ذست ل تيل كبحمذ ؼ ذكحختبد   م فيلتيل ذكيمحي ه كذكؾ الف ال د حف ذ اتحلـ 

  ذكتم ستحلرس حيد  ذكتدريس  لكرم   ألديل حيد  حف  لكديمض مذكر م  لكطلك   ذكحعبح
 صعب ذكحيف ذكتم تفتلج إكى  يد  ددم مددسم ماص م مذالر رمفم م مدة فيلة الكي  
مشخصي  حتزد  محتمذ ق  محايد  ذ تحلايًل محيديًل حح حف فمكيل  م ذكحدظمح  ذكتر مي  

 تحح مسيعتحد ابييف  م دحمه مذكتعبيحي  مذكح تحعي ه  يف رايزة  سلسي  حف رالئز ذكح
 متطمره.
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م م  مر حل تقدـ  لرت حدطقي  إي لد ذكعال    يف ذكذالر ذكرمفم مااًل حف  مدة ذكفيلة 
 مذ د لز ذألالديحم كدى ذكطلك لت ذكحعبحلت.

 هشكلت الذساست:
حح ظيمر حصطبح ذكذالر ذكرمفم محفلمكػ  ذسػتخدذحف  ػم ح ػلؿ ذ رشػلد ذكددسػم مدمره 

كحشػػػاالت ذكحختبدػػػ  مذكشػػػعمر  أاحيػػػ  حديػػػـم  ػػػمدة ذكفيػػػلة ألدػػػف  حػػػر دسػػػ مه فيػػػث كحمذ يػػػ  ذ
ذرت لطػػػػف  ػػػػلكدرد حثػػػػؿ ذكحديػػػػـم ذ ي ػػػػل م كبػػػػذذته مذكر ػػػػل اػػػػف ذكفيػػػػلة ماػػػػف ذكعحػػػػؿه مذكفيػػػػلة 
ذال تحلايػػػ ه مذكسػػػعلدة ذكتػػػم يشػػػعر  يػػػل ذكدػػػرده احػػػل يػػػرت ط  ػػػ عض ذكعمذحػػػؿ ذكحم ػػػماي  ذكتػػػم 

مى ذكتعبػيـه مذكفلكػ  ذكصػفي ه م يػر ذكػؾ حػف ذكعمذحػؿ ذكتػم يحاف  ف تالفظ متقلس حثلؿ حست
 تؤثر  م ذكدرد.

ُتعد ذكطلك ػ  ذكحعبحػ  حفػمرًذ  سلسػيًل  ػم د ػلح ذكعحبيػ  ذكتر ميػ  متفقيػؽ ذألاػدذؼ ذكحر ػمة 
حديػػل مذكػػؾ كحػػل تقػػـم  ػػف حػػف حسػػلادة ذألطدػػلؿ ابػػى ذكدحػػم ذكشػػلحؿ ذكحتالحػػؿ حػػف ال ػػ   مذدػػب 

ـز ذالاتحلـ  لكطلك   ذكحعبح  م فث اؿ حل يتعبػؽ  يػل حػف امذحػؿ شخصيلتيـ ذألحر ذكذي يستب
 تؤثر  م  دذئيل ذألالديحم.

الفظت ذك لفث  حف خػالؿ ذكتػدريس   لحعػ  ذكحبػؾ  يصػؿ متعلحبيػل حػح ذكطلك ػلت  م ػمد 
 ػػرمؽ  رديػػ   ػػيف ذكطلك ػػلت  ػػم ذالد ػػلز ذألاػػلديحم ححػػل اػػزز كػػدييل ذكر  ػػ   ػػم درذسػػ  ذكػػذالر 

  ااًل حف  مدة ذكفيلة مذ د لز ذألالديحم.  ذكرمفم ماال تف
م ػػم فػػدمد إطػػالع ذك لفثػػ  تم ػػد دػػدرة حػػف ذك فػػمث مذكدرذسػػلت ذكعر يػػ  ذكتػػم تيػػدؼ إكػػى 

 حعر   ذكعال    يف ذكذالر ذكرمفم مااًل حف  مدة ذكفيلة مذ د لز ذألالديحم.
 مكذذ تت بمر حشاب  ذكدرذس  ذكفلكي   م ذكسؤذؿ ذكرئيس ذكتلكم:

 ػػػ  ذكػػػذالر ذكرمفػػػم   ػػػمدة ذكفيػػػلة مذ د ػػػلز ذألاػػػلديحم كػػػدى ذكطلك ػػػلت ذكحعبحبػػػت حػػػل اال
  لك لحع .

 ميتدرع اف اذذ ذكتسلؤؿ ذكرئيس ح حما  حف ذألسئب  ذكدراي  ذكتلكي :
اػؿ تم ػد اال ػ   ػػيف ذكدر ػ  ذكابيػ  كبػػذالر ذكرمفػم م ػيف ذكدر ػػ  ذكابيػ  ك ػمدة ذكفيػػلة  -

  لحع  ذكحبؾ  يصؿ؟كدى ايدف حف ذكطلك لت ذكحعبحلت  
اػػػؿ تم ػػػد اال ػػػ   ػػػيف ذكدر ػػػ  ذكابيػػػ  كبػػػذالر ذكرمفػػػم م ػػػيف ذكدر ػػػ  ذكابيػػػ  كإلد ػػػلز  -
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 ذألالديحم كدى ايدف حف ذكطلك لت ذكحعبحلت ك لحع  ذكحبؾ  يصؿ؟
اػػػػؿ تم ػػػػد اال ػػػػ   ػػػػيف ذكدر ػػػػ  ذكابيػػػػ  ك ػػػػمدة ذكفيػػػػلة م ػػػػيف ذكدر ػػػػ  ذكابيػػػػ  كإلد ػػػػلز  -

 ذكحعبحلت ك لحع  ذكحبؾ  يصؿ؟ ذألالديحم كدى ايد  حف ذكطلك لت
اػػػػػؿ تم ػػػػػد  ػػػػػرمؽ  ػػػػػيف حتمسػػػػػطلت در ػػػػػلت ذكطلك ػػػػػلت ذكحعبحػػػػػلت حرتدعػػػػػم ذ د ػػػػػلز  -

ذألاػػلديحم محتمسػػطلت در ػػلت ذكطلك ػػلت ذكحعبحػػلت حدخد ػػم ذ د ػػلز ذألاػػلديحم  ػػم ذكػػذالر 
 ذكرمفم؟
اؿ تم د  رمؽ  يف حتمسطلت در لت ذكحعبحلت حرتدعم ذ د لز ذألالديحم محتمسػط  -

 ر لت ذكطلك لت ذكحعبحلت حدخد م ذ د لز ذألالديحم  م  مدة ذكفيلة؟د
  ادذؼ ذكدرذس :

 تيدؼ ذكدرذس  ذكفلكي  إكى حل يبم:
حعر ػػػػ  حسػػػػتمى ذكػػػػذالر ذكرمفػػػػم كػػػػدى ذكطلك ػػػػ  ذكحعبحػػػػ  ماال تػػػػف  حسػػػػتمى  ػػػػمدة ذكفيػػػػلة 

 مذ د لز ذألالديحم.
 أهوُت الذساست: 

 احل:تتفدد  احي  ذكدرذس  حف خالؿ  لد يف 
 ذألاحي  ذكدظري : -  

ذكطلك ػػػلت ماػػػـ  تتفػػػدد ذألاحيػػػ  ذكدظريػػػ  كب فػػػث ذكفػػػلكم  ػػػم تدلمكيػػػل كشػػػريف  الحػػػ  حػػػف
ذكطلك لت ذكحعبحلت مكقسـ حف ذأل سلـ ذكيلح  مام  سـ ريلض ذألطدػلؿ فيػث ُيخػرج حعبحػلت 

ابػى شخصػي  تتعلحؿ حح  اـ م صعب حرفب  احري  كحػل كحعبحػ  ريػلض ذألطدػلؿ حػف تػأثير 
 لؿ متمذ قيـ ذال تحلام  يحل  عد م ى فيلتيـ ذكحستق بي .ذألطد
ذكتػم تدلمكػت  – م فدمد حل  طبعت ابيف ذك لفث  -م مد ددرة  م ذكدرذسلت ذكعر ي   -1

 ذكذالر ذكرمفم ماال تف  ااًل حف  مدة ذكفيلة مذ د لز ذألالديحم.
ذي يحاددػل إكقلر ذك مر ابى  احي  ذكذالر ذكرمفم  ػم ح ػلؿ ذكصػف  ذكددسػي   يػم ذكػ -2

حػػف م ػػح   علكدػػل مفيلتدػػل  ػػم سػػيلؽ حػػلدح كبحعدػػى ماال تػػف   ػػمدة ذكفيػػلة مذ د ػػلز 
 ذألالديحم.
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 ذألاحي  ذكتط يقي  : - ب
ذكاشؼ اف ط يع  اال   ذكذالر تتحثؿ  احي  ذك فث حف ذكدلفي  ذكتط يقي   م حفلمك  

دى ايدف حف ذكطلك لت ذكرمفم كبطلك   ذكحعبح  مااًل حف  مدة ذكفيلة مذ د لز ذألالديحم ك
 ذكحعبحلت  قسـ ريلض ذألطدلؿ  ابي  ذكتر ي .  

 هصطلحاث الذساست:
 Spiritual Intelligenceذكذالر ذكرمفم:  -4
 Quality of Life مدة ذكفيلة:  -2
  Academic Achievementذ د لز ذألالديحم: -3

 اإلطاس النظشٌ: 
   Intelligence  Spiritual ماًل: ذكذالر ذكرمفم 

كذالر ذكرمفم يحدفدل ذكقدرة ابى ذكتحيزه ذألخالؽ ذكفسد ه مذالتزذف ذكدذخبم ححل يم د ذ    
كديدل ذكحرمد   م فؿ حشلابدله ميحددل  لكطحمح ذكذي يسلاددل ابى  ف دعبم مدسحم  أددسدله 

 مدتايؼ حح ذك يئ  ذكحفيط . 
 تعريؼ ذكذالر ذكرمفم:

حالديلتػػف اػػم ذكػػذالر ذكػػذي ي (Nasel, D.,2004)ار ػػف دلسػػؿ  - شػػير إكػػى  ػػدرذت ذكدػػرد مذ 
فسلسػػػًل  حعدػػػى ذكفيػػػلةه مت عبػػػف  ػػػلدرًذ ابػػػى حمذ يػػػ   ذكرمفيػػػ  ذكتػػػم ت عبػػػف  اثػػػر ثقػػػ  مذ 

ي لد ذكفبمؿ ذكحدلس   كيل.  ذكحشاالت ذكفيلتي  مذكم مدي  مذكرمفي  مذ 
( إكػػػى  ف ذكغلك يػػػ  ذكعظحػػػى حػػػف ذكعبحػػػلر ذكػػػذيف تدػػػلمكمذ تعريػػػؼ 2044ار تػػػف دذكػػػد تلره   -

م دف حم ف  ذكرمفم يدظرمف إكيف ابى  دف طريقف حثبى كتفقيؽ ذألادذؼ مذكغليلتهذكذالر 
ماػم مسػيبف تحاددػل حػف ذكد ػلح  لحتيػلز  مذالخت ػلرذت ذكصػلئ  ه كتفديػد ذالت ػله ذكصػفيحه

إ ػل   إكػى ماػم م يػـ  دؽ كبػددس مك خػريف   م ذكفيلةه مرؤي   مذد يػل  صػمرة فايحػ ه
 مش لا (. متسلححه مفاح ه مرفح ه  ب  دشدقفهمكألفدذث ذكيمحي  مسبمايلت  ل

( اػم ح حماػػ  ذكقػدرذت ذكدطريػ  ذكتػػم تت ػحف ذكتسػلحمه ذكفػػدسه 2044ار تػف د حيػؿه  -
ذكتأحػػػؿه ذكيقظػػػ  ذكعقبيػػػ ه مذالسػػػتدلدة حػػػف اػػػذه ذكقػػػدرذت ُتحاػػػف ذكدػػػرد حػػػف فػػػؿ ذكحشػػػاالته 

ريف محتفبيػػػًل تفقيػػػؽ ذألاػػػدذؼه إي ػػػلد حعدػػػى إي ػػػل م  ػػػم ذكفيػػػلةه ذالتصػػػلؿ ذكػػػدذئـ  ػػػل خ
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  لألخالؽ محديل ذكعدمه ذكتمذ حه ذكفاح ه ذ فسلف مذالحتدلف.
 ذكتعريؼ ذ  رذئم كبذالر ذكرمفم:

ميعرؼ إ رذئيًل  أدف "ح حما  حف ذكقدرذت ذكدطري ه مذالستدلدة حف اذه ذكقدرذت تحاف ذكدرد 
ذكطلك   ذكحعبح   لابيي تفصؿ ذكتم ذكابي  حف إي لد حعدى إي ل م  م ذكفيلة"ه ميفدد  لكدر  

 ذكرمفم. ذكذالر حقيلس ابى
   علد ذكذالر ذكرمفم:  -4
 ثح  درذسلت اديدة ذستيد ت تفديد   علد ذكذالر ذكرمفم يحاف ذ شلرة ألاحيل  يحل يبم:    
 خحس    علد كبذالر ذكرمفم ماـ: (Emmons,2000) د فدد      

 ذكقدرة ابى ذكتدمؽ مذكسحم. .4
 ت رمفلدي  احيق  حف ذكتدايره الكتأحؿ مذكخشمع.ذكقدرة ابى ذكدخمؿ  م فلال .2
 ذكقدرة ابى تمظيؼ ذكحمذرد مذ حالدلت ذكرمفي   م فؿ ذكحشاالت ذكفيلتي . .3
 ذكقدرة ابى ذستثحلر ذألدشط  مذألفدذث مذكعال لت ذكيمحي  حح ذ خريف. .4
     ذكقدرة ابى ذكحشلرا   م ذكسبمؾ ذكعديؼ ذكدل ؿ ذكحبدت كالدت لهه ميتدؽ حعف دم ؿ .5

Nobleحح إ ل    عديف آخريف احل: 46ه ص2004د ) 
 . ذ درذؾ  ف ذكفقيق  تت حف ذكمذ ح ذكحتعدد ذألم ف مذأل علد مذكذي حف خالكف يتدلاؿ ذأل رذد 

 حعف  قصد  م  دمف  صد.
دحل  ي ًل حف   ؿ ذكح تحح.  ب. ذكحتل ع  ذكمذاي  كبصف  ذكددسي  كيس  قط حف   ؿ ذكذذت مذ 

 (  م س ح   علد ماـ:(Zohar and Marshall, 2000فددال  م فيف ي     
 Compassion. ذكرفح  Faith        4. ذ يحلف 4
 Gratitude.ذكعر لف  لك حيؿ Love         5. ذكفب 2
 Inspiration .ذ كيلـHumility  7.ذكتمذ حTruth        6. ذكفقيق 3
 ـ:( يفددال  م س ع    علد ما(Wolman, 2004 حل      

: يشػػير إكػػى شػػعمر ذكدػػرد  لالتصػػلؿ حػػح ذكسػػبط  ذكعبيػػل مذكقػػدرة Divinity. ذكقػػدرة ذكرمفلديػػ  4
 ابى ذالتصلؿ  لكظمذار ذكط يعي .

: ذكشعمر  حصدر  ابى كبقمة مذالدت له مذكمام إكى احبيػلت Mindfulness. ذكيقظ  ذكعقبي  2
 ذكتدلاؿ  يف ذك سـ مذكعقؿ حثؿ ذكتأحؿ اف طريؽ ذكيم ل.
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: ذكترايز ابى ذكعحبيلت ذكعقبيػ  مذك سػحي  مذالت ػله دفػم ذالكتػزذـ Intellectualityكعقالدي  .ذ3
 مذالستدلدة حف ذكحصلدر ذكرمفي .

: ذالدػػػدحلج  ػػػم ذألدشػػػط  ذال تحلايػػػ  مذكقػػػدرة ابػػػى ذكتعػػػلطؼ  Community. ذكح تحػػػح4
 ذال تحلام.

لدسػ  ماػم ذكقػدرة ابػى : ذ درذؾ ذكالفسػم ميشػحؿ ذكفلسػ  ذكس  Extasensory. ذكفػدس5
 إدرذؾ م يـ  عض ذألحمر ذكحيتل زيقي .

: ذكقػػدرة ابػػى تق ػػؿ ذكصػػدحلت ذكعلطديػػ  مذكددسػػي  محمذ يػػ   Trauma. ذكصػػدحلت ذكددسػػي 6
 ذكحرض مذكحمت.

: ت ػـ إكييػل ذكخ ػرذت ذكرمفيػ  Childhood Spirituality. ذكرمفلديػ   ػم حرفبػ  ذكطدمكػ  7
 ي  ذكتم تقدحيل ذ  لر مذألحيلت كأل دلر. م ذكش لب ميشحؿ ذكخ رذت ذكرمف

 ( تفددال  م ثالث  ماـ:Cook  S., 2004 حل د
اػديـ ه ماػذكؾ  : ماػم ذكقػدرة ابػى فػب ذ خػريف مذفتػرذحيـ مذكعدػمAcceptanceذكق مؿ  -4

 فب ذكددس متق بيل .
 يػػل  : ماػػم ذكقػػدرة ابػػى  ف يعػػرؼ ذكدػػرد ددسػػف  يػػدًذ ميثػػؽSelf-Identityذكيميػػ  ذكذذتيػػ   -2

 ميفقؽ ذذتف.
: ماػػم ذكقػػدرة ابػػى  ف ياػػمف كػػديؾ  اػػدذؼ Propose and Valuesذألاػػدذؼ مذكقػػيـ  -3

فسػػلسمذ ػػف  محسػػلاحلت  ػػم ذكعػػلكـ ذكخػػلر م م  احيػػؽ  ػػلكحعدىه م ف تتدػػؽ سػػبمايلتؾ  ذ 
 حح  ادذ ؾ م ف تامف ش لاًل  م حرذ ع  حشاالتؾ .

 د ماـ:( إكى  ر ع    علKing, D., 2008, 57-64احل تفددال د
ذكتدايػر  شػاؿ دقػدي  : اػم Critical existential thinkingذكتدايػر ذكدقػدي ذكم ػمدي  -4

  م ط يع  ذكم مده ذكامفه ذكزحفه ذكحمته م  ليل م مدي   م حيتل يزيقي   خرى.
: اػم ذكقػدرة ابػى  دػلر  Personal meaning productionإدتػلج ذكحعدػى ذكشخصػم  -2

كفيلة  م اؿ ذكخ رذت ذك ددي  مذكعقبي   حل  م ذكؾ ذكقدرة ذكحعدى ذكشخصم مذكغرض حف ذ
تقلف  رص ذكفيلة.  ابى خبؽ مذ 

: اػػم ذكػػمام ذكحتسػػلحم ذكت ػػلمزي Transcendental awarenessذكػػمام ذكحتسػػلحم -3
 مام ذكقدرة ابى تفديد   علد تدمؽ ذكذذت حح ذ خريف محح ذكعلكـ ذكحلدي.
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: اػػم ذحتػػدذد فلكػػ  ذكػػمام  ي  Conscious state expansionفلكػػ  تحػػدد ذكػػمام  -4
 ذكقدرة ابى ذكدخمؿ مذكخرمج  م فلالت رمفلدي  الكي  حثؿ ذكصالة مذكتأحؿ.   

 حرذفؿ دحم ذكذالر ذكرمفم: -2
( إكى  ف ذكذالر ذكرمفػم يدحػم ميػزدذد كػدى ذكدػرد  ػم ثالثػ  Wilbur. K., 2004يشير مك ر د
 حرذفؿه مام:

 Beginning Stage ماًل: حرفب  ذك دذي  
يتراز ذالدت ػله ابػى ذكػذذت  ػم اػذه ذكحرفبػ  حػف خػالؿ ذكتم ػف إكػى ذإ مذكتمسػؿ إكيػف مذكصػالة 

 مذكشار إ حف   ؿ ذكطحأديد  مذكسايد  مذكشعمر  لألحلف  ثدلر ذألزحلت ذكشخصي .
 :Conventional Levelsثلديًل: حرفب  ذكت لحف 

  اتحلـ ذكدرد  ذذتف إكى ذ اتحلـ  ل خريف. تشير اذه ذكحرفب  إكى ذكت لحف حح ذكديف مذحتدذد 
 :Post Conventional Levelsثلكثًل: حرفب  حل  عد ذكت لحف 

تشػػير إكػػى ذالدتقػػلؿ حػػف ح ػػرد ذالكتػػزذـ  لكحػػدرالت ذكديديػػ  مذكرمفيػػ  إكػػى ذكتم ػػف ذكعػػلـ كبػػمام 
                  لكذذت م يـ ذكطرؽ مذألسلكيب ذكحختبد  ألدرذؾ محعليش  ذكمذ ح مذكفقيق .    

ماذه ذكحرذفؿ ذكثالث  تقل ؿ حرذفؿ ذكدحم ذكددسمه فيث حرفب  ذكطدمك  ذكتم تتسـ  لالاتحلدي ه 
 محرفب  ذكحرذاق  ذكتم تتحيز  لال تحلاي  مذكرشد ذكذي يتحيز  لكتدرد مذكتداير ذكدل د .

 سحلت ذكشخص ذكذي يتصؼ  لكذالر ذكرمفم: -3
(  ف ذأل ػرذد ذمي ذكػذالر ذكرمفػم يظيػرمف Tekkeveehil C.P., et al., 2003يقتػرح د

 ذكعالحلت مذكخصلئص ذكتلكي :
متشير إكػى حرمدػ  ذكشػخص ذكذذتيػ  م درتػف ابػى ذكدظػر كبعػلكـ ابػى  دػف حاػلف  –ذكحرمد   -4

مذ عم حتدمع محختبؼ .متختص ذكحرمد   ي ًل  قدرة ذكدرد ابػى ذالدػدحلج مذكديػـ مذكتايػؼ 
 . ط قًل كبتطمرذت مذكحست دذت

 فيث ي ب إادذد ذألشخلص كبدظر دذخبيًل كحعر   حف يامدمذ  م ذكمذ ح. –ذكمام ذكذذتم  -2
 ذكقدرة ابى ذكحمذ ي  مذكتعبـ حف خ رذت ذكدشؿ مذألشيلر ذكتم يخل مف حديل . -3
 ذكقدرة ابى ذكدظر إكى ذكرمذ ط  يف ذألشيلر ذكحختبد  مذكتداير ذك حلام.  -4
 امف احل يسحيف ابحلر ذكددس دحستقؿ ذكح لؿ(. ذكقدرة ابى ذكعحؿ م ف ي -5
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(  عػض ذكصػدلت ححػف يتحتعػمف  ػذالر رمفػم حرتدػح Mull  H., 2004م ػد فػددت درذسػ  د
مام ذكتدلؤؿه ذكر     م ذالتصلؿ حح ذ خريفه ذالفتدلظ  تقدير ذكذذته مذ يحلف  م ذكثق   ػم 

 ذكححلرسلت ذكرمفلدي .
ه ذكصػػدلته ذكصػػدؽ  ػػم ذكعال ػػلت حػػح ذ خػػريفه ( كيػػذ438ه 2008ماػػذكؾ ت ػػيؼ د فحػػده  

 مذكحفل ظ  ابى ذكصالة مذكحدلسؾ مذكدرذئض.
 ذكدظريلت ذكحدسرة كبذالر ذكرمفم: -4

 يحاف ذستعرذض  اـ اذه ذكدظريلت :
 ( ذكثالثي  كبذالر:sternbergs,4988دظري  ستيرد رج د

مذ  دذايػ ه مذكعحبيػػ ه   ف ذكػذالر ذكرمفػػم يت ػحف  م ػػمح حزي ػًل حػػف ذكقػدرذت ذكتفبيبيػػ ه     
 لكقدرذت ذكتفبيبي  تمظؼ  م ذكتداير ذكم ػمدي ذكدل ػده م ػم إدتػلج ذكحعدػى ذكشخصػمه مذكػمام 
ذكحتسػػػػلحمه  حػػػػل ذكقػػػػدرذت ذ  دذايػػػػ  تسػػػػتخدـ  ػػػػم در ػػػػلت حتدلمتػػػػ   ػػػػم  حيػػػػح  ػػػػدرذت ذكػػػػذالر 

ذكػػػػمام  ذكرمفػػػمه  يدحػػػػل تت ػػػحف ذكقػػػػدرذت ذكعحبيػػػػ  ذكتط يقػػػلت ذكتايديػػػػ  ك حيػػػػح ذكقػػػدرذته حثػػػػؿ
 ذكحقصمده مفلك  تمسح ذكمام.

( ي بػػمر إيحػػمدز دظريتػػف  ػػم اػػدة حفػػلمر رئيسػػي  د حبيػػل 2000aدEmmonsدظريػػ  إيحػػمدز 
  يحل يبم :

:  ػػدرة ذكدػػرد ابػػى ذكػػدخمؿ  ػػم فػػلالت  ابػػى حػػف ذكػػمام  Transcendenceذكتسػػلحم  .4
( احػل يمصػؼ Slife, Hope & Neberker,4999يت ػحف ت ػلمز ذكم ػمد ذكحػلدي د

ف ذكقدرة ذك ماري  كبشخص مذكتم ُتحادف حف ذكشػعمر  لكترتيػب ذكتزذحدػم ألفػدذث ذكفيػلة  أد
متطػػػمير ذكػػػرمذ ط ذ دسػػػلدي  ذكتػػػم ال يحاػػػف  ف يدقطػػػح ذكتمذصػػػؿ حعيػػػل فتػػػى  عػػػد ذكحػػػمت 

(piedmont,4999). 
:ميتحثػػػػؿ  ػػػػم إدرذؾ ذكفقيقػػػػ  ذكمذ عيػػػػ ه حػػػػف خػػػػالؿ شػػػػعمر ذكدػػػػرد Mysticismذكتصػػػػمؼ  .2

ميتشػػػل ف ذكػػػذالر ذكرمفػػػم حػػػح ذكرمفلديػػػ   ػػػم  عػػػض ذكحيػػػلرذت فيػػػث  فه لالدتحػػػلر ك خػػػري
 (.Foster,4992ذكدخمؿ  م فلالت رمفلدي   ابى حف ذكمام مذكصالة مذكتأحؿ د

: ماػػم ذكتعػرؼ ابػػى حػل اػػم حقػدس  ػػم  دشػط  ذكفيػػلة ذكيمحيػػ  Sanctificationذكقدسػي   .3
فيػث تحثػؿ ذكقػدرة ابػى  (هMonk et al.,4998م م اؿ ذكػديلدلت ذكرئيسػي   ػم ذكعػلكـ د
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تعزيػز ذكعال ػلته  ذألاػدذؼه ذك فث اف حعدى ألدشط  ذكفيلة ذكيمحي  مذكعال لته ذكعحػؿه
 فسف ذكفلك  ذكددسي  مذ يحلف كتفقيؽ ذألادذؼ ذكحر ق .

: اػم ذكقػدرة ابػػى Religious and Spiritual Copingذكحمذ يػ  ذكديديػ  مذكرمفيػ   .4
 (Pargament,4997ذكحشػػاالت  ػػم ذكفيػػلة دذالسػػتدلدة حػػف ذكحصػػلدر ذكرمفيػػ  كفػػؿ 

( فػؿ 462هص4984د Lazarus and Folkmanفيػث يعػرؼ الزذرمس م مكاحػلف 
ذكحشػػاالت  أديػػػل " ػػػدرة ذك فػػػث اػػػف ذكحعبمحػػلت متفبيػػػؿ ذكحمذ ػػػؼ  يػػػدؼ تفديػػػد ذكحشػػػاب  
همتفبيؿ ذكحم ؼ حف   ؿ تمكيد فبػمؿ  ديبػ  كبحشػاب  هثػـ ذختيػلر متدديػذ ذكخطػ  ذكحالئحػ  

ؽ ذألاػػدذؼ ذكحدشػػمدة "ه ماػػذه ذكقػػدرذت ذكتػػم يبػػـز ذتخلذاػػل ادػػدحل يػػتـ ذكتخبػػم اػػف كتفقيػػ
 Paloutzian,Richardsonمذالاتحػػػلد ابػػػى  اػػػدذؼ  ديػػػدة د ذألاػػػدذؼ ذكسػػػل ق 

&Rarnbo,4999حػػح إاػػلدة ترتيػػب  مكميػػلت اػػذه ذألاػػدذؼ ذكتػػم تشػػير إكػػى ذكػػذالر  (ه
 (.Haslam& Baron, 4994د

: تتحثػؿ  ػم ذكقػدرة ابػى تشػ يح ذالدػدحلج  ػم سػبمؾ Virtuous Traitsسػحلت ذكد ػيب   .5
ذكد ػػػيب  ابػػػى  سػػػلس ثل ػػػت  ظيػػػلر ذكعدػػػمه ذكتع يػػػر اػػػف ذالحتدػػػلفه ذكتمذ ػػػحه ذكشػػػدق  
مارض ذكفبه ماػم حصػلدر دذخبيػ  كقػمى ذ دسػلف كاػم تحادػف حػف ذكتعلحػؿ حػح ذكاػمفه 

  فذؼ اذه ذكقدرة. ) (Emmons, 2000bثـ  لـ إيحمدز 
 س ع  حامدلت كبذالر ذكرمفم ام: (: فدد إحرذـ(Amram, 2007دظري  إحرذـ 

: تشير إكى تدحي  ذكمام ذكذذتم مذكحعر   ذكذذتي  حف Consciousnessصفمة ذك حير  .4
 خالؿ حل يبم:

 : حعر   ذكذذته ذكعيش  مام مت سيد ذكمام مذكم مد.Mindfulnessذكيقظ  ذكعقبي   .  
: تسػػػلحم ذكمذ ػػػح مذسػػػتخدذـ Trans-rational Knowingحػػػل مرذر ذكحعر ػػػ  ذكعقالديػػػ   . ب

ذكحصػػػػلدر ذكرمفلديػػػػ  ذكحختبدػػػػ  حثػػػػؿ د ذكتأحػػػػؿه ذكصػػػػالةه ذكصػػػػحته ذكفػػػػدسه ذألفػػػػالـ ( 
 كبمصمؿ إكى ذكحعر  .

: ذسػتخدذـ ح حماػػ  حتدماػ  حػف ذكححلرسػػلت كتدحيػ  ذكػمام مذكصػػدلت Practiceج. ذكححلرسػ  
 ذكرمفي .

 ذكفيلة حف خالؿ ذ تم:: متعدم ذالدس لـ  فب م ثق  حح Grace. ذكدعح  2
 :  ف يعيش ذكدرد  م ذدس لـ حح ذإ.Scared . ذكقدسي  
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: ذكخشمع مذستعلدة ذكفيلة ابػى  سػلس  ػمة ذكط يعػ ه ذالحتدػلف  Love of lifeب. فب ذكفيلة 
 مذكدرح.
 : ذألحؿ مذكتدلؤؿ ابى  سلس ذ يحلف مذكصدؽ.Trustج. ذكثق  

  دشطتدل مذكقدرة ابى حمذ ي  ذألكـ حف خالؿ: : ذكشعمر  لكيدؼ دفمMeaning. ذكحعدى 3
 : ذك فث اف ادؼ.Purpose . ذكيدؼ 

 :تقديـ ذكخدحلت محسلادة ذ خريف.Serviceب. ذكخدح  
:  ػػػدرة ذكػػػذذت ابػػػى ذكتسػػػلحم  ػػػمؽ ذألشػػػيلر ذكحلديػػػ ه مذ  لحػػػ  Transcendence. ذكتسػػػلحم 4

 اال لت        
  يدة حف خالؿ ذ تم:     

: ذكعال ػػػلت ذك يػػػدة حػػػح ذكح تحػػػح هذكق ػػػمؿه ذالفتػػػرذـه ذكتعػػػلطؼه Relatedness . ذكترذ طيػػػ 
 ذكرفح ه 

 ذكحف   مذكتم ف ك خر.    
:ذالسػتدلدة حػف خػالؿ ذكرؤيػ  حػف حدظػمر شػلحؿ هذكمفػدةه ذكتػرذ طه ذكتدػمع Holismب. ذكاحلؿ 
 مذكتحيز.

 بم:: ذكقدرة ابى تق ؿ مفب ذكفيلة مذ خريف حف خالؿ حل يTruth. ذكفقيق  5
 : ذكقدرة ابى ذكعدم مت دم ذكفب .Acceptance . ذكق مؿ 

:  تح ذكقبب ه ذكعقؿ ه ذكد مؿ ه ذالفترذـ مذكفاح  حف Opennessب. ذالددتلحدتدتح ذكعقؿ(
 مرذر تقلكيد حتعددة .

 : ذالستسالـ ذكسبحم  م تقرير ذكحصير حف خالؿ:Serenity. ذكسبحي  6
 ذكيدمر م  مؿ ذكذذت. :ذكقدرة ابىPeacefulness . ذكسايد  

مذكسػحلح كحػل  ذكقػدرة ابػى ذكتق ػؿه ذكتمذ ػحه ذالستسػالـه :Ego-lessensإداػلر ذكػذذت  ب.
 يريد ميفب  ف يفدث.

: تحتػح ذكدػرد  لكدطدػ ه فريػ  ذكتصػرؼ  شػ لا ه Inner Directions. ذالت لالت ذكدذخبي  7
 ذكدزذا ه ذ  دذعه مطل   ذكحرح حف خالؿ:

 ذكقدرة ابى ذكتفرر حف ذكحخلمؼ هذكش لا  ه ذ  دذع م ذكحرح. :Freedom . ذكفري  
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:ذكقدرة ابى ذستخدذـ ذك مصب  ذكدذخبي  كبدرد دذك حير(ه مذكفاح  Discernmentب. ذكدطد  
 كحعر   ذكفقيق .

 ,Amram): ػػػدرة ذكدػػػرد ابػػػى ذكتصػػػرؼ  حسػػػئمكي  مذكػػػتالئـ حػػػح ذكقػػػيـ Integrityج. ذكدزذاػػػ 
2009) 

 فدد ايدج  ر ع  حامدلت كبذالر ذكرمفم تتحثؿ  يحل يبم: (:king,2008دظري  ايدجد 
: ذكقدرة ابػى ذكتدايػر Critical Existential Thinking(CET)ذكتداير ذكم مدي ذكدل د  .4

 مذ عيػػػػػػ   ػػػػػػم ط يعػػػػػػ  ذكمذ ػػػػػػح ه ذكاػػػػػػمف ه ذكدػػػػػػرذغه ذكم ػػػػػػت ه ذكحػػػػػػمت هممصػػػػػػؼ دلسػػػػػػؿ 
Nasel,2004)  محػل  عػد  ذكحطبقػ  حثػؿدذكحمته( " أديل حدل ش  ذكق ليل ذكرمفي  مذألسئب

 (2005 (هميعر يػػل إحػػرذـ56ذكفيػػلة /مذالت ػػله دفػػم ذكحعدػػى مذكيػػدؼ  ػػم ذكفيػػلة دص
,Amram  أديػػػل "  ػػػدرة ذكشػػػخص ابػػػى خبػػػؽ م دػػػلر ذكحعدػػػى م ذكديػػػـ ذكعحيػػػؽ كألسػػػئب  )

ذكيػدؼ( مذكقػدرة ابػى ذسػتخدذـ حسػتميلت حتعػددة حػف  ذكحعلدػلةه ذكم مديػ  حديػل دذكحػمته
(ذكتدايػػر ذكدل ػػػد  أدػػػف (Mayer,2000(ه ميعػػرؼ حػػػلير 45ؿ ذكحشػػػاب "دصذكػػمام  ػػػم فػػ

"ذكقػػػدرة ابػػػى تط يػػػؽ ذكعديػػػد حػػػف ذكقػػػدرذت ذكعقبيػػػ  حثػػػؿ تفديػػػد  م ػػػف ذكتشػػػل ف مذالخػػػتالؼ 
 (.48مذكتعحيـ كألحمر"دص

 :Personal Meaning Production (PMP) دلر ذكحعدى ذكشخصم  .2
  كبذالر ذكرمفم ام  م  مارة شاؿ (  ف حامف ذكقدسي(Emmons,2000aيم ح إيحمدز  

(  ف ذكحعدػػػى (Krause,2004حػػػف  شػػػالؿ  دػػػلر ذكحعدػػػى ذكشخصػػػمه ميم ػػػح اػػػلرمس 
(ه مذكحعدػى ذكشخصػم 295ذكشػعمر  لكيػدؼ مذكتدايػر  ػم ذكحل ػم" دص يت ػحف "ذكقػيـه

يتسلمى حح ذكحعدى ذكم مدي مام ادؼ ذكدرد  م ذكفيلة ام  درة ذكدرد ابى إي لد ذكيدؼ 
 ,Kingم  دشػػطتف متدلاالتػػف ذكيمحيػػ  كاػػف  ي ػػًل حػػح ذكعػػلكـ ذكحفػػيط  ػػف دكػػيس  قػػط  ػػ

2008.) 
: ماػػم  ػػدرة ذكدػػرد ابػػى  يػػـ Transcendence Awareness(TA)ذكػػمام ذكحتسػػلحم  .3

(ه ميعر ػف King, 2008;Vaughan, 2002اال لتػف حػح ذإه محػح ذكعػلكـ ذكحفػيط  ػف د
ى ت ػلمز ذكحسػأك  ذكحلديػ  متدحيػ  (  أدف ذكقػدرة ذألسلسػي  ابػ(Emmons,2000aإيحمدز 

(  أدػػف احبيػػ  (Hamel et al,2003ميعر ػػف الحػػؿ مآخػػرمف  ذكػػمام ذكعحيػػؽ كبدػػرده
إ ػػل ي  كتفقيػػؽ ذ درذؾ متفقيػػؽ ذكػػذذته ميشػػير إكػػى  ف تفقيػػؽ ذكػػذذت اػػم شػػرط 
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 سلسم كتسلحم ذكذذت مير ح تسلحم ذكذذت إكى د لح ذأل رذد حف خالؿ دحج  ادذ يل حح 
 .(Csilkszentmihalyi, 4993) رى ذألادذؼ ذكا

: ماػػم ذكقػػدرة ابػػى Conscious State Expansion (CSE)زيػػلدة فلكػػ  ذكػػمام  .4
 Oxford)ذكدخمؿ  م فلالت  ابى حف ذكمام حثؿ دذكتداير ذكعحيؽ ه ذكتأحؿ هذكصالة( 

University ,Press,2004) ه مم قػػًل كيم لدلدػػدذYogananda,4995) ف ذكػػمام  )
 حامدلت:يتامف حف ثالث  

 (Jung,4993;Yogananda,4995د ميت حف ذأل الر مذكحشلارConsciousذكمام  .  
:ميت ػػػػحف تخػػػػزيف ذكخ ػػػػرذت مذأل اػػػػلر مذكحمذ ػػػػؼ مذكػػػػذاريلت Subconsciousذكالماػػػػم  . ب

 (.Goleman, 4988;Jung,4993د
: اػػم ذكفاحػػ  مذكحعر ػػ  ماػػم حتلفػػ  ك حيػػح Super Consciousnessج. ذكػػمام ذكدػػلئؽ 

 (.Goleman, 4988;Jung,4993ذألاحلر د
 Quality of Life ثلديًل:  مدة ذكفيلة  

 ػػػػد دشػػػػأ ذالاتحػػػػلـ   ػػػػمدة ذكفيػػػػلة  ػػػػم  مذئػػػػؿ ذكتسػػػػعيديلت كحسػػػػلادة ذكحعػػػػل يف مذكحر ػػػػى      
 أحرذض حزحدػ  متطػمرت  ػم ذكسػدمذت ذألخيػرة كتشػحؿ ذ دسػلف ذكعػلدي م ػد دشػطت  دػلر ابػى 

 (2006داميسه  ئدلف محعدى ذكفيلة.ذكؾ ذكدرذسلت ذكعبحي  اف ذكر لاي  مذالطح
 تعريدلت  مدة ذكفيلة: -4

(  ديػػل حػػدى شػػعمر ذكدػػرد  لكر ػػل مذكسػػعلدةه م درتػػف ابػػى 2006يعر يػػل دحدسػػم ماػػلظـه 
إش لع فل لتف حف خالؿ دماي  ذك يئ  ذكتم يعيش  ييله مذكخدحلت ذكتم تقدـ كػف  ػم ذكح ػلالت 

 ف إدذرتف كبم ت مذ ستدلدة حدف.ذكصفي  مذال تحلاي  مذكتعبيحي  مذكددسي ه حح فس
(  ػػمدة ذكفيػػلة  أديػػل :  ف يعػػيش ذكدػػرد فلكػػ   يػػدة حتحتعػػًل  صػػف  2009متعر ػف دشػػقيره 

 دديػػ  ماقبيػػ  مذددعلكيػػ  ابػػى در ػػ  حػػف ذكق ػػمؿ مذكر ػػله م ف ياػػمف  ػػمي ذ رذدة صػػلحدًذ  حػػلـ 
تػف ذألسػري  مذكحيديػ  ذك غمط ذكتػم تمذ يػفه ذذ ادػلرة ذذتيػ  مذ تحلايػ  الكيػ ه رذ ػيًل اػف فيل

مذكح تحعيػ ه حفققػًل كفل لتػف مطحمفلتػفه مذثقػػًل حػف ددسػف  يػر حغػػرمر محقػدرًذ كذذتػف  حػل ي عبػػف 
يعػػيش شػػعمر ذكسػػعلدةه م حػػل يشػػ عف ميد عػػف ألف ياػػمف حتدػػلئاله كفل ػػره محسػػتق بفه محتحسػػاًل 

ًل اػػف فقم ػػف مفقػػمؽ  قيحػػف ذكديديػػ  مذكخبقيػػ  مذال تحلايػػ  حدتحيػػًل كمطدػػف محف ػػًل كبخيػػره محػػدذ ع
 ذكغيره محتطبعًل كبحستق ؿ .
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(  ػػػمدة ذكفيػػػلة  أديػػػل اػػػم "ماػػػم ذكدػػػرد  تفقػػػؽ ذكتػػػمذزف  ػػػيف 2040ميعػػػرؼ د  ػػػم فػػػالمةه
ذك مذدػػب ذك سػػحي  مذكددسػػي  مذال تحلايػػ  كتفقيػػؽ ذكر ػػل اػػف ذكفيػػلة مذالسػػتحتلع  يػػل مذكم ػػمد 

ادػف  لكسػعلدة مذكر ػل اػف ذكفيػلة ذ ي ل م.   مدة ذكفيلة تع ر اف ذكتمذ ؽ ذكددسم احػل يع ػر 
فيػث تػرت ط  ػمدة ذكفيػلة  ادلتج كظرمؼ ذكحعيش  ذكفيلتي  كأل رذد ماف ذ درذؾ ذكذذتم كبفيػلةه

 ػػل درذؾ ذكػػذذتم كبفيػػلة كاػػمف اػػذذ ذ درذؾ يػػؤثر ابػػى تقيػػيـ ذكدػػرد كب مذدػػب ذكحم ػػماي  كبفيػػلة 
م احيػ  اػذه ذكحم ػمالت  دلفيػ ه الكتعبيـ مذكعحؿ محستمى ذكحعيش  مذكعال لت ذال تحلاي  حف

  لكدس   إكى ذكدرد  م م ت حعيف مظرمؼ حعيد  حف دلفي   خرى .
( ألديػل ستسػتخدـ ذكحقيػلس 2006متعتحد ذك لفث   م درذستيل ذكفلكيػ  تعريػؼ دحدسػم ماػلظـه 
 ذكذي  ادذه  عد  ف ت ري ابيف حعلحالت ذكصدؽ مذكث لت.

 ذكتعريؼ ذ  رذئم ك مدة ذكفيلة:
ر ذكطلك ػػػ  ذكحتعبحػػػ   لكسػػػعلدة مذكر ػػػله م ػػػدرتيـ ابػػػى إشػػػ لع فل ػػػلتيـ متفػػػدد حػػػف اػػػم شػػػعم 

 ذكدر لت ذكتم تفصؿ ابييل ذكطلك لت ذكحعبحلت ابى حقيلس  مدة ذكفيلة.
   علد  مدة ذكفيلة: -2

إف ذكشػػعمر   ػػمدة ذكفيػػلة يحثػػؿ  حػػرًذ دسػػ يُله ألدػػف يػػرت ط  ػػ عض ذأل عػػلد مذكعمذحػػؿ ذكذذتيػػ       
Subjective   ذكحديـم ذ ي ل م كبذذت مذكر ل اف ذكفيلة ماف ذكعحؿ همذكفلك  ذال تحلاي  ه

حثػػؿ  Objectiveمذكسػػعلدة ذكتػػم يشػػعر  يػػل ذكدػػرد ه احػػل يػػرت ط  ػػ عض ذكعمذحػػؿ ذكحم ػػماي  
ذ حالدػلت ذكحلديػػ  ذكحتلفػػ  مذكػػدخؿ مدظل ػػ  ذك يئػػ  مذكفلكػػ  ذكصػػفي  مذكفلكػػ  ذكسػػايد  مذكمظيديػػ  

  يػػػػػػػػػػػػػػػر ذكػػػػػػػػػػػػػػػؾ حػػػػػػػػػػػػػػػف ذكعمذحػػػػػػػػػػػػػػػؿ ذكتػػػػػػػػػػػػػػػم تػػػػػػػػػػػػػػػؤثر  ػػػػػػػػػػػػػػػم ذكدػػػػػػػػػػػػػػػرد.                                                                                       محسػػػػػػػػػػػػػػػتمى ذكتعبػػػػػػػػػػػػػػػيـ م 
 (2006دحدسم مالظـه 

( ذكذي فدد   علد  مدة ذكفيلة Ventegodt & Andersen, 2003مام حل  اد ابيف د     
ذك عػػػد ذكحم ػػػمام إذ صػػل ل حػػػل يعػػػرؼ  حتصػػػؿ  ػػػمدة  ػػم إطػػػلر ذكتم يػػػؽ  ػػػيف ذك عػػد ذكػػػذذتم م 

مطػػرمذ  ػػم  ػػمئف حػػل يعػػرؼ  لكدظريػػ  ذكتالحبيػػ   Quality-of life spectrum –ذكفيػػلة 
 (.IQOLد The integrative quality of life theoryك مدة ذكفيلة 

 (  ف ادلؾ ذكعديد حف ذك لفثيف يرمف  ف2006د ا د ذكحقصمد ا د ذكمالب  حلدمترى      
  مدة ذكفيلة ذكددسي  تت حف ثالث    علد ام: 
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 م ذكشػعمر ذكػذذتم   ػمدة ذكفيػلة مذكػذي  Subjective Well-being.  مدة ذكفيػلة ذكذذتيػ  4
يدمر فمؿ ايؼ يامف ذكدرد سعيدًذ مرذ يًل اف فيلتفه متعاػس  ػمدة ذكفيػلة ذكذذتيػ  تصػمرذت 

سػػبماي ه مذألدمذر ذكددسػػي  مذال تحلايػػ  ذكتػػم ذأل ػػرذد متقيػػيحيـ كفيػػلتيـ حػػف ذكدلفيػػ  ذالددعلكيػػ  ذك
 تعد   علدًذ الح  كبصف  ذكددسي .

ه ماػػم تتحيػػز اػػف  ػػمدة ذكفيػػلة Psychological Well-being.  ػػمدة ذكفيػػلة ذكددسػػي  2
ذكذذتي  فيث تتعبػؽ  ل ي ل يػ   م ذكصػف  ذكددسػي  ذ ي ل يػ  حثػؿ ذكقػدرة ابػى حتل عػ  ذألاػدذؼ 

 مذ  لح  اال لت إي ل ي  حح ذ خريف.  ذذت ذكحغزىه مدحم متطمر
ميت ػػحف خحسػػ  ح ػػلالت ماػػم:  Objective Well-being.  ػػمدة ذكفيػػلة ذكحم ػػماي  3

 ذكسعلدة ذكحلدي  مذكصفي ه مذكدحم مذكدشلطه مذكسعلدة ذال تحلاي ه مذكسعلدة ذالددعلكي . 
 حفددذت  مدة ذكفيلة: -3
 Quality Of Life and Civilization  ػػمدة ذكفيػػلة مذكحتطب ػػلت ذكف ػػلري :  -  

Requirements 
ترت ط  مدة ذكفيلة  لكثقل   ذكحم مدة دذخؿ ذكح تحػح فيػث تبعػب ذكثقل ػ  دمرًذ حفمريػًل  ػم      

تفديد حديـم  مدة ذكفيلة متختبؼ  مدة ذكفيلة حف ح تحح  خػر محػف ثقل ػ  ألخػرى  لكعمذحػؿ 
ذؾ ذكدػرد ك ػمدة ذكفيػلة  دػم  عػض ذألفيػلف ذك يئي  مذكثقل ي  تعت ر حف ذكحفددذت ذألسلسي   در 

ييل ر ذكدػرد حػف  يئػ  إكػى  يئػ   خػرى الاتقػلده  ف ذكر لايػ   ػم ذك يئػ  ذك ديػدة  يسػر م   ػؿ.                                        
 (2004دالشـه 

 :Population and Quality of lifeذكسالف م مدة ذكفيلة:  - ب
  الحاًل حيحًل حف ذكعمذحؿ ذكتم يحاف حػف خالكيػل ذكتعػرؼ ابػى تعت ر ذكحعبمحلت ذكسالدي     

 مدة ذكفيلة  م  ي ح تحح فيث يحاف  ف تشير حعدالت ذكحمذكيػد مذكم يػلت إكػى حقػدذر ذكػداـ 
مذكخدحلت ذكتم تقدـ كفيلة ذكحمذطديف احل  ف ذكحعبمحلت ذكخلص   ي ػرة ذكحػمذطديف تم ػح حػل 

حف ححل ي عبيل حدلطؽ  ذب  اثر حف حدلطؽ  خػرى تتحتح  ف ح تحعلت حعيد  حف خدحلت م 
ال تتػػمذ ر  ييػػل اػػذه ذكعدلصػػر ذكحيحػػ   قػػد راػػز ابحػػلر ذال تحػػلع ادػػد ذاتحػػلحيـ  درذسػػ   ػػمدة 
ذكفيلة ابى ذكحؤشرذت ذكحم ػماي   ػم اػذه ذكفيػلة حػف   يػؿ حعػدالت ذكحمذكيػد مذكم يػلت أل ػرذد 

يـ ذكحختبدػػ  إ ػػل   إكػػى حسػػتمى ذكػػدخؿ ذكح تحػػح محسػػتمى ذالسػػتيعلب مذكق ػػمؿ  ػػم حرذفػػؿ ذكتعبػػ
 (4999دذخؿ ذكح تحح ذكمذفد. دذكغددمره 
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  مدة ذكفيلة مذك لدب ذكحلدي: -ج
Quality Of Life and Materialistic Feature / Aspect 

ظيػػر حديػػـم  ػػمدة ذكفيػػلة  ػػم ذك دذيػػ  احديػػـم حاحػػؿ كحديػػـم ذكاػػـ دذكر لايػػ  ذال تصػػلدي (      
ذكح تحعػػلت  لات لراػػل مسػػيب  كتفسػػيف ظػػرمؼ ذكح تحعػػلت ذكصػػدلاي   ذكػػذي تسػػعى إكيػػف  حيػػح

دفػػم ذكتدحيػػ  مذالرتقػػلر  حتطب ػػلت ذأل ػػرذد اػػف طريػػؽ تفقيػػؽ ذ دتػػلج مفػػدة  ػػد  شػػؿ  ػػم تفقيػػؽ 
ادؼ تفسيف  مدة ذكفيلة كبحمذطف ذكعلدي مكذذ  إف ذكترايز ابى ذكايػؼ  ػرز ا ػرمرة ي ػب 

 (2004  ف تتالـز حح ذكترايز ابى ذكاـ. دالشـه
 Quality Of Life and Work مدة ذكفيلة مذكعحؿ: -د  

يػػرت ط حديػػـم  ػػمدة ذكفيػػلة  حػػل يقػػـم  ػػف ذكدػػرد حػػف احػػؿ  م حػػل يشػػغبف حػػف مظيدػػ  ماحػػؿ      
ذكدػػػرد يسػػػلاده ابػػػى تعزيػػػز حالدتػػػف ذال تحلايػػػ   ابحػػػل شػػػعر ذكدػػػرد  قيحػػػ  احبػػػف حػػػف ذكدلفيػػػ  

 (2009ذكسيده  ( م شعمره  لكفيلة ذك يدة.  ذال تصلدي  مذال تحلاي  مذكثقل ي   سيـ ذكؾ
  مدة ذكفيلة مذكصف  ذك سحي  مذكددسي : -اػ

Quality of Life & Physical and physiological Health 
دحػػل تع ػػر اػػف       مال تقتصػػر  ػػمدة ذكفيػػلة ذكصػػفي  ابػػى  يػػلب ذكحػػرض  م ذكع ػػز مذألكػػـ مذ 

يػػ  مسػػيطرة ذكدػػرد ابػػى   ػػزذر  سػػحف متفاحػػف فلكػػ  حػػف ذكر لايػػ  ذك سػػحي  مذكددسػػي  مذال تحلا
 فرالتػػف متخبصػػف حػػف ذكاسػػؿ مذكترذخػػم مذكدشػػلط مذكفيميػػ  مذكػػؾ حػػف خػػالؿ ححلرسػػ  ذكتحػػلريف 

مذألدشػػػػػػط  ذكريل ػػػػػػي  مذكحشػػػػػػم ححػػػػػػل يػػػػػػؤدي ذكػػػػػػؾ إكػػػػػػى صػػػػػػدلر ذكم ػػػػػػدذف مذكػػػػػػددس مذك سػػػػػػـ.                                                    
 (2006دإ رذايـه صديؽه 

 Family Quality Of Life مدة ذكفيلة ذألسري  :  -م
تعت ػػر  ػػمدة ذكفيػػلة ذألسػػري  حػػف ذكعمذحػػؿ ذكحيحػػ  كديػػـ  ػػمدة فيػػلة ذكطدػػؿ مذكتعػػرؼ ابػػى 
حدى إفسلسف  لكسعلدة فيث يؤاد ذك لفثمف ابى  ف  مدة ذكفيلة كبدرد ترت ط  لك يئ  ذكحفيط  

ؿ اػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػمدة فيػػػػػػػػػػلة ذأل دػػػػػػػػػػلر.                                      ػػػػػػػػػفه   ػػػػػػػػػػمدة فيػػػػػػػػػػلة ذ  ػػػػػػػػػػلر ال يحاػػػػػػػػػػف درذسػػػػػػػػػتيل  حعػػػػػػػػػػز 
 .(2006دا د ذكدتلحه فسيفه 

 ذكدظريلت ذكحدسرة ك مدة ذكفيلة: -4
( ذكػذي فػدد   عػلد  ػمدة ذكفيػلة Ventegodt &Andersen, 2003مام حل  اد ابيػف د

 حتصػػؿ  ػػم إطػػلر ذكتم يػػؽ  ػػيف ذك عػػد ذكػػذذتم مذك عػػد ذكحم ػػمام إذ صػػل ل حػػل يعػػرؼ 
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مطرفػػػمذ  ػػػم  ػػػمئف حػػػل يعػػػرؼ  لكدظريػػػ   Quality-of life spectrum– ػػػمدة ذكفيػػػلة 
 .The integrative quality of life theory (IQOL)ذكتالحبي  ك مدة ذكفيلة 

( تت ػحف Ventegodt &Andersen, 2003م قػًل كرؤيػ  د Quality of life ػمدة ذكفيػلة 
  عديف: 

 : Subjective Quality of life مدة ذكفيلة ذكذذتي   - 
متت ػػحف   عػػػلد  رايػػػ  تتحثػػػؿ  ػػم :ذكر لايػػػ  ذكشخصػػػي  مذكر ػػػل اػػف ذكفيػػػلة مذكسػػػعلدة محعدػػػى 

 ذكفيلة .
 : Objective Quality of life مدة ذكفيلة ذكحم ماي   -ب

شػػػػػ لع  متت ػػػػػحف   عػػػػػلد  رايػػػػػ  تتحثػػػػػؿ  ػػػػػم امذحػػػػػؿ حم ػػػػػماي  دحثػػػػػؿ ذكحعػػػػػليير ذكثقل يػػػػػ ه مذ 
 (Ventegodt &Andersen, 2003د  حالديلت مذكسالح  ذك ددي (.ذالفتيل لت متفقيؽ ذ

 ثلكثًل: ذ د لز ذألالديحم:
ُيعت ػػر ذ د ػػلز ذألاػػلديحم حػػف  اػػـ ذكحتغيػػرذت ذكتػػم ييػػتـ  يػػل ذك ػػلفثيف  ػػم ح ػػلؿ ذكتر يػػ  
مابـ ذكددسه ميفظى  يذه ذألاحي  الرت لطػف  لكحػدى ذكػذي يمظػؼ حػف خالكػف ذأل ػرذد طل ػلتيـ 

 لفػػػلتيـه  لكمذكػػػديف يفثػػػمف   دػػػلئيـ ابػػػى  ػػػرمرة ذ د ػػػلز ذألاػػػلديحمه مذكحعبحػػػمف ميفققػػػمف د
يشػػػػ عمف طال يػػػػـ  ال ػػػػ  ذكمسػػػػلئؿ كفصػػػػمكيـ ابػػػػى تقػػػػديرذت الكيػػػػ ه فتػػػػى  صػػػػ ح ذ د ػػػػلز 
ذألاػػلديحم اػػدؼ  سلسػػم يسػػعى إكيػػف ذكطلكػػب كتفقيػػؽ حسػػتمى اػػلؿه  يػػفه احػػل ُيعت ػػر دذكػػ  كحػػل 

 ؾ إحالدلت حعر ي  محيلري  مم دذدي  الكي .ُيعتقد  دف يسلاد ذكطلكب ابى ذحتال
 تعريدلت ذ د لز ذألالديحم: -1

 دػػف ذكر  ػػ  مذكسػػعم كبتغبػػب ابػػى ذكصػػعم لت مذكعمذئػػؽ كتفقيػػؽ  (2000دسػػلكـه ار ػػف 
 ذكد لح  م ذألدذر.

(  أدػػػف: ذكح حػػػمع ذكترذاحػػػم كػػػدر لت ذكحػػػمذد ذكتػػػم درسػػػتيل ذكطلك ػػػ  2044هإ ػػػرذايـمتعر ػػػف د    
 رذس .خالؿ سدمذت ذكد

( ذ د لز ذألالديحم  أدف: ح حمع ذكخ رذت مذكحيلرذت مذكحعلرؼ 2004ميعرؼ دذك حيؿه 
ذكتػػػم ياتسػػػ يل ذكطلكػػػب خػػػالؿ تعر ػػػف كبحمذ ػػػؼ ذكتعبيحيػػػ   لكابيػػػ ه ميقػػػلس  لكحعػػػدؿ ذكترذاحػػػم 

 كبطلكب.
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 ذكتعريؼ ذ  رذئم كإلد لز ذألالديحم:
 ذكتػم ذكصػعم لت حػف ابػى ذكػر ـ ي ذكدرذسػ حيلحيػل إد ػلز  ػم ذكطلك ػ  ذسػتعدذد  ػف يقصد

 دتي ػ  ذكطلك ػ  ابييػل تفصػؿ ذكػدر لت ذكتػم  ح حػمع ذكدرذسػم ذ د ػلز دذ ح تمذ ييل هميقلس
 .ذكدرذس  ذكفلكي   م ذكحعد ذكحقيلس  قرذت ابى إ ل تيل
 ذكدظريلت ذكحدسرة كدذ عي  ذ د لز ذألالديحم: -2

  م ذكشخصي  مذكدذ عي : Mac Lelandيالدد بدظري  حلا
تعػػد دظريػػ  دذ ػػح ذ د ػػلز ذكدرذسػػم  فػػد ذكتدسػػيرذت ذكتػػم ال ػػت د لفػػل اػػلئال م  ػػمال كػػدى 
ذك لفثيف كديـ ذكدمذ ح ذكفقيقي  كدى ذكطالب دفم ذ د لز  م ذك يئػ  ذكحدرسػي ه ميعػد حلابيالدػد 
رذئػػدًذ  ػػم اػػذذ ذالت ػػلهه  قػػد تراػػزت   فلثػػف  ػػم  ػػدذيتيل فػػمؿ ط يعػػ  دذ عيػػ  ذ د ػػلز مطرذئػػؽ 

ماال تيػػػل  ػػ عض ذكعمذحػػػؿ ذكثقل يػػ ه م ػػػد تػػػأثر حلابيالدػػد  دظريػػػ  ذكتفبيػػؿ ذكددسػػػم ادػػػد   يلسػػيل
 رميده م حح  م حدي ف  يف ذكتفبيؿ ذ ابيديام ذكدرميدي كبدذ عيػ  مصػرذح  ذكحػديج ذكت ري ػم 

  م ابـ ذكددس.
متمصػػػػػؿ حلابيالدػػػػػد  ػػػػػم درذسػػػػػلتف إكػػػػػى  احيػػػػػ  ذكتحييػػػػػز  ػػػػػيف ذكػػػػػدمذ ح ذكالشػػػػػعمري  مذكقػػػػػيـ 

مري ه إذ احػػل حفػػددذف حختبدػػلف كبسػػبمؾ مكخػػص ذكػػدمذ ح مايديػػ  تأثيراػػل  ػػم ذكسػػبمؾ  ػػم ذكشػػع
 ر ع   دمذع رئيس  مام: ذكدذ ح إكػى ذ د ػلز مذكػدذ ح إكػى ذكتسػبط مذكػدذ ح إكػى ذالدتحػلر مذكػدذ ح 
إكى ذكت دبه م سر دذ عي  ذ د لز ابى  سلس إف  عػض ذأل ػرذد كػدييـ دزاػ  الكيػ  كإلد ػلزه 

ك يد حف ذ ؿ ذكمصمؿ إكى  اػدذؼ حفػددةه ماػذه ذكدزاػ  ذكعلكيػ  تخبػؽ ر  ػ  طحمفػ  مذكعحؿ ذ
 ػػم ذكد ػػلحه ابػػى م ػػؽ حعػػػليير ذذتيػػ  كبعحػػؿ ذكحػػتقف ذك يػػػد مذكحثػػل رة مذالسػػتقالكي ه مك ػػأ إكػػػى 

( ذكػػذي مصػػدف حػػمرذيه  لكشػػخص إكػػم يتحتػػح  ػػدذ ح إد ػػلز TATذسػػتخدذـ صػػمر حػػف ذخت ػػلر د
ت م  اػػلر فػػمؿ ذ د ػػلز ثػػـ تحػػص اػػؿ ذ شػػلرذت ذكحرت طػػ  اػػلؿ يسػػرد  صصػػل الئبػػ  متصػػمرذ

 .ميص ح ذكعدد در   خلـ

 دساساث سابقت:
 دراسات أجنبية:   
ذكعال ػ   ػيف ذكػذالر ذكرمفػم مذكسػعلدة   ػمدة ذكفيػلة : ((Akbari & Safei, 2043درذسػ  *

ذكػذالر  مذ د لز ذألالديحم  يف طلك لت  لحع  رذشت. اد ت ذكدرذس  إكى  فص ذكعال ػ   ػيف
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ذكرمفػػػم مذكسػػػعلدة   ػػػمدة ذكفيػػػلة م ػػػدرذت ذ د ػػػلز ذألاػػػلديحم  ػػػيف ايدػػػ  حػػػف طلك ػػػلت  لحعػػػ  
طلك ػػ  تػػـ ذختيػػلراف اشػػمذئيًل حػػف  ػػيف طػػالب  لحعػػ   400تامدػػت ايدػػ  ذك فػػث حػػف ه م رذشػػت

همط ػػؽ ابػػييـ ذسػػت لد  ذكػػذالر ذكرمفػػم: تامدػػت  2043-2042رذشػػت خػػالؿ ذكعػػلـ ذكدرذسػػم 
 36(: تامدػت حػف 2004ديليلته مذست لد   مدة ذكفيلة د لرمشػير مفه سؤذؿ حغبؽ ذك 29حف 

ا ػلرة تغطػم  28(: تامف حػف 2008ا لرةه محقيلس ذكقدرة ابى ذ د لز ذألالديحم د مزذؿه 
ح ػػلالت رئيسػػي  كإلد ػػلز ذألاػػلديحمه م ػػد  م ػػفت دتػػلئج ذكدرذسػػ   ف ادػػلؾ اال ػػ  حم  ػػ   3

(  يف حتمسط در لت ذكطلك ػلت ابػى ذسػت لد  0.04دذذت دالك  إفصلئي  ادد حستمى ذكدالك  
ذكذالر ذكرمفم محقيلس  مدة ذكفيػلةه مادػلؾ اال ػ  حم  ػ  ذذت دالكػ  إفصػلئي  ادػد حسػتمى 

 (  يف حتمسط در لت ذكطلك لت ابى ذست لد  ذكذالر.0.04د
ذكعال ػػ   ػػيف ذكػػذالريف ذكرمفػػم مذكم ػػدذدم : ((Arbabisarjou, et al, 2043درذسػػ  *

 عض   علد  مدة ذكفيلة مذ د لز ذألالديحم كطالب  لحع   صديلف. اد ت ذكدرذسػ  متفسف 
إكى  فص ذكعال ػ   ػيف ذكػذالريف ذكرمفػم مذكم ػلدم متأثيراػل ابػى تفسػيف  عػض   عػلد  ػمدة 

طلكػػب  250ذكفيػػلة مذ د ػػلز ذألاػػلديحم كطػػالب  لحعػػ  ذصػػديلفه تامدػػت ايدػػ  ذكدرذسػػ  حػػف 
ذئيًل حػػف  حيػػح ذكطب ػػ  مذكطلك ػػلت   لحعػػ   صػػديلفه متػػـ تط يػػؽ مطلك ػػ   قػػد تػػـ ذختيػػلراـ اشػػم 

 دمذت محقلييس ذك فث ابػى   ػرذد ذكعيدػ ه ط ػؽ ابػييـ ذسػت لد  ذكتقريػر ذكػذذتم كبػذالر ذكرمفػم 
(ه محقيػػلس حػػلدز أل عػػلد  ػػمدة ذكفيػػلة ذكعلحػػ ه م ػػد  م ػػفت دتػػلئج 2007مذكم ػػدذدم دايػػدجه 

 ػػػيف ذ د ػػػلز ذألاػػػلديحم كطػػػالب  0.04د حسػػػتمى ذكدرذسػػ   ف ادػػػلؾ اال ػػػ  حم  ػػػ  مدذكػػػ  ادػػ
 لحع   صديلف محسػتمى ذكػذالر ذكرمفػم مذكم ػدذدمه احػل ظيػرت حػف خػالؿ در ػلت ذكطػالب 

 0.04ابػػى ذسػػت لد  ذكػػذالر ذكرمفػػم مذكم ػػدذدمه م ف ادػػلؾ اال ػػ  حم  ػػ  مدذكػػ  ادػػد حسػػتمى 
مفػم مذكم ػػدذدمه احػػل  ػيف   عػػلد ذكسػػعلدة مذكر ػل كطػػالب  لحعػػ   صػديلف محسػػتمى ذكػػذالر ذكر 

ظيػرت حػف خػػالؿ در ػلت ذكطػػالب ابػى حقيػػلس حػلدز ك ػمدة ذكفيػػلةه مادػلؾ  ػػرمؽ  يػر دذكػػ  
   إفصلئيًل  يف حتغير  دس   رذد ذكعيد  محستميلت ذ د لز ذألالديحم م مدة ذكفيلة.       

 ػػمدة ذكفيػػلة ذكددسػػي  ماال تيػػل  لكػػذالر ذكرمفػػم :((Baumann, et al, 2043درذسػػ  *
يػػلرذت ذ د ػػلز ذألاػػلديحم كػػدى طػػالب ثػػالث  لحعػػلت  مر يػػ . اػػد ت ذكدرذسػػ  إكػػى تفبيػػؿ مح

 دػلر  ػمدة ذكفيػلة ذكددسػي  ماال تيػل  اػؿ حػػف ذكػذالر ذكرمفػم مذ د ػلز ذألاػلديحم كػدى طػػالب 
ابيػػػ  ذكبغػػػلت مذ دذب  لحعػػػ  كماسػػػح مرج, ابيػػػ  ذكعبػػػـم ذال تحلايػػػ  مذ دسػػػلدي  



 أهل عبذالكشَن قاسند.                                                  

 

 (424  ( 5105  دَسورب،44نفسٍ، العذد  جملت اإلسشاد النفسٍ، هشكض اإلسشاد ال     

  ذكخدحػػػ  ذال تحلايػػػ   لحعػػػ  السػػػم ذكرمحلديػػػ ه متامدػػػت ايدػػػ   لحعػػػ  كيػػػيج ذك ب يايػػػ ه مابيػػػ
حػػػف  445طلكػػػب مطلك ػػػ  حسػػػت ديف  لكسػػػد  ذألمكػػػى حػػػف ذكتعبػػػيـ ذك ػػػلحعم د 355ذك فػػػث حػػػف 

-2042حػػػف  لحعػػػ  السػػػم( خػػػالؿ اػػػلـ  85حػػػف  لحعػػػ  كيػػػيجه م425 لحعػػػ  كماسػػػح رمجه 
صػػػرة ذكصػػػلدرة اػػػف ه مط ػػػؽ ابػػػييـ دسػػػخ  إكاترمديػػػ  حػػػف ذسػػػت لد   ػػػمدة ذكفيػػػلة ذكحخت2043

ه محقيلس  ػدرذت ذ د ػلز ذألاػلديحمه محقيػلس WHOQoL-BREFحدظح  ذكصف  ذكعلكحي  
 ػػرمؽ ذذت دالكػػ  إفصػػلئي  م ػػد  م ػػفت دتػػلئج ذكدرذسػػ   ف ادػػلؾ ذكػػذالر ذكرمفػػم كبرذشػػديفه 

 ػػػيف حسػػػتميلت  ػػػمدة ذكفيػػػلة ذال تحلايػػػ   ػػػيف طػػػالب ذك لحعػػػلت ذكػػػثالثه  قػػػد سػػػ ؿ طػػػالب 
حستميلت  ابى  م  ػمدة ذكفيػلة ذكددسػي  حػف طػالب ذك ػلحعتيف ذ خػرتيفه   لحع  كماسح مرج

ميم ػػػد اال ػػػ  دذكػػػ  محم  ػػػ   ػػػيف  ػػػمدة ذكفيػػػلة ذكددسػػػي  مذكػػػذالر ذكرمفػػػمه فيػػػث سػػػ ؿ  ي ػػػًل 
طػػالب  لحعػػ  كماسػػح مرج  ابػػى حسػػتميلت ذكػػذالر ذكرمفػػمه مادػػلؾ اال ػػ  دذكػػ  محم  ػػ   ػػيف 

 حم.  مدة ذكفيلة ذكددسي  مذ د لز ذألالدي
تػأثير ذكعال ػ  ذ ي ل يػ   ػيف  ػمدة ذكفيػلةه مذكػذالر : ((Ebrahimi, et al, 2043درذسػ  *

ذكرمفم ابى ذكصف  ذكعقبي  مذ د لز ذألالديحم كطالب ذك لحعػ . اػد ت ذكدرذسػ  إكػى إث ػلت 
 ف ذكعال ػػ  ذ ي ل يػػ   ػػيف  ػػمدة ذكفيػػلة مذكػػذالر ذكرمفػػم كػػدى ايدػػ  حػػف طػػالب ذك لحعػػ  كيػػل 

بػػػى ذكصػػػف  ذكعقبيػػػ  مذ د ػػػلز ذألاػػػلديحم كبطػػػالب هتػػػـ ذختيػػػلر ايدػػػ  اشػػػمذئي   مذحيػػػل تػػػأثير ا
% إدػػػلث( حػػػف  لحعػػػ  امرحمز ػػػلف ذ يرذديػػػ  هط ػػػؽ 50% ذاػػػمر م50طلكػػػب مطلك ػػػ  د 400

(ه مذسػػت لد  ذكػػذالر ذكرمفػػم كبرذشػػديف 2003ابػػييـ ذسػػت لد   ػػمدة ذكفيػػلة دامدػػمر مديديدسػػمف,
ذ د ػػلز ذألاػػلديحم كطػػالب ذك لحعػػ ه م ػػد  م ػػفت دتػػلئج  (ه محقيػػلس2042دا ػػد ذإ زذدهه 

 ػيف ذكػذالر ذكرمفػم كبطػالب م ػمدة  0.04ذكدرذس   ف ادلؾ اال ػ  حم  ػ  دذكػ  ادػد حسػتمى 
ذكفيػػلة ذكعلحػػ  كيػػـ ط قػػًل كػػدر لت ذكطػػالب ابػػى ذسػػت لد   ػػمدة ذكفيػػلة ذكعلحػػ  مذسػػت لد  ذكػػذالر 

الر ذكرمفػػم م ػػمدة ذكفيػػلة مذكصػػف  ذكعقبيػػ  ذكرمفػػمه مال يم ػػد اال ػػ  حم  ػػ   ػػيف اػػؿ حػػف ذكػػذ
ه م ف ادػػلؾ اال ػػ  حم  ػػ   ػػيف اػػؿ حػػف ذكػػذالر ذكرمفػػم م ػػمدة 0.04كبطػػالب ادػػد حسػػتمى 

ه مال يم ػد  ي اال ػ  دذكػ  0.04ذكفيلة ذكعلح  م يف ذ د لز ذألاػلديحم كبطػالب ادػد حسػتمى 
  يحل يتعبؽ  لكدمع  يف  ي حف حتغيرذت ذك فث. 

درذسػػػ  كػػػدمر ذكػػػذالر ذكرمفػػػم  ػػػم تفسػػػيف  ػػػمدة ذكفيػػػلة : (Ghafrani, 2043)درذسػػػ  * 
اد ت ذكدرذس  إكى  فػث دمر ذكػذالر  مذكتفصيؿ ذألالديحم كطالب ذك لحعلت ذكتراي .



باجلاهعت ذي الطالباثالزكاء الشوحً وعالقته جبىدة احلُاة واإلجناص األكادميًُ ل    
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ذكرمفم  م تفسيف  مدة ذكفيلة مذكتفصيؿ ذكدرذسم ذألالديحم كطالب  لحع   زحير ذكترايػ . 
لراـ اشػمذئيًل حػف طػالب ذكسػد  ذكديلئيػ  طلكػب مطلك ػ  تػـ ذختيػ 326تامدت ايدػ  ذك فػث حػف 

ط ػػؽ ابػػييـ حقيػػلس حدظحػػ  ذكصػػف  م ه 2042-2044  لحعػػ  إزحيػػر خػػالؿ ذكعػػلـ ذكدرذسػػم 
ه مذسػػػت لد  ذكػػػذالر ذكرمفػػػم همذخت ػػػلر  ػػػدرة ذكتفصػػػيؿ (WHOQOL)ذكعلكحيػػػ  ك ػػػمدة ذكفيػػػلة 

ك  إفصػلئي  ذألالديحم كطالب ذك لحع ه م د  م فت دتلئج ذكدرذس   ف ادلؾ اال   ذذت دال
 ػػيف ذكػػذالر ذكرمفػػم م ػػمدة فيػػلة طػػالب ذك لحعػػ ه ماػػم حػػل يؤاػػد ذكػػدمر  0.05ادػػد حسػػتمى 

ذ ي ل م ذكذي يبع ف ذكذالر ذكرمفم  م تفسيف  مدة فيلة ذكطػالبه ميم ػد اال ػ   يػر دذكػ  
(  ػػػيف ذكػػػذالر ذكرمفػػػم م ػػػدرذت ذكتفصػػػيؿ ذألاػػػلديحم كطػػػالب 0.05إفصػػػلئيًل دادػػػد حسػػػتمى 

 ذك لحع . 
ذكػػذالر ذكرمفػػػم مذكم ػػدذدم ماال تيحػػػل   ػػمدة ذكفيػػػلة مذكادػػػلرة  :(Gupta, 2043)رذسػػ  د*

ذكتعػرؼ ابػى ذكعال ػ   ػيف  اػد ت ذكدرذسػ  إكػىذكذذتي  مذ د لز ذألاػلديحم كطػالب ذك لحعػلت. 
ذكػػذالر ذكرمفػػم مذكم ػػدذدم كػػدى طػػالب ذك لحعػػ  حػػح  ػػمدة ذكفيػػلةه مذكادػػلرة ذكذذتيػػ ه مذ د ػػلز 

ستقصػػػلر ذكدػػػرمؽ  ػػػيف ذكطػػػالب ذكػػػذامر مذ دػػػلث  ػػػم ذكػػػذالر ذكم ػػػدذدم مذكػػػذالر ذألاػػػلديحمه مذ
 80ذكرمفمه م مدة ذكفيلةه مذكادلرة ذكذذتي ه مذ د لز ذألالديحمه م تامدت ايدػ  ذك فػث حػف 

طلك  ( م ػح ذالختيػلر ابػييـ اشػمذئيًل حػف  ػيف طػالب  لحعػ   40طلكب م 40طلكب مطلك   د
(ه محقيػػلس 2004س ذكحصػػدم   ذكددسػػي  كبرمفلديػػ  دممكحػػلفه حقيػػلط ػػؽ ابػػييـ امرماشػػترذه م 

ذكػػذالر ذكم ػػدذدمه مذسػػت لد   ػػمدة ذكفيػػلة ذكعلحػػ ه محقيػػلس  ػػدرذت ذ د ػػلز ذألاػػلديحم كطػػالب 
حم  ػػ  مدذكػػ   ػػيف ذكحتغيػػرذت م ػػد  م ػػفت دتػػلئج ذكدرذسػػ   ف ادػػلؾ اال ػػ  ذكتعبػػيـ ذك ػػلحعمه 

غيػرذت ذكحرت طػػ  د ػمدة ذكفيػػلة مذ د ػلز ذألاػػلديحم ذكحسػتقب  دذكػػذالر ذكم ػدذدم مذكرمفػػم( مذكحت
مذكادلرة ذكذذتي  كبطالب(ه ميم د  رمؽ ذذت دالك  إفصلئي   يف ذكطالب ذكػذامر مذ دػلث  ػم 
ذكػػذالر ذكم ػػدذدم  ػػمدة ذكفيػػلة مذ د ػػلز ذألاػػلديحم مذكادػػلرة ذكذذتيػػ  كصػػلكح ذكػػذامره مال يم ػػد 

مر مذ دلث  ػم   عػلد  عيديػل كبػذالر ذكرمفػمه  ػم  رمؽ ذذت دالك  إفصلئي   يف ذكطالب ذكذا
 فيف ظيرت  رمؽ ذذت دالك  إفصلئي   م إ حلكم در لت ذكذالر ذكرمفم. 

تأثير ذكدذ عي  كإلد لز ذألالديحم مذكدمع ابى ذكذالر ذكرمفػم :   (Siddiqui, 2043)درذس *
ثير ذكدذ عيػ  كإلد ػلز مذكسعلدة كدى طالب  لحع   كي رذ ذكيددي . اد ت ذكدرذس  إكى  فص تػأ

ذألاػػػلديحم ابػػػى ذكػػػذالر ذكرمفػػػم كطػػػالب ذك لحعػػػلته م فػػػص تػػػأثير ذكدذ عيػػػ  
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 (423  ( 5105  دَسورب،44نفسٍ، العذد  جملت اإلسشاد النفسٍ، هشكض اإلسشاد ال     

كإلد لز ابى ذكسػعلدة " فػد ادلصػر  ػمدة ذكفيػلة"ه م فػص تػأثير ذكدػمع ابػى ذكػذالر ذكرمفػم 
طلك ػػػ  تػػػـ  200طلكػػػب م 200مذكسػػػعلدة كػػػدى طػػػالب ذك لحعػػػلته متامدػػػت ايدػػػ  ذك فػػػث حػػػف 

ف  ػيف طػالب ذكسػد  ذكديلئيػ   ابيػلت حختبدػ  حػف  لحعػ   كي ػرذ ذ سػالحي  ذختيلراـ اشمذئيًل حػ
ه مط ؽ ابييـ حقيلس ذكذالر ذكرمفم ذذتم 2042-2044  دمب ذكيدد خالؿ ذكعلـ ذكدرذسم 

ادصػػػر تغطػػػم ذكح ػػػلالت ذكدرايػػػ :  24(: يتاػػػمف حػػػف 2007ذكتقريػػػر دايػػػدج مدي سيسػػػامه 
كدل ده إدتلج ذكحعدى ذكشخصمه ذكمام ذكدلئؽه متمسح فلك  ذكمامه محقيلس ذكتداير ذكم مدي ذ

ادصػػػػره مذكحقيػػػػلس  50( ذكحاػػػػمف حػػػػف 4995ذكدذ عيػػػػ  كإلد ػػػػلز ذألاػػػػلديحم دديػػػػم محماػػػػلفه 
م ػػد  م ػػفت  ذكدراػػم كبسػػعلدة  ػػحف ذسػػت لد  حدظحػػ  ذكصػػف  ذكعلكحيػػ  ك ػػمدة ذكفيػػلة ذكعلحػػ ه

(  ػيف ذكدذ عيػ  كإلد ػلز 0.05  إفصػلئي  دادػد حسػتمى يم ػد تػأثير ذم دالكػدتلئج ذكدرذس   دف 
ذألاػػلديحم محسػػتمى ذكػػذالر ذكرمفػػم كبطػػالبه ميم ػػد تػػأثير ذم دالكػػ  إفصػػلئي  دادػػد حسػػتمى 

(  ػػيف ذكدذ عيػػ  كإلد ػػلز ذألاػػلديحم محسػػتمى ذكسػػعلدة كػػدى ذكطػػالبه مادػػلؾ  ػػرمؽ ذذت 0.05
لز ذألاػلديحم كصػلكح ذ دػلث حػح اػدـ دالك  إفصلئي   ػيف ذكػذامر مذ دػلث  ػم ذكدذ عيػ  كإلد ػ

 م مد  رمؽ دذك   يحل يتعبؽ  لكذالر ذكرمفم. 
ذكعال ػػ   ػػيف ذكػػذالر ذكرمفػػم متقػػدير ذكػػذذت مصػػمرة : ((Khadivi, et al, 2044درذسػػ  *

ذك سػػـ "حػػف   عػػلد  ػػمدة ذكفيػػلة" ابػػى تفسػػف ذ د ػػلز ذألاػػلديحم كطػػالب ذك لحعػػلت. اػػد ت 
ذكػػذالر ذكرمفػػم متقػػدير ذكػػذذت مصػػمرة ذك سػػـ مذكتفسػػف  ػػم  ذكدرذسػػ  إكػػى  فػػص ذكعال ػػ   ػػيف

طلك ػػ   4847ذ د ػػلز ذألاػػلديحم كػػدى ايدػػ  حػػف طػػالب ذك لحعػػ ه متامدػػت ايدػػ  ذك فػػث حػػف 
ه 2043-2042طلكػػػػب حػػػػف ابيػػػػلت حختبدػػػػ    لحعػػػػ  ت ريػػػػز خػػػػالؿ ذكعػػػػلـ ذكدرذسػػػػم  4347م

(ه محقيػلس 2040فػم داػلدزه مط ؽ ابييـ ذست لد  إيزدؾ كتقدير ذكذذته مذسػت لد  ذكػذالر ذكرم 
ذكدسػػخ  ذكحختصػػرةه مذسػػتحلرة در ػػلت ذكطػػالب كبتعػػرؼ ابػػى حسػػتميلت  - ػػمدة ذكفيػػلة ذكعلحػػ 
تم د اال   ذرت لط ح لشرة مدذك  إفصلئيًل م د  م فت دتلئج ذكدرذس   دف  إد لزاـ ذألالديحمه

شلرايف. ميم ػد (  يف ذكذالر ذكرمفم متقدير ذكذذت كدى ايد  ذكطالب ذكح0.04دادد حستمى 
(  ػػيف ذكػػذالر ذكرمفػػم مذ د ػػلز ذألاػػلديحم 0.04اال ػػ  ذرت ػػلط دذكػػ  إفصػػلئيًل دادػػد حسػػتمى 

كدى ايد  ذكطالب ذكحشلرايفه مال يم د اال ػ  دذكػ   ػيف ذكػذالر ذكرمفػم مصػمرة ذك سػـه احػل 
ذالر تـ  يلسيل  لستخدذـ حقيلس  مدة ذكفيلةه مال تم ػد  ي  ػرمؽ ذذت دالكػ  إفصػلئي   ػيف ذكػ
ذكرمفػم كبػػذامر مذ دػػلثه محػػح ذكػؾ  ظيػػرت ذ دػػلث حسػػتميلت  ابػى  ػػم تقػػدير ذكػػذذت 
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 لكحقلردػػ  حػػح ذكػػذامره  يدحػػل اػػلف ذكػػذامر  ابػػى  ػػم تقػػدير صػػمرة ذك سػػـ محسػػتميلت ذ د ػػلز 
 ذألالديحم  لكحقلرد  حح ذ دلث. 

دة ذكفيػلة تقػميـ ذكعال ػ   ػيف ذكػذالر ذكرمفػم م ػم : (Nobari & Shokri, 2044)درذسػ  *
مذكدذ عي  كإلد لز ذألالديحم  يف طػالب  لحعػ   ليػلـ ذكدػمر. اػد ت ذكدرذسػ  إكػى تقػميـ ذكػذالر 
ذكرمفػػم كػػػدى طػػػالب  لحعػػػ   ليػػػلـ ذكدػػػمر ماال تػػػف  حتغيػػػرذت  ػػػمدة ذكفيػػػلة مذكدذ عيػػػ  كإلد ػػػلز 

طلكػػػب مطلك ػػػ    لحعػػػ   ليػػػلـ ذكدػػػمر. تػػػـ  65ذألاػػػلديحم كبطػػػالبه متامدػػػت ايدػػػ  ذك فػػػث حػػػف 
ايػػ  ذكطػػػالب   ػػؿ ذكحشػػػلرا   ط يعػػ  مظػػػرمؼ ذك فػػث مدمايػػػ  ذألدمذت ذكتػػم سػػػيتـ تط يقيػػػل تم 

(: تامدػػػػت ذالسػػػػت لد  حػػػػف  ر عػػػػ  2040ابػػػييـ. ماػػػػـ ذسػػػػت لد  ايػػػػدج كبػػػػذالر ذكرمفػػػم دايػػػػدجه 
حقلييس  راي  ام: ذكذالر ذكم ػمدي ذكدل ػده إدتػلج ذكحعدػى ذكشخصػمه ذكػمام ذكدػلئؽه مذكػتفاـ 

ك ػمدة ذكفيػلة: اػم حقيػلس حعتحػد حػف  WHOQOL-BREFمحقيػلس  م ذكفػلالت ذكرمفيػ ه 
ادصػػر كقيػػلس  ػػمدة ذكفيػػلةه محقيػػلس  يػػرمؿ كدذ عيػػ   26حدظحػػ  ذكصػػف  ذكعلكحيػػ ه ميسػػتخدـ 

(ه    م ػػد  م ػػفت دتػػلئج ذكدرذسػػ   ف 2008دسػػخ  ذكرذشػػديف د يػػرمؿه  -ذ د ػػلز ذألاػػلديحم
 0.05مدة فيلة ذكطالب ادد حستمى ادلؾ اال   ذذت دالك  إفصلئي   يف ذكذالر ذكرمفم م 

احػػل ظيػػر حػػف خػػالؿ تفبيػػؿ ذسػػت ل لت ذكطػػالب ابػػى ذسػػت لد  ايػػدج كبػػذالر ذكرمفػػم محقيػػلس 
WHOQOL-BREF  ك مدة ذكفيلةه مادلؾ اال   ذذت دالك  إفصػلئي   ػيف ذكػذالر ذكرمفػم

 لت احل ظير حف خالؿ تفبيؿ ذست ل 0.05مدذ عي  ذكطالب كإلد لز ذألالديحم ادد حستمى 
 ذكطالب ابى ذست لد  ايدج كبذالر ذكرمفم محقيلس  يرمؿ. 

ذكعال ػ   ػيف ذكػذالر ذكرمفػم مذكسػعلدة مذ د ػلز ذألاػلديحم  :((Raisi, et al, 2044درذس  *
كدى طالب ابي  ذكطب  لحع   ـ. اػد ت ذكدرذسػ  إكػى ذستقصػلر ذكعال ػ   ػيف ذكػذالر ذكرمفػم 

 د ػػلز ذألاػػلديحم كػػدى طػػالب ابيػػ  ذكطػػب  لحعػػ   ُػػـهمذكسػػعلدة " فػػد   عػػلد  ػػمدة ذكفيػػلة" مذ 
طلكػػػب مطلك ػػػ  حػػػف طػػػالب ابيػػػ  ذكطػػػب  لحعػػػ   ُػػػـه م ػػػح  353متامدػػػت ايدػػػ  ذك فػػػث حػػػف 

ه مط ػؽ ابػييـ ذسػت لد  2043-2042ذالختيلر ابييـ  طريق  اشػمذئي  خػالؿ ذكعػلـ ذكدرذسػم 
إلد ػػلز ذألاػػلديحمه م ػػد  ػػلدي كبػػذالر ذكرمفػػمه مذسػػت لد   ماسػػدمرد كبسػػعلدةه محقيػػلس مذكػػيف ك

 م ػػفت دتػػلئج ذكدرذسػػ   ف ادػػلؾ اال ػػ  ح لشػػرة مدذكػػ  إفصػػلئيًل  ػػيف در ػػلت ذكطػػالب ابػػى 
ه مادػلؾ (r=0.599, p=0.0004)ذسػت لد  ذكػذالر ذكرمفػم مدر ػلتيـ ابػى ذسػت لد  ذكسػعلدة 

اال ػػػػػ   ػػػػػعيد  كاديػػػػػل ذذت دالكػػػػػ   ػػػػػيف حسػػػػػتميلت ذكػػػػػذالر ذكرمفػػػػػم مذ د ػػػػػلز 



 أهل عبذالكشَن قاسند.                                                  
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ه مال يم ػػد  ي اال ػػ  ذذت دالكػػ  إفصػػلئي   ػػيف حسػػتميلت (r=0.42,p=0.044)ذألاػػلديحم 
ذكسػعلدة مذ د ػػلز ذألاػػلديحمه ميم ػػد  ػػرمؽ ذذت دالكػػ  إفصػػلئي   ػػيف حتمسػػط در ػػلت ذكػػذامر 

 مذ دلث ابى ذست لد  ذكذالر ذكرمفم كصلكح ذ دلث. 
مذ د ػػلز  ذكعال ػػ   ػػيف ذكػػذالر ذكرمفػػمه متقػػدير ذكػػذذت:  (Valanickal, 2044) درذسػػ *

ذألالديحم كدى طلك لت ذكسد  ذكثلدي  حف ابي  ذكتحريض. اد ت ذكدرذسػ  تقػميـ ذكػذالر ذكرمفػم 
كدى ذكطلك لت ايد  ذك فثه متقميـ ذ د لز ذألاػلديحم متقػدير ذكػذذت  ػيف ذكطلك ػلته مذكتعػرؼ 

ايدػػ  ابػػى ذكعال ػػ   ػػيف ذكػػذالر ذكرمفػػم ماػػؿ حػػف تقػػدير ذكػػذذت مذ د ػػلز ذألاػػلديحمه متامدػػت 
طلك    لكسد  ذكثلدي  حف ابي  ذكتحريضه م ػح ذالختيػلر ابػييـ اشػمذئيًله خػالؿ  50ذك فث حف 

ه مط ؽ ابييـ ذسػت لد  ذكحعبمحػلت ذكديحم رذ يػ ه حقيػلس ذكػذالر 2043-2042ذكعلـ ذكدرذسم 
دسػػػخ  حعدكػػػ ه ذكحقيػػػلس ذكدراػػػم تقػػػدير ذكػػػذذت حػػػف ذسػػػت لد   ػػػمدة ذكفيػػػلة  -ذكرمفػػػم كبرذشػػػديف

تم ػػد اال ػػ  م ػػد  م ػػفت دتػػلئج ذكدرذسػػ   دػػف  ذكصػػلدرة اػػف حدظحػػ  ذكصػػف  ذكعلكحيػػ هذكعلحػػ  
حم  ػػ  مح لشػػرة  ػػيف حسػػتمى ذكطلك ػػلت  ػػم ذكػػذالر ذكرمفػػم متقػػدير ذكػػذذت اأفػػد   عػػلد  ػػمدة 
ذكفيلةه مال يم د اال   ح لشرة  يف حستمى ذكػذالر ذكرمفػم كبطلك ػلت مذ د ػلز ذألاػلديحم احػل 

ر ػػػلتيـ  ػػػم ذالخت ػػػلرذت ذكدرذسػػػي  ذكديلئيػػػ ه م ظيػػػر تفبيػػػؿ در ػػػلت ظيػػػر حػػػف خػػػالؿ تفبيػػػؿ د
ذكطلك لت ابى حقيلس ذكذالر ذكرمفم تس يبيف كدر لت حل  يف ذكحتمسط مذكحرتدحه م ػد ذرتػ ط 

 ذكذالر ذكرمفم ذكحرتدح  حتغيرذت حثؿ ذألصؿ ذكعر مه مذكتخصصه مذكسف. 
ر ذكرمفػم كػدى طػالب  لحعػ  اػؿ تم ػد اال ػ   ػيف ذكػذال: ((Abisamra, 2044درذسػ  * 

اػد ت ذكدرذسػ   حيتشغلف ماؿ حف  مدة ذكفيلة مذكصف  ذكعقبيػ  مذكددسػي  مذ د ػلز ذألاػلديحم؟
إكى  فص ذكعال    يف ذكذالر ذكرمفم كدى ايد  حف طالب  لحع  حيتشػغلف ماػؿ حػف  ػمدة 

طلكػب  500حػف ذكفيلةه مذكصف  ذكددسي  مذكعقبي ه مذ د لز ذألالديحمه متامدت ايد  ذك فث 
تػػػـ ذختيػػػلراـ  طريقػػػ  اشػػػمذئي ه مطلك ػػػ   لكسػػػد  ذكثلكثػػػ  حػػػف ابيػػػلت حتدماػػػ    لحعػػػ  حيتشػػػغلف 

مط ؽ ابييـ حقيلس  لرمف كبذالر ذكرمفمه مفسػلب حتمسػط در ػلت ذكطػالب  ػم ذالخت ػلرذت 
ذكديلئيػػػ ه ذسػػػت لد   ػػػمدة ذكفيػػػلة ذكحختصػػػرة ذكصػػػػلدرة اػػػف حدظحػػػ  ذكصػػػف  ذكعلكحيػػػ  هذخت ػػػػلر 

يم ػػد اال ػػ   يػػر دذكػػ  كددسػػي  مذكعقبيػػ  كبرذشػػديفه م ػػد  م ػػفت دتػػلئج ذكدرذسػػ   دػػف ذكصػػف  ذ
إفصػػػلئيًل  ػػػػيف ذكػػػذالر ذكرمفػػػػم مذ د ػػػػلز ذألاػػػلديحم كطػػػػالب  لحعػػػػ  حيتشػػػغلف ادػػػػد حسػػػػتمى 

(ه  دف يم ػد اال ػ  ذذت دالكػ  إفصػلئي   ػيف ذكػذالر ذكرمفػم مذكصػف  ذكددسػي  0.05د
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(ه  دف يم د اال ػ  ذذت دالكػ  إفصػلئي  0.05حستمى د مذكعقبي  كطالب  لحع  حيتشغلف ادد
 (.0.05 يف ذكذالر ذكرمفم م مدة ذكفيلة كطالب  لحع  حيتشغلف ادد حستمى د

 تعقُب عام علً اإلطاس النظشٌ والذساساث السابقت:
حػػف خػػالؿ ذكعػػرض ذكسػػل ؽ كإلطػػلر ذكدظػػري مذكدرذسػػلت ذكسػػل ق  د ػػد اػػدـ م ػػمد درذسػػ  

ماػػم ذكػذالر ذكرمفػػم ماال تػػف  –ابػى فػػد ابػـ ذك لفثػػ   –سػػ  ذكفلكيػػ  ار يػ   ػػم حم ػمع ذكدرذ
  ػػمدة ذكفيػػلة مذ د ػػلز ذألاػػلديحم كػػدى طلك ػػلت ذك لحعػػ ه م ػػد ذسػػتدلدت ذك لفثػػ  حػػف ذكعػػرض 

 ذكسل ؽ كإلطلر ذكدظري مذكدرذسلت ذكسل ق   يحل يبم:
عديػد حػف يالفظ حف ذكدرذسلت ذكسل ق   ف حتغير ذكذالر ذكرمفم  د فظى  لاتحػلـ ذك -4

ذك ػػػلفثيف ذأل لدػػػبه دظػػػرًذ ألاحيتػػػف  ػػػم ر ػػػح ادػػػلرة ذكدػػػرده مزرع ذكثقػػػ   ددسػػػفه مر ػػػح حسػػػتمى 
ذ د ػػلز ذألاػػلديحمه  ػػم  ػػمر  ػػمدة ذكفيػػلةه إذ تدلمكػػت  عػػض اػػذه ذكدرذسػػلت ذكػػذالر ذكرمفػػم 

 ,Siddiqui(ه مدرذسػ  د(Akbari & Safei, 2043حػح حتغيػرذت  خػرى الكسػعلدةه ادرذسػ  
 ( (Raisi, et al, 2044  (ه مدرذس2043
  يحل تدلمكت  ع يل ذ خر ذكذالر ذكرمفم حح ذكذالر ذكم دذدمه ادرذس  

Arbabisarjou, et al, 2043)) 
 (Ghafrani, 2043)ادرذس  ه متدلمكت ذكذالر ذكرمفم حح ذكتفصيؿ ذألالديحم

 (Gupta, 2043متدلمكت ذكذالر ذكرمفم حح ذكادلرة ذكذذتي ه ادرذس  د
 ذكذالر ذكرمفم حح تقدير ذكذذت مصمرة ذك سـ "حف   علد  مدة ذكفيلة" هادرذس   متدلمكت

 Khadivi, et al, 2044)  ه مدرذسػػ)(Valanickal, 2044) ه متدلمكػػت ذكػػذالر
(ه مدرذسػػ  (Ebrahimi, et al, 2043ذكرمفػػم حػػح ذكصػػف  ذكعقبيػػ  مذكددسػػي  هادرذسػػ  

Abisamra, 2044) حفػػلمر ذكدرذسػػ  ذكفلكيػػ ه ادرذسػػ   متدلمكػػت  عػػض ذكدرذسػػلت ددػػس(ه
(Baumann, et al, 2043)  ه مدرذس(Nobari & Shokri, 2044) 

يأتم اػذذ ذكترايػز ابػى ذكحرفبػ  ذك لحعيػ  دظػرًذ كط يعػ  ذكحرفبػ  ذكدحلئيػ  ذكتػم تحتػلز   -2
 ػلكتداير ذكح ػػرد م ػػؽ دظريػػ   يل يػػف ذكتػػم تتصػػؼ  قػػدرة ذأل ػػرذد  ييػػل ابػػى ذحػػتالؾ ذكقػػدرة ابػػى 

ؿ  ادػػلرة حػػح ذال ترذ ػػلت ذكبدظيػػ ه مذالاتحػػلد ذكقبيػػؿ ابػػى ذكفػػمذدث مذألشػػيلر ذكفقيقيػػ  ذكتدلاػػ
ذكمذ عيػػػ   ػػػم فػػػؿ ذكحشػػػاالته مذسػػػتخدذـ حػػػل يحاػػػف ذات ػػػلره ذكطريقػػػ  ذكبدظيػػػ  ذالسػػػتدالكي   ػػػم 

ه مآخرمفه  (.2005ذك فث مفؿ ذكحشاالت دذكعتـم
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ثػ  تفػلمؿ  ػم اػذه ذكدرذسػ   حل  ف ذكذالر ذكرمفم دماًل  ديدًذ حػف ذكػذالره  ػإف ذك لف -3
  درذس  ذكعال    يف ذكذالر ذكرمفم م مدة ذكفيلة مذ د لز ذألالديحم كدى ذكطلك لت.

 فشوض الذساست:
تم ػػد اال ػػػ  ذرت لطيػػػ  ذذت دالكػػػ  إفصػػػلئي   ػػيف در ػػػلت ذكػػػذالر ذكرمفػػػم مدر ػػػلت  -1

  مدة ذكفيلة كدى ذكطلك لت ذكحعبحلت  لك لحع .
كػػػ  إفصػػػلئي   ػػيف در ػػػلت ذكػػػذالر ذكرمفػػػم مدر ػػػلت تم ػػد اال ػػػ  ذرت لطيػػػ  ذذت دال -2

 ذ د لز ذألالديحم كدى ذكطلك لت ذكحعبحلت  لك لحع .
تم د اال   ذرت لطي  ذذت دالك  إفصلئي   يف ذكدر   ذكابي  ك ػمدة ذكفيػلة مدر ػلت  -3

 ذ د لز ذألالديحم كدى ذكطلك لت ذكحعبحلت  لك لحع .
لت در لت حرتدعم ذ د ػلز ذألاػلديحم تم د  رمؽ ذذت دالك  إفصلئي   يف حتمسط -4

محتمسطلت در لت حدخد م ذ د لز ذألالديحم  م ذكذالر ذكرمفم كػدى ذكطلك ػلت 
 ذكحعبحلت  لك لحع .

تم د  رمؽ ذذت دالك  إفصلئي   يف حتمسطلت در لت حرتدعم ذ د ػلز ذألاػلديحم  -5
لك ػػلت محتمسػػطلت در ػػلت حدخد ػػم ذ د ػػلز ذألاػػلديحم  ػػم  ػػمدة ذكفيػػلة كػػدى ذكط

 ذكحعبحلت  لك لحع .
 هنهجُت وإجشاءاث الذساست:

 :منهج الدراسة    
ذاتحػػػدت اػػػذه ذكدرذسػػػ  ابػػػى ذكحػػػديج ذكمصػػػدم ذكتفبيبػػػمه ماػػػم يعت ػػػر حػػػف    ػػػؿ حدػػػلاج 
ذك فػػث ذكعبحػػم ذكتػػم يحاػػف ذسػػتخدذحيل  ػػم حعلك ػػ  حشػػاب  ذكدرذسػػ  ماػػم حعر ػػ  ذكعال ػػ   ػػيف 

د ػػلز ذألاػػلديحمه م ػػد ذاتحػػدت ذك يلدػػلت ذكتػػم تػػـ ذكػػذالر ذكرمفػػم ماػػاًل حػػف  ػػمدة ذكفيػػلة مذ 
  حعيل حف خالؿ تط يؽ ذالست يلدلته محف ثـ   ري ذكتفبيؿ ذ فصلئم ذكحدلسب.

 فدمد ذكدرذس :
 تتفدد اذه ذكدرذس   عدة حقلمحلت د حبيل  يحل يبم:

 تتفدد ذكدرذس  ذكفلكي   لكحم مع ذكذي تدلمكتف ذك لفث  مام "ذكػذالر ذكرمفػم ماال تػف -4
   مدة ذكفيلة مذ د لز ذألالديحم كدى ذكطلك لت ذكحعبحلت  لك لحع ".
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ذكفدمد ذكحالدي : ذ تصرت ذكدرذس  ابػى ايدػف حػف ذكطلك ػلت ذكحعبحػلت  قسػـ ريػلض  -2
 ذألطدلؿ   لحع  ذكحبؾ  يصؿ  م ذكححبا  ذكعر ي  ذكسعمدي .

ذكدرذسػػم  ذكفػدمد ذكزحديػ : ذ تصػرت ذكدرذسػ  ابػػى ذكطلك ػلت ذكحعبحػلت خػالؿ ذكدصػؿ -3
 اػ.4436-4435ذكثلدم 

ذكفػػػػدمد ذك شػػػػري : ذ تصػػػػرت ذكدرذسػػػػ  ابػػػػى ايدػػػػ  حػػػػف طلك ػػػػلت ذك اػػػػلكمريمس د عػػػػ   -4
طلك  ه مايد  ذكدرذس  ذألسلسي  حف  50ه متامدت ايد  ذكصدؽ مذكث لت حف 2042
 سد . 23: 22طلك    قسـ ريلض ذألطدلؿه تترذمح  احلراـ حف  420

  دمذت ذكدرذس :
 (2044رمفم د إادذد :  حيؿه حقيلس ذكذالر ذك -4
 ( 2006حقيلس  مدة ذكفيلة د إادذد: حدسم مالظـه  -2
 (.4996حقيلس ذ د لز ذألالديحم دإادذد: ذكفلحده  -3

 حالفؽ ذكدرذس  تم ح ارض كيذه ذألدمذت  لكتدصيؿ
 (2044حقيلس ذكذالر ذكرمفم دإادذد:  حيؿه  -1

دؽ مث ػلت ذكحقيػلسه مذكػؾ تـ تط يؽ ذكحقيلس ابى ايد  ذكصدؽ مذكث لت كبتفقػؽ حػف صػ
 الختالؼ ذك يئ  ذكحط ؽ ابييل ذكحقيلس.

كقيلس حعلحؿ ذكصدؽ مذكث لت كيذذ ذكحقيلسه تـ ذستخدذـ طريق  ذكصدؽ ذكتحييػزي مالدػت 
 يحػػ  دت( كدالكػػ   ػػرمؽ ذكحتمسػػطلت  ػػيف در ػػلت ذكطلك ػػلت  ػػم ذكر يػػح ذألابػػى مذألددػػى اػػم 

 ػػػػلت تػػػـ ذسػػػػتخدذـ طريقػػػ  إاػػػػلدة ذكتط يػػػػؽ (ه مكقيػػػػلس ذكث0.00( ماػػػم دذكػػػػ  ادػػػد د47.352د
ه محعلحػؿ 0.05( مام دذؿ محق مؿ ادد حستمى دالك  *0.354م بغت  يح  حعلحؿ ذالرت لط د

(ه احػػػػل 0.655: 0.548ذكدػػػل ارمد ػػػلخ كبحقيػػػلس ااػػػؿ محامدلتػػػػف ذكدرايػػػ  ترذمفػػػت حػػػل  ػػػيف د
 ػػػػيـ ث ػػػػلت (  لكدسػػػػ   كطريقػػػػ  ذكت زئػػػػ  ذكدصػػػػدي ه مترذمفػػػػت 0.643: 0.500ترذمفػػػػت  ػػػػيف د
(  ػػػػم  عػػػػد ذكتسػػػػلحمه  حػػػػل 0.655(  ػػػػم  عػػػػد ذألخػػػػالؽ ذكدل ػػػػب ه مد0.548ارمد ػػػػلخ  ػػػػيف د

(  ػػم 0.643(  ػػم  عػػد ذكتصػػمؼه مد0.500حعػػلحالت ذكت زئػػ  ذكدصػػدي   قػػد ترذمفػػت  ػػيف د
  عد ذكتسلحمه مام حعلحالت ث لت حدلس  .
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 (2006حقيلس  مدة ذكفيلة دإادذد: حدسم مالظـه  -2
ابى ايد  ذكصدؽ مذكث لت كبتفقػؽ حػف صػدؽ مث ػلت ذكحقيػلسه مذكػؾ  تـ تط يؽ ذكحقيلس

 الختالؼ ذك يئ  ذكحط ؽ ابييل ذكحقيلس.
كقيػلس حعلحػػؿ ذكصػػدؽ مذكث ػلت كيػػذذ ذكحقيػػلسه تػػـ ذسػتخدذـ طريقػػ  ذكصػػدؽ ذكتحييػػزي      

مالدت  يح  دت( كدالك   ػرمؽ ذكحتمسػطلت  ػيف در ػلت ذكطلك ػلت  ػم ذكر يػح ذألابػى مذألددػى 
(ه متػـ فسػلب ذ تسػلؽ ذكػدذخبم دذرت ػلط ذكدقػرة  لكدر ػ  0.00( مام دذك  ادد د44.59دام 

ذكابيػػ ( مالدػػػت حعػػلحالت ذالرت ػػػلط  لكدسػػ   كب عػػػد ذألمؿ ماػػم ذكصػػػف  ذكعلحػػ  الدػػػت دذكػػ   ػػػم 
(ه محعػػلحالت ذالرت ػػلط  لكدسػػ   كب عػػد ذكثػػلدم ماػػم ذكفيػػلة 336.-706. لك يتيػػل متتػػرذمح  ػػيف د

(ه محعػػلحالت ذالرت ػػلط  لكدسػػ   342.-748.ذكػػ   ػػم  لك يتيػػل متتػػرذمح  ػػيف دذألسػػري  الدػػت د
(ه 355.-687.كب عػػػد ذكثلكػػػث ماػػػم ذكتعبػػػيـ مذكدرذسػػػ  الدػػػت دذكػػػ   ػػػم  لك يتيػػػل متتػػػرذمح  ػػػيف د

محعػػلحالت ذالرت ػػلط  لكدسػػ   كب عػػد ذكرذ ػػح ماػػم ذكعمذطػػؼ الدػػت دذكػػ   ػػم  لك يتيػػل متتػػرذمح  ػػيف 
الرت لط  لكدس   كب عد ذكخػلحس ماػم ذكصػف  ذكددسػي  الدػت دذكػ  (ه محعلحالت ذ284.-702.د

(ه محعػػلحالت ذالرت ػػلط  لكدسػػ   كب عػػد ذكسػػلدس ماػػم 369.-664. ػػم  لك يتيػػل متتػػرذمح  ػػيف د
دذرتف الدت دذك   ػم  لك يتيػل متتػرذمح  ػيف د (ه ححػل يػدؿ ابػى  ف 280.-369.شغؿ ذكم ت مذ 

ه تتحلشػػى حػػح ذكيػػدؼ ذكعػػلـ كبحقيػػلسه متػػـ فسػػلب ذكحقيػػلس يتسػػـ  لالتسػػلؽ ذكػػدذخبم. م ف  دػػمد
ذرت ػػلط ذ عػػلد حقيػػلس  ػػمدة ذكفيػػلة  لكدر ػػ  ذكابيػػ  كفسػػلب ذ تسػػلؽ ذكػػدذخبم  ػػيف در ػػ  ذك عػػد 

ه مكقيػػلس ذكث ػػلت تػػـ ذسػػتخدذـ حعلحػػؿ 0.04مذكدر ػػ  ذكابيػػ  كبحقيػػلس دذكػػ  ادػػد حسػػتمى دالكػػ  
(  ػػم  عػػد ذكصػػف  ذكعلحػػ ه إكػػى 0.437ذكدػػل ارمد ػػلخ كدقػػرذت ذكحقيػػلس مترذمفػػت در لتػػف  ػػيف د

(  ػػم  عػػد ذكصػػف  ذكددسػػي ه متػػـ ذسػػتخدذـ حعلحػػؿ ذكت زئػػ  ذكدصػػدي  مترذمفػػت در لتػػف 0.740د
(  م  عػد ذكتعبػيـ مذكدرذسػ ه ماػم حعػلحالت 0.825(  م  عد ذكفيلة ذألسري ه مد0.089 يف د

( **0.399ت ػلط  دث لت حدلس  ه متـ ذستخدذـ طريقػ  إاػلدة ذكتط يػؽ م بغػت  يحػ  حعلحػؿ ذالر 
 .0.04مام دذؿ محق مؿ ادد حستمى دالك  

 (.4996حقيلس ذ د لز ذألالديحم دإادذد: ذكفلحده  -3
 تـ تط يؽ ذكحقيلس ابى ايد  ذكصدؽ مذكث لت كبتفقؽ حف صدؽ مث لت ذكحقيلس.

كقيلس حعلحؿ ذكصدؽ مذكث لت كيذذ ذكحقيلسه تػـ ذسػتخدذـ طريقػ  صػدؽ ذكحفػؾ ذكخػلر م 
دذك  ابى حعلحؿ ذرت لط  مي مدذؿ ذفصلئيل  يف در لت دذ عي  ذالد ػلز  الدت ذكدتي  
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ه ماػػػػم دذؿ محق ػػػػمؿ ادػػػػد 0.344 *مذكتفصػػػػيؿ ذكدرذسػػػػمه إذ  بغػػػػت  يحػػػػ  حعلحػػػػؿ ذالرت ػػػػلط  
ه مفسػػلب ذكصػػدؽ ذكتحييػػزي مالدػػت  يحػػ  دت( كدالكػػ   ػػرمؽ ذكحتمسػػطلت  ػػيف 0.05حسػػتمى 

.ه متػػػـ 0.00( ماػػػم دذكػػػ  ادػػػد 40.37د در ػػػلت ذكطلك ػػػلت  ػػػم ذكر يػػػح ذألابػػػى مذألددػػػى اػػػم
فسػػػلب صػػػدؽ ذالتسػػػلؽ ذكػػػدذخبم مالدػػػت  حيػػػح  حعػػػلحالت ذرت ػػػلط ذكع ػػػلرذت  لكدر ػػػ  ذكابيػػػ  

(ه ماػذذ 0.365-0.724(ه متتػرذمح  ػيف د 0.04كبحقيلس دذك  ذفصلئيًل ادد حستمى دالك  د 
خدذـ حعلحػؿ ذكدػل يعطم دالك  ابى ذرتدلع حعػلحالت ذالتسػلؽ ذكػدذخبمه مكقيػلس ذكث ػلت تػـ ذسػت

 –(ه مذكت زئػ  ذكدصػدي  اػف طريػؽ دسػ يرحلف 0.804ارمد لخ كدقرذت ذكحقيلس مالدت  يحتف د
(ه ماػػم حعلحػػؿ ث ػػلت حدلسػػبه مطريقػػ  إاػػلدة ذكتط يػػؽ م بغػػت 0.844 ػػرذمف( مالدػػت  يحتػػف د
 .0.04( مام دذؿ محرتدح ادد حستمى دالك  **0.959 يح  حعلحؿ ذالرت لط د

 :ُت املستخذهت يف الذساستاإلحصائ األسالُب
 ػػػػػم اػػػػػذه ذكدرذسػػػػػ    ردػػػػػلحج ذكح حماػػػػػ  ذ فصػػػػػلئي  كبعبػػػػػـم ذال تحلايػػػػػ   ذالسػػػػػتعلد تػػػػػـ     
( مذكػػػػؾ  غػػػػرض ذكتفقػػػػؽ حػػػػف ث ػػػػلت مصػػػػدؽ ذألدمذت ذكحسػػػػتخدح  مصػػػػف   ػػػػرمض SPSSد

 ذكدرذس  ذكفلكي  مت حدت ذألسلكيب ذ فصلئي  حل يبم:
 ذكحستخدح   م ذكدرذس .حعلحؿ  كدل كارمد لخ كفسلب ث لت ذألدمذت  -4
 كفسلب ث لت ذألدمذت. حعلحؿ س يرحلف  رذمفطريق  ذكت زئ  ذكدصدي   -2
 مذكثلكث.حعلحؿ ذالرت لط   يرسمف كبتفقؽ حف ذكدرض ذألمؿ مذكثلدم  -3
 حعلحؿ ذالرت لط   يرسمف كفسلب صدؽ ذألدمذت . -4
 صدؽ ذالتسلؽ ذكدذخبم كبتفقؽ حف صدؽ ذألدمذت ذكحستخدح   م ذكدرذس . -5
 ذكتحييز كبتفقؽ حف صدؽ ذألدمذت. صدؽ -6
 صدؽ ذكحفؾ ذكخلر م. -7
 ذكحتمسط ذكفسل م مذالدفرذؼ ذكحعيلري. -8
 كبتفقؽ حف  رمض ذكدرذس . T.Testاحل ذستعلدت ذك لفث   إ رذر ذخت لر دت(  -9

 نتائج الذساست وهناقشتها:
ذكدػػرض ذألمؿ: تم ػػد اال ػػ  ذرت لطيػػ  ذذت دالكػػ  إفصػػلئي   ػػيف در ػػلت ذكػػذالر ذكرمفػػم 

 مدر لت  مدة ذكفيلة كدى ذكطلك لت ذكحعبحلت  لك لحع .
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مكبتفقؽ حف صف  اذذ ذكدرض ذستخدحت ذكدرذس  حعلحالت ذالرت لط ك يرسمفه مذك ػدمؿ 
ذكتػػػلكم يم ػػػح ذكعال ػػػ  ذالرت لطيػػػ   ػػػيف در ػػػلت ذكػػػذالر ذكرمفػػػم مدر ػػػلت  ػػػمدة ذكفيػػػلة كػػػدى 

 ذكطلك لت ذكحعبحلت  لك لحع .
 ( 4 دمؿ د

 الرت لط  يف ذكدر   ذكابي  كبذالر ذكرمفم مذكدر   ذكابي  ك مدة ذكفيلةي يف حعلحالت ذ
 (420دف= 

 حستمى ذكدالك   يح  حعلحؿ ذالرت لط ذكدر   ذكابي  كبذالر ذكرمفم
.376** .000 

تشػػير دتي ػػ  ذكسػػؤذؿ م ر ػػيتف إكػػى م ػػمد اال ػػ  ذذت دالكػػ  إفصػػلئي  دذكػػ  محم  ػػ  دمف 
بذالر ذكرمفم م يف ذكدر   ذكابي  ك مدة ذكفيػلة فيػث  بغػت  يحػ  ذكحتمسط  يف ذكدر   ذكابي  ك

ه ححػػل يعدػػم  دػػف ابحػػل اػػلف ذكدػػرد ابػػى 0.00ه ادػػد حسػػتمى ذكدالكػػ  0.376حعلحػػؿ ذالرت ػػلط  
 اػذه تدسػير حسػتمى اػلؿ حػف ذكػذالر ذكرمفػم ابحػل اػلف يتحتػح   ػمدة فيػلة حرتدعػ ه ميحاػف

كذالر ذكرمفم م مدة ذكفيلة كدى ذكطلك   ذكحعبح   أدف ادلؾ ذرت لط  سيط  يف در لت ذ ذكدتي  
ألف حقيلس ذكذالر ذكرمفم يقػـم ابػى  سػلس اػدة حامدػلت سػبؼ ذاراػل محديػل ذكتصػمؼ ماػم 
ذرت لط ذكدرد ذكعحيػؽ  ػلإ حػف خػالؿ ذكححلرسػلت ذكديديػ  كبتدلاػؿ حػح ذ خػريف مفػؿ ذكحشػاالت 

ى ذكدرذسػػلت ذكديديػػ   ػػم  حيػػح ذكحرذفػػؿ م حػػل  ف ذكدرذسػػ   لكححباػػ  ذكعر يػػ  ذكسػػعمدي   لئحػػ  ابػػ
ذكعحري ه مط يع  ذكحقررذت ذك لحعي  ذكتم تدرس  يل تأايد ابػى ذكدػمذفم ذكديديػ  إذ تسػلاـ  ػم 
ذكدحػػم ذكرمفػػم كػػدى ذكطلك ػػ  ذكحعبحػػ   ػػم  سػػـ ريػػلض ذألطدػػلؿ  ابيػػ  ذكتر يػػ ه  ػػإف دتي ػػ  اػػذذ 

ه متتدػؽ اػذه ذكدتي ػ  حػح دتػلئج ذكحامف الدت الكي  كػدييف ادػد تط يػؽ حقيػلس ذكػذالر ذكرمفػم
 ,Arbabisarjou, et al(ه (Akbari & Safei, 2043ذكدرذسػ  ذكتػم  ػلـ  يػل اػاًل حػف 

 ,Ghafrani)(ه (Ebrahimi, et al, 2043(ه (Baumann, et al, 2043(ه (2043
 ,Abisamraه  (Valanickal, 2044)ه (Nobari & Shokri, 2044)ه (2043
 ذرت لط حديـم ذكذالر ذكرمفم إي ل يًل   مدة ذكفيلة. (ه ذكتم  شلرت إكى(2044

ذكدػػػػرض ذكثػػػػلدم: تم ػػػػد اال ػػػػ  ذرت لطيػػػػ  ذذت دالكػػػػ  إفصػػػػلئي   ػػػػيف در ػػػػلت ذكػػػػذالر ذكرمفػػػػم 
 مدر لت ذ د لز ذألالديحم كدى ذكطلك لت ذكحعبحلت  لك لحع .

مؿ مكبتفقؽ حف صف  اذذ ذكدرض ذستخدحت ذكدرذس  حعلحالت ذالرت لط ك يرسمفه مذك ػد



باجلاهعت ذي الطالباثالزكاء الشوحً وعالقته جبىدة احلُاة واإلجناص األكادميًُ ل    

 

5102دَسورب ،  44جملت اإلسشاد النفسٍ، هشكض اإلسشاد النفسٍ، العذد                (432 ) 

ذكتلكم يم ح ذكعال   ذالرت لطي   يف در لت ذكذالر ذكرمفم مدر لت ذ د لز ذألالديحم كػدى 
 ذكطلك لت ذكحعبحلت  لك لحع . 

 (2 دمؿ د
 ي يف حعلحالت ذالرت لط  يف ذكدر   ذكابي  كبذالر ذكرمفم مذكدر   ذكابي  كإلد لز ذألالديحم

 (420دف= 
ذكدر   ذكابي  كبذالر 

 ذكرمفم
 حستمى ذكدالك  لحؿ ذالرت لط يح  حع

.376** .000 
تشػػير دتي ػػ  ذكسػػؤذؿ م ر ػػيتف إكػػى م ػػمد اال ػػ  ذذت دالكػػ  إفصػػلئي  دذكػػ  محم  ػػ  دمف 

ه 0.376ذكحتمسط  يف ذ د لز ذألالديحم مذكذالر ذكرمفػم فيػث  بغػت  يحػ  حعلحػؿ ذالرت ػلط 
تمى اػػػلؿ حػػػف ذكػػػذالر ه ححػػػل يعدػػػم  دػػػف ابحػػػل اػػػلف ذكدػػػرد ابػػػى حسػػػ0.00ادػػػد حسػػػتمى ذكدالكػػػ  

ذكرمفم ابحل الف إد ػلزه ذألاػلديحم حرتدػحه ميحاػف تدسػير اػذه ذكدتي ػ  م ػؽ دظريػ  ذكػذالرذت 
ذكحتعػػددة فيػػث  ف ذكػػذالر ذكرمفػػم يشػػاؿ فػػل زًذ كبتدػػمؽ إذ  ف اػػذذ ذكتدػػمؽ ال يحاػػف  ف يفػػدث 

تؤاػػد ابػػى   ػػدمف ذالسػػتدلد ابػػى ذ يحػػلف مذكثقػػ  ماحػػل ذاردػػل حػػف   ػػؿ  ف حقػػررذت ابيػػ  ذكتر يػػ 
ذكدلفي  ذكديديػ  ححػل كيػل تػأثير  ػم ذك مذدػب ذكرمفيػ  كػدى ذكطلك ػ  ذكحعبحػ ه متتدػؽ اػذه ذكدتي ػ  

ه  (Siddiqui, 2043) ه((Arbabisarjou, et al, 2043حػح دتػلئج ذكدرذسػ  ذكتػم  ػلـ  يػل 
Khadivi, et al, 2044) ه)(Nobari & Shokri, 2044) هRaisi, et al, 2044) ه)

 ت إكى ذرت لط حديـم ذكذالر ذكرمفم إي ل يًل   مدة ذكفيلة.ذكتم  شلر 
ذكدػػرض ذكثلكػػث: تم ػػد اال ػػ  ذرت لطيػػ  ذذت دالكػػ  إفصػػلئي   ػػيف ذكدر ػػ  ذكابيػػ  ك ػػمدة ذكفيػػلة 

 مدر لت ذ د لز ذألالديحم كدى ذكطلك لت ذكحعبحلت  لك لحع .
يرسمفه مذك ػدمؿ مكبتفقؽ حف صف  اذذ ذكدرض ذستخدحت ذكدرذس  حعلحالت ذالرت لط ك 

ذكتػػػلكم يم ػػػح ذكعال ػػػ  ذالرت لطيػػػ   ػػػيف ذكدر ػػػ  ذكابيػػػ  ك ػػػمدة ذكفيػػػلة مذكدر ػػػ  ذكابيػػػ  كإلد ػػػلز 
 ذألالديحم كدى ذكطلك لت ذكحعبحلت  لك لحع . 
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 (3 دمؿ د
 ي يف حعلحالت ذالرت لط  يف ذكدر   ذكابي  ك مدة ذكفيلة مذكدر   ذكابي  كإلد لز ذألالديحم 

 (420دف= 
ذكابي  ك مدة  ذكدر  

 ذكفيلة
 حستمى ذكدالك   يح  حعلحؿ ذالرت لط

.408** 0.04 
تشػػػػير دتي ػػػػ  ذكسػػػػؤذؿ م ر ػػػػيتف إكػػػػى م ػػػػمد اال ػػػػ  ذذت دالكػػػػ  إفصػػػػلئي  دذكػػػػ  محم  ػػػػ  
حتمسػػػط  تقري ػػػل  ػػػيف ذ د ػػػلز ذألاػػػلديحم م ػػػمدة ذكفيػػػلة فيػػػث  بغػػػت  يحػػػ  حعلحػػػؿ ذالرت ػػػػلط 

دم  دف ابحل الدت ذكطلك   ابى حستمى الؿ حػف ه ححل يع0.00ه ادد حستمى ذكدالك  0.408
 مدة ذكفيلة ابحل الدت إد لزال ذألالديحم حرتدػحه متتدػؽ اػذه ذكدتي ػ  حػح دتػلئج ذكدرذسػ  ذكتػم 

(ه ذكتػػم  شػػلرت إكػػى ذرت ػػلط  ػػمدة ذكفيػػلة إي ل يػػًل (Baumann, et al, 2043 ػػلـ  يػػل 
  ل د لز ذألالديحم.

 تدايراػل يحاػف مطريقػ  ذكطلك ػ  ذكحعبحػ   يػل تحػر كتمذ ذكددسي  مترى ذك لفث   ف ذك غمط
   ط ابى ذكقدرة كدييل ذكتم ذكطلك    ف د د  يدحل ذ د لز ذألالديحمه  لكسبب ابى تؤثر  ف

   ػم م يػدة طي ػ  دتػلئج تفقؽ  ف حديل يتم ح ذك غمط متفت ذألزحلت م ت ذددعلالتيل مذكعحؿ
 يػرت ط فيػث ذألاحيػ  حػف ا يػرة ابػى در ػ  غيػرحت ذكفيػلة  ػمدة  حديػـم درذسػتيل ذألالديحيػ ه

 اػف مذكر ل  لكسعلدةه  مذكتدلؤؿه  ذكشعمر حثؿ ذكطلك   ذكحعبح  شخصي  حف حتعددة   مذدب
 اػذه  ف شػؾ  ػلكددسه مال مذكثقػ  ذكددسػمه مذكتمذ ػؽ ذال تحلايػ ه ذكعال ػلت ذكفيػلةه زيػلدة

 تأثير فدة تخديؼ ابى يعحؿددسم  احتغير تعحؿ ذالي ل ي  ذكشخصي  مذكخصلئص ذكحامدلت
 ذكذذتيػ  ذكادػلرة مزيػلدة محمذ يػ  ذكتفػديلت محقلمحػ  مذك سػدي  ذكددسػي  ذكصػف  ابػى ذك غمط

 مذكتم ح ذألالديحم.
ذكدػػػرض ذكرذ ػػػح: تم ػػػد  ػػػرمؽ ذذت دالكػػػ  إفصػػػلئي   ػػػيف حتمسػػػطلت در ػػػلت حرتدعػػػم ذ د ػػػلز 

ذالر ذكرمفػػػػػم كػػػػػدى ذألاػػػػػلديحم محتمسػػػػػطلت در ػػػػػلت حدخد ػػػػػم ذ د ػػػػػلز ذألاػػػػػلديحم  ػػػػػم ذكػػػػػ
 ذكطلك لت ذكحعبحلت  لك لحع .

 مكبتفقؽ حف صف  اذذ ذكدرض ذستخدحت ذكدرذس  ذخت لر دت(
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 (4 دمؿ د
 ي يف دتلئج ذخت لر دت( كبدرمؽ  يف حتمسطلت در لت ذكذالر ذكرمفم كدى حرتدعم محدخد م ذ د لز ذألالديحم

ذكدر   ذكابي  
 كبذالر ذكرمفم

 يح   حدخد م ذ د لز ذألالديحم محرتدعم ذ د لز ذألالديح
 دت(

حستمى 
 ذكدالك 

 0.00 4.256 ع ـ ع ـ
492.2584 47.93504 246.9000 24.22248 

 ػيف ذكطلك ػلت حرتدعػلت  إفصػلئي يت ح حف ذك دمؿ ذكسل ؽ  دػف تم ػد  ػرمؽ ذذت دالكػ  
لك ػػلت ذمذت ذ د ػػلز ذألاػػلديحم محدخد ػػلت ذ د ػػلز ذألاػػلديحم  ػػم  ػػمدة ذكفيػػلة كصػػلكح ذكط

ماػػم  0.00(ادػػد حسػػتمى دالكػػ  4.256ذ د ػػلز ذألاػػلديحم ذكحرتدػػحه فيػػث  بغػػت  يحػػ  ت د
ه متر ػػح  احيػػ  اػػذه ذكدتي ػػ  إكػػى  ثػػر حيػػلرذت ذكػػذالر ذكرمفػػم  ػػم تفسػػيف 0.05 صػػغر حػػف 

ذ د ػػػػلز ذألاػػػػلديحمه مذكػػػػؾ ألف حرتدعػػػػم ذ د ػػػػلز ذألاػػػػلديحم يتصػػػػدمف  قػػػػدرتيـ ابػػػػى فػػػػؿ 
متفقيؽ حستمى حرتدح حػف ذكصػف  ذكددسػي ه متفقيػؽ ذكسػعلدة مر حػل ير ػح حشاالتيـ ذكفيلتي ه 

ذكؾ إكى ذكخ رة ذكرمفي  ذكتم تاشؼ ذكطريؽ كبتعرؼ ابػى ذك مذدػب ذكحتعػددة مذكعحيقػ  كبػذذته 
احل  ادت ذكدرذسلت ابى تأثير ذكذالر ذكرمفم  م خدض  عػض ذألاػرذض حثػؿ ذكقبػؽه مر ػح 

 ذكادلرة ذكشخصي .
م ػػد  ػػرمؽ ذذت دالكػػ  إفصػػلئي   ػػيف حتمسػػطلت در ػػلت حرتدعػػم ذ د ػػلز ذكدػػرض ذكخػػلحس: ت

ذألاػلديحم محتمسػطلت در ػلت حدخد ػػم ذ د ػلز ذألاػلديحم  ػم  ػػمدة ذكفيػلة كػدى ذكطلك ػػلت 
 ذكحعبحلت  لك لحع .

 مكبتفقؽ حف اذذ ذكدرض ذستخدحت ذكدرذس  ذخت لر دت(
 (5 دمؿ د

  مدة ذكفيلة كدى حرتدعم محدخد م ذ د لز ذألالديحمي يف ذخت لر دت( كبدرمؽ  يف حتمسطلت در لت 
 

ذكدر   ذكابي  
 ك مدة ذكفيلة

 يح   حدخد م ذ د لز ذألالديحم حرتدعم ذ د لز ذألالديحم
 دت(

حستمى 
 ذكدالك 

 0.00 4.442 ع ـ ع ـ
449.7742 40.22973 429.2333 5.85858 

ك  ذفصلئي   يف ذكطلك لت حرتدعلت يت ح حف ذك دمؿ ذكسل ؽ  دف تم د  رمؽ ذذت دال   
 ذ د لز ذألالديحم محدخد لت ذ د لز ذألالديحم  م  مدة ذكفيلة كصلكح ذكطلك لت ذمذت

ادد حستمى دالك   4.442ذ د لز ذألالديحم ذكحرتدحه فيث  بغت  يح  ت 
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ه متر ح  احي  اذه ذكدتي   إكى  ف ذ د لز ذألالديحم ي عؿ 0.05مام  صغر حف  0.00
حالدلتيله  مصمكيل إكى إد لز  الديحم حدلسب ي عبيل ذ كطلك   تتعرؼ ابى فقيق   درذتيل مذ 

تشعر  لكثق   لكددس ميعزز حديمحيل ذكإلي ل م اف ددسيله مي عد اديل ذكقبؽ مذكتمترهححل 
يقمي صفتيل ذكددسي ه ماذه حف حؤشرذت  مدة ذكفيلةه  حل مصمكيل  د لز  الديحم حدخدض 

 لالف لط مذاتزذز ذكثق   لكددس مذكتمتر مذكقبؽه ماذذ حف دالئـ سمر ذكصف  ي عبيل تشعر 
 ذكددسي .

 التىصُاث والبحىث املقرتحت:
 ذكتمصيلت: ذستخبصت ذكتمصيلت حف دتلئج ذكدرذس  ذكرذاد ه مد حبيل  يحل يبم:

 إادذد دمرذت تيتـ  تدحي  ذكذالر ذكرمفم م مدة ذكفيلة كطلك لت ذك لحع . -4
د حػػف ذكدرذسػػلت مذك فػػمث ذكحتعبقػػ    ػػمدة فيػػلة حعبحػػ  ريػػلض ذألطدػػلؿه إ ػػرذر ذكحزيػػ -2

مفصر حختبؼ ذألس لب ذكتم تؤدي إكى ادـ ذ فسلس   مدة ذكفيلة فتػى تتػم ر ذكحعبمحػلت 
 مذك يلدلت كدى ذكحسؤمكيف محتخذي ذكقرذر.

  البحىث املقرتحت:
 تقترح اذه ذكدرذس   عض ذك فمث ذكتم تستفؽ ذكدرذس :

 لر ذكرمفم كتفسيف ذ د لز ذألالديحم كطلك لت ذك لحع .تدحي  ذكذا -4
 اال   ذكذالر ذكرمفم  لكقيلدة كدى ذكطلك لت ذكحعبحلت . -2
 اال   ذكذالر ذكرمفم  يرحمف ذكسعلدة كدى ذكطلك لت ذكحعبحلت. -3
  ردلحج إرشلدي كتفسيف  مدة فيلة ذكطلك   ذكحعبح . -4
 طدلؿ حح طدؿ ذكرم  . ردلحج رشلدي كتفسيف طرؽ تمذصؿ حعبحلت ريلض ذأل -5



باجلاهعت ذي الطالباثالزكاء الشوحً وعالقته جبىدة احلُاة واإلجناص األكادميًُ ل    

 

5102دَسورب ،  44جملت اإلسشاد النفسٍ، هشكض اإلسشاد النفسٍ، العذد                (436 ) 

 :املشاجع
 أواًل: المراجع باللغة العربية:

( . يػػػػلس دذ عيػػػػ  ذ د ػػػػلز ذكدرذسػػػػم ابػػػػى ذك يئػػػػ  4996ذكفلحػػػػده حفحػػػػد حع ػػػػب. د -4
ه ص.ص 58ه حاتػػػػب ذكتر يػػػػ  ذكعر ػػػػمه عح بػػػػ  رسػػػػلك  ذكخبػػػػيج ذكعر ػػػػمذكسػػػػعمدي ه 

434-469. 
حػػػلفه دذر ذكداػػػر. . اذكػػػذالر ذكرمفػػػم كػػػدى ذألطدػػػلؿ (.2044ذكػػػد تلره دخدي ػػػ (. د -2

 .44ص 
(. ذكفرذؾ ذكحيدػم كبحػر ة مدمايػ  ذكفيػلة ددرذسػ  فلكػ  ابػى 2009ذكسيده د تفي (. د -3

ح بػد ذكحػؤتحر ذ  بيحػم ذألمؿ كقسػـ ايد  حف ذكدسلر ذكعػلحالت   لحعػ  ذكحدصػمرة(. 
 .595-533ه ابي  ذ دذبه  لحع  ذكقلارةه ابـ ذكددس

ه اػػػػػددلف مابمذدػػػػػفه شػػػػػديؽ مذك ػػػػػرذحه -4 ا ػػػػػد ذكدلصػػػػػر م  ػػػػػم  ػػػػػزذؿه حعلميػػػػػ .  ذكعتػػػػػـم
 .. احلف: دذر ذكحسيرةابـ ذكددس ذكتر مي: ذكدظري  مذكتط يؽ(. 2005د

(.  سػبمب فػؿ ذكحشػاالت ماال تػف  دمايػ  ذكفيػلة 4999ذكغدػدمره دذكعػلرؼ  ػلإ(. د -5
ذكحػؤتحر ذكػدمكم ذكسػلدس " ػمدة ذكفيػلة" تم ػف  ػمحم كبقػرف ذكفػلدي ددرذس  دظريػ (. 

 .477-4ذ رشلد ذكددسمه  لحع  ايف شحسه ه حرازمذكعشريف
(. دمر ذألدشػػط  ذكريل ػػي   ػػم  ػػمدة 2006إ ػػرذايـه دحفحػػد( مصػػديؽه دسػػيدة(. د -6

ح بػػػد  فػػػمث دػػػدمة ابػػػـ ذكػػػددس م ػػػمدة ذكفيػػػلة كػػػدى طب ػػػ   لحعػػػ  ذكسػػػبالف  ػػػل مس. 
 . ابي  ذكتر ي ه  لحع  ذكسبطلف  ل مس ذكفيلة ه

تيػػػػػ  ماال تيػػػػػل  اػػػػػؿ حػػػػػف  بػػػػػؽ ذالخت ػػػػػلر (. ذكادػػػػػلرة ذكذذ2044إ ػػػػػرذايـه دد ػػػػػلح(. د -7
ه ح بػػ  ذكطدمكػػ  مذكتر يػػ مذ د ػػلز ذألاػػلديحم كػػدى ذكطلك ػػ  ذكحعبحػػ    لحعػػ  ذكقصػػيـ. 

 .444-57(ه ص.ص 7 لحع   مرسعيده عد
مر ػػػ  احػػػؿ حقدحػػػ  ذأل عػػػلد(. -(. ػػػمدة ذكفيػػػلة دذكحديػػػـم2040  ػػػم فالمةهدحفحػػػد(.د -8

 . ي  ه  لحع  ادر ذكشيخابي  ذكتر  ذكسدميه حف إطلر  علكيلت ذكحؤتحر 
(. درذسلت  م ابـ ذكددس دذكذالر ذكرمفم ماال تف 2008 فحده  شرى إسحلايؿ. د -9

 سحلت ذكشخصػي  كػدى ايدػلت احريػ  حختبدػ (ه ذكقػلارة: ذالت لاػلت ذكثقل يػ  كبدشػر 
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 .مذكتمزيح
(. تدحيػػ  ذكػػذالر ذكرمفػػم مذكصػػحمد ذكددسػػم كخدػػض 2044 حيػػؿه إيحػػلف ذكسػػعيد. د -40

ه  لحع  ايف شحس ابي  رسلك  حل ستيرتيزمؿ كدى طلك لت ذك لحع . ارحمف ذكامر 
 .ذك دلت ك دذب مذكعبـم مذكتر ي ه  سـ ابـ ددس

. دتر حػػ ( ا ػػد ذكػػرفحف اػػدس . لحعػػ   دظريػػلت ذكشخصػػي . 4983دذمف شػػيبتز. -44
 .447 غدذده ط ح  غدذدهص

د لز ذكدرذسم (.  سلكيب ذكحعلحب  ذكمذكدي  ماال تيل  دذ ح ذ 2000سلكـه در قف(. د -42
د يػر حدشػمره(. ذك لحعػ    طرمفػ  داتػمرذهكدى طلك لت ابيلت ذكح تحح  م ذألردف. 

 .24ذكحستدصري ه ابي  ذكتر ي ه ص
(:"ذ د ػلز ذألاػلديحم ماال تػف  حسػتمى ذكطحػمح محديػـم 2004شعب ه دذك حيػؿ(. د -43

ح ب  ابي  ذكذذت مذكفل   كبحعر   كدى طالب ابي  ذكحعبحيف  حا  ددرذس  تد ؤيف(". 
 .204-479(ه ص.ص 57ه  لحع   ديله عدذكتر ي 

حقيػػلس تشػخيص حعػػليير  ػمدة ذكفيػػلة دكبعػلدييف م يػػر (. 2009شػقيره دزيدػب(. د -44
 .ه ذكقلارة: حات   ذألد بم ذكحصري 4. طذكعلدييف(

(. ذكسػػعلدة ذكددسػػي  ماال تيػػل  ػػ عض 2006ا ػػد ذكماػػلبه  حػػلدم ا ػػد ذكحقصػػمده د -45
. ح بػػ  ذك فػػمث ذكددسػػي  ايدػػ  حػػف ذكحػػرذاقيف حػػف ذك دسػػيف ذكحتغيػػرذت ذكددسػػي  كػػدى

 .307-253ه ذكسد  ذكثلدي  مذكعشريفه ذكعدد ذكثلدمه ص ص: مذكتر مي 
(. ذكعمذحػػػػؿ ذألسػػػػري  مذكحدرسػػػػي  2006ا ػػػػدذكدتلحه د م يػػػػ ( مفسػػػػيفه دحفحػػػػد(. د -46

ر ذكحػؤتحمذكح تحعي  ذكحد ئ    مدة ذكفيلة كدى ذألطدلؿ ذمي صػعم لت ذكػتعبـ. ح بػد 
ذكعبحػػػم ذكرذ ػػػح دمر ذألسػػػرة محؤسسػػػلت ذكح تحػػػح ذكحػػػددم  ػػػم ذاتشػػػلؼ مراليػػػ  ذمي 

 .269-489ه ابي  ذكتر ي ه  لحع   دم سميؼه ذالفتيل لت ذكخلص  
(.  ػػػػػمدة ذكفيػػػػػلة مذكػػػػػذالر ذكم ػػػػػدذدم كطدػػػػػؿ حػػػػػل   ػػػػػؿ 2006اػػػػػميسه دادػػػػػلؼ(. د -47

لحعػ  ذكسػبطلف ه ابي  ذكتر ي ه  ح بد  فمث ددمة ابـ ذكددس م مدة ذكفيلةذكحدرس . 
 . ل مس

.  يػػلس دذ عيػػ  ذ د ػػلز ذكدرذسػػم كػػدى طب ػػ  ذكدرذسػػلت 2000حصػػطدىه دادػػلر(.  -48
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ه ذك لحعػػ  ذكحستدصػػري ه ابيػػ  رسػػلك  حل سػػتيرذكحسػػلئي   ػػم ذك لحعػػ  ذكحستدصػػري . 
 .44ذكتر ي ه ص 

(. حقيلس  مدة ذكفيلة كطب   ذك لحع . 2006حدسمه دحفحمد(. مالظـه دابى(. د -49
ه ابيػ  ذكتر يػ ه  لحعػ  ذكسػبطلف  ػل مسه مة ابػـ ذكػددس م ػمدة ذكفيػلةح بد  فمث دد

63 -78. 
(.  ػمدة ذكفيػلة كػدى ذكحعػم يف  سػحيًل مذكحسػديف مطػالب 2004الشػـه دسػلحم(. د -20

ذك لحع . ح بػ   رشػلد ذكددسػم. حراػز ذ رشػلد ذكددسػمه  لحعػ  اػيف شػحس. ذكعػدد 
 .476-425ذكثلكث اشره 
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